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„Nejlepším důkazem moudrosti je stále dobrá duševní nálada.“ Michel de Montaigne

Dostatek peněz může školství 
výrazně oživit. Jenže o (ne)pří-
znivé atmosféře v každé škole 
a třídě nakonec rozhodují ře-
ditelé a učitelé ve sboru. Vět-
šina z nich po osobní zkuše-
nosti málo věří, že se ve škol-
ství odehraje něco významně 
přínosného. 

Ministerstvo školství, jeden 
z hlavních garantů vzdělává-
ní u nás, neustále tápe a ner-
vózně přešlapuje. Za pochodu 
mění, co včera schválilo a do-

poručilo, například nevydaře-
nou podobu státních maturit 
a nešťastnou inkluzi. Reviduje 
a nereviduje rámcové vzdělá-
vací programy. Tajuplně spřá-
dá „akademickou“ strategii 
školství na dalších deset let. 

A co náš učitel? Po proslu-
něných prázdninách se vrátil 
do školy. Už ve dveřích se ale 
obává, co si jeho nadřízení na 
něj zase vymysleli. S čím mini-
sterstvo nebo obce přispěcha-
ly. Řediteli se zatím potí čelo. 

Vytrvale se snaží přesvědčit 
své kolegy, že jednou bude lé-
pe. „Ale kdy, proboha?!“ zaúpí 
sborovna.

Část učitelů okopíruje a tro-
chu pozmění školní a tema-
tické plány. Naučeně vyplní 
všechny požadované formulá-
ře, tabulky, třídní knihy, kata-
logy. Připraví se na setkání se 
svými žáky. Odučené hodiny 
ve třídách jsou jediným pro-
storem, v němž zkušený učitel 
dělá to, co uzná za vhodné, co 
je důležité a potřebné pro žáky. 
Kromě inspekce a ředitele mu 
do toho nikdo nemluví, což je 
zatím největší přednost našeho 
školství. Především na učiteli 
záleží, jak připraveni vstoupí 

žáci do života. Bez zástupu se-
bevědomých úředníků se škol-
ství snadno obejde, bez schop-
ných učitelů nikdy. 

A znovu – není to jen o peně-
zích, ale také o příznivé atmo-
sféře ve třídách a sborovnách, 
o blízkých mezilidských vzta-
zích, o přívětivých pracovních 
podmínkách, lidské slušnosti 
a obyčejné člověčí pokoře a ta-
ky o uznání a poděkování za 
namáhavou a zodpovědnou dři-
nu. Učitel konečně musí mít 
volné ruce, stejně jako atesto-
vaný lékař na operačním sále, 
svobodu rozhodování a zodpo-
vědnost, čestnou záruku, že je-
ho práce bude náležitě ohod-
nocena. Roman KANTOR

MÍT VOLNÉ RUCE A SVOBODU ROZHODOVÁNÍ
Prázdniny skončily. Začíná další školní rok. Žádná revo-
luční změna naše školství nečeká. Učitelé přestávají vě-
řit slibům politiků, kteří s mocným nástrojem peněz urču-
jí, co zítra čeká školy. 
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„Nevím, co s tím. U všech to bylo bez problémů, akorát tady Šmerda s Bubišem 
v žádném případě nechtějí sedět spolu v jedné lavici!“
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Na této straně se budete nově setkávat s dopisy vás čtenářů. Jsme rádi, že nám Týdeník ŠKOLSTVÍ pomáháte tvořit. 
Nejzajímavější dopis oceníme každý měsíc pěknou knihou. Zlata Šťástková, šéfredaktorka

Dne 18. června bylo v ZŠ Křižná vše ji-
nak. Při vstupu do školy nás uvítali va-
lašským pohoštěním, cimbálovou muzi-
kou. ZŠ Křižná slaví 55 let. O oslavě se 
dozvědělo mnoho zemí z Evropy, Asie 
i Ameriky, tak se na nás přišli podívat 
a popřát nám k výročí.

To byl projektový den MULTIK. Kaž-
dá dvojice tříd složená z třídy prvního 
a druhého stupně si vybrala zemi, kte-
rou v tento den reprezentovala a před-
stavovala ostatním. 

Oslavy byly zahájeny na školním hři-
šti ředitelkou školy Milenou Medkovou 
s podporou místostarostky Yvony Wojacz- 
kové, vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Stanislavy Šnajdrové a ředitel-
ky ZŠ Vyhlídka Daniely Miklové.

Žáci přišli oblečeni jako představite-
lé různých států, například Slovenska, 
Španělska, Ruska, Mexika, Číny, Japon-
ska, Řecka a mnohých dalších. Každá 
země se představila ve svém jazyce a se 
svou vlajkou. Poté se žáci vydali na slav-
nostní průvod městem. Po návratu do 
areálu školy probíhal individuální pro-
gram tříd. Šárka HUDKOVÁ

Kraj Vysočina vyhlásil výtvarnou soutěž 
zaměřenou na rizika a prevenci dětských 
úrazů. Děti, které se ve svých výtvarných 
pracích zaměřily například na používání 
ochranných pomůcek, poskytování první 
pomoci i na pohyb a zdravý životní styl, 
poslaly do výtvarné soutěže z třiceti os-
mi základních škol na Vysočině přes pět 
set výtvarných prací, a to jak malovaných 
a kreslených, tak i ve formě 3D modelů. 
Z nich nakonec vybrala odborná porota 
patnáct nejlepších výtvorů, jejichž autoři 
si odnesli pěkné věcné ceny. Nejvíce hla-
sů od poroty, a tím i hlavní cenu, jízdní 
kolo, získal za svůj model cyklistické hel-
my Jan Šidlák ze Základní školy v Úsobí.

Soutěž Prevence úrazů organizuje Kraj 
Vysočina pro všechny základní školy 
v kraji a je součástí širšího projektu na-
zvaného Program prevence dětských úra-
zů, který je určený pro první stupeň zá-
kladních škol a realizuje se každoročně 
už od roku 2010.  pik 

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky 
udělila významné ocenění učitelce odborné-
ho výcviku Lence Juránkové, která vyučuje 
budoucí cukrářky na SŠ gastronomie a far-
mářství Jeseník. Bronzovou medaili M. D. Re-
ttigové není snadné získat. Je třeba se zú-
častnit zahraničních i tuzemských soutěží, 
z nichž můžeme jmenovat například Mist-
rovství světa cukrářů v Rimini nebo Brati-
slavský rožok. Z tuzemských soutěží se pak 
jedná o účast na akci ve Velkých Losinách 
Čokoládové lázně aneb čokoláda v pohybu, 
kde Lenka Juránková získala první místo za 
zhotovení čokoládového stromu. Mezi úko-
ly v těchto soutěžích patří například zho-
tovení monumentu, příprava vícepatrového 
dortu, zmrzliny či různých dezertů. Tento 
výčet soutěží tvoří jen malý střípek z celé 
mozaiky soutěží a úspěchů, kterých Lenka 
Juránková dosáhla za téměř 25 let působe-
ní na SŠ gastronomie a farmářství Jeseník. 
Tato paní učitelka tvoří jeden díl z celého 
spektra našich pedagogických pracovníků. 
Věříme, že čím víc poroste profesní vzdělá-
ní a odbornost všech pracovníků školy, tím 
více předáme žákům. Lenka LUKEŠOVÁ

Oslava ZŠ Křižná
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CO ČEKAT A NEČEKAT V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

Ministr školství počítá se zru-
šením povinné maturity z ma-
tematiky, kterou měli absol-
vovat už maturanti na gym-
náziích a lyceích v roce 2021 
a v roce následujícím i v ostat-
ních středních školách. Mini-
str chce posunout povinnou 
matematiku pro všechny 
střední školy o osm až deset 
let. „Základem je proměna vý-
uky matematiky a revize vzdě-
lávacích programů,“ uvedl na 
vysvětlenou svého rozhodnu-
tí Robert Plaga a pokračoval: 
„V posledních letech nedošlo 
na našich školách k systé-
mové změně vyučování ma-
tematiky a myslím si, že ne-
ní správné začínat takové té-
ma tvrdou represí a bariérou 
v podobě povinné maturity. 
To nepřivede učně k tech-
nickým oborům, neoblíbí se 
tím matematika. Potřebujeme 
výuku změnit, udělat k tomu 
prostor učitelům. Matematika 
není o memorování, ale o její 

aplikaci. Výsledky tomu ale 
neodpovídají.“

Platy ve školství
Žhavým tématem jsou platy uči-
telů a nepedagogických pracov-

níků. „Jsme blízko vládnímu sli-
bu, od ledna se platy pedagogic-
kých pracovníků zvýší o deset 
procent a nepedagogických pra-
covníků o sedm procent. Cílem 
je, aby v roce 2021 byly platy 
pedagogů i nepedagogů na 150 
procentech úrovně roku 2017,“ 
uvedl ministr. Připomněl, že stej-
né částky má ministerstvo roze-
psané už i na rok 2021, a řekl, 
že vidí významné rozdíly v růs-
tu platů mezi veřejnou správou 
a školstvím.  

Připomeňme, že školské od-
bory však požadují patnácti-
procentní zvýšení pro pedago-
gy a desetiprocentní pro nepe-
dagogy. 

Změny ve financování
Změny v systému financování 
čekají i regionální školství. Od 
nového roku, 2020, už nebu-
dou dostávat peníze podle poč-
tu žáků, ale podle rozsahu výuky 
a odučených hodin. Nový systém 
podle ministerstva školství zo-

hlední oborovou strukturu škol 
v krajích i velikost škol a finanč-
ní náročnost podpůrných opat-
ření výuky.

Asistenti pedagoga
Výraznou změnu mohou na své 
pozici čekat i asistenti pedagoga. 
Od ledna budou ve speciálních 
školách mít status standardní 
pozice a podle toho také budou 
placeni. Ministerstvo k tomuto 
kroku přistupuje ze dvou důvo-
dů. Jednak má pomoci školám 

snížit nadměrnou administrati-
vu, jednak upevnit pozici asis-
tenta ve třídě. „Asistent pedago-
ga bude integrován do personálu 
dané školy, a ne fixovaný na jed-
noho žáka. Dlouho trvá zapraco-
vání, a když už se to podaří, žák 
se speciálními potřebami ode-
jde a s ním většinou i asistent. 
Ideální stav bude, když půjde 
o zaměstnance školy i v přípa-
dě, kdy tam dítě se speciálními 
potřebami nebude. Záviset to bu-
de na velikosti školy,“ upřesnil 
ministr. 

Nedostatek učitelů
Nedostatek učitelů ve školství je 
dlouhodobý problém, který se 
hned tak vyřešit nepodaří. „Ne-
dostatek pedagogů je alarmující 
a výhled je znepokojivý,“ shrnul 
situaci ministr a uvedl dva kro-
ky, o nichž si myslí, že by moh-
ly krizi přinejmenším utlumit. 
Za prvé je třeba do škol přilá-
kat co nejvíce mladých učitelů 
a zvýšit atraktivitu zaměstná-
ní, druhou možností je výuka 
odborníky z praxe, byť nemají 
pedagogické vzdělání. 

„Stávající situace je ještě 
únosná, v příštích letech by 
mohlo chybět až deset tisíc učite-
lů. Není to ideální možnost nebo 
lepení problému, ale možnost, 
která je v tuto chvíli nutná. Je 
k tomu ale například potřeba fi-
nanční podpory uvádějícího uči-
tele,“ vysvětlil ministr školství. 

Pilotní předmět technika
V pilotním projektu bude na dva-
ceti až třiceti vybraných školách 
v zemi zaveden nový předmět, 
technika, který se bude vyučo-
vat buď jednu hodinu týdně, ne-
bo jako dvouhodinovka během 
čtrnácti dnů. Výuka by měla být 
podle možností propojená s in-
formačními a digitálními techno-
logiemi a smyslem by měla být 
podpora žáka druhého stupně 
v rozvoji praktických dovednos-
tí. Do pilotního projektu vybralo 
ministerstvo školy, které už teď 
disponují možnostmi předmět 
vyučovat. Provozní a personální 
náklady jim uhradí ministerstvo 
školství.  Táňa PIKARTOVÁ

Témat pro učitele, žáky i studenty je hned několik. Pla-
ty učitelů a nepedagogických pracovníků, pilotní projekt 
předmětu technika, maturita z matematiky, učitelé z pra-
xe ve školách nebo asistenti pedagoga. Novinky předsta-
vil ministr Robert Plaga.

Do škol je třeba přilá kat co nejvíce mla-
dých učitelů a zvýšit atraktivitu povolání. 
Druhou možností je výuka odborníky z pra-
xe, byť nemají pedagogické vzdělání. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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 Učitelé peníze podle 
vládního slibu nedo-

stávají. Kde vidíte příčinu? 
Jak dál? 

Za první pololetí 2019 se vý-
sledky zvýšení platů pohybu-

jí u pedagogů kolem jedenác-
ti a u nepedagogů kolem sed-
mi procent. Finance zůstávají 
buď v rezervách krajů, nebo 
se nevyplácejí průběžně v jed-
notlivých školách. To je jeden 
z důvodů, proč chceme co nej-
více peněz do tarifů, které jsou 
nárokové a nelze je zadržovat.

 Zastavme se ještě u zmí-
něných sto třiceti pro-

cent průměrného platu v ro-
ce 2021, počítáno průměr-
ným platem v roce 2017. 
Vláda a odbory se ale v pro-
počtech liší zhruba o tři až 
čtyři miliardy v neprospěch 

odborů. Kde tato dost výraz-
ná odchylka vznikla?  

Vládní prohlášení hovoří 
o tom, že „rezort školství je 
pro nás prioritou, protože bez 
kvalitního školství nemá národ 
budoucnost“, a o minimálním 
růstu platů pedagogů a nepe-
dagogů na sto padesát procent 
jejich výše pro rok 2017. Platy 
ovšem v ostatních rezortech 
rostly velmi dynamicky a po-
žadavek odborů na sto třicet 
procent k průměrnému platu 
pro pedagogy v roce 2021 se 
vzdálil. Priorita se tedy podle 
nás může vytrácet.

 Hovoří se i o tom, že 
pro nepedagogy budou 

mít školy o 800 milionů mé-
ně. Je vůbec v rozpočtu na 
příští rok ve financích jas-
no? Nerozchází se realita 
se sliby?

Oficiálně neznáme struk-
turu rozpočtu kapitoly škol-
ství. Ale podle zveřejněného 
návrhu růstu platů nepeda-
gogů o sedm procent nedojde 
podle nás k naplnění slibů ve 
vládním prohlášení. Navíc se 
dosavadní tristní ohodnocení 

nepedagogických profesí vý-
razně nezlepší.

 Jak by se podle vašeho 
názoru měly rozdělit 

peníze do tarifní a nenáro-
kové složky?

Zasazujeme se o rozdělení 
maxima do tarifů. Jednak jsou 
podle nás nízké a systém peda-
gogické tarifní tabulky je nut-
né reformovat. Možný kompro-
mis by byl dvě třetiny do náro-
kové složky. Mimo jiné budou 
rozpočty školám pro pedagogy 
nastavovány centrálně z mini-
sterstva na rok 2020 a tarif je 
jistota. Procenta nenárokových 
složek platu, jak to zažíváme 
současně, jsou zatím ve vir-
tuální poloze. 

 Odbory tlačí na tarify, 
ministerstvo spíš na 

volné peníze pro školy. Je to 
podle vás zásadní rozpor? Dá 
se řešit? 

Strategické dokumenty mi-
nisterstva skloňují atraktiv-
nost pedagogických profesí, 
základní plat 28 tisíc Kč pro 
začínajícího učitele se musí po-
sunout dynamičtěji a současně 
i perspektiva slušného tarifu 
pro ostatní. Navrhované zvýše-
ní platů takovou atraktivnost 
ovšem nezaručuje. 

 Kolik peněz budou mít 
na zářijových páskách 

učitelé a kolik nepedagogo-
vé? Už by měli pocítit zvý-
šení platu.

V září nelze žádné zvýšení 
očekávat. Je to otázka nastave-
ní výše osobního ohodnocení. 
Spíše to může být v odměnách 
ke konci letošního roku. Tedy 
zase individuální nejistota.

 Nesrovnalostí ve finan-
cích pro školství je v tu-

to dobu moc. Chystáte se na 
stávkovou pohotovost, pří-
padně na stávku? 

Jednání jsou naplánována 
a nechci vystupovat jako ne-
seriózní partner s výhružka-
mi porušení sociálního smíru. 
Samozřejmě požadujeme odpo-
vědi po ministerstvu školství 
právě na otázky, které řado-
vé zaměstnance trápí v sou-
vislosti s letošním zvýšením 
platů. Záleží na přístupu vlá-
dy, jak naplní vládní prohlá-
šení o prioritě školství i pro 
rok 2020. 

 Táňa PIKARTOVÁ

SLIBY A REALITA PLATŮ VE ŠKOLSTVÍ

KDO MŮŽE UPRAVIT  PRACOVNÍ DOBU 
 Problematiku uvedenou v dotaze 
upravuje § 241 odst. 2 zákoníku prá-

ce. Tímto ustanovením je zaměstnavatel 
poněkud omezen v právu rozvrhovat pra-
covní dobu, které je obsaženo v § 81 záko-
níku práce. K omezení uvedeného práva 
však dochází jen za určitých podmínek, 
a to při neexistenci vážných provozních 
důvodů, které by bránily vyhovět žádosti 
zaměstnance. K jiné vhodné úpravě pra-
covní doby (např. v podobě jejího jiného 
rozvržení) přistupuje zaměstnavatel na 
základě žádosti zaměstnance, které je po-

vinen vyhovět, pokud mu v tom nebrání 
vážné provozní důvody. V tomto přípa-
dě tedy nedochází k žádnému ujednání, 
jehož změna by byla vázána na souhlas 
zaměstnance a zaměstnavatele. Pokud 
tedy bude prokázáno, že na straně za-
městnavatele vznikly vážné provozní dů-
vody, které mu nadále brání rozvrhovat 
zaměstnanci pracovní dobu podle jeho 
žádosti, může pracovní dobu rozvrhnout 
jinak. Tuto změnu může zaměstnavatel 
provést jednostranně, tedy bez souhlasu 
zaměstnance.   Vít BERKA

Vládní slib je jasný, navýšení platů učitelů o patnáct, nepe-
dagogů o deset procent a učitelský plat v roce 2021 ve vý-
ši sto třiceti procent ve vztahu k průměrnému platu v Čes-
ké republice v roce 2017. O tom, jaká je realita, hovoříme 
s Františkem Dobšíkem, předsedou školských odborů. 

FOTO: Jan ČEJCHAN

 Zákoník práce ukládá za-
městnavateli vyhovět žádos-

ti určitých zaměstnanců o krat-
ší pracovní dobu, pokud mu v tom 
nebrání vážné provozní důvody. 
Pokud po čase vzniknou vážné 
provozní důvody a zaměstnava-
tel je nucen úpravu pracovní doby 
změnit, má právo to provést jedno-
stranně?



4. září 2019  5ŠKOLSTVÍ NAŠE TÉMA

POVINNÁ MATURITA Z MATEMATIKY ODLOŽENA?

Zdůvodnění? „Ukázalo se, že 
největší neúspěšnost je bohu-
žel u těch maturitních otá-
zek z matematiky, které jsou 
pro život nejužitečnější,“ uve-
dl R. Plaga. Ministr je připra-
ven své stanovisko předložit 
vládě a obhájit ve sněmov-
ně. Pokud jeho názor uspěje, 
padnou na několik let dosa-
vadní diskuze a připomínky 
o (ne)užitečnosti matematiky.

Potřeby budoucnosti
Když se v roce 2017 poda-
řilo bývalé ministryni škol-
ství a současné poslankyni 
Kateřině Valachové včlenit do 
školského zákona povinnou 
matematiku, vyslyšela názo-
ry jejích zastánců a hlavně 
potřeby budoucnosti. Součas-
ný ministr však dospěl k ji-
nému závěru. „Nechci, aby 
třetina žáků byla součástí ně-
jakého experimentu a blamo-
vali jsme se přesvědčením, že 
ke zlepšení znalostí, kompe-

tencí i výsledků dojde jenom 
tím, že zavedeme povinnou 

zkoušku z matematiky.“ Opět 
důkaz, že nekonečné střídá-
ní šéfů školského rezortu 
k ničemu nevede. Jeden ně-
co vyvzdoruje, druhý to vzá-
pětí škrtne. 

Snižování nároků?
Zamýšlené odvolání povinné 
matematiky zdůvodňuje mi-
nistr velmi neobvykle. Proto-
že maturanti nespočítají pří-
klady, které „jsou pro život 
nejdůležitější“, zkoušku, kte-
rou měla příští rok nastarto-
vat gymnázia, raději zrušíme. 
Jen aby nedošlo k další „bla-
máži“. Místo abychom kvalit-
ní výukou a právě prostřed-

nictvím maturity pozvolna 
zvyšovali nároky na absol-
venty středních škol, tradič-
ně uděláme krok zpět a sní-
žíme požadavky. Přitom ještě 
nedávno ministr Robert Plaga 
směle tvrdil: „Odmítám ale 
přístup, že pokud se bojíme 
vyššího neúspěchu, tak to ra-

ději zrušíme a tím to bude 
vyřešené.“

Svaz průmyslu je proti
„Jsme zklamaní přístupem 
vlády, která zvažuje zrušení 
povinné maturity z matema-
tiky. Čtyři roky se na odborné 
úrovni bavíme, proč je matu-
rita z matematiky pro Česko 
důležitá, a zároveň řešíme, že 
se musí proměnit obsah vzdě-
lávání tohoto předmětu, stej-
ně jako závěrečná zkouška. 
Požadovali jsme, aby výuka 
matematiky reflektovala její 
každodenní využití a rozvoj 
logického myšlení. Je nám lí-
to, že za čtyři roky minister-

stvo školství pro změnu vý-
uky matematiky a zlepšení 
její kvality neudělalo nic, 
namísto toho chce nyní vlá-
da povinnou maturitu rušit,“ 
komentuje Milena Jabůrková, 
viceprezidentka Svazu prů-
myslu a dopravy ČR. 

 „Považujeme za nepřijatel-
né, že chce vláda měnit pod-
mínky středoškolákům v prů-
běhu jejich studia. Studenti, 
kteří za týden nastupují na 
gymnáziích do třetích roč-
níků, s povinnou maturitou 
z matematiky počítají a od 
prvního ročníku se na ni 
připravují. To samé platí pro 
učitele, kteří mají připravené 
rozvrhy a učební plány,“ do-
dává Milena Jabůrková. 

Nekoncepční přístup
„Je to nekoncepční přístup 
ke klíčové oblasti pro bu-
doucnost našich dětí. Pokud 
chceme udržet krok s trendy 
v technologickém vývoji, po-
třebujeme co nejvíce kvalitně 
vzdělaných absolventů. Pod-
niky v ČR začínají digitalizo-
vat a zavádět nové technolo-
gie, znalost matematiky a lo-
giky je proto klíčová, abychom 
udrželi krok s vývojem a mla-
dí lidé našli snáze uplatně-
ní. Matematika rozvíjí logické 
a invenční myšlení a schop-
nost dívat se na věci z růz-
ných úhlů pohledu,“ upozor-
ňuje Milena Jabůrková. 

U maturity z dosud voli-
telné matematiky neprospí-
vá v průměru každý pátý 
žák. Letos však poprvé do-
šlo k mírnému zlepšení, a to 
hned o 6,3 procenta (uspě-
lo 84,5 procenta maturan-
tů). Drahý experiment zva-
ný státní maturita stál naši 
společnost od roku 2011 do 
roku 2017 už přes jednu mi-
liardu korun. Se zavedením 
povinné matematiky měli žá-
ci konečně maturovat ze tří 
předmětů, což předpokládal 
původní model z roku 2012. 
Zdá se, že ani tentokrát k to-
mu nedojde.                                                                       
 Roman KANTOR

Ministr školství Robert Plaga sdělil Deníku (23. srpna 
2019), že se na základě výsledků analýzy dat z Centra pro 
zjišťování výsledků ve vzdělávání rozhodl, že by se nemě-
la matematika stát povinnou součástí maturitní zkoušky. 

Ukázalo se, že největší neúspěšnost je bo-
hužel u těch maturitních otázek z matema-
tiky, které jsou pro život nejužitečnější.

FOTO: Stanislav JUGA
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ZÁPIS DO KONKURZU NA ŘEDITELE

VOLNO NA HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

ZMĚNY NĚKTERÝCH VYHLÁŠEK VE ŠKOLSTVÍ

 Náležitosti zápisu o průběhu kon-
kurzního řízení upravuje § 6 odst. 1 

vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkurzního řízení a konkurzních komi-
sích. Podle tohoto ustanovení musí zápis 
obsahovat:

a) úplné znění vyhlášení konkurzní-
ho řízení,

b) datum a způsob vyhlášení konkurz-
ního řízení,

c) seznam členů komise,
d) seznam uchazečů,
e) usnesení komise o vhodnosti ucha-

zeče s uvedením, zda:
1. pro výkon činnosti ředitele není vhod-

ný žádný uchazeč,
2. pro výkon činnosti ředitele je vhod-

ný jeden z uchazečů, nebo
3. pro výkon činnosti ředitele jsou vhod-

ní dva nebo více uchazečů,
f) pořadí uchazečů u jednotlivých čle-

nů komise podle § 5 odst. 3 a do-
klad o výsledném pořadí ucha-
zečů podle § 5 odst. 4, u nichž 
se komise usnesla na základě 
§ 5 odst. 2, že jsou vhodní pro 
výkon činnosti ředitele,

g) informace o obsahu 
a průběhu doplňkového 
hodnocení a jeho vyhod-
nocení v případě, že by-
lo použito.

Zápis podepsaný 
všemi členy konkurz-
ní komise, kteří byli 
přítomni u konkur-
zu, předá tajemník 
komise zřizovateli 
bez zbytečného od-
kladu. V případě od-
mítnutí podpisu zápisu 
členem komise se do zá-
pisu uvede důvod odmítnutí.

 Co má být obsahem zápisu 
o průběhu konkurzního řízení 

na ředitele školy?

 Poskytování pracovního volna k vy-
hledání nového zaměstnání upra-

vuje bod 11 přílohy k nařízení vlády 
č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh 

a rozsah jiných důležitých osobních pře-
kážek v práci, kde se stanoví:

„Pracovní volno bez náhrady mzdy ne-
bo platu před skončením pracovního po-
měru se poskytne na nezbytně nutnou 
dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po 
dobu odpovídající výpovědní době v délce 
dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se po-
skytne pracovní volno s náhradou mzdy 
nebo platu před skončením pracovního 
poměru výpovědí danou zaměstnavate-
lem z důvodů uvedených v § 52 písm. 

a) až e) zákoníku práce nebo dohodou 
z týchž důvodů. Pracovní volno je možné 
se souhlasem zaměstnavatele slučovat.“

Obecně tedy platí, že výše uvedené pra-
covní volno je bez náhrady mzdy nebo 
platu (tzv. neplacené). Pouze ve stano-
vených případech se poskytuje pracov-
ní volno s náhradou mzdy nebo platu 
(placené). Jde o případ výpovědi dané 
zaměstnavatelem, a to pouze z důvodů 
uvedených v § 52 písm. a) až e) záko-
níku práce.

 Při skončení pracovního po-
měru má zaměstnanec nárok 

na pracovní volno k vyhledání nové-
ho zaměstnání. Jde v tomto případě 
o placené, nebo neplacené volno?

 Ve Sbírce zákonů, částce 84 roze-
slané dne 8. srpna 2019, je uveřej-

něna vyhláška č. 196/2019 Sb., kterou 
se mění některé vyhlášky v oblasti škol-
ství. Touto vyhláškou se mění:
 vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškol-
ním vzdělávání
 vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech pl-
nění povinné školní docházky

 vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdělávání
 vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami a žáků nadaných. 

Vyhláška č. 196/2019 Sb. nabývá účin-
nosti dnem 1. září 2019. Účinnost vy-
hlášky je ovšem dělená, účinnost změ-
ny vyhlášky č. 27/2016 Sb. nastává 
1. ledna 2020 a některé změny vyhláš-

ky č. 14/2005 Sb. nabývají účinnosti 
dnem 1. září 2020.
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 Ve Sbírce zákonů ČR, částce 47 roze-
slané dne 24. dubna 2019, je publi-

kován zákon č. 110/2019 Sb., o zpracová-
ní osobních údajů, který nabývá účinnosti 
dnem jeho vyhlášení (tedy dnem 24. dubna 
2019). Tento zákon zpracovává příslušné 

předpisy Evropské unie a zároveň navazu-
je na přímo použitelný předpis EU, kterým 
je podle poznámky pod čarou nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů příslušnými orgány za účelem pre-
vence, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestu, o vol-
ném pohybu těchto údajů a o zrušení rám-
cového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. 

Toto nařízení orgánů EU je obecně 
známé pod zkratkou GDPR. Zákonem 
č. 110/2019 Sb. byl zároveň zrušen zákon 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních úda-
jů, a některé další zákony či jejich části. 
V uvedené Sbírce zákonů, částce 47, byl 
současně publikován zákon č. 111/2019 
Sb., kterým se mění některé zákony v sou-
vislosti s přijetím zákona o zpracování 
osobních údajů. Zákon č. 111/2019 Sb. na-
byl účinnosti také dnem 24. dubna 2019.

ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 Schválení a publikace nového 
zákona o zpracování osobních 

údajů

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 Zákonný zástupce dítě-
te, pro které je předškol-

ní vzdělávání povinné, může 
pro dítě v odůvodněných pří-
padech zvolit, že bude indi-
viduálně vzděláváno. Úpravu 
tohoto individuálního vzdělá-

vání upravuje § 34b školského 
zákona, k němuž vydalo MŠMT 

metodické doporučení. Podle to-
hoto doporučení zákonný zástupce 

dítěte písemně oznámí mateřské škole, že 
chce své dítě vzdělávat individuálně, a tím 

přebírá plnou odpovědnost za jeho vzdě-
lávání. Pokud má individuální vzdělávání 
probíhat po převážnou část školního roku, 
oznamuje zákonný zástupce toto rozhod-
nutí škole tři měsíce před začátkem škol-
ního roku, tedy v období do konce měsí-
ce května. Pro individuální vzdělávání na 
kratší období se může zákonný zástupce 
rozhodnout kdykoliv v průběhu školního 
roku. Individuální vzdělávání v tomto pří-
padě začíná dnem, který následuje po dni, 
kdy bylo oznámení o volbě individuální-
ho vzdělávání doručeno mateřské škole. 
Oznámení lze učinit opakovaně, a to v pří-
padě, že oznámení bylo učiněno na kratší 
dobu a zákonný zástupce se rozhodne pro 
pokračování v individuálním vzdělávání. 
Odpovědnost za kvalitu vzdělávání dítěte, 
které plní povinné předškolní vzdělávání 
formou individuálního vzdělávání, má vý-
hradně zákonný zástupce.

K postupu mateřské školy pak MŠMT 
doporučuje:

a) Povinností mateřské školy je seznámit 
zákonného zástupce s oblastmi, ve kterých 
má být dítě vzděláváno.

K tomu doporučujeme využít:
 Rámcový vzdělávací program pro před-
školní vzdělávání
 Konkretizované očekávané výstupy
 Desatero pro rodiče dětí předškolního 
věku
 školní vzdělávací program konkrétní 
mateřské školy

b) Škola sdělí zákonným zástupcům ter-
míny pro ověření dosahování očekávaných 
výstupů. Ustanovení § 34b, odstavec 3 škol-
ského zákona stanovuje termíny ověřová-
ní, včetně náhradních termínů. Tyto termí-
ny jsou uvedeny ve školním řádu tak, aby 
se ověření uskutečnilo v období od 3. do 
4. měsíce.

 Jaká pravidla platí pro 
oznámení individuální-

ho vzdělávání dítěte v mateřské 
škole? Jaký má být postup ma-
teřské školy?

ROZSAH PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI

 Ve Sbírce zákonů ČR, částce 84 roze-
slané dne 8. srpna 2019, je publiko-

váno nařízení vlády č. 195/2019 Sb., kte-
rým se mění nařízení vlády č. 75/2005 
Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, 
přímé výchovné, přímé speciálněpedago-
gické a přímé pedagogicko-psychologic-
ké činnosti pedagogických pracovníků, 

ve znění pozdějších předpisů, a nařízení 
vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maxi-
málního počtu hodin výuky financova-
ného ze státního rozpočtu pro základní 
školu, střední školu a konzervatoř zřizo-
vanou krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti 
dnem 1. září 2019. Ve vládním nařízení 
č. 75/2005 Sb. dochází ke změně v jeho 
příloze. V bodě 14.4 „Asistent pedago-
ga“ se nově stanoví týdenní rozsah ho-
din přímé pedagogické činnosti ve výši 
36 hodin (dosud 20 až 40 hodin). Dále 
se na konci přílohy doplňuje bod 14.5, 
který zní: 

„14.5 Asistent pedagoga vykonávající 
činnost jako podpůrné opatření“ s úvaz-
kem 32 až 36 hodin přímé pedagogické 
činnosti týdně.

V přechodném ustanovení ke změně na-
řízení vlády č. 75/2005 Sb. se pak stanoví:

„Do 31. srpna 2021 se na asistenta pe-
dagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve 
třídě školy, která není zřízena podle § 16 
odst. 9 školského zákona, nebo ve tří-
dě, která není zřízena podle § 16 odst. 
9 školského zákona, použijí ustanovení 
nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení.“

 K jakým změnám dochází 
v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., 

o stanovení rozsahu přímé pedago-
gické činnosti pedagogických pra-
covníků?
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PRÁZDNINY S ROBINSONEM NA OSTROVĚ PINEDA

V pátek 14. června jsme na-
stoupili do autobusu a vyrazi-
li za hranice všedních školko-
vých dní. Cesta nám společně 
velmi rychle utekla a my jsme 
se brzy ráno hrnuli do Palladia, 
našeho letního sídla v Bibione.  

Tajuplný ostrov Pineda skrý-
vá lecjaká tajemství. V nedě-
li ráno jsme v Bibione objevi-
li pravého nefalšovaného Ro-
binsona, který se ze začátku 
zdál být nepřístupný, ba do-
konce nepřátelský, ale brzy 
nás přijal ve svém příbytku, 
a dokonce vydal poklad ze své 
kouzelné truhly. Každý malý 
Robinson dostal deníček se zá-
ložkou a tašku, ve které si de-
níček opatroval. Robinsonova 
jeskyně se stala na celý týden 
naším novým domovem. Od-
vážní Robinsoni si nasadili bí-
lé trosečnické čapky, které po 
celou dobu pobytu nesundali, 
neboť je chránily před slun-
cem a odlišovaly od ostatních 
trosečníků na ostrově. 

Velikonoce v červnu
Následující ráno bylo na ostro-
vě velké pozdvižení. U Palladia 
se objevil úplně cizí Robinson 
a chtěl odlákat děti na svůj os-
trov. Pravý trosečník však své 

malé Robinsony ochránil, a tak 
se mohly v Bibione v červnu 
slavit pravé české Velikonoce. 
Nechyběly kraslice, hodovač-
ky a také velikonoční vejce, ze 
kterých se o několik dní pozdě-
ji vylíhla malá kuřátka. 

Další česká tradice nás če-
kala v úterý. Malí Robinso-
ni a jejich rodiče splnili úkol 
z předešlého dne na výbornou 
– děti přišly ve velmi nápadi-
tých masopustních maskách. 
Společně jsme si zanotovali 

masopustní písně a pustili se 
do práce. Malovali jsme obra-
zy s mořskou tematikou a ne-
chyběla ani slavnostní mořská 
vernisáž. 

Mořské čarodějnice
Ve středu přiletěly na ostrov tři 
čarodějnice, na které byl krát-
ký i Robinson. Uvařily zkrášlu-
jící lektvar, po kterém nikdo 
z přítomných nezkrásněl, ale 
protože smích a radost ze ži-
vota je nejlepší omlazovadlo, 
všichni byli rázem mladší o ně-
kolik čarodějných let. Vtipná 

a originální čarodějnická zaří-
kávadla, jež přes noc vymysle-
li nápadití rodiče a prarodiče, 
dodala lektvarům ten správný 
šmrnc. Malí Robinsoni se vy-
pravili na pláž, kde si nasbí-
rali mušličky do svých kouzel-

nických amuletů a kde na ně 
tentokrát čekalo moře práce. 
Taťkovi Tomášovi pomáhali vy-
sochat Robinsona z písku. Ce-
lá pláž nám ho záviděla, byl 
jako živý. 

Ve středu odpoledne se té-
měř všichni malí i velcí účast-
níci zájezdu vydali na plavbu 
okolo ostrova na pirátském 
škuneru. Užívali si hudby, 
zpěvu, tance, soutěží i trochu 
nebezpečí. Všichni se však 
domů vrátili zdraví, nezraně-
ní a hlavně spokojení.

Přijela pouť
Ve čtvrtek přijela na Robinso-
nův ostrov pouť. To bylo paneč-
ku veselo. K mání byla voňa-
vá srdce z perníku, k dispozici 
střelnice s růžemi z krepáku 
a obrovské bubliny nám všem 
létaly vysoko nad hlavami. 
Všichni přítomní Robinsoni 
byli obdarováni perníkovými 
pouťovými srdíčky. Pouťový 
den byl velmi dlouhý. Nikomu 
se totiž nechtělo přestat, proto 
jsme se sešli ještě v podvečer, 
abychom pokračovali v pouťo-
vých radovánkách. Netradiční 
disciplíny zabavily malé i vel-
ké a podvečer se zhoupl k ve-
čeru, který jsme jako ostatně 

každý den ukončili společnou 
grilovačkou.

V pátek přišel za malými 
Robinsony Ježíšek. Všechny 
obdaroval, protože si to úpl-
ně všichni zasloužili, byli ce-
lý týden moc hodní. Rozkroje-
né jablíčko nám prozradilo, že 
budeme i příští rok v Bibione 
všichni zdraví a veselí. Tradič-
ní česká vánočka a prskavky 
navodily tu správnou štědro-
večerní atmosféru. Vánoční 
koledy zněly po celé Pinedě 
a cestou na poslední zmrzku 
jsme se těšili, jak to večer roz-
jedeme, protože Silvestr se na 
ostrově neslaví každý den. 

Střídavá péče u moře
Není nic lepšího než spojit pro-
vozní dobu školky s dovolenou 
s rodiči a odjet k moři. Tento 
husarský kousek se nám po-
vedl už potřetí. A pokaždé je 
z toho báječná dovolená pro 
rodiče, skvělé prázdniny pro 
děti a letní práce pro paní uči-
telky. Společné bydlení, spo-
lečný program, společné grilo-
vání, společné výlety, společ-
né koupání, opalování a hraní 
a spousta dalších společných 
aktivit. Děkujeme rodičům za 
ovoce a sladkosti, za lívance 
a další dobroty, kterými nám 
vylepšovali přímořské jídel-
níčky. Střídavá rodičovsko-
-školková péče u moře je pro-
stě paráda.  

Za rok se zase budeme kou-
pat v moři a budeme při tom 
vyhlížet Kryštofa Kolumba, 
protože on se plaví lodí. A nás 
určitě přibere na palubu.

Ivana MOUDRÁ, 
MŠ Pražská, Doksy

Celý rok jsme se nemohli dočkat, kdy konečně pofrčíme 
k moři. Předloňské dobrodružství s pirátem Morganem 
v chorvatském Murteru vystřídal loňský pobyt u moře 
v Itálii s Neptunem. Dočkali jsme se i letos. 

Není nic lepšího než spojit provozní dobu 
školky s dovolenou rodičů a odjet k moři.
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Oblíbený den otevřených dveří 
s prohlídkami pro školy i veřej-
nost chystá ve středu 11. září 
pražské Švandovo divadlo. Ná-
vštěvníkům přiblíží rozmanité 

divadelní profese, bez nichž se 
žádné představení neobejde. 
Rolí průvodců se zhostí hereč-
ky a herci smíchovské scény, 
např. Robert Jašków, Luboš Ve-

selý, Bohdana Pavlíková, Na-
tálie Řehořová, Marie Štípko-
vá. Ti k výkladu o divadle a je-
ho slavné historii opět připojí 
i zábavné příběhy z herecké-
ho života.

Prohlídky začínají v kaž-
dou celou hodinu a rezerva-
ce předem na ně není nutná. 
Dopoledne od 9 do 11 hodin 
bude divadlo vyhrazeno ško-
lám a od 15 do 18 hodin se 
i se svým zázemím otevře ve-
řejnosti. Návštěvníci se podí-
vají například do hereckých 
šaten, do divadelní zkušeb-
ny i do technické kabiny, od-
kud na představení dohlíží 
mistr světel a zvuku. Více na 
www.svandovodivadlo.cz.

KULTURNÍ TIPY

Ernest 
Hemingway 
– Svědectví 
jednoho života
MICHAEL KATAKIS

Pro mnoho lidí představu-
je Ernest Hemingway spíše 
mozaiku mýtů než člově-
ka: vojáka, sportovce, lov-
ce, expatriota a samozřej-
mě spisovatele. Pod těmito 
legendami stále uniká jeho 
skutečný život. Jak vypadal 
jako rozesmátý kluk či mla-
dý voják? Co psal ve svých 
nejdůvěrnějších dopisech? 
Jak ho změnily jízdenky, 
které držel v ruce cestou 
z Francie do Španělska ne-
bo napříč americkým Stře-
dozápadem, a co si na těchto 
cestách zapisoval, aby z to-
ho později vznikla povídka 
nebo román?

OTEVŘENÉ DVEŘE VE ŠVANDOVĚ DIVADLE

TERIBEAR ROZHÝBE PRAHU UŽ POPÁTÉ

PRAŽSKÁ PREMIÉRA INSCENACE KLÍŠTĚ
Dva staří herci, oba dávní přá-
telé, se setkávají v klubu di-
vadla, v němž každý z nich 
pracuje na roli v jiné insce-
naci. V kostýmech Dona Jua-
na a Casanovy se ohlížejí za 
uplynulými roky. Zjišťují, že 
jejich setkání by bylo radost-
nější, kdyby nebylo nepříjem-
ných vzpomínek, výčitek a se-
bestřednosti. Takový je hlavní 
půdorys nové autorské insce-
nace Bolka Polívky Klíště, v níž 
se na jevišti opět setkává s Mi-
lanem Lasicou. Ve vedlejších 
rolích se objeví Petr Halber-
stadt, Kamila Valůšková nebo 
Gabriela Štefanová a Milan 

Sedláček. Pražská premiéra 
je plánována na 17. září 2019 
v divadle Studio DVA.

Nejbližší představení Praha: 

17. 9. a 18. 9., Brno: 9. 9., 2. 
10. a 3. 10.

Více na www.studiodva.cz 
a www.divadlobolkapolivky.cz 

Pátý ročník charitativního hap- 
peningu Teribear hýbe Pra-
hou aneb Prima den s med-
vědem se uskuteční od čtvrt-
ka 5. 9. do soboty 14. 9. 2019 
na pražském vrchu Vítkov. De-
setidenní charitativní nonstop 
happening pořádá již tradičně 
Nadace Terezy Maxové dětem. 
V loňském roce se akce zúčast-
nilo přes 16 000 lidí, kteří zdo-
lali 320 812,5 kilometru a při-
spěli tak 9 624 375 Kč, které 
pomohly dětem z dětských do-
movů, maminkám z azylových 

domů nebo rodinám v nouzi. 
Potřebným z konkrétních pří-

běhů se bude na Vítkově pomá-
hat i v letošním roce.

Do charitativního happe-
ningu se mohou, stejně jako 
v předchozích ročnících, re-
gistrovat i rodinné, školní a fi-
remní týmy. Každý zdolaný ki-
lometr podpoří partneři akce 
30 korunami, je na každém, 
aby si vybral, komu konkrét-
ně z 10 příběhů věnuje své 
naběhané nebo nachozené 
kilometry, které se promění 
ve finanční pomoc. Více na 
www.teribear.cz.
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Máte pravdu, že začátek škol-
ního roku je z hlediska adap-
tace vždy poměrně náročný 
– a to jak pro děti, tak i pro 
vás, vyučující. Určitě ale exis-
tují způsoby, jak si jej udělat 
zvladatelnějším.

V prvé řadě je důležité si onu 
adaptaci vůbec dopřát. Snižte 
svoje očekávání na to, co vše 
byste měli již v prvním týd-
nu zvládnout, a soustřeďte se 
pouze na vzájemné naladění 
se na sebe. Povídejte si, čtěte 
si, hrajte hry, vyrazte společně 
někam ven. Nic vám neuteče 
a tato investice do znovuvytvo-
ření důvěry ve školní atmosfé-
ře se vám jistě vyplatí. Ostatně 
ani od vás se přece v prvním 
týdnu, kdy opětovně nastoupí-
te do práce, nečeká, že začnete 
ihned fungovat na 100 procent. 
Proto je také nazván „příprav-
ným“. Umožněte tedy dětem, 
aby byl i jejich první týden ve 
škole spíše „přípravný“, a ni-
kam nespěchejte.

Ohlédnutí za prázdninami
Z počátku se nejvíce nabízí 
vyprávět si o tom, co kdo dě-
lal o prázdninách, děti se vám 
pravděpodobně budou chtít 
„pochlubit“. Určitě je vyslech-
něte, ale mějte u toho na pa-
měti, že ne všechny děti byly 
na táboře, s babičkou na cha-
tě či s rodiči u moře. Některé 
děti možná trávily prázdniny 
pouze doma, často i samy, pro-
tože jejich rodiče museli cho-

dit do práce a zároveň nemě-
li možnost dětem zajistit lep-
ší program. Zkuste prázdniny 
pojmout obecně jako čas od-
počinku, který lze realizovat 
různými způsoby. Diskutuj-
te s dětmi o tom, jaké výho-
dy a nevýhody jsou s těmito 
způsoby spojeny a že možná 
ta nejdražší dovolená záro-
veň nemusí být ta nejlepší. 
Mnoho se taktéž dozvíte o je-
jich hodnotových žebříčcích. 
A nebojte se být osobní a po-
vědět jim také něco o tom, jak 
jste prázdniny trávili vy. Reci-
procita představuje jeden ze 
základních stavebních kame-
nů kvalitních vztahů, a to i ve 
školním prostředí.

Co nás čeká?
Dále se můžete zaměřit na 
to, co vás v právě započatém 
školním roce čeká, a to jak vý-
ukově, tak z hlediska nevýuko-
vých aktivit. Bylo něco, co děti 
zažily v minulém roce a rády 
by to zopakovaly? Nebo mají 
naopak nějaká jiná přání, kte-
rá by chtěly realizovat? Prefe-
rují spíše návštěvu kina, diva-

dla, výstavy, či vycházku do 
lesoparku? A chtěly by jet na 
školu v přírodě? Odhlasujte si 
společné výlety a sepište si je-
jich plán. Otevře se tím také 
prostor pro diskuzi o nutnos-
ti plnění určitých povinností. 
Zopakujte si školní řád, pra-
vidla třídy, vysvětlete dětem, 
co od nich potřebujete vy jako 
jejich třídní učitelé. Uzavřete 
„dohodu“. Buďte však realis-
tičtí a vyvarujte se nesplnitel-
ných cílů. A pokud se již na 

něčem domluvíte, buďte dů-
slední, domluvu dodržte a to-
též chtějte také od svých žá-
ků a žákyň.

Společný zážitek
Něco společně vytvořte a/nebo 
si něco zahrajte. Děti mohou 
být rozděleny do skupin či tý-
mů a zkusit vzájemně spolu-
pracovat. Můžete si například 
vymyslet nějaký projekt (no-
vou nástěnku, úklid a výzdobu 
třídy, pořízení sazeniček a vy-
tvoření zahrádky), na kterém 
se budou všichni podílet. Na-
bídněte dětem, aby si do školy 
přinesly své oblíbené deskové 
hry, a uspořádejte den hraní 
deskových her. Jděte na škol-
ní hřiště a pomalujte ho kří-

dami. Vyzkoušejte si pantomi-
mu. Nebo prostě jen vyrazte na 
procházku. Fantazii se meze 
nekladou. Jediným kritériem 
by měl být společný příjem-
ný zážitek.

Opakování učiva
Do standardního učebního pro-
cesu poté děti zapojujte opět 
pozvolně a nenásilně. Hned 
první den školy je seznamte 
s tím, jak bude jejich první tý-
den vypadat a odkdy začnete 

vyučovat. Když budou vědět, 
co je v příštích dnech čeká a že 
mají čas na aklimatizaci, snáze 
a rychleji se školnímu režimu 
opětovně přizpůsobí. Můžete 
jim také pomoci tím, že po pár 
„přípravných“ dnech začnete 
s opakováním učiva nejprve 
hravou formou. Ideálně ale 
volte nepříliš soutěživé akti-
vity, abyste hned od počátku 
neodradili ty, které nejsou to-
lik zdatné či dané učivo přes 
prázdniny zapomněly. Exis-
tují též edukativní společen-
ské hry, které se specializu-
jí přímo na procvičení učiva. 
A v neposlední řadě lze jako 
„přechodový můstek“ využít 
pracovní listy, které netrénu-
jí přímo znalosti, ale rozvíje-
jí pozornost, paměť či logické 
schopnosti, nebo vyzkoušet 
opakování učiva mezi dětmi 
navzájem (opět třeba i ve sku-
pinách či týmech).

Vylaďte se na sebe
Veškeré postupy je poté vždy 
vhodné přizpůsobit potřebám 
konkrétní třídy. Pokud má-
te děti živější, volte spíše po-
hybové aktivity, v jiných tří-
dách naopak může dominovat 
záliba v klidových činnostech. 
Některé děti raději vyprávějí, 
jiné preferují výtvarnou tvor-
bu a jiné zase milují hudbu. 
Naslouchejte jim a vylaďte se 
s nimi na stejnou notu. Přeji 
vám úspěšné zvládnutí první-
ho školního týdne i celého škol-
ního roku. Kateřina MAYEROVÁ

JAK ÚSPĚŠNĚ ZAČÍT NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V novém školním roce nabízíme našim předplatitelům no-
vý benefit. Školní psycholožka s vámi probere vaše pro-
blémy, odpoví na každou vaši otázku. Dotazy posílejte na 
mailovou adresu redakce. A teď už první otázka.

Povídejte si, čtěte si, hrajte hry, vyrazte 
společně někam ven. Nic vám neuteče a 
tato investice do znovuvytvo ření důvěry ve 
školní atmosfé ře se vám jistě vyplatí. 

Psycholožka Kateřina MAYEROVÁ

 Každoročně se s ko-
legyněmi z prvního 

stupně potýkáme s tím, jak 
úspěšně a nenásilně „za-
plout“ do nového školního 
roku. Děti se vrací po lé-
tě rozdivočelé, první týden 
jsou vlastně ještě duchem 
na prázdninách. Přemýšlela 
jsem, jak dětem i nám, uči-
telům, tento start usnadnit. 
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Švédská společnost THULE představuje řadu batohů Zpátky do školy
Švédská společnost THULE 
představuje novou řadu batohů 
s označením „Zpátky do školy“. 
Nový školní rok je tu a společnost 
THULE myslí na všechny, kteří 
opět zasednou ve školních lavi-
cích. Novou řadu batohů „Zpátky 
do školy“ ocení všichni, kteří po-
třebují mít vše potřebné s sebou 
na zádech. 

Ať už se vydáte do učebny, ne-
bo na víkendovou událost, s no-

vým batohem Thule z řady „Zpát-
ky do školy“ budete jednoduše 
v pohodě. 

Všestranné batohy poskytu-
jí dostatek prostoru pro uložení 
15palcového notebooku, 10,1“ 
tabletu, knih, sešitů, příslušen-
ství a dalších drobných předmětů. 

Díky polstrované vnitřní části 
bude zachována ochrana všech 
uložených věcí. Dvě postranní 
kapsy umožní uskladnění láhve 

s vodou. V přední části se na-
chází kapsa na zip pro rychlý pří-
stup k drobné elektronice, příslu-
šenství a dalším sem uloženým 
předmětům. 

Polstrované ramenní popruhy 
a prošívaný zádový oddíl s výztuží 
zajistí komfort při nošení. Batohy 
mají ve výbavě poutka, díky kte-
rým se snadno přenáší. Prostorný 
hlavní oddíl je uzavíratelný zipem 
s ochrannou manžetou proti dešti.

Soutěžní otázka: V jakých velikostech a barvách 
jsou batohy k dispozici a jaká je jejich cena?
Více informací na www.thule.com.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři vý-
herce batohů. Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. září 2019. 
Do předmětu uveďte „Batoh“.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
2019/2020 

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

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

Financování veřejné školy a školského zařízení 
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Ing. Petra Schwarzová

13. 9., 18. 9., 1. 10., 16. 10., 24. 10.

FKSP ve školství
Ing. Petra Schwarzová
16. 12., 18. 12.

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

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

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.
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PŘÍBĚHY 
BEZPRÁVÍ
MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

15. REVOLUČNÍ ROČNÍK – LISTOPAD 2019

ZAPOJTE I VAŠI ŠKOLU – WWW.PRIBEHYBEZPRAVI.CZ

PÁD
ŽELEZNÉ
OPONY

PŘIHLASTE SE 
DO 4. ŘÍJNA 2019

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 výhru 
nevzniká právní nárok.
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PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná-Mizerov 
tel. 596 338 027
e-mail: nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz
nabízí příspěvkovým organizacím a jejich zřizovatelům publikaci

PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná-Mizerov 
tel. 596 338 027
e-mail: nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz
nabízí školám, školským zařízením, dalším pedagogickým 
institucím, odborovým organizacím a orgánům státní správy 
ve školství odbornou publikaciMajetek školské  

příspěvkové organizace
kontrola a hospodaření
autor Ing. Petr SIKORA

Právní rámec řízení škol a školských zařízení
5. vydání          autor Jiří Valenta

Publikace si klade za cíl pomoci ředi-
telům, ekonomům a  účetním zejména 
školské příspěvkové organizace k  orien-
taci v  oblasti majetku, hospodaření, pe-
něžních fondů a finanční kontroly. Text je 
přehledně členěn na sedm částí. Největší 
pozornost je věnována majetku jako ta-
kovému – jeho členění, financování, na-
kládání s  ním včetně technického zhod-
nocení a oprav. Podrobně jsou vysvětleny 
povinnosti související s inventarizací. Pu-
blikace upozorňuje i na novou povinnost 
inventarizovat peněžní fondy a  jmění. 
Podrobně je popsán způsob schvalová-
ní veřejných příjmů a  veřejných výdajů 
příspěvkových organizací. Publikace se 
nevyhýbá ani sporným tématům, jako 
je vymezení pojmu „stavba“ a ověřování 
peněžního krytí fondu investic. Autor také 
upozorňuje na časté chyby příspěvkových 
organizací, ať už je to při nakládání se 
svěřeným majetkem, anebo v souvislosti 
s pohledávkami. V textu uvádí modelové 
příklady z  praxe (evidence majetku na 
školních zahradách, postup organizace 
během udržitelnosti dotovaného pro-
jektu). Autor čerpal z  mnohaletých zku-
šeností kontrolora a  lektora vzdělávacích 
seminářů pro příspěvkové organizace 
i jejich zřizovatele. 

Druhé vydání bylo aktualizová-
no v souvislosti s poslední novelou 
zákona o  finanční kontrole a  jeho 
prováděcí vyhlášky. Jedná se ze-
jména o  změnu úpravy roční zprá-
vy o  výsledcích finančních kontrol 
a  umožnění účasti externistů na 
schvalování veřejných příjmů a  vý-
dajů v  organizacích, které nemají 

více než 5 zaměstnanců. Dále byla 
například doplněna a  konkretizo-
vána kapitola o  fondu kulturních 
a sociálních potřeb. 

Z obsahu:
  Legislativní rámec
  Hospodaření školské příspěvkové 

organizace (hlavní, doplňková činnost, 
rozpočtová kázeň)

  Tvorba a použití peněžních fondů 
  Majetek školské příspěvkové orga-

nizace (pohledávky, stavby, movitý maje-
tek, problematické druhy majetku, tech-
nické zhodnocení a  opravy, odpisování 
a odpisový plán, nakládání s majetkem)

  Inventarizace majetku a  závazků 
(druhy inventur, inventurní soupis, inven-
tarizační zpráva)

  Vnitřní kontrola (individuální příslib/
žádanka, limitovaný příslib, personální 
problémy při schvalování příjmů a výdajů, 
vnitřní směrnice)

  Externí kontrola (práva a povinnosti 
příspěvkových organizací během kontroly, 
příspěvková organizace v  postavení pří-
jemce dotace)

Součástí publikace je vložené CD, které 
obsahuje zejména doprovodné materiály 
k  majetku, peněžním fondům, odkazy 
na důležitou metodiku a  právní předpisy 
a  dále také užitečné vzory písemností 
souvisejících s  majetkem, schvalováním 
veřejných příjmů a výdajů a inventarizací 
(včetně vzoru zjednodušeného inventur-
ního soupisu fondu investic).

Uvedené materiály byly rovněž aktua-
lizovány a doplněny.

Neznalost zákona neomlouvá – tato sta-
rá zásada platí beze zbytku i dnes a měla 
by být dostatečnou motivací ke studiu 
alespoň základních souvislostí, které vy-
plývají z našeho právního řádu při řízení 
školy a školského zařízení. 

Předkládaná publikace si klade za cíl 
pomoci ředitelům a  dalším vedoucím 
pracovníkům škol a  školských zařízení, 
ale také odborným pracovníkům orgánů 
veřejné správy orientovat se ve sple-
ti právních norem, jež se uplatňují při 
řízení škol a  školských zařízení. Dílo je 
strukturováno tak, aby jej mohli použí-
vat efektivně jak začínající ředitelé, kteří 
teprve hledají základní souvislosti, tak 
i zkušení řídící pracovníci, kteří se potře-
bují rychle dobrat odpovědi na konkrétní 
otázku z vybrané oblasti práva. Základní 
vhled do právních souvislostí procesu 
vzdělávání by měli mít i jednotliví peda-
gogičtí pracovníci. Proto by předkládaná 
publikace neměla chybět v  žádné sbo-
rovně a učitelské knihovně, protože dává 
odpovědi na otázky, které řeší všichni 
pedagogové.

Publikace nabízí poměrně obsáhlý 
a  přitom přehledně strukturovaný vý-
čet nejdůležitějších oblastí práva, které 
je nutno brát v  úvahu při řízení školy 
a školského zařízení. Nechybí ani příklady 
z praxe, odvolávky na nejdůležitější judi-
katuru a užitečné vzory. Všechny pasáže 
jsou zpracovány s  ohledem na potřeby 
školské praxe, a to jak při výběru jednot-
livých oblastí práva, tak i  při zpracování 
jejich obsahu. 

Páté, přepracované vydání reflektuje 
všechny změny v  právních předpisech 
ovlivňujících řízení škol a  školských za-
řízení, ke kterým došlo v poslední době, 
a  zobrazuje právní stav k  15. 7. 2019. 
Samozřejmostí je přizpůsobení výkladu 
vlivu nového občanského zákoníku na 
školskou praxi.

Autor čerpal z  mnohaletých zkuše-
ností garanta a  lektora studia pro ředi-
tele škol (tzv. funkčního studia), z bohaté 
konzultační praxe v  oblasti řízení škol 
a  samozřejmě z  ohlasů a  požadavků 
účastníků nesčetných seminářů a  před-
nášek v  rámci jeho lektorské činnosti. 
Z tohoto důvodu může být tato publikace 
vhodným materiálem pro ucelenou pří-
pravu ředitele školy a školského zařízení 
k výkonu jeho funkce na všech úrovních 
a formách této přípravy.

Z obsahu:
  základní pojmy z teorie práva: 
soukromé a veřejné právo, prameny prá-

va, platnost a  účinnost právních předpisů, 
výklad právních norem aj.;

  ústavní právo: 
vztah orgánů veřejné moci a  jednotli-

vých škol, vzájemné postavení zřizovatele 
a ředitele školy aj.;

  občanské právo: 
zásady soukromoprávních vztahů, právní 

jednání, uzavírání a plnění smluv – závaz-
kové právo, ochrana osobnosti žáka a  uči-
tele, autorskoprávní ochrana, odpovědnost 
školy za škodu a  újmu vzniklou žákům 
a  dalším osobám a  za škody vzniklé škole, 
majetkové vztahy ve škole aj.;

  pracovní právo:
vznik, změna a  zánik pracovněprávních 

vztahů, odměňování zaměstnanců školství, 
pracovní doba, překážky v  práci, dovolená, 
odpovědnost za škodu v  pracovněprávních 
vztazích aj.;

  školská legislativa: 
školský zákon a zákon o pedagogických 

pracovnících, prováděcí předpisy ke škol-
ským zákonům, další vzdělávání pedago-
gických pracovníků aj.;

  správní právo:
vztah školského zákona a  správního 

řádu, rozhodování ředitele školy o  právech 
a povinnostech ve vzdělávání aj.;

  rodinné právo:
vztah zákonných zástupců a  školy, so-

ciálněprávní ochrana dětí, úprava poměrů 
nezletilých aj.;

  finanční právo:
rozpočet školy, jeho rozpis a  čerpání, 

hospodaření příspěvkové organizace, výkon 
kontroly aj;

  vzory, schémata a pracovní pomůcky:
pracovní smlouva, platový výměr, doho-

dy o pracích konaných mimo pracovní po-
měr, soukromoprávní smlouvy (s  partnery 
školy), rozhodnutí ředitele školy o  právech 
a povinnostech ve vzdělávání, evidence pra-
covní doby, plán DVPP, jmenování do funkce   
a  odvolání z  funkce, výpověď z  pracovního 
poměru, dohoda o zvýšení kvalifikace, do-
hoda o srážkách ze mzdy a platu, pomůcka 
k posouzení kvalifikace pedagoga, pomůcka 
k zařazení do platového stupně aj.

Součástí publikace je vložené CD-R, které 
obsahuje úplné znění vybraných právních 
předpisů, všechny vzory dokumentů uve-
dených v  textové části publikace a  některé 
další užitečné materiály ke stažení.
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Publikaci můžete objednat na výše uvedené adrese  
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