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„Nikdy se nevzdávej, nikdy, nikdy, nikdy.“ Winston Churchill

Školské odbory trvají na dese-
tiprocentním zvýšení tarifních 
platů ve všech platových třídách 
a stupních. Ministr Robert Plaga 
však chce zvýšit platy pedago-
gů plošně pouze o pevnou část-
ku 2 250 korun a 1 400 korun 
ponechat na odměny s tím, že 
toto navýšení je už podle jeho 
slov propsáno jak do rozpočtu 
roku 2020, tak i 2021. „Je to ta-
rifní jistota pro všechny a část 

prostředků budou mít ředitelé 
na motivaci učitelů,“ zdůvodnil 
svoje rozhodnutí ministr a na 
slova Františka Dobšíka o stáv-
kové pohotovosti škol překvape-
ně uvedl, že je to postoj destruk-
tivní, vzhledem k tomu, že vlá-
da svůj závazek a programové 
prohlášení plní. 

„Je to politický signál, že do-
chází k nedohodě,“ uvedl před-
seda školských odborů Fran-

tišek Dobšík a potvrdil, že od-
bory jsou připraveny v případě 
nutnosti přerušit práci ve ško-
lách.

„My vnímáme to, že vláda na-
plňuje své programové prohlá-
šení. Nicméně první věta začí-
ná tím, že školství je prioritou 
této vlády. Jestliže je ta priorita 
taková, že průměrný plat učite-
le dosahuje maximálně sto de-
seti procent průměrného platu 
v České republice, tak musíme 
jasně říci, že to žádná priorita 
v podstatě není,“ pokračovala 
místopředsedkyně školských 
odborů Markéta Seidlová. I vý-
dělky v jiných oborech podle ní 
rostou výrazněji.

Odbory požadovaly původně 
navýšení platů učitelů o 15 pro-
cent. Souhlasily po jednáních 
s desetiprocentním přidáním, 
vše ale chtěly do tarifů. Ministr 
navrhoval růst tarifů o pět pro-
cent a zbývajících pět procent 
do odměn, poté přišel s pevnou 
částkou 1 750 korun pro všech-
ny. Poté ji upravil na 2 250 ko-
run. 

Odboráři i zástupci zaměst-
navatelů věří, že rozpočet na 
příští rok případně upraví 
ještě poslanci ve Sněmovně. 
Mohli by v něm přesunout 
do školství peníze na podpo-
ru učitelů.

Táňa PIKARTOVÁ

ŠKOLSKÉ ODBORY VYHLÁSILY STÁVKOVOU POHOTOVOST
„Ještě nikdy jsem nevyhlašoval stávkovou pohotovost 
před ministrem školství,“ řekl úvodem svého vystoupení 
po jednání školské tripartity předseda Českomoravského 
odborového svazu pracovníků školství František Dobšík 
a dodal, že odbory s ministrem nenalezly shodu.  
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„Nechápu, proč odboráři pořád chtějí všechny peníze do tarifů.  Vždyť systém 
rozdělování nenárokových složek platu je naprosto  spravedlivý: nakonec se 

nedostanou ani ke špatným, ani k dobrým učitelům!“
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Spojení tradičních vyučovacích metod 
a něčeho nového zaujalo vedení střed-
ní školy v Přímětické ulici ve Znojmě. 
„Pro zkvalitnění výuky a zároveň pro 
její oživení o moderní média zakoupi-
la škola dotykovou nástěnku Ámos. Jde 
o chytrou nástěnku, která přináší in-
formace v elektronické podobě. Díky 
systému Ámos Vision, který integruje 
školní systémy jako Bakaláři nebo Škola 
online, mají studenti aktuální rozvrhy, 
suplování nebo třeba jídelníčky k dis-
pozici na pár kliknutí pomocí techno-
logie, která je baví. Denně se také na 
digitálních nástěnkách objevují spoty 
zaměřené na osvětu a prevenci. Díky 
zajímavým videím se žáci originální for-
mou dozvědí, jak poskytnout první po-
moc, pečovat o své zdraví, třídit odpad 
nebo jak pomoci šikanovanému spolu-
žákovi. Ámos umí vyhledat dopravní 
spojení, zobrazí předpověď počasí nebo 
studentům pomůže najít praxi či stáž,“ 
vysvětluje ředitel školy Libor Hanzal.

Kateřina KOTOUČOVÁ

Třída 4. A ZŠ Aloisina výšina Liberec se 
zapojila do projektu Homo et regio (Člo-
věk a krajina) Společnosti pro Jizerské 
hory a jejího německého partnera. Jedná 
se o nový přeshraniční program environ-
mentální výchovy pro žáky základních 
škol Libereckého kraje a okresů Bautzen 
a Görlitz. Celý program měl čtyři části. 
V listopadu 2018 proběhl výlet smíšené 
skupiny české a německé třídy do okolí 
oblasti Wartha se zaměřením na biosfé-
rickou rezervaci Hornolužické vřesoviště 
a její rybníky. V květnu následoval výlet 
na Jizerku, naši nejvýše položenou obec 
Jizerských hor. Žáci navštívili rašeliniš-
tě, Safírový potok i Hnojový dům. Poté se 
uskutečnily projekty školní, kdy naši žáci 
jeli do základní školy v městečku Crost- 
witz a následně němečtí žáci přijeli k nám. 
Obdivovali zde výzdobu školy, prostorné 
třídy i velké a krásné hřiště. 

Jana MARTÍNKOVÁ 

Celkem 23 dětí ze Základní školy Brno 
– Novoměstská mělo v úterý 24. září pří-
ležitost se během čtyřhodinového bloku 
seznámit se základy kódování. „Hodiny 
informatiky v základních školách jsou pro 
děti zpravidla velmi nezáživné a zejména 
pak výuka praktického užívání programů 
MS Windows žáky nebaví. Z toho, jak je 
postaven program KiCo, který je v rám-
ci základů programování učí i logickému 
myšlení, jsou však děti nadšené,“ komen-
tuje zapojení žáků do projektu jejich vyu-
čující Martina Hamanová. „S ohledem na 
schopnost děti zaujmout, využít jejich hra-
vost k rozvoji logického myšlení a přiro-
zeně měnit jejich způsob uvažování mohu 
účast v programu doporučit jako přínos-
ný doplněk k učebním osnovám,“ dodává.   
Cílem dlouhodobého vzdělávacího progra-
mu je seznamovat žáky 3. až 5. tříd zá-
kladních škol s podstatou kódování a open 
source a přiblížit jim den v běžném pra-
covním prostředí technologické firmy.

Zuzana ZÁHOROVÁ

Žákům pomáhá Ámos 

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE

Na této straně se nově setkáváte s dopisy vás čtenářů. Nejzajímavější dopis měsíce odměníme vždy dobrou knihou.
V září knihu získává Dagmar Ondráčková ze ZŠ Šumperk, 8. května.
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JSOU DĚTI V KYBERPROSTORU OHROŽENY?

V současnosti má více než polo-
vina 13letých českých dětí svůj 
profil na některé ze sociálních 
sítí a třetina školáků v tomto 
věku běžně nakupuje on-line. 
Jenže jim chybí potřebné zku-
šenosti a rozvaha dospělého člo-
věka. Jsou tak velice ohroženou 
skupinou, která se stává velmi 
často obětí trestné činnosti, což 
potvrzují i poznatky policejních 
expertů. Podle nich je právě kri-
minalita v digitálním prostředí 
momentálně na vzestupu.

Mnohé o chování mladých 
v kyberprostoru lze vyčíst z ne-
dávného průzkumu České děti 
v kybersvětě, za nímž stojí tým 
vědců z Centra prevence riziko-
vé virtuální komunikace Peda-
gogické fakulty Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. Do výzku-
mu se zapojilo více než 27 tisíc 
respondentů ve věku 7 až 17 let.

Stále na síti
Na internetu hledá mladá ge-
nerace zábavu, ale také pouče-
ní. Skoro 60 procent zkoumané 
skupiny potvrdilo, že mají na 
svých mobilech trvalý přístup 
k internetu, a nejsou tak závislí 
na wi-fi připojení.

Nejčastěji využívají sociální 
sítě, servery pro sdílení video-

souborů nebo on-line encyklo-
pedie. Na sociálních sítích se 
pohybuje kolem 52 procent dětí 
ve věku 7 až 12 let a necelých 76 
procent dětí starších 13 let. Jen 
velmi malé procento mladších 
dětí navštěvuje stránky s porno-
grafií nebo s násilným obsahem. 
Jinak je tomu u dospívajících, 
kdy téměř pětina z nich uved-
la v průzkumu, že navštěvuje 
pornografické weby. 

Průzkum zachytil jedno zá-
važné riziko – fakt, že sociál-
ní sítě jsou hojně navštěvová-
ny i mladšími dětmi, přestože 
jejich věk nesplňuje minimální 
limit pro jejich používání. Nej-
oblíbenějšími stránkami tohoto 
typu jsou jednoznačně YouTube, 
Facebook nebo Instagram. No-
vě ale na žebříčku popularity 
stoupá stránka TikTok, kterou 
využívají už děti kolem 10 let. Je 
to dáno především povahou této 
služby, protože se jedná o sdí-
lení krátkých videí doplněných 

hudebním doprovodem, i tím, že 
TikTok cílí právě na uživatele 
nižšího věku.

Neumějí se zabavit
Otázka, zda povolit ve školách 
žákům používání mobilních te-
lefonů, se pochopitelně nevy-
hnula ani průzkumu olomouc-
kých odborníků. Jedná se o pro-
blém, který netrápí jenom české 
školství, ale potýkají se s ním 
i v dalších evropských zemích. 
A všude najdeme zastánce i od-
půrce.

„Nadpoloviční většina dětí 
(přes 53,3 procenta) uvedla, 
že má ve škole o přestávce po-
užívání mobilních telefonů po-

voleno a ve vyučovacích hodi-
nách zakázáno. Platí však, že na 
pokyn pedagoga mohou mobil-
ní telefon použít i ve vyučování 
– z mobilu se pak stává didak-
tická učební pomůcka nebo ná-
stroj. Asi 41 procento dotazova-
ných však má ve škole používá-
ní mobilních telefonů zakázáno 
i o přestávkách. Jak vlastně ta-
to skupina dětí přestávky tráví? 
Dominuje komunikace se spo-
lužáky (85,24 procenta). Neví-
me však, jak samotná komuni-
kace probíhá, tedy o čem žáci 

hovoří. Nicméně je vidět patrný 
rozdíl v trávení přestávek mezi 
školami se zákazem mobilních 
telefonů ve škole a bez zákazu,“ 
píše se v průzkumu. 

Co ovšem spojuje obě skupi-
ny dětí, je poměrně vysoké pro-
cento těch, které se nedovedou 
v této době zabavit a nudí se. 
Jedná se bez větších rozdílů asi 
o třetinu respondentů. Znepoko-
jivá je také přibližně pětina dě-
tí, která uvádí jako svou činnost 
o přestávkách to, že se dívají 
spolužákům do jejich mobilu, 
jak hrají hry nebo sledují videa. 
Z těchto údajů bohužel vyplývá, 
že skoro polovina mladých lidí 
není schopna si najít hodnotnou 
vlastní aktivitu.

Rizika virtuálních sfér
Ve virtuálním světě se odehrá-
vají nejrůznější projevy ky-
bernetické agrese. Podle úda-
jů průzkumu se nejčastěji jedná 
o slovní projevy jako výhrůžky 
nebo ponižování (přiznalo asi 
27 procent dotázaných). Více 
než 12 procent dětí uvedlo, že 
se někdo bez jejich svolení do-
stal do jejich e-mailového účtu 
nebo účtu na sociálních sítích. 
Přibližně stejné procento je pak 
těch, které zažily, že někdo bez 
jejich vědomí šířil prostřednic-
tvím internetu nebo mobilu fo-
tografie, které je zesměšňovaly 
nebo ponižovaly. 

Zajímavé je sledovat, kdo byl 
původcem kyberšikany. Nejčas-
těji se jednalo o spolužáky ze 
stejné třídy (29,4 procenta) ne-
bo o bývalé kamarády (16,4 pro-
centa). Znepokojivá je četnost 
útoků ze strany osob, které děti 
znají pouze z internetu (téměř 
12 procent), nebo pětiprocent-
ní skupina útoků, za nimiž stá-
la dospělá osoba, kterou oběť 
vůbec neznala: často se jednalo 
o rodiče spolužáků.

Děti často uváděly osobní 
zkušenosti, kdy si objednaly 
nějaké zboží, za něž i zaplati-
ly, ale nikdy se k nim nedostalo 
(13,3 procenta), nebo případy, 
kdy jim někdo zablokoval účet 
na sociálních sítích (asi 9 pro-
cent). Romana SLANINOVÁ

Děti a mladí lidé tráví hodiny na sociálních sítích a ně-
kteří z nich se od mobilního telefonu nedokážou snad 
ani odtrhnout. Přesto bývá jejich chování v kyberprosto-
ru lehkomyslné a velké procento z nich je stále ohroženo 
řadou nebezpečí.

Zajímavé je sledovat, kdo byl původcem ky-
beršikany. Nejčas těji se jednalo o spolužáky 
ze stejné třídy (29,4 procenta) nebo o bývalé 
kamarády (16,4 procenta). 
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V § 8 odst. 5 zákona č. 2/1991 
Sb., o kolektivním vyjednává-
ní, se stanoví: 

„Smluvní strany mohou 
v kolektivní smlouvě dohod-
nout možnost změny kolektiv-
ní smlouvy a její rozsah; při té-
to změně se postupuje jako při 
uzavření kolektivní smlouvy.“ 

K tomuto ustanovení podala 
Legislativní rada ČMKOS ten-
to výklad:

„Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o dvoustranné právní jed-
nání, je pro jeho změnu, resp. 
změnu obsahu závazku z ko-
lektivní smlouvy vyplývají-
cí, třeba souhlasu dotčených 
smluvních stran (nedochází-
-li ke změnám obsahu závaz-
ku v důsledku právních změn 
či objektivních právních sku-
tečností).

Změny závazků se běžně řídí 
obecným právem soukromým 
– úpravou zákonem č. 89/2012 
Sb., občanským zákoníkem. 
S ohledem na specialitu kolek-
tivních smluv jako zvláštního 
typu právního jednání vedou-
cího k založení specifického 
závazku však nutno postupo-
vat dle zákona o kolektivním 
vyjednávání a dle zvláštních 
principů a zásad, které kolek-

tivní pracovní právo a kolektiv-
ní vyjednávání ovládají.

Zákon o kolektivním vyjed-
návání v ustanovení § 8 odst. 5 
stranám kolektivní smlouvy, 
právě s ohledem na zvláštnost 
daného typu kontraktace, vý-
slovně umožňuje změnu ko-
lektivní smlouvy i v průběhu 
její účinnosti (bez ohledu na 

dobu trvání). Právě s ohledem 
na specialitu kontraktačního 
postupu kolektivní smlouvy, 
jejíž ujednání působí na obsah 
pracovního poměru, na který 
se dle ustanovení § 2401 zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, použije zvláštní práv-
ní předpis, tj. zákoník práce 
a další pracovněprávní před-
pisy, je nutné postupovat vý-
hradně podle zákona o kolek-
tivním vyjednávání. 

Pakliže v ustanovení § 8 
odst. 5 zákon o kolektivním 

vyjednávání nastiňuje zákono-
dárce možnost změn kolektiv-
ní smlouvy, činí tak výslovně 
právě proto, aby byla smluv-
ním stranám zákonem zaruče-
ná možnost jednou sjednaný 
závazek změnit (podobně jako 
v případě obecných smluv). Po-
kud smluvní strany do kolek-
tivní smlouvy možnost změ-
ny s odkazem na ustanovení 
§ 8 odst. 5 zákona o kolektiv-
ním vyjednávání zakomponují, 
dávají tak pouze najevo, že se 
smlouva nepovažuje bez další-
ho za neměnnou, ale že je mož-
né jednat i o úpravách.

Pokud by z ujednání o změ-
nách měla vyplývat povin-
nost druhé smluvní strany 
k jednání, pak by bylo nut-
né v ustanovení o možnosti 
změn blíže nadefinovat, v ja-
kých částech, popř. v jakých in-
tervalech apod. lze návrhy na 
změnu podat. Z povahy kolek-
tivní smlouvy jako zvláštního 
právního jednání, ze kterého 
vyplývají práva zastoupeným 
zaměstnancům (bez toho, aby 
bylo nutné, aby byl zaměstna-
nec smluvní stranou, popř. čle-
nem odborové organizace), lze 
dovodit, že ve zvláštních pra-
vidlech jejího uzavírání i pro-
cesu změn zákonodárce jed-
noznačně vyjadřuje úmysl vy-
tvořit pevný a závazný vztah, 
jehož ledabylé změny by jed-
nak byly v rozporu s úmyslem 

zákonodárce, jednak by ne-
odpovídaly smyslu specifické 
úpravy. Prostý odkaz v kolek-
tivní smlouvě učiněný směrem 
k možnosti změn, tj., pokud 
by kolektivní smlouva obecně 
odkazovala na ustanovení § 8 
odst. 5 zákona o kolektivním 
vyjednávání, znamená, že by 
byla právní jistota závazků již 
v kolektivní smlouvě sjedna-
ných značně ohrožena, smluv-
ní strany by měly možnost po-
dat návrh na uzavření zcela 
nové kolektivní smlouvy, a ten-
to postup zákon o kolektivním 
vyjednávání rozhodně v tomto 
ustanovení nesleduje.

Současně však platí, že do 
doby změny kolektivní smlou-
vy (resp. do uplynutí účinnosti 
kolektivní smlouvy) jsou na-
dále smluvní strany zavázá-
ny k plnění dle uzavřené ko-
lektivní smlouvy. Návrhem na 
změnu nedochází k pozbytí 
účinnosti kolektivní smlou-
vy. Nesjednají-li strany v ko-
lektivní smlouvě rozsah mož-
ných změn (to je, kterých usta-
novení se mohou změny týkat 
a za jaké situace lze návrh na 
změnu podat), jedná se pouze 
o vágní vyjádření skutečnosti, 
že i na základě dohody smluv-
ních stran může ke změně ko-
lektivní smlouvy dojít i bez to-
ho, aby bylo nutné celou kolek-
tivní smlouvu jednou ze stran 
vypovídat a následně od oka-
mžiku platnosti vypovězené 
kolektivní smlouvy uzavřít 
(dohodnout se na obsahu) no-
vou kolektivní smlouvu. 

Ponechání prostého odkazu 
na ustanovení § 8 odst. 5 záko-
na o kolektivním vyjednávání 
není úplně šťastné a zbytečně 
může vést ke konfliktním si-
tuacím. Lze proto jen doporu-
čit, aby smluvní strany, mají-li 
v úmyslu do budoucna některá 
ujednání v kolektivní smlou-
vě měnit, v závěrečných usta-
noveních kolektivní smlouvy 
jednoznačně vymezily, které 
části mohou být návrhům na 
změny podrobeny a případně 
za jakých okolností a jakým 
způsobem.“ Vít BERKA

DOHODA O ZMĚNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY
Jaký je správný postup při aplikaci ustanovení § 8 odst. 5 
zákona o kolektivním vyjednávání, kde je uvedena mož-
nost dohody o změně kolektivní smlouvy?

FOTO: Archiv
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 Co vás přimělo k tomu, 
založit si blog s recepty 

pro děti?
Jednoduše nedostatek inspira-

ce. Blogů s recepty pro dospělé 
bylo spoustu, ale dětský téměř 
žádný. A pokud ano, šlo zpra-
vidla o různé sladkosti a další 
nezdravá jídla, která dětem sice 
chutnají, ale z výživového hle-
diska nejsou ideální. Tak jsem 
se rozhodla udělat si inspira-
ci vlastní, podle mých hodnot, 
a začala jsem psát recepty ze 
základních surovin, s ohledem 
na kvalitu a poctivost při vaření, 
pro děti, ale i pro celou rodinu.

 Přinášíte maminkám 
i nové, neokoukané re-

cepty?
I když je to mnohdy těžké, 

snažím se, aby na blogu by-
ly recepty právě jen takové – 
originální, nové, zkrátka moje 
vlastní. Recepty na tradiční jíd-
la u mě tedy nečekejte, a pokud 
přece jen najdete třeba rajskou 
nebo koprovku, buďte si jistí, že 
jsem do ní „zašila“ suroviny, se 
kterými ji vaše maminka nej-
spíš nevařila. 

 I naše babičky měly re-
cepty na správnou vý-

živu, které pocházely z ra-
cionální výživy. Měly však 
zřejmě výhodu v tom, že ne-
musely kupovat bio potraviny.

Naše babičky měly podle mě 

tu výhodu, že nemusely tolik ře-
šit kvalitu daných potravin. Bez 
ohledu na to, zda byly potraviny 
bio, či nikoliv, nepoužívalo se 
dříve zdaleka tolik barviv, aro-
mat, konzervantů, trans-tuků 
a dalších „dobrot“, kterými se 
vyznačují potraviny současné. 
I běžný život vypadal trošku ji-
nak – mnohem méně se sedělo 
u počítačů a daleko více se fy-
zicky pracovalo. K tomu si při-
počítejme rozšíření průmyslu, 
horší kvalitu životního prostředí 
– a máte svět, do kterého se rodí 
mnohem choulostivější děti, pro 
něž se pak kvalita výživy stá-
vá o to více podstatnou. Nejsem 
pro extrémy, snažím se stále za-
chovat zdravý selský rozum, ale 
pokud mohu něco ovlivnit pro 
svou dceru, tak se o to vždy bu-
du snažit, a věřím, že takto to 

má nastaveno mnoho maminek, 
ať už žijí v jakékoliv době.  

 Je to pravda, že některé 
dětské bio potraviny se 

mnohdy příliš neliší od potra-
vin z běžných obchodů?

Obecně nemám ráda označe-

ní „dětské“ na jakýchkoliv po-
travinách, ať už jsou bio, nebo 
ne. Takové výrobky totiž zpra-
vidla nepodléhají žádné legis-
lativě a onen kouzelný nápis 
„dětský“ je jen líbivou pastí na 
rodiče. Dětská šunka obsahu-
je méně masa než kdekterá do-
spělá, v dětském čaji jsou tytéž 

bylinky, jen cena je vyšší. Do-
poručuji vždy číst složení pro-
duktů, ne jen to, co hlásá titul-
ní obal. V bio kvalitě nakupuji 
spíše základní potraviny – jako 
například maso, vejce či mléko, 
kde vidím význam v tom, jak 
se výrobce k potravinám a je-
jich původu chová. Chci mléko 
či maso od krávy, která se pásla 
na louce, chci vejce od slepice, 
která se mohla volně pohybo-
vat, a chci podporovat udržitel-
ný systém zemědělství. Pokud 
koupím bio sušenku, která je 
plná cukru, byť byl bio, měla 
bych zdravým selským rozu-
mem chápat, že zdravá potra-
vina to nikdy nebude, ať už obal 
hlásá cokoliv.

 Jaké potraviny by třeba 
školní děti neměly vůbec 

konzumovat a proč?

U školáků nerada vidím limo-
nády a energetické nápoje. Ob-
rovské množství cukru (až 32 
kostek cukru v lahvi coly), který 
děti nemají šanci spálit, a v pří-
padě energeťáků pak kromě obe-
zity škodí i srdci a mozku.

 Kromě téhle virtuální 
části vašeho života ješ-

tě jezdíte po celé republice 
s přednáškami na téma dět-
ského stravování.

Ano, zde tuto problematiku 
rozvádím podrobněji. Setká-
vám se především s maminka-
mi a bavíme se o tom, jak má 
vlastně jídelníček malého dítěte 
vypadat, proč děti některé po-
traviny nesmí a jak zajistit, aby 
se jim dostalo skrz jídlo vše po-
třebné.

 A hovoříte o správném 
stravování i s dětmi sa-

motnými?
Jako lektorka jezdím po škol-

kách, školách a dalších škol-
ských zařízeních v rámci pro-
gramu, ve kterém se snažíme 
děti zábavnou a hravou formou 
získat pro zdravý životní styl. 
Program je rozdělen podle věku 
dětí tak, aby se nenudily a něco 
naučily. S těmi ve školce třeba 
tancujeme a zpíváme, s těmi na 
druhém stupni si vaříme zdra-
vá jídla přímo v kuchyňkách. 

Eva ROKYTOVÁ

MÁMA BARBORA KOUZLÍ V KUCHYNI
Barbora Charvátová (33) je blogerka, která píše recepty vhodné 
pro děti. Její blog je unikátní tím, že u každého receptu najdete 
tzv. dětská specifika, ve kterých se vždy snaží stručně a věcně 
informovat o tom, od jakého věku je jídlo pro dítě vhodné.

Jako lektorka jezdím po školkách a školách 
s programem, ve kterém se snažíme děti zá-
bavnou a hravou formou získat pro zdravý ži-
votní styl.

Celý rozhovor si přečtete na 
www.tydenik-skolstvi.cz.

Foto: Marcus SAWO

Foto: Marcus SAWO
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KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBA

 Pro sjednání kratší pracovní doby 
platí § 80 zákoníku práce, v němž 

se stanoví:
„Kratší pracovní doba pod rozsah sta-

novený v § 79 může být sjednána pou-
ze mezi zaměstnavatelem a zaměstnan-
cem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo 
plat, které odpovídají sjednané kratší 
pracovní době.“

Kratší pracovní dobu (někdy se též užívá 
označení kratší pracovní úvazek) mohou 
sjednat pouze zaměstnavatel a zaměstna-
nec. Není možné takové opatření sjednat 
v kolektivní smlouvě nebo určit vnitřním 

předpisem zaměstnavatele. Ini-
ciátorem ke sjednání kratší 
pracovní doby může být jak 
zaměstnanec, tak zaměst-
navatel. Svou vůli však ani 
jedna z těchto smluvních 
stran nemůže té druhé 
vnucovat. V souladu 
s ustanovením § 109 
odst. 1 zákoníku 
práce (že za vyko-
nanou práci přísluší 
zaměstnanci mzda, 
plat nebo odměna 
z dohody) se v § 80 
uvádí, že zaměstnan-
ci přísluší mzda nebo 
plat odpovídající sjedna-
né kratší pracovní době.

 Jaké zásady je třeba dodržet 
při sjednání kratší pracovní 

doby?

NEMOCENSKÁ PŘI DOHODĚ O PRACOVNÍ ČINNOSTI

 V § 194 zákoníku práce se stanoví:
„Zaměstnanci, který pracuje na 

základě dohody o provedení práce nebo 
dohody o pracovní činnosti, přísluší v do-
bě prvních 14 kalendářních dnů a v obdo-
bí trvání dočasné pracovní neschopnosti 
(karantény) náhrada odměny z dohody za 
podmínek stanovených v § 192 a 193. Pro 
účely poskytování této náhrady platí pro 
zaměstnance, který pracuje na základě 
dohody o pracovní činnosti, zaměstnava-
telem stanovené rozvržení týdenní pra-
covní doby do směn, které je zaměstnava-
tel povinen pro tyto účely předem určit.“

Náhradu odměny (nikoliv nemocenské) 
vyplácí zaměstnancům zaměstnavatel. Ná-
rok na nemocenské vzniká až od 15. dne 
trvání dočasné pracovní neschopnosti. Ná-
hrada vyplácená zaměstnavatelem přísluší 
za pracovní dny, tedy dny, na které měl za-
městnanec plánované směny. Ve vztazích 

založených dohodami není zaměstnavatel 
povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní 
dobu do směn a zaměstnanec tedy může 
pracovat podle potřeby. V dohodě o pra-
covní činnosti musí být podle § 76 odst. 4 
zákoníku práce sjednán rozsah pracovní 
doby. V jednotlivých týdnech se může po-
čet odpracovaných hodin lišit, protože se 
dodržování sjednaného rozsahu pracovní 
doby sleduje až za celé období, na které byl 
vztah založený dohodou o pracovní čin-
nosti sjednán, nejdéle za dobu 52 týdnů. 

Jestliže zaměstnavatel nevytváří za-
městnanci rozvrh směn, musí vytvořit 
alespoň tzv. fiktivní rozvrh právě pro 
účely náhrady odměny v době dočasné 
pracovní neschopnosti. Z fiktivního roz-
vrhu musí být odvoditelné, na jaké dny 
připadají jak dlouhé směny. Byl-li roz-
sah pracovní doby sjednán kupříkladu 
jako 16 hodin týdně, může fiktivní rozvrh 
stanovit, že se má za to, jako kdyby byly 

zaměstnanci rozvrhovány směny v délce 
3,2 hodiny na běžné pracovní doby (pon-
dělí až pátek) nebo třeba směny v délce 4 
hodin na pondělí až čtvrtek. Podle tohoto 
klíče pak zaměstnavatel určí, za jaké dny 
bude zaměstnanci poskytnuta náhrada 
odměny a v jaké výši.

Nemocenské přísluší pojištěnci (za-
městnanci) za kalendářní dny trvání do-
časné pracovní neschopnosti. Za každý 
den činí nemocenské 60 % redukované-
ho denního vyměřovacího základu. Denní 
vyměřovací základ zjistí okresní správa 
sociálního zabezpečení tak, že zjištěný 
vyměřovací základ za rozhodné období 
vydělí počtem kalendářních dnů. Rozhod-
ným obdobím je standardně období 12 
kalendářních měsíců před kalendářním 
měsícem, ve kterém nastala dočasná pra-
covní neschopnost.

 Zaměstnanci pracující na 
základě dohody o pracovní 

činnosti mají právo na nemocen-
ské. Podle jakých pravidel se sta-
novuje jeho výše? Zaměstnanec 
totiž v různých měsících odpracuje 
jiný počet hodin.
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PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ ODSTUPNÉHO

ODSTUPNÉ PRO STAROBNÍHO DŮCHODCE

VLIV ZDRAVOTNÍHO VOLNA 
NA DÉLKU DOVOLENÉ

POČET ČLENŮ 
ŠKOLSKÉ RADY

 Ustanovení § 68 zákoníku prá-
ce o vrácení odstupného nelze 

v případě uvedeném v dotaze vůbec 
použít. Skutečnost, že zaměstnanci tr-
vá u zaměstnavatele další pracovně-
právní vztah, nezakládá zaměstnan-
ci povinnost odstupné, na které mu 
vznikne právo v souvislosti se skon-
čením pracovního poměru, vrátit nebo 
že by zaměstnavatel odstupné vůbec 
nemusel vyplatit. Jestliže zaměstna-

nec před ukončením pracovního po-
měru pracoval i na základě dohody 
o pracovní činnosti u téhož zaměst-
navatele, trvání této dohody mu nena-
hrazuje z hlediska účelu odstupného 
ztrátu pracovního poměru. Zákoník 
práce výslovně uvádí jako podmínku 
pro vznik povinnosti vrátit odstupné 
vznik nového pracovněprávního vzta-
hu k témuž zaměstnavateli po skon-
čení pracovního poměru.

 Pro zaměstnance – starobního dů-
chodce, který je zaměstnán v pra-

covním poměru na dobu neurčitou, platí 
pro skončení pracovního poměru stejná 
pravidla jako pro jiné zaměstnance. Za-
městnavatel může ukončit pracovní po-
měr takového zaměstnance pouze z dů-

vodů uvedených v § 52 zákoníku práce. 
Pokud dojde k rozvázání pracovního po-
měru z tzv. organizačních důvodů (§ 52 
písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvo-
dů), náleží takovému zaměstnanci rovněž 
odstupné. Odstupné se poskytuje za pod-
mínek uvedených v § 67 zákoníku práce.

 Pokud zaměstna-
nec po skončení 

pracovního poměru bu-
de konat práci u dosa-

vadního zaměstnavatele, 
je povinen odstupné vrátit. 

Platí to i v případě souběž-
ných pracovněprávních vztahů?

 Mám uzavřený pracovní po-
měr na dobu neurčitou a jsem 

důchodce. V případě, že se mé pra-
covní místo zruší a bude mi dána 
výpověď, mám nárok na odstupné?

 Zákoník práce vychází z toho, že 
vedle skutečného výkonu práce se 

za výkon práce považují pro účely dovo-
lené též doby uvedené v jeho ustanovení 
§ 348 odst. 1 s upřesněním podle usta-
novení § 216 odst. 2. Za odpracovanou 
nelze v tomto smyslu považovat dobu, 
kdy zaměstnanec nepracuje pro osobní 
překážky v práci na své straně, s výjim-

kou překážek v práci, jež jsou uvede-
ny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., 
kterým se stanoví okruh a rozsah ji-
ných důležitých osobních překážek 
v práci. Zdravotní volno takovou 
překážkou v práci není, dotčené 

nařízení vlády s ním nepočítá. Nebude se 
proto započítávat mezi odpracované dny 
pro posouzení vzniku práva na dovole-
nou a může ve svém důsledku „přispět“ 
naopak k jejímu krácení. Není však vy-
loučeno, aby zaměstnavatel postupoval 
jinak a odchýlil se od právní úpravy ve 
prospěch zaměstnance.

 Někteří zaměstnavatelé i ve 
školství poskytují zaměstnan-

cům jako benefit tak zvané zdravot-
ní volno (sick days). Jak má být po-
souzeno toto zdravotní volno z hle-
diska vzniku práva zaměstnance na 
dovolenou? 

 V § 167 odst. 2 školského zákona 
se stanoví:

„(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, 
který zároveň stanoví počet jejích čle-
nů a vydá její volební řád. Třetinu členů 
školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu 
volí zákonní zástupci nezletilých žáků 
a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pe-
dagogičtí pracovníci dané školy. Členem 
školské rady nemůže být ředitel školy. Ve 
školách, které nejsou zřízeny státem, kra-
jem, obcí nebo svazkem obcí, plní úko-
ly zřizovatele podle věty první a druhé 
ředitel školy.“

Při zřízení školské rady je zřizovatel 
povinen stanovit počet jejích členů. Škol-
ský zákon ani jiný právní předpis nijak 
nevymezuje minimální ani maximální 
počet členů školské rady a ponechává 
tak určení počtu členů zcela v kompe-
tenci zřizovatele. Vzhledem ke stanove-
nému složení školské rady je nezbytné, 
aby počet jejích členů byl dělitelný třemi.

 Kolik členů má mít školská ra-
da zřízená při základní škole?
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„Babské rady nepotřebuje-
me, máme moderní medicí-
nu, farmaceutický průmysl, 
používáme internet.“ O těch-
to poněkud arogantních ná-
zorech bych mohla diskuto-
vat, ale proč? Kdo se nedoká-
že poučit z cizích poznatků 
získaných metodou pokusů 
a omylů, nechť se učí ze zá-
žitků svých a k moudrosti ať 
se protrpí sám. 

Až budete na staré chalu-
pě a odřete si koleno v pátek 
odpoledne a do pondělí a do 
města to bude setsakra da-
leko, možná byste vzali zav-
děk moudrostmi předků. Ti 
je mnohdy dovedně vtělili do 
názvů bylinek. Babičky učily 
svá vnoučata znát všechno to 

býlí, a tak i prostí lidé věděli, 
že i zatracovaný plevel může 
být užitečný. V době trávní-
ků masakrovaných sekačka-
mi a udržovaných v podobě 
tenisových kurtů se však už 
vytrácí povědomí o léčivých 
účincích prostých bylin. Uvě-
domila jsem si to na pohádko-
vém lese, kde děti měly plnit 
různé úkoly nebo byly dotazo-
vány třeba i na něco, co souvi-
sí s přírodou. A některé děti 
nepoznaly ani kopřivu. Přitom 
byliny nám i dnes mohou po-
skytnout dobrou službu. Na 
túry po zapadlých vískách 
nenosíme spreje s dezinfekcí. 
Proč taky, když všude kolem 
je bylinková apatyka, stačí si 
jen utrhnout. Tak třeba jitro-

cel. Už svým jménem hlásá, 
že vám pomůže rychle zhojit 
rány. První část slova – jitro – 
dle staročechů souvisí s rych-
lostí a cel se zacelováním ne-
boli s hojením. Podobně celík 
zlatobýl. Celík též zaceluje rá-
ny, krom toho skvěle pomáhá 
ledvinám. Optimistické názvy 
má také devětsil nebo bolhoj. 
A hádejte, na co předkové po-
užívali jaterník, srdečník, kos-
tival, plicník, světlík, řešetlák 
počistivý, mydlici nebo dobro-
mysl. Průtržník může způso-
bit průtrž, ale nikoli mračen. 
Prostá tuzemská bylinka, po 
které se šlape, by si to klidně 
mohla rozdat s cizozemský-
mi diuretiky, tedy prostředky 
na odvedení přebytečné vody 

z organismu. Etymologové by 
se tedy spíše zastavili u latin-
ského názvu této rostlinky – 
herniaria, což souvisí s hernií 
neboli s průtrží. Průtržník se 
prý dříve používal při hernii 
čili při kýle, ale že je dobrý 
na veškeré močové cesty, to je 
prokázáno a předky ověřeno.

Věřím, že teď už by nikoho 
nenapadlo ochutnávat bole-
hlav nebo blín. A asi mi dáte 
za pravdu, že je užitečné ko-
chat se naší mateřštinou a ješ-
tě přitom prospět zdraví. A tře-
ba by nějaký pábitel mohl vést 
vlastivědný kroužek, v němž 
by dětem při vycházkách uká-
zal souvislosti a prozradil, co 
všechno je dobré.    

Hanka SYNKOVÁ

FEJETON

ZACELUJME RÁNY I ZPŘETRHANÉ TRADICE

MEZINÁRODNÍ PROJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY OKRUŽNÍ 

V široké konkurenci nomi-
novaných škol a organizací 
uspěl projekt před odbornou 
porotou především jako výji-
mečná a inspirativní aktivita 
v oblasti jazykového vzdělává-
ní v základní škole. Projekt byl 
podpořen grantem z programu 
Erasmus+.

Hlavní koordinátorkou a ini-
ciátorkou mezinárodní spolu-
práce byla Eva Münchová s ko-
legou Ondřejem Černým. Poda-
řilo se jim najít partnery v pěti 
evropských zemích a v české 
škole v Mostě zaktivizovat tým 
učitelů a žáků především dru-
hého stupně, nadchnout je pro 
možnost rozšířit své znalosti 
o způsobech výuky a rozvíjet 
komunikační a IT dovednosti. 
V průběhu dvou let vznikaly 
školní časopisy tematicky za-
měřené na znalosti a výuku 
matematiky, zeměpisu, dějepi-
su, hudební, výtvarné a těles-
né výchovy, občanské nauky 
a speciální časopis o Vánocích. 

Obsahem časopisů s ná-
zvem KIDS NEWS byly člán-
ky o způsobu výuky v jednot-
livých školách ve Španělsku, 
Řecku, Chorvatsku, Dánsku, 
Německu a v Čechách. Na těch 
se podíleli učitelé konkrétních 
předmětů. Žáci spolupracují-
cí v mezinárodních týmech se 
domlouvali anglicky, zpraco-
vávali informace o význam-
ných osobnostech, objevech 
a přínosech slavných lidí da-
ného oboru, tvořili kvízy, há-
danky, slovníčky, domlouva-
li se na jednotlivých krocích 
a komentovali výsledky své 
i ostatních ve virtuální třídě. 
Naučili se používat řadu no-
vých IT nástrojů. Rozvíjeli ko-
munikační dovednosti a také 
týmovou práci, kde každý člen 
nesl zodpovědnost za určitou 
část časopisu. Děti byly pyšné 
na příspěvky podepsané jejich 
jmény. Mnoho informací pro 
ně bylo zcela nových. Zjistily, 
že vytvořit zábavnou vzdělá-

vací aktivitu pro tisk i zveřej-
nění on-line není úplně jed-
noduché, ale často přicházely 
s vlastními nápady a dokázaly 
zaujmout starší i mladší ško-
láky napříč Evropou. 

Časopisy vycházely on-line 
v anglickém jazyce a v tiště-
né podobě v národních jazy-
cích partnerských zemí. Kro-
mě hodin angličtiny s časopisy 
pracovali také učitelé dalších 
předmětů a ve školách zůsta-
nou k dispozici žákům i všem 
pedagogům. V některých ze-
mích jsou časopisy dostupné 
také veřejnosti v městských 
knihovnách. 

Součástí mezinárodní spo-
lupráce bylo osobní setká-
vání učitelů v partnerských 

zemích. Každá země přijala 
zodpovědnost za konkrétní 
vydání časopisu a při pracov-
ním setkání probíhaly návště-
vy učitelů v hodinách, setká-
ní s žáky, debaty o metodách, 
o možnostech dalšího rozvoje 
a zaměření jednotlivých před-
mětů. Místní média informova-
la veřejnost o návštěvě učitelů 
z jiných zemí a cílech mezi-
národní spolupráce. Poznává-
ní kulturních hodnot a tradic 
zapojených zemí bylo dalším 
přínosem spolupráce. 

Udělení prestižní Evropské 
jazykové ceny Label 2019 je 
skvělou vizitkou práce peda-
gogů a žáků a velkou motivací 
v obdobných projektech pokra-
čovat. Edita DOLEŽALOVÁ

Učitelé a žáci Základní školy Okružní v Mostě získali pres-
tižní ocenění Evropskou jazykovou cenu Label 2019 za mezi-
národní projekt s názvem Překročme společně hranice zá-
kladního vzdělávání.  
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Za oponou 
války
JAKUB SZÁNTÓ

Autor v knize přibližuje své 
dramatické zážitky z fron-
tových linií, míst teroristic-
kých útoků i státních pře-
vratů a revolucí, které bě-
hem své kariéry televizního 
novináře v uplynulých dvou 
dekádách natáčel. Zprostřed-
kovává pozadí dějinných 
událostí pohledem očitého 
svědka. Zároveň poodhalu-
je a demytizuje práci žurna-
listů uprostřed pohnutých si-
tuací a nepředvídatelného 
vývoje. Dává nahlédnout 
i do niterných vztahů k ro-
dině, novinářským kolegům 
i přátelům napříč Orientem. 
Vydalo nakladatelství Argo.

NABARVENÉ PTÁČE ZRCADLÍ ZÁPAS DOBRA SE ZLEM

OPERA ANDREA CHÉNIER V NÁRODNÍM DIVADLE
Giordanova opera Andrea 
Chénier, jeden z klenotů ital-
ského verismu, byla uvedena 
v Národním divadle jako žha-
vá novinka v roce 1897, pou-
hý rok po světové premiéře 
v milánské Scale. A nyní se 
na jeviště první české scény 
s úspěchem vrátila. Její styl 
je nezaměnitelně italský, ve 
zvukové barevnosti a melodi-
ce blízký Puccinimu, v úder-
nosti davových scén zase 
pozdnímu Verdimu. O úzké 
spřízněnosti s Puccinim svěd-
čí koneckonců i jméno libre-
tisty – Luigi Illica byl mimo ji-
né spoluautorem Bohémy, To-
sky či Madam Butterfly. Pro 
Giordana sepsal fiktivní pří-
běh skutečného francouzské-
ho básníka André Chéniera, 

jedné z posledních obětí Ro-
bespierrovy hrůzovlády v le-
tech 1793–1794. Giordanova 
opera je dramatem milostné-
ho trojúhelníku, v němž stojí 
aristokratka Maddalena, slu-
ha Gérard a básník Chénier. 
Zprvu nevinné flirtování se 
vlivem revolučních událostí 
promění v zoufalou a zběsilou 
vášeň, láska uprostřed revo-
luce je však smrtelně nebez-
pečná věc… 

Strhující dramatická hudba, 
vypjatá emotivita a atmosféra 
příběhu z doby Francouzské 
revoluce povyšují operu Um-
berta Giordana Andrea Ché-
nier mezi vrcholná díla dobo-
vé operní tvorby. 

Více na https://www.narod-
ni-divadlo.cz/cs.

Nabarvené ptáče přilétlo do 
našich kin s naléhavým po-
selstvím. Režisér, scenárista 
a producent Václav Marhoul 
dokonale oživil mdlou tvář 
současného českého filmu. Na 
půdorysu stejnojmenného Ko-
sińského bestselleru vytvořil 
se svým tvůrčím týmem umě-
lecky náročnou téměř třího-
dinovou filmovou podívanou. 
Nabízí lyrizovaný příběh o ži-
dovském chlapci, který z vů-
le rodičů utíká před děsivými 
hrůzami druhé světové války 
někam na zapomenutý venkov 
východní Evropy. Jeho strasti-
plnou odyseu křižují zničují-
cí přívaly fanatismu, středově-
kých pověr, vražedného násilí 
a sexuální zvrácenosti. Dušev-
ně a fyzicky strádající chlapec 
je oním zraněným ptáčetem. 

„Hejno“ zvířecí krutostí posti-
žených venkovských zrůd jej 
surově a zaslepeně vyvrhuje 
ze svého prostředí. Aby obhájil 
poslední špetku práva na ho-
lý život, musí se změnit a sám 
temné zlo rozdávat.

Marhoulovo osobité filmové 
ztvárnění Nabarveného ptáče-
te nepředstavuje válečný sní-
mek ani přímočarý boj proti 

holokaustu a rasismu. Stává se 
strhující černobílou výpovědí 
o obecných kořenech zla, cho-
robné nenávisti a násilí dout-
najícím v člověku. V pozvol-
ném dějovém sledu široko-
úhlých příběhů pak opatrně 
odhaluje zdroje jejich probou-
zení a hrozivého bujení. Film 
neubíjí, jak se mu mediálně 
zkresleně podsouvá, lavinou 
krutosti, brutality a hrůz. Na-
opak. Režisér a kameraman 
Vladimír Smutný více nazna-
čují a stydlivě sklápějí zrak, 
jen aby podnítili divákovu fan-
tazii. Je to umělecky velmi ná-
ročný snímek, jenž prosvětluje 
biblický výjev věčného zápa-
su dobra se zlem. Vyjadřuje se 
svébytným filmovým obrazem 
a jazykem. Neprovází ho hud-
ba, ale sytě podmanivý zvuk.    

Roman KANTOR
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 Pamatujte, že tréma je jen 
tréma, a nikoliv paralýza!
 Napište si seznam všech si-
tuací, kdy máte potíže, a srov-
nejte je od nejméně traumati-
zujících. Snažte se je postupně 
odstranit (i když to bude trvat 
třeba dlouhé týdny).
 Začněte se vzhledem, nevá-
hejte si na sebe vzít krásné vě-
ci, abyste se cítili ve své kůži.
 Choďte rychleji! Když se vle-
čete, automaticky máte pocit, že 
jste málo schopní. Stačí zrychlit 
chůzi o 25 procent a hned bude-
te mít pocit, že jste energičtější.
 Držte se rovně! Když hrbíte 
záda a klopíte hlavu, uhýbáte 
s pohledem, evokujete u dru-
hých, že se jich bojíte. Je pro-
kázáno, že držení těla má oka-
mžitý vliv na naše sebevědomí.
 Zbavte se zlozvyků! Netoč-
te si s vlasy, nekousejte nehty. 
Podle toho ostatní usuzují, že 
nejste ve své kůži. Když se nau-
číte ovládat i gesta, tím více na-
roste váš pocit osobní autority.
 Sedejte si vpředu, v první 

linii. Nehledejte oporu vzadu 
nebo ve tmě. Obecně jsou lé-
pe hodnoceni lidé, co se nebojí 
sednout dopředu či do středu.
 Neváhejte začít kontakt ja-
ko první, získáte tím převahu. 
Nezapomínejte, že druzí jsou 
možná stejně úzkostní jako vy, 
možná i víc.
 Připravte si řeč, především 
když se bojíte, že vás tréma 
umrtví, že zůstanete oněmělí, 
budete koktat anebo říkat hlou-
posti. Naučte se svou formulku. 
Napište si pár řádek, jak oslovit 
lidi a zaujmout jejich pozornost. 

A opakujte to před zrcadlem, 
anebo jen ve své hlavě vícekrát, 
podle toho, co vám bude lépe 
vyhovovat.
 Vyjádřete všechny svoje oba-
vy a strachy. Pokud se je snaží-
te zakrýt, pozná se to, protože 
ve vás narůstá napětí. Naopak 
přiznáním svých slabostí od-
zbrojíte své partnery v rozhovo-
ru. Uleví se vám a uvolníte se.
 Neobávejte se předem. Když 
nám chybí sebedůvěra, jsme 
mnohem zranitelnější. A oko-
lí si toho všímá a využívá toho. 
Zamračení či povytažení obočí 
nic neznamená. Koncentrujte 
se na svůj postoj, to vám do-
volí, abyste potlačili negativní 
reflexy.
 Pracujte naplno a dávejte na-
jevo svou fyzickou a psychic-
kou formu. Snažte se ji udržet 
(zdravé stravování, spánek, po-
hyb) a budete na ostatní lépe 
působit.
 Nejdůležitější se odehrává 
při novém kontaktu během prv-
ních tří minut (podle antropo-
logů je to reflex přežití udržo-
vaný po tisíciletí). Vzhled, po-
stoj a řeč se zaznamenávají více 
méně trvale do paměti vašeho 
partnera.

Jan CIMICKÝ

JAK SE ZBAVIT KOMPLEXŮ A POSÍLIT SEBEDŮVĚRU

VYUČUJTE CIZÍ JAZYK MODERNĚ A ZÁBAVNĚ

Nevíte, jak se zbavit strachu pramenícího z neustálé 
konfrontace s druhými? Promluvte si o tom s důvěrnými 
přáteli, svěřte se, tak se nejprve uvolní emotivní napětí. 
A potom stačí pamatovat na jednoduché rady.

Máte pocit, že vaše žáky na 
hodinách cizích jazyků nedo-
kážete zaujmout? Že je učení 
nebaví a dostat jim „do hlavy“ 
nová slovíčka je téměř nemož-
né? Vyzkoušejte WocaBee a vý-
sledky ve zlepšení motivace 
a znalostí uvidíte ze dne na 
den.

WocaBee je nová, inovativní 
online aplikace na učení slo-
víček z jakéhokoliv cizího ja-
zyka. Již více než rok pomá-
há učitelům zefektivnit výuku, 
šetří jim čas a žáky motivuje 
k učení. Za první školní rok 
WocaBee vyzkoušelo 835 uči-
telů a 17 500 žáků a průměr-
né hodnocení je 5 z 5 hvězdi-
ček! Aplikaci ve spolupráci se 
školami vyvíjel mladý progra-

mátor Michal Ošvát a už při 
jejím testování učitelé téměř 
okamžitě zaznamenali zlep-
šení zájmu o učení a zlepšení 
známek u žáků.

Používání aplikace je velmi 
jednoduché. WocaBee není tře-
ba instalovat, funguje stejně na 
notebooku, v mobilu i na table-
tu. Učitel průběžně zadává do 
aplikace balíky slovíček a frá-
zí, které se mají žáci naučit 
a doma procvičovat. Za plnění 
úkolů získávají body, tzv. Wo-
caPoints. V rámci třídy tak me-
zi sebou soutěží a učení for-
mou hry je velmi baví.

Vyzkoušejte nezávazně ve 
své třídě aplikaci na první mě-
síc a budete zařazeni do sloso-
vání o atraktivní ceny pro žá-

ky, učitele, třídy i školu. Uči-
telé mohou vyhrát wellness 
pobyt, notebook nebo mobil-
ní telefony, žáci hrají o X-box, 
tablet a powerbanky. Škola 
může získat kávovar do sbo-
rovny a třídy hrají o pohodl-
ný tulivak.

Do slosování 1. 11. 2019 bu-
dou zařazeni všichni učitelé, 

kteří do 10. 10. 2019 objedna-
jí zkušební verzi aplikace na 
www.wocabee.app a žákům za-
dají alespoň 1 balík slovíček. 
Ze žáků budou do soutěže zařa-
zeni ti, kteří si splní alespoň 1 
balík slovíček na domácí úkol. 
Losování se zúčastní třídy, kte-
ré vyzkouší i online písemku, 
a školy, které v objednávce 
uvedou alespoň 3 třídy.

Aplikace má skvělé referen-
ce! Učitelé tvrdí, že aplikace 
způsobila na jejich škole ab-
solutní boom, že žáci mezi se-
bou soutěží v procvičování slo-
víček „jako o život“ a zlepšují 
si známky. A žáci? Podle nich 
je WocaBee „nejlepší apka na 
světě“ a prý jsou „konečně zá-
vislí na něčem dobrém“.

Autoagresivita, případně i automu-
tilace v době dětství či adolescen-
ce se objevují často jako „módní“ 
aktivita, také jako nápodoba jedná-
ní silnější osobnosti v okolí. Může 
to být obdivovaný vrstevník s vůd-
čím charakterem, který strhuje po-
zornost a vede k napodobování, 
bez kritického pohledu na jeho jed-
nání. Podléhající jedinci bez další-
ho uvažování reagují stejným způ-
sobem a z toho pramení obvykle 
jednoduché sebepoškozování, po-
řezání na předloktí, ale někdy i na 
jiných částech těla. 

Je třeba vždy odlišit, zda se jed-
ná o problematiku, kdy si jedinec 
chce tímto aktem zajistit rovno-
cenné postavení v kolektivu, či zda 
se jedná o možný projev počínající 
deprese. Tady je vnější projev od-
pozorovatelný jako určitý útlum, 
stranění se ostatních, naznačený 
smutek. V obou případech by bylo 
správné, aby jedince viděl dětský 
psycholog.

 Množí se případy dětí, 
které se sebepoškozu-

jí. Když se stane, že to zjis-
tí nějaká jejich kamarádka, 
často zaujme postoj „neu-
mím ti pomoci, jestli to udě-
láš příště, pořežu se také“. 
Jak má škola postupovat?
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 Výherci soutěže  Batoh: I. Kučerová, H. Hrbčeková, I. Popelová 
 Výherci soutěže Multigo: B. Outratová, L. Hroníková, 

M. Jarolímová  Výherci soutěže Valmez: H. Vocelková, 
E. Bělíčková, T. Obadalová, J. Činčalová, J. Svobodová, M. Kučera, 

A. Feherová, L. Horská. M. Líčková,  T. Vrbata
Výhercům blahopřejeme!

INSPIRACE

Vyhrajte jeden ze tří jogurtovačů 
Projekt „Naskoč na mléčnou vl-
nu“ vám přináší soutěž 
o domácí jogurtovač. 
Není nic lepšího než 
si ke snídani dát 
vlastní lahodný jo-
gurt. Když navíc bu-
dete vědět, co přes-
ně obsahuje, bude 
o to zajímavější.

Děti jsou nejlepší-
mi pomocníky v kuchy-
ni a příprava domácího 
jogurtu je natolik jednoduchá, 
že si mohou připravit svůj vlast-
ní. S pomocí domácího jogurto-
vače si rychle a snadno vyrobíte 
jak klasický přírodní, tak i s ovo-
cem. Záleží pouze na vás, jaké 
jogurty máte nejraději. 

Domácí jogurt
Ingredience: 

  1 l čerstvého mléka
  Pokud mléko neprošlo paste-

rizací, je nutné ji nyní udělat. Za-
hřejte mléko na 72 °C na 30 vte-
řin, následně je nutné ho zchla-
dit na 40 °C.

  2 lžičky jogurtu s živou kul-
turou
Postup:

  Smíchejte mléko s jogurtem.
  Rozdělte do skleniček a ulož-

te do jogurtovače.
  Zapněte jogurtovač a nechte 

pracovat zhruba 7 hodin.
  Po uplynutí času je jogurt ho-

tový a stačí ho jen nechat vy-
chladit v ledničce.

  Pro ochucenou variantu mů-
žete po otevření přidat marme-
ládu, čerstvé ovoce nebo ořechy.

Soutěžní otázka: Jaká je průměrná roční spotřeba mléka a mléč-
ných výrobků na osobu v České republice?
Více informací na www.mlecnavlna.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce jogurtovače. Odpovědi 
posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 13. října 2019. Do 
předmětu uveďte „JOGURT“.

Podpořte děti nákupem výrobků P&G
V České republice stále více dětí 
trpí respiračními onemocněními. 
Děti musí být častěji hospitali-
zované v léčebnách, ve kterých 
lékaři díky odborným přístrojům 
dokážou přesněji diagnostiko-
vat, co dítě trápí, a naordinovat 
odpovídající léčbu. Cílem letoš-
ní iniciativy Českého červeného 
kříže, Procter & Gamble a CO-

OP je pomoci nemocným dětem 
v Dětské odborné léčebně Char-
lotty G. Masarykové v Bukova-
nech získáním financí na nové 
a moderní přístrojové vybavení. 
Do konce listopadu mohou lidé 
nákupem výrobků P&G, jako je 
Ariel, Head & Shoulders, Jar, 
Lenor, Pampers, Gillette a další, 
přispět 1 % z ceny na zdraví dětí.

Soutěžní otázka: Kolik dětí se ročně odléčí v Dětské odborné lé-
čebně Charlotty G. Masarykové v Bukovanech?
Více na www.cervenykriz.eu.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce produktů od společ-
nosti Procter & Gamble. Odpovědi posílejte na e-mail soutez@ty-
denik-skolstvi.cz do 13. října 2019. Do předmětu uveďte „COOP“.

Výhry budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci Týde-
níku ŠKOLSTVÍ. Výhry nezasíláme. V případě, že výhra nebude 
vyzvednuta do tří týdnů od vyhlášení výsledků, bude postoupe-

na náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

Kupte si kalendář nebo diář 
a podpořte útulek pro ne-
chtěné kočky. Výtěžek bu-
de použit na jídlo, lékařskou 
péči a kastraci koček z útul-
ku Kočky SOS Hodonín. 
Cena kalendáře a diáře 
je 150 Kč za kus, nástěnného 
kalendáře 200 Kč + poštovné.

Objednávejte na mailu:  koc-
ky.sos@seznam.cz. Více infor-
mací na http://www.kocky-ho-
donin.estranky.cz.

POMOZTE ZLEPŠIT ŽIVOT OPUŠTĚNÝM KOČKÁM
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PREVENTIVNÍ PROJEKT NEHODOU TO ZAČÍNÁ

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 nehod
Jiří Doležal .................................moderátor a průvodce pořadem
Markéta Marynčáková ............................ koordinátorka projektu www.nehodoutozacina.cz/terminy

Z prostředků FZŠ už bylo proškoleno 60 tisíc studentů.
Termíny do konce roku roku 2019 jsou zveřejněné a je 
možné se přihlásit. 

Nehodou to začíná je preven-
tivní projekt, který prostřed-
nictvím týmu odborníků rea-
lizuje interaktivní vzdělávací 
přednášky po celé České re-
publice pro studenty středních 
škol, začínající a budoucí ři-
diče motorových vozidel. Má 
za cíl snižovat rizikové fakto-

ry v chování mladých účastní-
ků silničního provozu a sezna-
movat je s důsledky vážných 
dopravních nehod formou 
znaleckých analýz, s riziky 
spojenými s užíváním návy-
kových látek ve vztahu k do-
pravě a s poskytováním účinné 
první pomoci po autonehodě.

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

Datum Město Místo

10/10/2019 Hradec Králové KD Střelnice

16/10/2019 Otrokovice Otrokovická Beseda

17/10/2019 Zlín Golden Apple Cinema

18/10/2019 Holešov aula policejní akademie

23/10/2019 Volyně kino Volyně

24/10/2019 Horšovský Týn kino Horšovský Týn

6/11/2019 Přerov kino Hvězda

7/11/2019 Olomouc sál Pegasus

13/11/2019 Chrudim Městské kino Chrudim

14/11/2019 Pardubice Kongresový sál - Atrium Palác

20/11/2019 Most zajišťujeme

21/11/2019 Teplice kino Květen

27/11/2019 Plzeň Cinema City

28/11/2019 Karlovy Vary Lidový dům

4/12/2019 Šumperk kino Oko

5/12/2019 Jeseník kino Pohoda

Přehled termínů projektu Nehodou 
 to začíná do konce roku 2019:

Účinkující v projektu Nehodou to začíná


