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„Chyby jsou naše zkušenosti na cestě růstu.“ John Powell

Hodně se toho změnilo. Zejmé-
na bouřlivý technický pokrok, 
spojený s nástupem digitaliza-
ce, umělé inteligence a čtvr-
té průmyslové revoluce, nám 
umožňuje ovládat roboty, do-
konalé počítače a na uši lepit 
chytré mobily. Moderní tech-
nologie však začínají nahra-
zovat zdravé, kritické myšle-
ní a jednání našich žáků, kteří 
přestávají vidět a slyšet. Vážně 
pochybují o potřebě tradičního 

vzdělání. „Stačí přece správně 
kliknout na internetu a všech-
ny informace nám padají do 
klína,“ poučeně se brání. Sou-
časná škola se zatím tváří, ja-
ko by internet víceméně ply-
nul proti proudu času a mimo 
školní třídy.

Známý a národem milovaný 
herec Miloš Kopecký pronesl 
na IV. sjezdu československých 
dramatických umělců 5. květ-
na 1987 nadčasový a odvážný 

projev. Vyzval v něm k činům 
a k odchodu těch, kteří se už 
historicky překonali. Zejmé-
na „starých, známých, truch-
livých postav“. Zdůraznil, že 
„nestačí osvojit si několik te-
zí, několik postojů, několik 
prostocviků a ty pak plamen-
ně předvést“. Dále připomněl, 
že „umělec potřebuje svobodu. 
Ne proto, aby dělal, co chce, ale 
aby byl, kdo je“. Stačí nahra-
dit slovo umělec pojmem učitel 
a hned víme, co i dnes naléha-
vě, aktuálně potřebujeme. Na 
adresu tehdejší mládeže, kte-
rou obecně příliš nezatracoval 
ani nechválil, pronesl: „Neví, 
že Karlova univerzita byla za-
ložena dříve, než byla objeve-

na Amerika. Svět pro ni začíná 
dnem, kdy se narodila.“

Jsou polistopadové generace 
mladých výrazně vzdělaněj-
ší a lépe připraveny do života 
než jejich rodiče a prarodiče? 
Nám všem by pomohlo, kdyby-
chom si konečně řekli úplnou 
pravdu o neutěšeném stavu 
současného školství. Stačí si 
připomenout ještě jednu my-
šlenku z Kopeckého památ-
ného projevu: „Musíme dě-
lat boty, aby padly člověku, 
ne osekávat člověka, aby se 
vešel do bot. A přestaňme se 
už tvářit, že je u nás všecko 
v pořádku a že všecko důle-
žité se už stalo.“                                           

 Roman KANTOR 

NETVAŘME SE, ŽE JE VŠECHNO V POŘÁDKU
Dnes si sotvakdo dovolí zasvěceně hodnotit uplynulé tři 
desítky let ve školství. Po obrovské vlně nadšení a oče-
kávání, která po roce 1989 bezprostředně zasáhla jak uči-
tele, tak i žáky a jejich rodiče, nastal dlouhý čas nekon-
čícího vystřízlivění. 

FOTO: Stanislav JUGA
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„V médiích se před začátkem školního roku objevují zprávy, že bude chybět asi 6 000 učitelů. 
To je ovšem zcela zavádějící informace. Skutečnost je taková, že přebývá asi 120 000 žáků!“
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Děti tráví hodně času u počítačů, má-
lo čtou a porozumění textu i čtenářská 
gramotnost jdou od desíti k pěti? Mož-
ná. Místo lamentování ale existuje ne-
jeden způsob, jak děti pro knížky na-
dchnout a jak je ke čtení vést. Jednou 
z možných aktivit je každoroční soutěž 
pro děti šestých tříd ZŠ a příslušných 
ročníků gymnázií pod názvem Souboj 
čtenářů. Pětadvacetičlenné týmy přihlá-
šených škol pečlivě pročítají zadané kni-
hy, učí se dělat si k četbě poznámky, 
vyhledávat neznámé termíny. Skupiny 
šesťáků se nejprve utkají v online ko-
le, pět nejlepších týmů z republiky pak 
míří do finále, které každoročně probí-
há v rámci veletrhu Svět knihy. Šesťáci 
ze ZŠ Šumperk potvrdili skvělou formu 
svých loňských předchůdců a v obrov-
ské konkurenci celkem 120 zúčastně-
ných škol postoupili z online kola do 
pětice finalistů. Na pražském finále se 
pak stali absolutními vítězi. 

 Dagmar ONDRÁČKOVÁ

V červnu proběhl 19. ročník klasické bar-
manské soutěže BIRELL CUP v Brně, ve 
které se SŠ gastronomie a farmářství Je-
seník minulý rok podařilo získat zlato. 
Netušili jsme však, že letos účastnice do-
vezou zlatou, a dokonce i stříbrnou me-
daili. Konkurence čítala kolem dvacítky 
zúčastněných středoškoláků. Kromě pře-
depsaného množství nápojů, časového li-
mitu, oblečení a spousty dalších nařízení 
musely žákyně vymyslet vlastní původní 
recepturu nápoje, která nesměla být do-
sud přihlášena v žádné barmanské soutě-
ži. První místo získala Natálie Hankeová. 
Stříbrnou medaili dovezla Lenka Bartíko-
vá v soutěžní disciplíně čepování piva. 
Od získání zlata ji dělila jedna vteřina. 

 Lenka LUKEŠOVÁ

Žáci ZŠ v Hrádku nemají o zajímavé zá-
žitky nouzi. Ve středu 26. června se zde 
konaly již 11. hrádecké olympijské hry, 
tedy den plný sportu a zábavy. Hned ráno 
byli všichni studenti losem rozděleni do 
družstev. V každém družstvu byli zastou-
peni žáci od prvního do devátého ročníku 
a všichni společně čelili nelehkým úko-
lům. Ty byly zaměřeny nejen na rychlost, 
fyzickou zdatnost, ale také na schopnost 
týmové spolupráce a strategie. Jednotlivá 
družstva například přenášela raněného 
na nosítkách, navlékala korálky, shazo-
vala plechovky nebo koulela pneumatiku. 
Vítězná tři družstva obdržela symbolic-
kou medaili a všichni účastníci dostali 
sladkou odměnu.

 Anna VALEŠOVÁ

Souboj čtenářů

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE
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Celý rozhovor si přečtete na 
www.tydenik-skolstvi.cz.

OBSTOJÍ NOVÍ MATURANTI V REÁLNÉM SVĚTĚ?

 Jaký je váš názor na 
současný obsah matu-

ritních zkoušek? 
Vzpomínat a neustále srov-

návat s tím, co bylo, jak se ma-
turovalo před dvaceti třiceti le-
ty, nikam nevede. Podle mne 
je v pořádku, že část maturitní 
zkoušky garantuje stát. Roz-
díly v náročnosti jednotlivých 
škol, v požadavcích na znalos-
ti a dovednosti studentů jsou 
obrovské, takže snaha státu 
sjednotit alespoň minimum 
je v pořádku. I v mnoha ev-
ropských zemích se přiklo-
nili k tomu, že část maturitní 
zkoušky garantuje stát, který 
stanoví minimální rozsah zna-
lostí pro úspěšné složení ma-
turitní zkoušky. Zdali je ovšem 
způsob testování správný, zdali 
didaktické testy zjistí skutečné 
znalosti maturantů, zdali ne-
jsou jen o biflování typových 
otázek, to je jiná otázka a o tom 
veďme diskuzi. Ta se ostatně 
na toto téma vede nejen v Čes-
ké republice. 

 Maturitní zkouška 
je v současnosti spíš 

o biflování, nebo o přehle-
du v oboru?

Jako češtinář mohu lépe po-
soudit obsah státní maturitní 
zkoušky z českého jazyka. Více 
znalostí museli studenti proka-
zovat před lety, a tedy se urči-
tě i více biflovali. Museli znát 
umělecký směr od A do Z, do 
puntíku vyjmenovat jeho zna-
ky, znát jeho charakteristiku, 
společensko-historický kontext 
a k tomu vysypat z rukávu ce-
lou řadu autorů a jejich děl. 
Nyní se pracuje více s vlast-
ní zkušeností s dílem předem 
vybraného autora. Na základě 
četby by student měl být scho-
pen si udělat obrázek o dané 
době, o literárním směru i způ-
sobu tvorby daného autora. To 
je krok správným směrem. Ov-
šem jako všechno i toto se dá 

obejít a nabiflovat si obsah 
knížky a k tomu pár dalších 
informací.

Co se týká školní/profilové 
části maturit, tak jsou určitě 
možné obě varianty. Student 
odříká nabiflovanou látku, 
obdrží přiměřené hodnocení 
a za týden od maturity neví 
nic. Ovšem pokud je po celou 
dobu veden učitelem, který 
studenty nutí přemýšlet, vy-
vozovat, analyzovat, rozhodo-
vat se, aplikovat vědomosti do 
praxe, tak toto všechno bude 
obsahovat i maturitní zkouš-
ka. Myslím, že každý z učitelů, 
který se maturit účastní, zažil 
obě varianty. I toto je o lidech, 
v tomto případě o dvou, o uči-
teli a žákovi. 

 Co byste u maturit zru-
šila a co naopak podpo-

řila a proč? 
Zrušila bych centrální hod-

nocení slohových prací, ovšem 
za předpokladu, že každý jazy-

kář bude opravovat podle pře-
dem nastaveného systému, aby 
alespoň v minimální míře byla 
zajištěna objektivita. A stojím 
rozhodně za didaktickými tes-
ty, ať už zůstanou v současné 
podobě, či se bude jejich forma 
nějak vyvíjet. Zastávám názor, 
že maturitní zkouška by měla 
hodnotit studenta nejen během 
jeho výkonu před maturitní ko-
misí, ale měla by zohledňovat 
i jeho studijní výsledky během 
celého studia, které zná nej-
lépe jeho učitel – proto bych 
chtěla, aby se opravování slo-
hových prací vrátilo do škol. 
Na druhou stranu bych zacho-
vala didaktické testy a jejich 

centrální hodnocení. Procenta 
úspěšného vyřešení didaktic-
kého testu alespoň minimálně 
vypovídají o srovnatelnosti či 
rozdílnosti znalostí všech ma-
turantů.

 Změní se letos něco na 
maturitách? 

Pokud vím, větší změny při 
maturitách ve školním roce 
2019/2020 nejsou plánovány. 
Změny podstoupila společná/
státní maturitní zkouška v le-
tošním školním roce, plánova-
ná povinná maturita z mate-
matiky byla ministrem Plagou 
odložena a zrušení centrálního 
hodnocení slohových prací se 

plánuje až na rok 2021. Takže 
i nadále bude mít maturita dvě 
části: školní/profilovou sestá-
vající ze dvou až třech před-
mětů (podle RVP) a společnou/
státní, kde jsou povinné dva 
předměty: český jazyk a cizí 
jazyk / matematika. 

 Jak je to podle vašeho 
názoru s poměrem me-

zi znalostmi maturantů a po-
třebami pro jejich budoucí 
praxi? Jsou v souladu?

Na toto nelze zcela jedno-
značně odpovědět. Studenti 
gymnázií končí svá studia se 
všeobecným středoškolským 
vzděláním a všeobecným pře-
hledem, který ale pro úspěšný 

start v práci málokomu stačí, 
většina z nich pokračuje v dal-
ším studiu. Zato mnozí absol-
venti odborných škol netouží 
po dalším studiu, neboť je ško-
la dostatečně připravila do pra-
xe jak po stránce odborné, tak 
po té praktické.

 Jací budou letošní ma-
turanti? Vzdělanější, 

nebo jenom naučení?
V tomto ohledu bych roz-

hodně nebyla skeptická. Vím, 
že mnohé studie ukazují, že 
s úrovní vzdělanosti to „jde 
z kopce“ i v České republice. 
A stačí si vyslechnout příběhy 
studentů, kteří se vrátili třeba 
jen z půlročního pobytu v za-
hraničí a dokážou srovnat úro-
veň vzdělávání u nás a v tam-
ní společnosti. Vyslechla jsem 
příběhy od inteligentních mla-
dých lidí, kteří si mnohdy až 
v cizině uvědomí, jaké znalosti 
a dovednosti jim škola přines-
la, uvědomí si to, že nestačí 
znát jen vzorce, definice a rov-
nice, ale že je třeba to všechno 
umět i v praxi použít. Ovšem 
platí, že pokud budou děti od 
první třídy vedeny k tomu, že 
se nemají bát říct svůj názor, 
že škola je místem pro disku-
zi, tak věřím, že i generace 
budoucích maturantů budou 
vzdělanější a vzdělanější. Pro 
inspiraci se můžeme dívat na-
příklad směrem ke skandináv-
ským zemím.

 Jaký je váš názor na po-
vinnou maturitu z ma-

tematiky?
Jsem ráda, že toto rozhodnutí 

ze strany pana ministra padlo. 
Jestli povinná maturita z ma-
tematiky, tak rozhodně pouze 
pro gymnazisty. A pokud se 
studenti odborných škol bu-
dou ucházet o místo na tech-
nických vysokých školách, tak 
by rozhodně jednotlivé fakulty 
v rámci přijímacího řízení mě-
ly zohledňovat to, jestli ucha-
zeč bude mít maturitu z ma-
tematiky.

 Táňa PIKARTOVÁ

Maturity jsou žhavé téma, opakují se diskuze o tom, co by 
měly a neměly obsahovat. S Janou Pácalovou, hlavní me-
todičkou vzdělávací společnosti Tutor, hovoříme na toto 
téma.

Vzpomínat a neustále srovnávat s tím, co 
bylo, jak se maturovalo před dvaceti třiceti 
lety, nikam nevede. Je v pořádku, že část 
maturitní zkoušky garantuje stát.
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Ptáte se, proč jsem tento kurz 
absolvovala? Na začátku byl 
pocit, že je potřeba osvěžit si 
rozhled. Faktem je to, že ne-
vím, jak přesně tento kurz 
využiji, to se uvidí. V každém 
případě mi ho nabídly školské 
odbory. Tak jsem si řekla, proč 

ne. Naučím se něco z legislati-
vy, vždyť vlastně nevím pořád-
ně nic ani o zákonech, vyhláš-
kách, směrnicích, správním ří-
zení a jenom něco málo vím 
o systému českého školství. 
Školství se mění a my učite-
lé jenom přijímáme ty změny 
a nerozumíme vždy všemu tak, 
jak bychom měli. Necháváme 
si spoustu špatných věcí líbit, 

jsme unavení, někdy prostě la-
mentujeme, nechápeme sou-
vislosti. Jak potom zase dávat, 
když není z čeho? Říká se tomu 
také syndrom vyhoření. I tak, 
vlastním vzděláváním, se dá 
proti němu bojovat a dovíme 
se ještě něco navíc.

Výzva ke spolupráci
Dobré a potřebné informa-
ce byly právě v tomto kurzu, 
který mě nad očekávání pře-
kvapil. Žádná negativní pro-
paganda proti ředitelům škol, 

žádné negace. Naopak výzva 
ke spolupráci, apel ke tvořivé-
mu budování školy, kde budou 
spokojeni všichni – děti, rodi-
če, učitelé a vlastně i ředitel 
–, doporučení, aby vztahy na 
pracovišti byly přátelské, aby 
všichni vzájemně kooperovali, 

minimalizace stresu, vysvět-
lení, jak vznikly právní sub-
jekty, co tomu předcházelo 
a jaké to má důsledky, přes-
né odpovědi na otázky, které 
se mi už několik let hromadi-
ly v hlavě, příběhy, které ně-
jakým způsobem reflektova-
ly zákonné normy z pohledu 
praktických zkušeností před-
nášejících. Jsou to totiž lidé, 
kteří prošli praxí, vědí, o čem 
mluví, a nesedí v koutku, ale 
něco pro nás učitele dělají. 

Lidé, kteří prošli praxí
Byl to například charismatic-
ký Stanislav Kutálek, který 
byl schopným ředitelem vel-
ké školy, respekt a obdiv bu-
dící Eva Dvořáčková, která se 
vypracovala z ředitelské pozice 
na svazovou inspektorku BOZP 

a pracuje ve vládním výboru 
BOZP, velmi přátelská Marké-
ta Cermanová, která nejenom 
učila, ale také zná školu z pra-
covní pozice ekonomky a ro-
zumí účetnictví, Markéta Seid-
lová, která je specialistkou na 
výklad FKSP a dříve pracovala 

v mateřské škole, také práv-
nička Zdeňka Krámská, která 
klidným hlasem odpovídala na 
naše dotazy a vysvětlovala vy-
brané části zákoníku práce, zá-
kona o pedagogických pracov-
nících atd. Právník školských 
odborů Vít Berka zase vyprávě-
ním objasňoval právní systém, 
jak funguje a jak v něm hledat. 
A ještě navíc zde byla také vel-
mi ochotná a milá Petra Karoly, 
jejíž přátelský přístup dodával 
návštěvníkům kurzů příjem-
nou pohodu a zázemí v prosto-
rách ČMOS pracovníků škol-
ství na Senovážném náměstí 
v Praze.

Běžte se vzdělávat
Takže za mne, ale i další ab-
solventy, opravdu si myslím, 
kdybyste se mě náhodou chtě-
li zeptat osobně, je to super 
kurz. Běžte se vzdělávat, po-
může vám to v rozhledu. A věř-
te mi, není to kurz jenom pro 
ředitele škol, ale pro všechny 
pedagogické pracovníky, kte-
ří nechtějí ustrnout ve svých 
přípravách a v pocitu, že už 
všechno znají, kteří chtějí ro-
zumět třeba i pro nás rozpo-
ruplným rozhodnutím ředite-
le školy a chtějí se podílet více 
na tváři školy. 

 Jana ŠTEFANIDESOVÁ

KURZ PRO ŘEDITELE ŠKOL OČIMA ABSOLVENTKY

KDO ROZHODUJE O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNÍHO VOLNA 

 Poskytování pracovního volna k účas-
ti na pohřbu spoluzaměstnance upra-

vuje příloha k nařízení vlády č. 590/2006 
Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah ji-
ných důležitých osobních překážek v prá-
ci, kde se v bodě 9 stanoví:

„Pracovní volno s náhradou mzdy nebo 
platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu 
zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu 
spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí 
zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v doho-
dě s odborovou organizací.“

Spoluzaměstnancem je osoba, která v do-

bě úmrtí byla v pracovněprávním vztahu 
k témuž zaměstnavateli. Formulace vlád-
ního nařízení jakoby počítá s účastí více 
zaměstnanců daného zaměstnavatele, to 
však zřejmě nebrání tomu, aby se pohřbu 
spoluzaměstnance účastnil v režimu pře-
kážky v práci i jen jeden zaměstnanec, pří-
padně aby zaměstnavatel na pohřeb nevy-
slal nikoho. Podmínkou účasti na takovém 
pohřbu je v každém případě rozhodnutí 
zaměstnavatele.

Pokud u daného zaměstnavatele půso-
bí odborová organizace, je zaměstnavatel 
povinen přijmout rozhodnutí o určení za-
městnanců, kteří se mají zúčastnit pohřbu 
spoluzaměstnance, v dohodě s odbory – 
odborová organizace má tedy v takových 
případech spolurozhodovací pravomoc, 
pokud jde o počet i výběr zaměstnanců. 

K rozhodování o počtu a výběru zaměstnan-
ců, kteří se mají pohřbu spoluzaměstnan-
ce účastnit, neexistují ovšem žádná bližší 
vodítka. Pokud u zaměstnavatele odboro-
vá organizace nepůsobí nebo i pokud se 
zaměstnavatel a odborová organizace na 
vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluza-
městnance neshodnou, určí vyslané za-
městnance zaměstnavatel samostatně.

Vyskytují se i dotazy, zda se tato překáž-
ka v práci uplatňuje i pro případy účasti 
na pohřbu bývalých spoluzaměstnanců. 
Gramatický výklad předpisu svědčí pro 
závěr, že jde o spoluzaměstnance, kteří byli 
v době úmrtí v pracovněprávním vztahu 
k zaměstnavateli. Doba trvání „nezbytně 
nutné doby“, na kterou se poskytne pra-
covní volno s náhradou mzdy či platu, ne-
ní nijak limitována.  Vít BERKA

Školství se mění a my učitelé jenom při-
jímáme změny a nerozumíme vždy všemu 
tak, jak bychom měli.

„Tak to mám za sebou,“ řekla jsem si 14. června s úlevou, 
a to po prakticky probdělé noci. Definitivně jsem totiž slo-
žila zkoušku v akreditovaném programu „Studium pro ře-
ditele škol a školských zařízení“, pořádaném Českomorav-
skou vzdělávací s. r. o.

 Jaká je právní úprava po-
skytování pracovního volna 

zaměstnancům k účasti na pohřbu 
spoluzaměstnance?
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 Kde jste se o výhře do-
zvěděla a jaké byly vaše 

první pocity?
Sdělili mi to studenti JA firmy 

Paletea – přišli za mnou o pře-
stávce ve škole a oči jim svítily 
štěstím. Já jsem byla zvyklá, že 
bývali spíše skleslí a chodili ke 
mně řešit své podnikatelské pro-
blémy. Pak mi oznámili, že na 
Facebooku viděli, že jsem vyhrá-
la. Bylo to velmi emotivní a měli 
jsme z toho upřímnou radost.

 Jak jste výhru přijala? 
S pokorou, ale jsem na 

ni pyšná. Konkurence byla letos 
obrovská – za mnou se umísti-
la Elena Tomanová ze SPŠ v Br-
ně a třetí místo obsadil Zdeněk 
Pospíšil z OA, SOŠ a JŠ z Hrad-
ce Králové. Nejvíce však děkuji 
studentům, kteří ve firmě pra-
cují na výbornou. Vše se za po-
chodu učí a snaží se nenechat 
si svoje výsledky jen pro sebe. 
Ihned informují širokou veřej-
nost v médiích a na sociálních 
sítích. A navíc – ve firmě pra-
cují dobrovolně a ve svém vol-
ném čase.

 Slavnostní předání cen 
proběhlo na konci škol-

ního roku na ceremoniálu JA 
Award Ceremony 2019 v síd-
le amerického velvyslance 
v Praze. Takže to muselo být 
honosné.

Sídlo amerického velvyslance 

je nádherné a slavnostního cere-
moniálu se zúčastnili i všichni 
studenti, kteří vyhráli 1. místa 
v různých kategoriích, včetně 
mé studentské firmy Paletea, 
která získala 1. místo v marke-
tingu. Byla to taková třešnička 
na dortu za celoroční práci.

 Jaký byl váš osobní po-
díl? Za co jste tuto výhru 

získala?
Mým hlavním úkolem je mo-

tivovat studenty, aby dělali ně-
co, co vyloženě nemusí, a vést 
je k touze po úspěchu. Ve škole 
se často nachází v šedém prů-

měru a stačí jim, aby prošli do 
dalšího ročníku. K tomu je po-
třeba i učitele, který je aktivní 
a nemyslí na to, že už mu skon-
čila pracovní doba. A s tím sou-
visí i výsledky: JA firma Paletea 
1. místo za marketing a 3. místo 
za prezentaci na pódiu. Abych 
pravdu řekla, vždy jsem mys-
lela na úspěch svých studen-
tů a soutěž pro učitele byla pro 
mne okrajovou záležitostí.

 Co si mám vůbec před-
stavit pod názvem „nej-

aktivnější učitel v rámci roz-

voje sebe samých a svých stu-
dentů“, tedy „nejúspěšnější 
učitelka podnikání“?

Aktivní učitelka, která má rá-
da nové věci, nebojí se nových 
projektů a výzev, sama se neu-
stále vzdělává, motivuje studen-
ty k úspěchu, hledá v nich a vy-
zdvihuje pozitiva. Razím heslo, 
že nic není nemožné. Neznám 

slovo „nejde“ a říkám, že vždy 
je řešení, jen ho ještě nevidíme.

 JA Učitel podnikání je 
celoroční motivační pro-

gram pro učitele výukového 
programu JA Studentská Fir-
ma. Jaké oblasti hodnotí?

Kritéria spočívají v hodno-
cení zapojení učitele do pokro-
čilých školení zaměřených na 
odborná témata ze světa pod-
nikání a úspěšné absolvování 
jejich kvízů, PR aktivity jejich 
reálně podnikajících JA stu-
dentských firem, přihlášení JA 
studentských firem na soutěž-
ní veletrh JA Studentská Firma 
Roku a umístění na soutěžním 
veletrhu. 

 Deset nejaktivnějších 
učitelů obdrží vstupen-

ky do kulinářského studia. 
Tři vítězní získají hodnotné 
ceny a další odborné školení 
zdarma. Na co z toho se nej-
více těšíte?

Těším se úplně na všechno! 
Kulinářské studio bylo neopa-
kovatelný zážitek. Člověk si ani 
nedokáže představit, kolik prá-

ce stojí za jednou fotografií jídla 
do časopisu, kde spolupracuje 
kuchař, designér a fotograf, a co 
vše je nutno řešit, když se napří-
klad v létě už připravují Vánoce. 
Odborná školení jsou také fajn, 
dozvíte se něco nového, podeba-
tujete s kolegy z ostatních škol 
a to je to nejcennější.

 Vaše škola také získala 
mezinárodní ocenění 

TES Awards 2019 pro nejví-
ce podnikatelsky zaměřenou 
školu. Vy jako absolutní ví-
těz národního kola pojedete 
do Finska na konferenci, kde 
se setkáte s nejlepšími učiteli 
podnikání z celé Evropy. Urči-
tě se tam ještě něco přiučíte.

Hodně se těším na sdílení 
metod výuky v jiných školách. 
I já budu připravovat prezentaci 
v anglickém jazyce pro ostatní, 
abych předala zkušenosti z na-
ší školy. Těším se i na navázání 
nových přátelství a třeba bude-
me spolupracovat i nadále, dě-
lat soutěže a vzájemné pobyty 
pro studenty. Ale to už hodně 
předbíhám.

 JA Czech je nezisková 
vzdělávací organizace, 

která již ve školách 27 let 
realizuje ucelenou koncepci 
nadstandardního vzdělávání. 
Jakým způsobem?

Formuje podnikatelské myš-
lení a finanční gramotnost mla-
dých lidí a pomáhá nastartovat 
jejich úspěšnou profesní karié-
ru. Ve spolupráci se školami vy-
tváří v rámci podnikatelského 
vzdělávání příznivé a motivují-
cí prostředí pro rozvoj osobních 
dovedností studentů a učitelů. 
(Více informací lze nalézt na 
www.jacr.cz.) Eva ROKYTOVÁ

NA „UČITELKU PODNIKÁNÍ“ JSEM PYŠNÁ
Vzdělávací organizace JA Czech vyhlašuje každoročně vítě-
ze soutěže o nejaktivnější učitele v rámci rozvoje dohroma-
dy samých a svých studentů. „Učitelem podnikání“ pro rok 
2018/2019 se stala Jaroslava Knířová z VOŠ a SŠ technické 
v České Třebové.

Mým hlavním úkolem je motivovat studen-
ty, aby dělali něco, co vyloženě nemusí, 
a vést je k touze po úspěchu.
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PRACOVNÍ MÍSTA DANÁ JMENOVÁNÍM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 Jmenování je zvláštním způsobem 
vzniku pracovního poměru, který 

se uplatní pouze při zakládání pracov-
ních poměrů vedoucích zaměstnanců na 
pracovních místech uvedených v zákoníku 
práce (§ 33) nebo jiných zákonech. Jme-
nováním nelze platně založit pracovní po-
měr k výkonu práce na pracovním místě, 
které se podle zákoníku práce ani podle 
jiného zákona jmenováním neobsazuje. Vý-
čet vedoucích pracovních míst, která se 
obsazují jmenováním, není možné nijak 
rozšiřovat, ať již smluvně, nebo ve vnitř-

ním předpisu zaměstnavatele. 
Pokud by se tedy zaměstnavatel 
a zaměstnanec pokusili založit 
jmenováním pracovní poměr 
v jiném případě, než na který 
pamatuje zákoník práce ne-
bo jiný právní předpis, by-
lo by jmenování neplatné, 
ale bylo by možné dovo-
dit, že mezi smluvními 
stranami byla uzavře-
na pracovní smlou-
va a pracovní poměr 
tedy platně vznikl. 
V tomto pracovním 
poměru by se ovšem 
neuplatnila možnost 
odvolání ani vzdání se 
pracovního místa, neboť 
nebyl založen jmenováním.

 Je přípustné, aby zaměstna-
vatel ve vnitřním předpise ur-

čil pracovní místa, která bude obsa-
zovat jmenováním, s tím, že lze za-
městnance i z tohoto místa odvolat?

VÝPOČET PRAVDĚPODOBNÉHO VÝDĚLKU

 Zjišťování pravděpodobného výděl-
ku upravuje § 355 zákoníku práce, 

kde se stanoví:
„(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném 

období neodpracoval alespoň 21 dnů, po-
užije se pravděpodobný výdělek.

(2) Pravděpodobný výdělek zjistí za-
městnavatel z hrubé mzdy nebo platu, 
které zaměstnanec dosáhl od počátku 
rozhodného období, popřípadě z hrubé 
mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; 
přitom se přihlédne zejména k obvyklé 
výši jednotlivých složek mzdy nebo pla-
tu zaměstnance nebo ke mzdě nebo pla-
tu zaměstnanců vykonávajících stejnou 
práci nebo práci stejné hodnoty.“

Pravděpodobný výdělek se tedy uplat-
ňuje v případech nedostatečné délky od-
pracované doby v rozhodném období. 
K tomu může dojít nejen po vzniku pra-
covního poměru, ale kdykoliv např. v dů-
sledku pracovní neschopnosti pro nemoc 
či úraz, mateřské dovolené, dlouhodobé-
ho neplaceného volna apod. Z citovaného 
ustanovení zákoníku práce vyplývají dva 
možné způsoby zjištění pravděpodobné-
ho výdělku:

1) Nejprve by mělo být posouzeno, zda 
je pro takové zjištění použitelný dosažený 
výdělek zaměstnance, i když je poskyt-
nut za kratší odpracovanou dobu, než je 
21 dnů. Prioritu prvního způsobu výpo-
čtu lze vyvodit z dikce ustanovení § 355 
odst. 2 zákoníku práce části před střední-
kem. Příslovce „popřípadě“ vyjadřuje, že 
první část věty má přednost před druhou 
částí. Druhou možnost lze využít tehdy, 

jestliže první postup je nereálný či neú-
čelný, ovšem s tím, že pro toto posouzení 
je dána značná volnost. 

2) Jestliže plat (mzda) zaměstnance za 
kratší odpracovanou dobu dostatečně o je-
ho platové úrovni nevypovídá, je potřeba 
posoudit, jakého platu by zaměstnanec 
zřejmě dosáhl, pokud by pracoval po svoji 
obvyklou pracovní dobu. Pro tento způ-
sob zjišťování pravděpodobného výdělku 
uvádí zákoník práce jako příklad dvě me-
tody. Jednak se má přihlédnout zejména 
k obvyklé výši jednotlivých složek platu 
a jednak k platu zaměstnanců vykonáva-
jících práci stejnou nebo stejné hodnoty. 

Pravidla pro zjišťování pravděpodob-
ného výdělku formuluje zákoník práce 
jen rámcově. Proto je vhodná a možná 
konkretizace v kolektivní smlouvě ne-
bo ve vnitřním předpise zaměstnavatele.

 V kterých případech se zjišťu-
je místo průměrného výdělku 

pravděpodobný výdělek? 

 Změna vyhlášky č. 71/2005 Sb. o zá-
kladním uměleckém vzdělávání

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 29 ro-
zeslané dne 14. března 2019, je pub-
likována vyhláška č. 29/2019 Sb., kte-
rou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., 

o základním uměleckém vzdělávání, 
ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. Vy-
hláška č. 29/2019 Sb. má 25 noveli-
začních bodů týkajících se každého 
z § 1 až § 9 a nabyla účinnosti dnem 
1. září 2019.
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DOKLADY PROKAZUJÍCÍ DOBY POJIŠTĚNÍ

DOČERPÁNÍ DOVOLENÉJAK URČIT DÉLKU DOVOLENÉ

 Pokud zaměstnanec pracuje v reži-
mu rovnoměrného rozvržení pra-

covní doby 3 dny v týdnu, činí i jeho 
týden dovolené 3 dny. Při pětitýden-
ním nároku na dovolenou (viz § 213 
odst. 2 zákoníku práce, za předpokladu, 
že nejde o pedagogického pracovníka) 
vzniká takovému zaměstnanci nárok 
na 15 dnů dovolené (5 týdnů dovolené 

x 3 dny v týdnu). V uvedeném případě 
nejde o krácení dovolené, ale o způsob 
jejího výpočtu.

Zaměstnanci vzniká při splnění sta-
novených podmínek nárok na 5 týd-
nů dovolené. Skutečnost, že pracuje po 
kratší pracovní dobu rozvrženou na 3 
dny v týdnu, se projeví ve stanovení 
týdenního nároku na dovolenou ve vý-
měře tří dnů (na rozdíl od zaměstnance 
pracujícího po všechny pracovní dny 
v týdnu) a v náhradě platu za dovo-
lenou pouze za 3 dny v týdnu. Podle 
zákoníku práce přísluší zaměstnanci 
náhrada platu za dovolenou za takovou 
dobu, která mu v důsledku čerpání do-
volené odpadla.

 Jak má být správně určena 
dovolená provoznímu zaměst-

nanci, který pracuje u zaměstnava-
tele jen po tři dny v týdnu a pracovní 
dobu má osm hodin denně?

 K této problematice podala výklad 
Česká správa sociálního zabezpeče-

ní (ČSSZ), v němž je uvedeno:
Pokud občan zjistí, že v evidenci ČSSZ 

nemá uvedeny některé doby pojištění, 
případně náhradní doby pojištění, může 
je v určitých případech doložit hned. Ně-

které doklady o důchodovém pojištění 
předkládá občan až při podání žádos-
ti o důchod. 

Informace o dobách pojištění (za-
městnání) a od roku 1986 též o vy-
měřovacích základech (výdělcích) 
za jednotlivé kalendářní roky a vy-
loučených dobách (např. doba do-
časné pracovní neschopnosti), 

popř. některých tzv. náhrad-
ních dobách pojištění, které 

ČSSZ eviduje, zjistí občan 
z informativního osobního 
listu důchodového pojištění 
(IOLDP) nebo prostřednic-

tvím služby Přehled dob dů-
chodového pojištění dostupné 

na eportal.cssz.cz. 
Doklady prokazující doby pojiš-

tění (zaměstnání) primárně jsou: 
 evidenční listy důchodového pojištění 

– od roku 2004 vedou zaměstnavatelé evi-
denční listy za každý kalendářní rok, jedno 
vyhotovení zasílají ČSSZ a zaměstnanec 
obdrží stejnopis. Do roku 2003 vedl kaž-
dý zaměstnavatel evidenční list po celou 
dobu trvání pracovního poměru a ČSSZ 
ho odeslal až po jeho skončení,
  údaje o důchodovém pojištění vedené 
OSSZ – údaje o době výkonu samostatné 
výdělečné činnosti nebo o době dobrovol-
ného důchodového pojištění (jejich dolo-
žení do evidence ČSSZ zajišťuje OSSZ).

V případě absence evidenčního listu 
může ČSSZ v době před zahájením dů-
chodového řízení přijmout a zaevidovat 
pouze takové náhradní dokumenty, kte-
ré jednoznačně prokazují dobu zaměstná-
ní/pojištění. Se všemi ostatními náhradní-
mi doklady je třeba obrátit se na bývalého 
zaměstnavatele, jeho právního nástupce 
nebo OSSZ, která poskytne potřebnou po-
moc, případně provede rekonstrukci evi-
denčního listu. Náhradními dokumenty 
jsou zejména výplatní pásky, mzdové listy, 
kniha docházky, popř. pracovní smlouva, 
doklad o ukončení pracovního poměru, le-
gitimace ROH aj.

V evidenci ČSSZ, a tedy ani v IOLDP 
či přehledu dob pojištění, obvykle nejsou 
uvedeny všechny náhradní doby pojiště-
ní, a to zejména:
 doba studia; 
 doba vojenské (civilní) služby; 
 doba péče o dítě do 4 let věku; 

 doba péče o osobu závislou na pomoci 
jiné osoby. 

Doba studia se dokládá vysvědčením ne-
bo jiným dokladem prokazujícím studium, 
doba výkonu vojenské služby vojenskou 
knížkou nebo potvrzením příslušné vojen-
ské správy, v případě výkonu civilní služ-
by potvrzením vydaným MPSV, pokud se 
v evidenci ČSSZ tato doba nenachází. Ty-
to doby stačí doložit až při podání žádosti 
o důchod, z dokladů (zejm. u studia) však 
musí být zřejmý počátek a konec této doby. 

Doba péče o dítě do 4 let věku se doklá-
dá rodným listem dítěte, případně jiným 
dokladem o vztahu k dítěti (např. rozsu-
dek soudu o svěření do péče) a čestným 
prohlášením o době a rozsahu péče, a to 
při podání žádosti o důchod. Doba péče 
o osobu závislou na pomoci jiné osoby se 
dokládá rozhodnutím OSSZ (rozhodnutí 
se zpravidla vydává po skončení péče). 

Také doby výdělečné činnosti v cizině 
nemá ČSSZ ve své evidenci. Potvrzení o po-
jištěných dobách ve státech EU nebo ve 
státech, s nimiž má ČR uzavřenou mezi-
národní smlouvu o sociálním zabezpečení, 
si ČSSZ vyžádá od příslušného cizozem-
ského nositele pojištění až po podání žá-
dosti o důchod, pokud je tato skutečnost 
v žádosti uvedena.

Vysvětlení k problematice dokládání dob 
pojištění a pomoc při řešení případných 
nesrovnalostí poskytují občanům pracov-
níci OSSZ.

 Podle ustanovení § 219 odst. 1 záko-
níku práce platí, že v případě, kdy 

je zaměstnanec během dovolené uznán 
dočasně práce neschopným, dovolená 
se mu přerušuje. Po skončení pracov-
ní neschopnosti však nemá zaměstna-
nec nárok na dočerpání zbytku dovole-
né (v bezprostřední návaznosti na ukon-
čení pracovní neschopnosti). Ve smyslu 
ustanovení § 217 odst. 1 zákoníku práce 
dobu čerpání zbývající dovolené určí za-
městnavatel. 

 Jakým způsobem mají být 
dokládány doby důchodové-

ho pojištění pro účely přiznání ná-
roku na důchod a jeho výši?

 Zaměstnanec začal čerpat 
dovolenou, ale po týdnu byl 

uznán práce neschopným. Má ná-
rok po ukončení neschopnosti do-
volenou dočerpat?
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Nedávno nám říkali, že jsme 
moc mladí a že na to či ono 
máme dost času. Jenže ono to 
letí a teď nám říkají, že jsme 
moc staří. A že naše pade-
sátileté či dokonce vícele-
té zkušenosti nikoho neza-
jímají. Škoda. Protože když 
vám přijde elektronický do-
pis od někoho, kdo neovládá 
češtinu a plete si, kde psát MĚ 
a kde MNĚ, je vám líto naší 
mateřštiny. Tím spíše, když 
si to pletou i současní mladí 
učitelé. A já bych se ráda po-
dělila o pomůcku, kterou mi 

kdysi poskytla jedna učitelka, 
když jsem jako malá holka le-
žela v nemocnici. A víte, že mi 
vůbec nevadí, že ta učitelka 
nebyla mladá?  Byla to stará 
zkušená učitelka, která na 
rozdíl od té naší mladé umě-
la naučit i takovéto zapekli-
tosti. Díky ní si dobře pamatu-
ji, že stačí říct 3, 6 nebo 2, 4. 
Zkrátka s lichými pády se pojí 
tři písmena a se sudými pís-
mena dvě. Vysvětlím: 3. pád 
Komu, čemu? MNĚ. 6. pád 
O kom, o čem? O MNĚ. Za-
tímco v druhém pádě se ptá-

me Koho, čeho? Odpovídáme 
MĚ. A ve čtvrtém se ptáme 
Koho, co? a odpovídáme také 
MĚ. Pak už stačí si jen zapa-
matovat, že jako všude i zde 
je jedna drobná výjimka - na 
otázku Komu? v třetím pádu 
můžeme krom třípísmenného 
zájmena MNĚ odpovídat také 
dvoupísmenným MI. Napří-
klad Dej mi pokoj.

Také je dobré vědět, že mís-
to MĚ můžeme dosadit nobles-
ní MNE, pak ovšem bez háč-
ku. Třeba „Viděl MNE v lep-
ším světle.“  Zatímco na větu 

„Viděl mě před masnou.“ úpl-
ně stačí obyčejné MĚ.) On je 
opravdu rozdíl mezi větou Po-
slal jsi MNĚ a poslal jsi MĚ. 
Protože v tom prvním případě 
mohu očekávat dárek, zatímco 
druhá věta může být doplně-
na třeba i vulgárně. Mohu to-
tiž napsat „Poslal jsi MNĚ/MI 
dárek k narozeninám.“, kdež-
to „Poslal jsi MĚ…“ může být 
v lepším případě domů, k vo-
dě, ale v horším případě tře-
ba do Prčic. Nebo do podobně 
zvukomalebných míst.

 Hanka SYNKOVÁ

FEJETON

CHCETE DÁREK, NEBO POSLAT DO PRČIC?

ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA SOUTĚŽE EKOUČITEL ROKU

 Paní učitelko, jste abso-
lutní vítězkou soutěže 

Ekoučitel roku, co to pro vás 
znamená?

Když jsem na vyhodnocení 
soutěže Ekoučitel uviděla na  
interaktivní tabuli své jméno, 
nemohla jsem tomu uvěřit. 
Bylo to pro mne velmi dojem-
né. Tohoto ocenění si nesmír-
ně vážím. Budu se dál snažit 
vést své žáky k lásce k přírodě 
a k její ochraně.

 V čem soutěž spočívá?
Soutěž Ekoučitel roku 

je vyhlašována v rámci projek-
tu Recyklohraní, což je školní 
recyklační program pod zášti-
tou ministerstva školství, a je-
ho cílem je prohloubit znalosti 
žáků v oblasti třídění a recyk-
lace odpadů.  Učitel, který se 
do této soutěže přihlásí, musí 
splnit  několik úkolů. To zna-
mená, že se svými žáky reali-
zuje alespoň jeden  ekologický 
projekt, napíše o něm článek 
a realizaci tohoto projektu do-
loží  fotografií. Dále spolu se 
svými žáky připraví osvěto-
vou kampaň na podporu zpět-
ného odběru použitých bate-

rií a elektrozařízení ve svém 
městě nebo vesnici, bude sdílet 
minimálně jeden návrh na vy-
učovací hodinu s ekologickou 
tematikou na stránkách www.
recyklohrani.cz. Dalším úko-
lem bylo navrhnout  alespoň 
jeden osvětový úkol s návrhem 
realizace, který je vhodný do 
projektu Recyklohraní i do běž-
né školní praxe, zapojit se spo-
lu se svými žáky minimálně 
do tří čtvrtin vyhlašovaných 
osvětových úkolů v rámci pro-
jektu Recyklohraní, případně 
zrealizovat speciální vzděláva-
cí lekce z výukového materiálu 
EKOABECEDA. 

 Co je třeba dělat, aby se 
učitel stal Ekoučitelem?

Kdo chce získat titul  Ekou-
čitel,  nejprve se musí  do této 
soutěže  přihlásit. Aby titul zís-
kal, musí splnit všechny zada-
né úkoly a  informace o jejich 
splnění spolu s fotografiemi 
musí poslat  e-mailem do Re-
cyklohraní. Kdo splní  všech-
ny zadané úkoly,  obdrží  titul  
Ekoučitel. A mezi všemi, kteří 
tento titul  získali, odborná po-
rota vybírá absolutního vítěze.

 Kam budete letos smě-
řovat svoji výuku příro-

dopisu, bude v ní mít místo 
i environmentální výchova?

Jsem koordinátorem EVVO. 
Na každý školní rok zpracová-
vám roční plány a každý školní 
rok má nějaké zaměření. Pro 
letošní rok jsem vybrala téma 
potraviny, které se bude promí-
tat do různých předmětů a růz-
ných aktivit naší školy. Žáci se 
budou seznamovat s důležitý-
mi informacemi o potravinách, 
například o jejich složkách, 
správném nakupování a skla-
dování potravin nebo o výrobě 
potravin. Hlavně budou vedeni 
k tomu, aby potravinami ne-
plýtvali.  Při exkurzích navštíví 
například Národní zemědělské 
muzeum a Národní potravino-
vou banku v Praze. V hodinách 
přírodopisu se budu snažit své 
žáky seznamovat s různými zá-

stupci z říše živočichů, rostlin 
i hub, a hlavně je budu upozor-
ňovat na ty organismy, které 
jsou v ohrožení a proč. Je vel-
mi důležité, aby naše mladá ge-
nerace znala různé ekologické 
problémy a v budoucnu se je 
snažila řešit. 

 Vedete také přírodopis-
ný kroužek.

Ano, vedu kroužek příro-
dopisu v naší škole. Náplní 
kroužku je příprava na růz-
né přírodopisné nebo ekolo-
gické soutěže, plnění úkolů 
Recyklohraní a také příprava 
různých osvětových akcí pro 
žáky z 1. stupně, někdy i pro 
veřejnost. Dětem se snažím 
vštěpovat zásady ekologické-
ho chování, například správ-
né třídění odpadu, neplýtvání 
vodou, elektrickým proudem, 
potravinami. A hlavně lásku 
k přírodě. Táňa PIKARTOVÁ

Do soutěže se přihlásilo třicet nejzapálenějších a nejak-
tivnějších pedagogů vyučujících environmentální výcho-
vy z celé České republiky. Odborná porota vyhodnotila 
jako absolutní vítězku učitelku přírodopisu a angličtiny 
ze Základní školy Týnec nad Labem, Lenku Hrnčířovou. 
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Uč se moudrým býti! Orbis 
pictus v běhu věků je název 
společné výstavy Národního 
muzea a Národního pedago-
gického muzea a knihov-
ny J. A. Komenského. Před-
staví jedno z nejslavnějších 
děl učitele národů, na které 
vzpomínal i Johann Wolfgang 
von Goethe. Výstava potrvá 
do 13. října 2019. Více na 
www.nm.cz.

KULTURNÍ TIPY

Bez obalu
BARBORA TLUSTÁ

První česká kniha o život-
ním stylu zero waste. Pře-
mýšleli jste někdy nad tím, 
kolik odpadu vyprodukuje-
te? Kolik čeho kupujete, ko-
lik obalů pak vyhodíte? Má-
te pocit, že toho doma má-
te prostě moc? Zkuste zero 
waste! Kniha je pro všech-
ny, kteří by zero waste chtěli 
vyzkoušet, ale zatím nevědí, 
jak na to. Ukáže, jak do živo-
ta postupně zavádět změny, 
které pomůžou omezit pro-
dukci odpadu, odmítnout 
zbytečný přebytek, začít 
žít udržitelně a uvědoměle, 
zdravě, kreativně a v klidu. 
Čekají na vás také kapito-
ly o Vánocích, Velikonocích 
a oslavách a dárcích, které 
vám ukážou, že se kvůli mi-
nimalizaci odpadu nemusíte 
vzdávat tradic.

JAN AMOS KOMENSKÝ V NÁRODNÍM MUZEU

NEJMLADŠÍ GENERACE HERCŮ OBJEVUJE ANTIKU

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY PŘÍBĚHY Z MUZEJNÍ PŮDY

ŽIVOT A DOBA TUTANCHAMONA V NÁRODNÍM MUZEU

IGRÁČEK V GALERII MELANTRICH V ROŽĎALOVICÍCH 

Národní muzeum ve spo-
lupráci s italskými partne-
ry Civita Mostre e Musei 
a společností Laboratorio-
rosso otevírá unikátní vý-
stavu kombinující moderní 
multimediální technologie 
s originálními předměty 
s názvem Tutanchamon Rea-
lExperience. V historické bu-

dově Národního muzea se ná-
vštěvníci podrobně seznámí 
s životem a dobou faraona Tu-
tanchamona prostřednictvím 
nevšedního zážitku. 

Na  výstavě Tutanchamon 
RealExperience uvidíte také 
výběr originálních předmětů, 
jejichž prostřednictvím se se-
známíte s tím, jaké předsta-

vy měli staří Egypťané o po-
smrtném životě. Většina těch-
to vzácných artefaktů, které 
nejsou veřejnosti běžně pří-
stupné, pochází ze sbírek Ná-
rodního muzea – Náprstkova 
muzea asijských, afrických 
a amerických kultur. Výstava 
potrvá až do 31. ledna 2020. 
Více na www.nm.cz.

Galerie Melantrich v Rožďa-
lovicích zve na výstavu Fe-
nomén Igráček. Návštěvníci 
se seznámí s desítkami figu-
rek IGRÁČKA, s výrobou fi-
gurky, s historií i současností 
oblíbené české hračky. Putov-
ní výstavu, která potrvá až do 

30. září, připravil český výrob-
ce her a hraček firma EFKO-
-karton s.r.o., která IGRÁČKA 
vyrábí, ve spolupráci s Tech-
nickým muzeem v Brně, ve 
kterém před lety vznikla, a In-
spirací Zlín. Více informací na 
www.rozdalovice.eu.

Druhou inscenací letošní-
ho absolventského ročníku 
oboru herectví katedry čino-
herního divadla bude Euripi-
dův Orestes. V českém zně-
ní Jaroslava Vostrého a v re-

žii Štěpána Pácla bude mít 
inscenace premiéru 13. zá-
ří v divadle DISK. Nejbliž-
ší reprízy se konají 18. 9., 
20. 9., 27. 9. Další premié-
rou tohoto ročníku pak bude 

Goldoniho Poprask na lagu-
ně pod taktovkou studenta 
režie a kmenového režisé-
ra ročníku Vojtěcha Nejed-
lého. Další informace na 
www.divadlodisk.cz.

Vydejte se na čtenářské díl-
ny Příběhy z muzejní půdy do 
Pivovarského muzea v Plzni.  
V sobotu  21. září se pod stře-
chou právovárečného domu 
z 15. století můžete od 10 do 
12 hodin společně zaposlou-
chat do poutavých starých 
i nových plzeňských příbě-
hů. Mezi čtením, které bude 
probíhat v 15 minutových blo-
cích, děti postaví 3D dřevěný 

model města Plzeň nebo si vy-
malují obrázky s pivovarskou 
tématikou v kreslícím kout-
ku. Pro dospělé  budou v té 
době  probíhat komentované 
prohlídky od samotných au-
torek výstavy Pivovarské mu-
zeum již 60 let!, během kte-
rých se dozví mnohé o histo-
rii původního právovárečného 
domu. Bližší informace na 
www.prazdrojvisit.cz.
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Co dodržovat při mailové ko-
munikaci? Pár poznámek, kte-
ré platí obecně pro všechny 
uživatele mailu.

Snažte se vyjadřovat po-
kud možno stručně, ale ne na 
úkor srozumitelnosti. To asi 
platí obecně, u psaného pro-
jevu zvlášť. A při komunikaci 
mailem je to ještě důležitější, 
protože i když dnes je inter-
netové připojení už poměrně 
rychlé a velikost schránek do-
statečná, pořád je lepší, když 
to podstatné je stručně a jasně 
řečeno v těle mailu, a nikoliv 
v příloze. Jednak je ta infor-
mace rychle vidět bez nutnosti 
otevírat přílohu, jednak každá 
příloha výrazně mail zvětšuje 
a sdělení typu „změnili jsme 
název školy na…“ uložené v pdf 
souboru o velikosti 500 MB ni-
komu radost neudělá – ani va-
šemu poštovnímu systému ne, 
když to má rozeslat 100x všem 
vašim partnerům. 

Stejně tak se vyvarujte po-
sílání velkých obrázků, videí 
a obecně velkých souborů. Po-
kud to je třeba přání k novému 
roku, tak stačí jen text, třeba 
i ozdobný, a když už obrázek, 
tak s hodně malým rozlišením. 
Pokud chcete někomu poslat 
něco většího, použijte různé 
služby, které nabízejí ulože-
ní u sebe (Dropbox, Úschov-
na, eDisk, ale třeba i Ulož.to 
a mnohé další), a pošlete mai-
lem jenom odkaz na místo ulo-
žení. Pokud máte pocit, že to 
není soukromé, máte pravdu. 
Ale to řešte zabalením soubo-
ru v nějakém programu, který 
jednak umí komprimaci a jed-
nak umožní přidat heslo. Po-
užitý program není podstatný 

(přímo komprese v operačním 
systému nebo třeba zip, win-
zip, 7zip, rar, gzip), výstupní 
formát je nejlepší zip, protože 
ten je možný rozbalit (po zadá-
ní hesla) v podstatě kdekoliv. 

Neposílejte maily, které ne-
mají jasně definovaného pří-
jemce. Tato zásada bývá často 
porušovaná na úkor doručitel-
nosti takového mailu. Ten, kdo 
posílá mail a chce poslat jedno 

a totéž sdělení více lidem, čas-
to potřebuje zajistit, aby pří-
jemci neviděli mailové adre-
sy ostatních adresátů. To lze 
řešit různými způsoby a ten 
nejjednodušší je, že si mail po-
šle sám sobě a do tzv. skryté 
kopie napíše mailové adresy 
všech, kterým mail posílá. Ten-
to jednoduchý způsob však je 
používán velmi často pro ro-
zesílání spamu, a proto pokud 
není v hlavičkách mailu (ja-
kási adresa, kam má být mail 
zaslán) uvedena doručiteli vi-
ditelná adresa příjemce, větši-
na antispamových filtrů takový 
mail zařadí jako nevyžádaný, 
a pokud ho hned nesmaže, tak 
ho alespoň převede do složky 
nevyžádané pošty. Pokud te-
dy potřebujete poslat mail více 
adresátům, kteří o sobě vzá-
jemně nemají vědět, udělejte 
to pomocí nástrojů, které jsou 
u mailových klientů k dispozi-
ci (nelze to udělat přes rozhra-
ní webového prohlížeče).

Obecné zásady slušnosti 
a zdvořilosti snad nemusíme 
připomínat. Rozhodně je také 
vhodné psát gramaticky správ-
ně. Je tedy dobře mít vždy za-
pnutou kontrolu pravopisu 
pro daný jazyk (každý mailo-
vý klient i webový prohlížeč to 
umožňuje) a před odesláním si 
mail ještě jednou přečíst.

Ještě před 15 lety bylo velké 
téma, jakého mailového klienta 
používat. Existovala jich celá 
řada s různými funkcemi a vy-
lepšeními, vedle toho pak také 

bylo možné přistupovat k mai-
lu pomocí webového prohlíže-
če. Webový prohlížeč můžeme 
jako alternativu použít samo-
zřejmě i dnes, ovšem pro běž-
nou každodenní práci na PC 
není nejvhodnější. Lepší je po-
užívat mailového klienta. Dnes 
se v podstatě ustavili dva zá-

kladní mailoví klienti, a to pro 
firemní prostředí s firemním 
mailovým serverem Microsoft 
Outlook (zpravidla součást MS 
Office) a z prostředí svobodné-
ho softwaru pak mailový kli-
ent Thunderbird. Oba je mož-
né používat v českém prostře-
dí, jsou plně české a podporují 
kontrolu pravopisu. 

MS Outlook je placená ap-
likace do prostředí MS Win-
dows (existují i verze pro MAC 
OS nebo pro mobily). Má své 
výhody v okamžiku, kdy pra-
cujete ve firemním prostředí 
a používáte jako součást toho-
to programu centrální firemní 
služby – například plánovací 
kalendáře, sdílení souborů ne-
bo kontaktů. 

Thunderbird je pak volně ši-
řitelný mailový klient provo-
zovatelný v různých operač-
ních systémech včetně Linu-
xu. Nejen že je zdarma, ale pro 
připojení na různé freewarové 
mailové servery je vhodnější 
než MS Outlook a pro práci 
s maily má i další výhody. Má 
velké množství rozšíření, byť 
ne všechna jsou v češtině. Ně-
která z nich umožňují zajistit 
obdobné funkce, jako má MS 
Outlook ve firemním prostře-
dí. Navíc díky těmto rozšíře-
ním dokáže poskytnout mno-
ho dalších funkcí, které ani MS 
Outlook nemá. 

 Vladimír MÜLLER

CO DODRŽOVAT PŘI MAILOVÉ KOMUNIKACI
Pro školu je mnohem výhodnější při používání mailu mít 
stabilní mailové adresy odvozené od funkce nebo pozi-
ce ve škole, jako je například ředitel, sekretariát, účet-
ní, ekonom, než maily na jména a tyto mailové schránky 
buď zpřístupnit osobě, která tu pozici zastává, nebo zajis-
tit napojení této mailové adresy na jeho vlastní mail, a to 
nejlépe pracovní, ale klidně i soukromý, například pomo-
cí aliasu, i když existují i jiné možnosti. 

Pokud potřebujete poslat mail více adresá-
tům, kteří o sobě vzá jemně nemají vědět, 
udělejte to pomocí nástrojů, které jsou 
u mailových klientů k dispozi ci.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

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

Na trh přichází IGRÁČKOVO auto MultiGO s více prvky
Revoluční systém aut MultiGo, 
nosný produkt společnosti EF-
KO, doplňuje svět postavičky 
IGRÁČEK. Na trh přichází s nový-
mi typy užitkových a zásahových 
vozidel, které zkompletují řady 
BUILD, CITY a FIRE. Nová auta 
nabídnou více funkčních prvků. 
Velké sety MultiGO využívají ze-

jména výhod unikátního bajone-
tového systému, který umožňuje 
snadnou výměnu korbiček a ná-
staveb. Děti mohou jednotlivé 
prvky různě kombinovat při hře, 
což podporuje jejich kreativitu 
a rozvoj motoriky. 

„MultiGo pro rok 2019 se sklá-
dá z osobního a nákladního auta 

MultiGo, která vynikají svojí vy-
sokou kvalitou zpracování, mo-
derním designem, ale zejména 
unikátním systémem vzájemně 
kompaktních aut a výměnných 
nástaveb a příslušenství. Prá-
vě špičková kvalita a unikátnost 
sytému patří k silným benefitům 
značky MultiGo. Zmíněný systém MultiGo umožňuje dětem v prů-

běhu hry zaměňovat jednotlivé 
nástavby aut a tím měnit jejich 
účel. Během pár vteřin se tak 
jedno auto promění ze sklápěč-
ky na bagr, jeřáb, valník, domí-
chávač a podobně. S jedním či 
dvěma auty může ‚IGRÁČKOVA 
stavební firma’ obsáhnout až os-
mi různých činností,“ uvádí Miro-
slav Kotík, majitel a ředitel spo-
lečnosti EFKO-karton s.r.o. 

Soutěžní otázka: Jaká je ce-
na hračky MultiGo CITY cisterna 
s řidičem?
Více informací na www.efko.cz
Ze správných odpovědí vylosuje-
me tři výherce, kteří obdrží hračky 

od společnosti EFKO. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
22. září 2019. Do předmětu uveďte „MULTIGO“.

Pravidelný přísun energie dodává školákům Mlékárna Valašské Meziříčí
Pravidelný přísun energie během 
školních dní dodává dětem sní-
daně i svačina. Z bohatého sorti-
mentu Mlékárny Valašské Mezi-
říčí si zajisté vyberou malí i velcí 
školáci. Novinkou je Smetanový 
jogurt z Valašska a Manner oplat-
ky, který mlékárna vyrábí ve třech 
příchutích: vanilkové, čokoládové 
a oříškové. Se společností Man- 
ner spolupracuje Mlékárna Valaš-
ské Meziříčí již od roku 2015.

„Novinka Smetanový jogurt 
z Valašska a Manner oplatky je 

pro děti výborná svačinka do ško-
ly. Spojení jogurtu a sušenek při-
náší dětem vhodnou a chutnou 
dobrotu. Jsme velmi rádi, že jsme 
společnými silami vyvinuli pro-
dukt, který je určen jak pro malé, 
tak i velké příznivce jogurtů z Va-
lašska a Manner oplatků,“ říká 
Radka Benešová, marketing ma-
nager Mlékárny Valašské Meziří-
čí. „Smetanový jogurt z Valašska 
a Manner oplatky vyrábíme ve 
třech příchutích: vanilka, čokolá-
da, oříšek. Tento produkt jsme vy-

vinuli ve spolupráci s rakouskou 
společností Manner a jsme rádi, 

že má u zákazníků velký úspěch,“ 
dodává Radka Benešová.

Soutěžní otázka: Od kterého roku spolupracuje Mlékárna Valašské 
Meziříčí se společností Manner?
Více informací na www.mlekarna-valmez.cz
Ze správných odpovědí vylosujeme deset výherců, kteří obdrží svačinový 
box a batůžek. Odpovědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
22. září 2019. Do předmětu uveďte „VALMEZ“.
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„NEHODOU TO ZAČÍNÁ“ MÁ NOVÉ TERMÍNY

Martin Bednář, DiS. ........... manažer projektu a dopravní expert
Bc. Alan Mejstřík, DiS. ...... záchranář a expert na první pomoc
PhDr. Ivan Douda ............................. psycholog a drogový expert
Ing. Ondřej Rechner .................. dopravní expert a analytik drog
Jiří Doležal .................................moderátor a průvodce pořadem
Markéta Marynčáková ............................ koordinátorka projektu www.nehodoutozacina.cz/terminy

Z prostředků FZŠ už bylo proškoleno téměř 60 tisíc stu-
dentů.Termíny na druhou polovinu roku 2019 jsou již zve-
řejněné a je možné se přihlásit. 

Nehodou to začíná je preven-
tivní projekt, v jehož rámci 
tým odborníků realizuje inter-
aktivní vzdělávací přednášky 
po celé České republice pro 
studenty středních škol, začí-
nající a budoucí řidiče motoro-
vých vozidel. Má za cíl snižo-
vat rizikové faktory v chování 

mladých účastníků silničního 
provozu a seznamovat je s dů-
sledky vážných dopravních ne-
hod formou znaleckých ana-
lýz, s riziky spojenými s uží-
váním návykových látek ve 
vztahu k dopravě a s posky-
továním účinné první pomo-
ci po autonehodě.

Změny vyhrazeny, aktuální informace o termínech,  
místech konání a volné kapacitě na:

Datum Město Místo

9/13/2019 Praha Výstaviště Holešovice

9/17/2019 Třinec kulturní dům TRISIA

9/18/2019 Opava kino Mír

9/19/2019 Ostrava dům kultury AKORD

9/25/2019 Lysá nad Labem kino Lysá

10/10/2019 Hradec Králové Zajišťujeme

10/16/2019 Otrokovice Otrokovická Beseda

10/17/2019 Zlín Golden Apple Cinema

10/18/2019 Holešov aula policejní akademie

10/23/2019 Volyně Zajišťujeme

10/24/2019 Horšovský Týn Zajišťujeme

11/6/2019 Přerov kino Hvězda

11/7/2019 Olomouc Zajišťujeme

11/13/2019 Chrudim Městské kino Chrudim

11/14/2019 Pardubice Kongresový sál - Atrium Palác

11/20/2019 Most Zajišťujeme

11/21/2019 Teplice kino Květen

11/27/2019 Plzeň Zajišťujeme

11/28/2019 Karlovy Vary Lidový dům

12/4/2019 Šumperk kino Oko

12/5/2019 Jeseník kino Pohoda

Přehled nových termínů projektu Nehodou 
to začíná na druhou polovinu roku 2019:

Účinkující v projektu Nehodou to začíná


