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„Dobré návyky se tvoří stejně snadno jako ty špatné.“ Tim McCarver

Vyhrává ten, kdo získá do tří-
dy nejvíce žáků, aby zaplnil 
poloprázdné třídy, aby se ne-
museli propouštět učitelé, po-
případě snižovat jejich úvazky. 
Střední školy dokořán otevřely 
své brány a lákaly bez překá-
žek každého, kdo si uměl po-
dat přihlášku. Slibovaly hory 
doly, jen aby měly koho učit. 
Upustily od dřívějších přijí-
macích zkoušek a důrazu na 
studijní předpoklady. Nejed-
nou se spokojily i s lenivými 
čtyřkaři. Podobně nepříznivá 

situace postihla za pár let vy-
soké školy. Podej si a zaplať 
přihlášek, kolik chceš, vždy se 
najde škola, která přijme kaž-
dého. Postupně se stává z na-
šeho žáka základní a střední 
školy VIP. 

Ještě nestačil vstoupit do 
třídy a již jsme ho zahrnova-
li sladkými sliby, jak snadno 
zvládne maturitu, řemeslo 
nebo obojí. Aby si ve škole co 
nejrychleji zvykl, pořádáme 
pro něj úvodní seznamovací 
kurz. Zřizujeme pro něj školní 

bufet s málo zdravými nápo-
ji, bagetami a cukrovinkami. 
A ještě automat na kávičku. 
Na jeho přání zavedeme wi-
fi a vybudujeme přestávkové 
posezení v odpočinkové míst-
nosti. Pozveme ho do divadla 
a do kina. Seženeme dotyko-
vé interaktivní tabule. Nechá-
me střihnout koberec do tří-
dy. Jídelníček školní kuchyně 
přizpůsobíme přání žákovské 
samosprávy. Na talíři se ko-
nečně objeví poctivě smaže-
ný sýr, hranolky a domácí ta-
tarka. Zájemcům nabídneme 
hamburgery či pizzu.

Mnohem horší však je, že 
u žáků postupně snižujeme 
studijní nároky a zbavuje-
me je povinností, překážek. 

Z nutnosti devalvujeme školní 
známky. Žák nemusí pravidel-
ně chodit do školy a soustavně 
se učit. Málokterý ředitel ho 
za vážný přestupek vyloučí ze 
školy. Když už, tak mu sám za-
řídí přestup do jiného ústavu. 

Smůla, že jeho chráněný 
klid narušila státní maturita. 
Ta už neumí příliš odpouštět 
a tiše přivírat oči. Přesto vy-
svitla naděje. Opět snížíme je-
jí nároky, aby student nebyl 
u zkoušky dospělosti neúspěš-
ný jako včera.

Určitě ne všichni studenti 
jsou takoví. Známe i talento-
vané, úspěšné a pracovité. Za-
tím je jich méně, ale zaplať 
pánbůh jsou.

 Roman KANTOR

BEZDĚČNĚ JSME VYTVOŘILI KULT ŽÁKA
Nejspíš to nebyl záměr. S úbytkem uchazečů o středoškol-
ské vzdělávání a státní platbou za každého z nich se v po-
sledních letech stal z obyčejného žáka neohrožený pán 
školy. Nenápadně se začal vytvářet jeho kult. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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„To je hrůza, takové vyhazování státních peněz! 
Mnohem smysluplnější by byl projekt ‚Ovoce do pálenic‘!“
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Na Zakarpatí, v partnerském regionu 
Kraje Vysočina, se po základních ško-
lách v Užhorodě a Mukačevu učí česky 
už i v Chustu. Jedna z deseti místních 
základních škol do svých osnov zařadi-
la už od září češtinu. „Jde o velice pro-
gresivní školu, která se kromě jazyko-
vé nabídky jako jedna z mála zaměřu-
je i na integraci žáků se specifickými 
potřebami. V tomto směru se vedení 
školy inspirovalo v základních školách 
zřizovaných Žďárem nad Sázavou, který 
je partnerským městem Chustu,“ při-
pomněla po návštěvě základní školy na 
Zakarpatí radní Kraje Vysočina pro škol-
ství Jana Fialová.

Koncem září došlo také k dlouho plá-
novanému uzavření historicky prvního 
partnerství vysočinské střední školy se 
střední školou v Zakarpatí. Střední škola 
stavební v Jihlavě a Technické lyceum 
města Chust mají společné plány na 
proškolování pedagogů a výměnu žáků. 
 pik

Dne 9. října se v SeniorCentru v Šanově ko-
nal další mezigenerační projekt a žákyně 
oboru sociální činnost střední školy v Pří-
mětické ulici ve Znojmě u toho samozřejmě 
nemohly chybět. Jednalo se o fotografickou 
soutěž. Střetly se tři generace – senioři do-
mova, žákyně střední školy a žáci Základní 
školy Šanov. Součástí programu byla i před-
náška znojemského fotografa, který dal žá-
kům základní informace o tom, jak udělat 
kvalitní fotku. Sdělil i vychytávky, co udě-
lat pro to, aby bylo objektivně zachyceno 
téma zadání, které znělo: Emoce stáří oči-
ma mladých fotografů. 

Po vzájemném povídání se začaly zaost-
řovat čočky fotoaparátů či mobilů a žáci se 
snažili zachytit dojemné snímky. Každý žák 
sám za sebe vybral tu „nejlepší“ fotku a po-
slal ji odborné komisi k vyhodnocení. V ka-
tegorii žáků střední školy vyhrála žákyně 3. 
ročníku Gabriela Drabantová, která pořídila 
fotografii s názvem Smějící se kamarádky. 
 Marcela SABOVÁ

V průběhu září se v ZŠ Křižná uskuteč-
nily dva kurzy. Žáci 6. tříd se zúčastnili 
adaptačního kurzu v  středisku Pekárny 
Rališka – Horní Bečva. Během těchto dnů 
žáci poznali svou třídu z jiného úhlu, než 
to umožňuje běžný školní režim. Aktivity 
byly zaměřeny na adaptaci nových žáků, 
posílení spolupráce a pozitivního klimatu 
ve třídě. Žáci 8. tříd absolvovali kurz envi-
ronmentální výchovy, vzdělávání a osvě-
ty, který se konal také na Horní Bečvě. 
Cílem kurzu je mimo jiné zvýšení zájmu 
dětí o přírodní vědy. Žáci proto rozvíje-
li svůj pozitivní vztah k přírodě, učili se 
porozumět základním ekologickým prin-
cipům, analyzovat problémy a konflikty, 
rozvíjet badatelské dovednosti – sbírat, 
vyhodnocovat a prezentovat data. Z obou 
kurzů se žáci vraceli nadšení a plní no-
vých dojmů a znalostí, které budou dále 
využívat ve svém studiu.
 Šárka HUDKOVÁ

Čeština na Ukrajině

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE

Na této straně se nově setkáváte s dopisy vás čtenářů. Nejzajímavější dopis měsíce odměníme dobrou knihou.
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INVESTICE KLESAJÍ, PLATY JSOU POLOVIČNÍ

Během uplynulých deseti let 
vzrostl v Česku počet vyso-
koškolsky vzdělaných osob. 
Zatímco v roce 2008 tvořily 
přibližně 21 procent popula-
ce, loni to bylo už 41 procent. 
Podobný trend zaznamenaly 
i ostatní země, přičemž zmi-
ňovaný nárůst je vyšší u žen. 

Vysokoškoláci bez výhod 
V ČR máme vysoké číslo za-
hraničních studentů: Ti tvoří 
více než 13 procent studentů 
vysokých škol. Asi polovina 
z nich připadá na obyvate-
le Slovenské republiky. Pře-
konáváme mezinárodní prů-
měr, který se pohybuje kolem 
4 procent.

Ve skupině obyvatel ve vě-
ku mezi 25 až 64 lety nalezne-
me také ty, kteří vystudovali 
některou z humanitních věd, 
včetně sociologie nebo žurna-
listiky. Představují 22 procent 
všech vysokoškoláků a o 3 pro-
centní body v tomto ukazateli 
převyšujeme celkový průměr.

V čem se Česká republika 
velmi výrazně odlišuje, je po-
stavení vysokoškoláků ve spo-
lečnosti. V ekonomicky roz-

vinutých zemích je motivací 
k vysokoškolskému studiu prá-
vě vědomí, že si tak lidé zajistí 
určitý společenský status a do-
sáhnou na vyšší mzdy.

U nás jsou pracovní výhody 
pro vysokoškolsky vzdělané li-
di velmi nízké. Například míra 

jejich zaměstnanosti je pouze 
o 4 procenta vyšší než ve vět-
šině zemí Evropské unie, kde 
dosahuje toto číslo 9 procent. 
Nejhůře jsou na tom mladí 
ve věku 25 až 34 let, kteří po 
ukončení vysoké školy často 
obtížně hledají uplatnění na 
trhu práce.

Odborné školství 
Obecně lze říci, že v České 
republice je největší zájem 
o střední a vyšší odborné 
vzdělání. V roce 2018 dosáh-
lo tohoto vzdělávacího stupně 
60 procent populace ve věku 

25 až 34 let, zatímco průměr 
OECD se pohybuje kolem 41 
procent. Za tímto výsledkem 
stojí dobře zavedený a fungu-
jící systém středních odbor-
ných a vyšších odborných škol. 
Jejich vysoká úroveň je dob-
ře vnímána i v zahraničí, což 
je důvod, proč bychom měli 
na jeho rozvoji dále pracovat. 
Tento typ škol nabízí vhodné 
vzdělání i pro ženy, což uka-
zují také čísla ze zahraničí. Ve 
vyšších odborných školách se 

v průměru vzdělává asi 46 pro-
cent z nich a nejinak je tomu 
i u nás, kde je to asi 45 procent, 
v případě odborných středních 
škol dokonce 61 procento, což 
je jeden z nejvyšších podílů 
v rámci OECD.

Poloviční platy
Nejenom čeští kantoři jsou 
ve srovnání s dalšími vysoko-
školsky vzdělanými odborníky 
podhodnoceni. Situace u nás je 
ovšem skutečně smutná. Nej-
víc je tento rozdíl patrný u uči-
telek mateřských školek, které 
v Česku berou asi 54 procent 

průměrné mzdy vysokoškolá-
ka, zatímco průměr OECD je na 
78 procentech. Mzda českých 
učitelů základních škol před-
stavuje kolem 65 procent ostat-
ních vysokoškoláků ve srov-
nání s až 93 procenty v ně-
kterých jiných zemích, jako 
například v Lucembursku ne-
bo Švýcarsku.

Statistika OECD uvádí prů-
měrný roční plat českých 
učitelů po 15 letech ve výši 
24 359 USD, v porovnání s prů-
měrem 47 675 USD v zemích 
OECD. A zatímco jinde trvá 
v průměru 25 let, než nastu-
pující pedagog dosáhne maxi-
málního možného platu, u nás 
si musí počkat ještě dalších 
7 let. Nejvíce je rozdíl v pla-
tech patrný u učitelek v ma-
teřských školách, které mají 
roční průměr 21 768 USD opro-
ti průměru 42 070 USD v rám-
ci OECD a 41 354 USD v rámci 
Evropské unie. O mnoho lépe 
na tom nejsou ani pedagogové 
z dalších stupňů škol: průměr-
ný plat učitele základní ško-
ly je v ČR 24 273 USD opro-
ti 45 947 v OECD, respektive 
45 748 v EU.

Na školství se šetří
Průměrné výdaje na základní 
a střední školství představu-
jí ve většině zemí OECD asi 5 
procent HDP, v ČR je to 3,5 pro-
centa. Nízké jsou rovněž roční 
náklady na jednoho žáka: nej-
blíže se průměru přibližujeme 
(i když velmi opatrně) u stu-
dentů středních škol: tuzemské 
roční náklady 7 612 USD oproti 
průměrným 10 502 USD. 

Zatímco v jiných zemích 
v letech 2010 až 2016 investi-
ce do školství pozvolna rost-
ly, Česká republika se může 
pochlubit zcela opačným vý-
vojem, tedy postupným po-
klesem. Podle OECD je tento 
trend nejvíce patrný v přípa-
dě vysokých škol, kdy zprá-
va hovoří o poklesu až o 22,8 
procenta. Nejnižší je naopak 
u základního školství, a to 6,4 
procenta.
 Romana SLANINOVÁ

V době, kdy probíhá boj o učitelské platy, vydala Orga-
nizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj svůj pravi-
delný přehled o stavu školství ve všech 35 členských ze-
mích. Česká republika z něj opět nevychází nejlépe.

Mzda českých učitelů základních škol před
stavuje kolem 65 procent ostat ních vysoko
školáků ve srov nání s až 93 procenty v  jiných 
evropských zemích.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Toto menší malebné městečko 
pod majestátním vrchem Hos-
týnem je známé svojí továrnou 
na výrobu ohýbaného nábytku 
a také jedinou střední školou, 
která vychovává dorost pro ná-
bytkářskou firmu TON. Právě 
v jejím internátě se odehráva-
la pracovní jednání a hodnoce-
ní letošního 66. ročníku celo-
státních základen EXOD spolu 
s akreditovaným vzdělávacím 
programem.

Celé naše jednání probíhalo 
v přátelské atmosféře a pra-
covním duchu. Opět jsme 
mohli pochválit dobrou pří-
pravu i organizaci všech ce-
lostátních základen, vyjádřit 
pozitivní hodnocení připra-
vených programů a kladné 
ohlasy účastníků na všechny 
zrealizované základny v Če-
chách a na Slovensku. Vzhle-

dem k tomu, že bylo realizová-
no o dvě základny méně než 
v loňském roce, zůstává cel-
kový počet účastníků (1 108) 
vlastně na stejné úrovni, stej-
ně tak i počet odborářů (193), 
kteří se základen účastnili. 
Na druhé straně pokračoval 
každoroční mírný nárůst slo-
venských odborářů, letos je-
jich počet dosáhl téměř 200 
osob. Hodnocení jsme podro-
bili i dvouleté akreditované 
vzdělávání učitelů, které letos 
absolvovalo 6 procent účast-
níků, tj. 67 pedagogů. Vzdělá-
vání s Exodem má stále ještě 
malou propagaci ve školách 
a chybí tudíž větší informo-
vanost pedagogů o této mož-
nosti jejich dalšího vzdělává-
ní. Na jaře příštího roku vy-
prší udělená akreditace, proto 
účastníci aktivu pověřili komi-
si EXOD k vypracování nové 
žádosti o její prodloužení.

Sobotní dopolední prohlídka 
Bystřice se proměnila v dešt-
níkový pochod. Seznámili 
jsme se s historickou budovou 
zámku, která skrývá výstav-
ní prostory místní keramiky, 
ale hlavně expozici všech mo-
delů ohýbaných židlí Thonet. 

Na instruktážním videu jsme 
pak mohli vidět, jak tyto štíhlé 
krásky vznikají. Následoval vý-
jezd autobusem na vrchol Hos-
týna, který je korunován tře-
tím nejvýznamnějším poutním 
místem na Moravě, barokní ba-
zilikou Nanebevzetí Panny Ma-
rie, křížovou cestou známého 
architekta Dušana Jurkoviče 
i pramenem léčivé vody, pro 
který se sv. Hostýnu někdy ří-
ká Moravské Lurdy. Další na-
še putování směřovalo za ži-
dovskými památkami Holešo-
va, na velký židovský hřbitov 
z 16. století s hojně navštěvova-
ným náhrobkem rabína Šacha, 
jehož filozofické a náboženské 
spisy jsou dodnes pro židov-
skou obec nejvýznamnějšími 

studijními texty. Měli jsme 
jedinečnou možnost vidět je 
ve studovně krásně opravené 
synagogy, která se v Holešo-
vě dochovala v téměř původ-
ním stavu a je celoevropským 
unikátem. 

Při závěrečném společném 
večeru jsme si navzájem vy-
měňovali letošní zkušenosti 
z jednotlivých základen, ne-
chybělo ani vyprávění vese-
lých, někdy až kuriózních zá-
žitků s některými účastníky 
základen. Velký dík směřoval 
k hostiteli Karlu Zahradníko-
vi, který se o všechny vzorně 
staral, vše pečlivě naplánoval 
a především poutavým odbor-
ným slovem akci doprovázel.
 Jiří MICHAL

AKTIV VEDOUCÍCH EXOD POD HOSTÝNEM
První říjnový víkend se sešli na pomezí úrodné Hané 
a valašských Hostýnských vrchů vedoucí celostátních 
základen EXOD, neboť jejich pravidelný výjezdní aktiv 
hostila právě Bystřice pod Hostýnem. 

PROJEDNÁNÍ VÝPOVĚDI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ

 V § 73a odst. 2 zákoníku práce se 
stanoví: „Odvoláním nebo vzdá-

ním se pracovního místa vedoucího 

zaměstnance pracovní poměr nekončí; 
zaměstnavatel je povinen tomuto za-
městnanci navrhnout změnu jeho dal-
šího pracovního zařazení u zaměstna-
vatele na jinou práci odpovídající jeho 
zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jest-
liže zaměstnavatel nemá pro zaměst-
nance takovou práci nebo ji zaměstna-
nec odmítne, jde o překážku v práci 
na straně zaměstnavatele a současně 
platí, že je dán výpovědní důvod podle 
§ 52 písm. c); odstupné poskytované 
zaměstnanci při organizačních změ-
nách náleží jen v případě rozvázání 
pracovního poměru po odvolání z místa 
vedoucího zaměstnance v souvislosti 

se zrušením tohoto místa v důsledku 
organizační změny.“

Postup, kdy zaměstnavatel požádá od-
borovou organizaci o projednání výpovědi 
po nabídnutí jiné práce a pouze pro pří-
pad, že nabídka bude odmítnuta, je podle 
mého názoru možný, protože neodporuje 
ani textu, ani účelu zákona. Je přitom ta-
ké třeba respektovat povinnost zaměst-
navatele vyplývající z § 278 odst. 3 zá-
koníku práce, to je, aby odborová orga-
nizace mohla na základě poskytnutých 
informací vyjádřit své stanovisko. Před-
pokládá se tedy získání odpovídajících 
informací od zaměstnavatele k vyjádření 
stanoviska. Vít BERKA

 Zaměstnavatel je povinen 
předem projednat s odboro-

vou organizací výpověď. Jak po-
stupovat při odvolání vedoucího 
zaměstnance, který dostal nabíd-
ku jiného místa? Musí zaměstna-
vatel počkat až do chvíle, než bu-
de jasné, jestli zaměstnanec na-
bídku přijal?
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 Kdy jste si poprvé ře-
kl, že založíte Projekt 

Šance?
Když jsem před čtvrt stole-

tím přijel do Prahy, už po pří-
jezdu na Hlavní nádraží jsem 
si všiml několika mladých li-
dí, kteří se bezprizorně potu-
lovali po okolí. Byli to sirotci 
– bez rodin a zázemí, kteří se 
často uchylovali k prostituci. 
V tu chvíli jsem měl jasno o své 
další činnosti: založím Projekt 
Šance, kde se jim pokusím tu 
ztracenou rodinu vrátit – pro-
to, aby se zas dokázali postavit 
na vlastní nohy a převzali sa-
mi zodpovědnost za svůj život.

 Jak se vůbec může třeba 
školní dítě samo ocit-

nout na ulici?
Na vině jsou nefungující 

mezilidské vztahy. Začíná to 
v rodině, kde rodiče mezi se-
bou nekomunikují, a to bohu-
žel ani se svými dětmi ne. Je-
den druhého nevidí, neslyší. 
Klienti nám často sdělují, že 
vlastně v rodině nikdy nežili 
spolu, ale vedle sebe. Pokud se 
tak děje ve vyšší sociální sku-
pině, rodina simuluje „jakoby 
zájem“ jeden o druhého nave-
nek, často i mezi nejbližšími.

Po dobu školních prázdnin 
počet potulujících se lidí i „dě-
tí ulice“ výrazně roste. Toulají 
se i po Praze, svým příbuzným 
a rodičům nijak neschází. A to 

je důvod, že se na chodníku 
setkáte s celou společenskou 
přehlídkou sociálních skupin. 
Tihle „mladí tuláci“ dělají vše 
pro to, aby na sebe upoutali po-
zornost. Je to takové nevědomé 
volání o pomoc.

 Z jakých sociálních 
skupin se nejčastěji 

rekrutují?
Nejčastěji na okraji společ-

nosti najdeme „děti ulice“ z ne-
funkčních rodin, kde jeden ne-
bo oba rodiče selhali. Děti jsou 
na útěku před bolestí, nejenom 
z domova, ale i z různých ústa-
vů pro děti a mládež, utíkají od 
hořké reality.

Hlavní příčinou je perma-
nentní selhání dospělé spo-
lečnosti a jejich jedinců. Kde 
jsou špatné generační vzory: 
dědeček – babička – máma – 

táta, které oni v minulosti do-
ma sami zažili, tam to předáva-
jí svým dětem jako samozřej-
mou společenskou normu pro 
každodenní život. A ta násled-
ně přesahuje zdi domova.

 Je jich hodně drogově 
závislých?

Na okraj společnosti se jich 
většina dostává nedotčená ně-
jakou vážnější závislostí. Ta se 
v člověku vytváří důsledkem 
nenaplněného života jako děsi-
vá kompenzace. Je znamením 
neřešených problémů jak je-
dinců, tak i společenských vrs-
tev, což časem doroste až k pa-
tologickým sociálním jevům. 
To je úrodná půda pro indivi-
duální závislosti, tedy útěky 
před realitou, které ve své pod-
statě jsou pomocníkem k pře-
žití (často nejenom na ulici). Ta 
všude číhající snaha pomoci je 
sice pochvalná, ale nedůsled-

ná pro toho, komu je určena. 
A hlavně vše je na účet daňo-
vých plátců, to znamená pra-
cujících občanů. 

 Jak se k vám ti mladí do-
stanou? Sbíráte je pří-

mo z ulice?
Dá se to říci i tak. Máme 

pro práci na ulici zázemí, po-
uliční pohotovost – streetcen-
trum, kde poskytujeme první 
pomoci v nouzi. Někdy stačí 
vyslechnout toho, koho dopo-
sud nikdo slyšet nechtěl, na-
bídneme čaj a citlivě přichází-
me na to, proč je na ulici. Takto 
je někdy možné jej nenápad-
ně, pokud má rodinu na do-
sah, doprovodit domů. Popří-
padě podle potřeby vypereme 
a vysušíme celý jeho majetek 
– to znamená šaty. Za ta léta 
máme zkušenost, že tento pří-
stup vede mezi „dětmi ulice“ 
ke dlouhodobé důvěře. Napří-
klad se v terénu objeví někdo 
nový, vylekaný ze života na uli-
ci, kdo nutně potřebuje pomoc, 
jen neví kudy kam. Zpravidla 
ho přivedou ostatní.

 Jací odborníci vám 
s projektem pomáhají?

Naše odborné zázemí vytvá-

řejí sexuolog, venerolog, sto-
matolog, psychiatr, psycho-
log, až po všeobecného léka-
ře. A samozřejmě přátelé, kteří 
se nezištně podílejí na chodu 
a podpoře sdružení. 

 Určitě jste za ty ro-
ky museli překonávat 

spoustu překážek.
Od prvního dne své práce 

narážím na nepochopení mé-
ho přístupu k řešení situace 
opuštěných dětí a mládeže. 
Místo jednorázové pomoci se 
jim totiž hlavně snažíme uká-
zat cestu z ulice pod heslem: 
„Není umění někomu v nouzi 
dát najíst, ale naučit ho si na 
jídlo vydělat.“

 Založili jste Dům Šan-
ce, který má být mos-

tem mezi ulicí a běžným 
životem. V čem ona pomoc 
spočívá?

Klíčovými programy jsou 
pracovní terapie a podporova-
né bydlení. Klientům pomá-
háme najít brigádu, učíme je 
řešit finanční i zdravotní pro-
blémy či si osvojují nové ná-
vyky. Na začátku těchto ak-
tivit je streetwork a street- 
centrum s programem První 
pomoc v nouzi.
 Eva ROKYTOVÁ

DĚTI JSOU NA ÚTĚKU PŘED BOLESTÍ
Za Projektem Šance stojí obyčejní lidé, kteří říkají, že tu jsou 
pro lidi. Pomáhá jim s ním však mnoho odborníků. Nejvyšším 
šéfem je zde zakladatel projektu a předseda, také psychotera-
peut, sociální pracovník a streetworker – László Sümegh (57). 

„Není těžké někomu v nouzi dát najíst, ale 
je umění naučit ho na jídlo si vydělat.“

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

FOTO: Archiv Projektu Šance
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VÝPOVĚĎ PRO NADBYTEČNOST

 Zaměstnanec má při skončení pra-
covního poměru právo na odstupné 

kromě jiného tehdy, je-li pracovní poměr 
rozvázán výpovědí nebo dohodou z důvo-
du nadbytečnosti zaměstnance. Judikatu-
ra Nejvyššího soudu ČR přitom u výpo-
vědi opakovaně dovodila, že rozhodnutí 
o organizační změně je příčinou nadby-
tečnosti zaměstnance, jestliže pracovní 
poměr skončí na základě výpovědi nej-
dříve v pracovní den předcházející dni 
účinnosti organizační změny. K rozvázá-
ní pracovního poměru dohodou zatím 
podobná judikatura chybí, nicméně lze 
spíše předpokládat, že by se závěry sou-
du ubíraly stejným směrem.

Převedeno na vámi popsanou věc to 
znamená, že pracovní místo zaměstnance 
se zřejmě ruší k 1. lednu, a proto by za-
městnanci za normálních okolností byla 

dána během října výpověď tak, aby jeho 
pracovní poměr skončil k 31. prosinci.

Pokud se zaměstnavatel se zaměst-
nancem dohodl na skončení pracovní-
ho poměru dohodou již k 31. říjnu, může 
převážit výklad, podle něhož v tu chvíli 
důvodem skončení pracovního poměru 
zaměstnance už není jeho nadbytečnost 
(ta nastane až k 1. lednu), ale to, 
že si zaměstnanec našel jiné za-
městnání (od 1. listopadu), což 
není důvodem pro poskytnutí 
odstupného.

Pokud by zaměstnanci mě-
lo být odstupné vyplaceno 
s jistotou, že je vyplace-
no správně, bylo by tře-
ba přijmout nové roz-
hodnutí o organizač-
ní změně, kterým se 
pracovní místo zru-
ší již k 1. listopadu. 
V takovém případě 
je dohoda o rozvá-
zání pracovního po-
měru ke dni 31. října 
v příčinné souvislosti 
se zrušením pracovní-
ho místa a zaměstnanec 
má nárok na odstupné.

 Zaměstnanec má dostat vý-
pověď z důvodu nadbyteč-

nosti ke konci kalendářního ro-
ku. Našel si však nové zaměstnání 
s nástupem 1. listopadu a požaduje 
rozvázání pracovního poměru do-
hodou k 31. říjnu s odstupným. 

NOVELA ZÁKONA O PROPLÁCENÍ NEMOCENSKÉ

 Ve Sbírce zákonů ČR, částce 13, je 
publikován zákon č. 32/2019 Sb., 

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce a některé další zákony. Zá-
sadní změnou, k níž směřuje i dotaz, je 
změna v § 192 odst. 1 obnovující zmíně-
ný nárok. Po provedených změnách usta-
novení § 192 odst. 1 zákoníku práce zní:

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně 
práce neschopným nebo kterému byla 
nařízena karanténa, přísluší v době prv-
ních 14 kalendářních dnů trvání dočasné 
pracovní neschopnosti nebo karantény 
náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle 

věty druhé a ve výši podle odstavce 2, po-
kud ke dni vzniku dočasné pracovní ne-
schopnosti nebo karantény zaměstnanec 
splňuje podmínky nároku na nemocenské 
podle předpisů o nemocenském pojiště-
ní. V mezích období uvedeného ve větě 
první přísluší tato náhrada mzdy nebo 
platu za dny, které jsou pro zaměstnance 
pracovními dny, a za svátky, za které ji-
nak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy 
nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, po-
kud v těchto jednotlivých dnech splňuje 
podmínky nároku na výplatu nemocen-
ského podle předpisů o nemocenském po-
jištění, a pokud pracovní poměr trvá, ne 
však déle než do dne vyčerpání podpůrčí 
doby určené pro výplatu nemocenského. 
Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost 
ode dne, v němž má zaměstnanec smě-
nu již odpracovanou, počíná období 14 
kalendářních dnů dočasné pracovní ne-

schopnosti pro účely poskytování náhra-
dy mzdy nebo platu následujícím kalen-
dářním dnem. Jestliže v období prvních 
14 kalendářních dnů trvání dočasné pra-
covní neschopnosti nebo karantény ná-
leží nemocenské nebo peněžitá pomoc 
v mateřství, náhrada mzdy nebo platu 
nepřísluší. Vznikne-li zaměstnanci v do-
bě dočasné pracovní neschopnosti nebo 
karantény právo na náhradu mzdy nebo 
platu podle věty první až třetí, nepřísluší 
mu současně náhrada mzdy nebo platu 
z důvodu jiné překážky v práci.

Zákon č. 32/2019 Sb. nabyl účinnosti 
dnem 1. července 2019. V přechodných 
ustanoveních se pak stanoví, že náhrada 
mzdy nebo platu v době dočasné pracovní 
neschopnosti, která vznikla před účinností 
tohoto zákona a trvá po jeho účinnosti, se 
řídí podle dosavadních právních předpisů. 

 Byla již schválena novela zá-
koníku práce, která obnovu-

je nárok zaměstnanců na náhradu 
mzdy od prvního pracovního dne 
trvání pracovní neschopnosti?
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OBSAH ZÁPISU O KONKURSNÍM ŘÍZENÍ

 Náležitosti obsahu zápisu v průbě-
hu konkursního řízení upravuje § 6 

vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení v konkursních komi-
sích. Podle současně platné právní úpra-
vy o průběhu konkursního řízení poři-
zuje tajemník konkursní komise zápis, 
který obsahuje:

a) úplné znění vyhlášení konkursní-
ho řízení,

b) datum a způsob vyhlášení konkurs-
ního řízení,

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

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

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

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

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

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

g) informace o obsahu a průběhu do-
plňkového hodnocení a jeho vyhodnocení 
v případě, že bylo použito.

V textu pod písm. f) jsou uvedeny od-
kazy na § 5, kde se stanoví: (2) Na zá-
kladě přihlášky, řízeného rozhovoru, po-
případě dosavadních pracovních výsled-

ků zejména v oblasti školství, mládeže 
a tělovýchovy, doplňkového hodnocení 
a vyjádření odborníků podle odstavce 1 
se komise usnáší hlasováním o vhodnos-
ti uchazeče. Vhodným uchazečem je ta-
kový uchazeč, který získal nadpoloviční 
počet kladných hlasů přítomných členů 
komise. V případě rovnosti hlasů rozho-
duje hlas předsedy komise.

(3) V případě, že se komise usnesla na 
základě odstavce 2, že pro výkon činnosti 
ředitele jsou vhodní dva a více uchaze-
čů, sestaví následně každý člen komise 
vlastní pořadí těchto uchazečů, a to od 
nejvhodnějšího po nejméně vhodného 
uchazeče. Pořadí uchazečů předají všich-
ni členové komise předsedovi komise.

(4) Předseda komise po obdržení po-
řadí uchazečů podle odstavce 3 za účasti 
všech přítomných členů komise provede 
celkové vyhodnocení konkursu způsobem 
uvedeným v odstavci 5 a určí výsledné 
pořadí uchazečů.

Tajemník komise předá zřizovateli 
bez zbytečného odkladu zápis podepsa-
ný všemi členy komise, kteří byli pří-
tomni u konkursu. V případě odmítnutí 
podpisu zápisu členem komise se do zá-
pisu uvede důvod odmítnutí.

 Ke stejnému dotazu 
podala dále uvedený 

výklad Česká správa sociál-
ního zabezpečení:

Nárok na peněžitou pomoc 
v mateřství se posuzuje ke dni 

vzniku sociální události, tj. ná-
stupu na peněžitou pomoc v mateřství. 
Peněžitá pomoc v mateřství se stanoví 

z denního vyměřovacího základu a určí 
se tak, že se vyměřovací základ pro odvod 
pojistného na sociální zabezpečení (dále 
jen „započitatelný příjem“) zjištěný z roz-
hodného období vydělí počtem kalendář-
ních dnů připadajících na rozhodné ob-
dobí, který se sníží o tzv. vyloučené dny. 
Rozhodným obdobím je 12 kalendář-
ních měsíců před kalendářním měsí-
cem, v němž vznikla sociální událost, 
tj. nástup na peněžitou pomoc v mateř-
ství. Podmínkou je, že v takto stanoveném 
období je započitatelný příjem a započi-
tatelné dny (tzn. jiné než vyloučené dny). 
Není-li splněna výše uvedená podmínka, 
je rozhodným obdobím první předchozí 
kalendářní rok, v němž je jak započita-
telný příjem, tak alespoň 30 kalendář-
ních dnů, kterými se tento příjem dělí. 
Nelze-li určit předchozí kalendářní 
rok, který obsahuje započitatelný pří-
jem a současně alespoň 30 kalendář-

ních dnů, jimiž by se dělil tento pří-
jem, je denním vyměřovacím zákla-
dem započitatelný příjem, kterého by 
zaměstnanec pravděpodobně dosáhl 
za kalendářní den v kalendářním mě-
síci, v němž vznikla sociální událost. 
Budete-li přitom na tuto další PPM nastu-
povat do 4 let věku předchozího dítěte, 
je zaručeno, že tato další PPM nebude 
nižší než vaše předchozí PPM. Dle § 19 
odst. 4 zákona o nemocenském pojiště-
ní se totiž za denní vyměřovací základ 
u zaměstnankyně, které za trvání téhož 
zaměstnání vznikne nárok na další pe-
něžitou pomoc v mateřství z tohoto za-
městnání v období do 4 let věku předcho-
zího dítěte, považuje denní vyměřovací 
základ zjištěný pro výpočet předchozí 
peněžité pomoci v mateřství, pokud je 
vyšší než denní vyměřovací základ zjiš-
těný pro výpočet další peněžité pomoci 
v mateřství. 

 Co má podle nového znění 
vyhlášky v konkursním řízení 

na ředitele školy obsahovat zápis 
o průběhu konkursního řízení?

 V současné době jsem 
na rodičovské dovole-

né s dvouletým dítětem. Pokud 
bych otěhotněla ještě dřív, než 

nastoupím zpět do zaměstná-
ní, nebudu mít v rozhodném 
období žádný příjem. Z čeho 

se mi vypočítá peněžitá po-
moc v mateřství? 

DALŠÍ MATEŘSKÁ PŘI RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
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Koukám, že mi do květiná-
če létají vosy. Žiju s nimi léta 
v symbióze, hnízda jsem jim 
nikdy neničila a nikdy mi žád-
ná neublížila. Jenže letos se 
k nám dostaly nějaké jiné, 
útočnější, s dlouhýma noha-
ma. Na uvítanou mi do ruky 
umístily žihadlo. A právě ty-
hle potvory si udělaly hníz-
do v mém zatím prázdném 
květináči. Už jsem se chtě-
la překonat, květináč přiklo-
pit a přemístit do sudu s vo-
dou, když tu jsem si všimla, 
jak tam jedna ze tří obyvate-
lek intenzivně mává křídly. 
I vzala jsem si brýle a pozo-
rovala. Ta jedna zřejmě mě-
la úkol ochlazovat v horkém 
dni malá miminka v hnízdě. 

Ta druhá odlétala a přiléta-
la. Ta třetí vždy nakoukla do 
buňky, otočila se a pohybova-
la zadečkem. Zkrátka to by-
lo takové miniměsto, kde má 
každý své povinnosti. No a já 
jsem si náhle představila, že 
by se nad naši obec snesla ně-
jaká velká bota a zašlápla by 
všechny naše obyvatele včetně 
jejich příbytků. Zkrátka – to 
hnízdo jsem zničit nedokáza-
la. A ono se mezitím rozrostlo 
v maximěsto.

Druhý příklad: přijdu do 
koupelny a připadám si jak 
Evropská unie. Musela jsem 
totiž také řešit, co s imigranty. 
Mravenci přicházeli zvenku 
v širokých konvojích. Venku 
jsou pro mě tabu, ale bydlet 

s nimi v bytě nechci. Nezva-
ní hosté mířili do otvoru, kam 
má téci přepadová voda z va-
ničky. Když jsem tam stříkla 
vodu, začal tryskat gejzír pr-
chajících mravenců.  Pozoro-
vala jsem exodus a zaujal mě 
pohybující se černý flek na 
dlaždičkách. Nasadila jsem 
brýle a ejhle – z fleku se ná-
hle stala parta černých kama-
rádů, která se snaží přemístit 
extravelkou kuklu. Břemeno 
bylo těžké a oni dělali, co moh-
li, bez ohledu na nebezpečí, 
které jim z mé strany mohlo 
hrozit. Tak jsem si je smetla 
do skleničky na pozorování.

Jenže mám třetí příklad: 
Sazenice rukoly a kadeřáv-
ku přestaly být vitální a byly 

pokryty lepkavou tekutinou. 
Pokud rázně nezakročím, bu-
de po nich. Mšice jsou men-
ší než vosy a mravenci. Můj 
stárnoucí zrak je slabý a totéž 
platí i o brýlích, takže tento-
krát nehrozí, že začnu studo-
vat život i této komunity. Při-
pravím roztok, kde uplatním 
pálivé či jinak výrazné koření 
a hořké ingredience z mé ku-
chyně. Chilli, hřebíček, mátu, 
výtažek z grepového semínka, 
pelyněk… Doufám, že mšice to 
pochopí dřív, než zase začnu 
mít soucit a badatelské sklo-
ny. Poznat jiné společenství 
je dobré. Soucítit je také dob-
ré. Ale nechat si ničit vše, na 
čem jsme pracovali, už je přes 
čáru. Hanka SYNKOVÁ

FEJETON

TO SE POŘÁD ŘÍKÁ UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE…

ZLATÝ ÁMOS A PRAŽSKÁ DEFENESTRACE LEJSTER

A tak z oken Národního pe-
dagogického muzea J. A. Ko-
menského létaly nejrůznější 
dotazníky, formuláře, tabulky, 
hlášení, přehledy, šetření a sta-
tistiky, které učitelům a ředi-
telům škol zbytečně ztrpčují 
život.

Titul Zlatý Ámos bude nejob-
líbenějšímu učiteli či učitelce 
udělen již po dvacáté sedmé. 
Je to výjimečné vyznamenání, 
protože je mohou získat jen na 
popud svých svěřenců. Do této 
ankety totiž mohou své učite-
le přihlásit pouze jejich žáci 
a studenti. Na nich závisí, zda 
podají přihlášku, napíší cha-
rakteristiku svého oblíbené-
ho učitele, připojí společnou 
příhodu a nakonec získají sto 
podpisů těch, kdo s nominací 
souhlasí. Tohle všechno absol-
vovat vyžaduje od dětí určité 
úsilí a čas a je pozoruhodné, že 
i v současné uspěchané době 
každoročně přihlášek přibývá. 

Nejvíc nejoblíbenějších uči-
telů České republiky učí v Ji-
hočeském kraji. Letos se k nim 

připojila i Pavlína Kopáčiko-
vá ze Základní školy Vacov 
na Prachaticku, která je drži-
telkou putovní koruny Zlaté-
ho Ámose. Tu svému nástup-
ci předá v březnu na finále, 
které se tradičně uskuteční na 
Den učitelů. Slávek Hrzal, ře-
ditel a zakladatel ankety Zlatý 
Ámos, připomněl: „Žáci mohou 
své oblíbené učitele a učitelky 
přihlásit do konce tohoto roku, 

tedy do 31. prosince. Pak bu-
dou následovat regionální ko-
la, kde budou tříčlenné týmy 
žáků obhajovat svou nomina-
ci před porotou. Šestnáct nej-
lepších postoupí do semifiná-
le, no a pak už samotné finále 
rozhodne o tom, kdo se stane 
27. Zlatým Ámosem.“

Slavnostního zahájení 
27. ročníku ankety o nejoblí-
benějšího učitele Zlatý Ámos 
se kromě partnerů a podporo-
vatelů zúčastnil i ministr škol-
ství Robert Plaga. „Že bude ad-
ministrativy najednou méně, 
nemohu slíbit. Tři čtvrtiny pa-

pírů totiž neleží na bedrech mi-
nisterstva školství, ale tíží mě 
to. Jen část administrativy škol 
souvisí s pedagogickou prací,“ 
uvedl. Tomáš Zatloukal, vrchní 
školní inspektor, k tomu do-
dal: „Cestu vidím v digitalizaci 
a zejména ve sdílení dat tak, 
aby se zbytečně nevyplňovalo 
to, co už dávno v systému je.“

Předseda školských odborů 
František Dobšík ocenil vý-
znam ankety Zlatý Ámos ne-
jen pro samotné oceněné učite-
le, ale i pro zvyšování prestiže 
učitelského povolání ve společ-
nosti. DTA

Zahájení nového ročníku ankety Zlatý Ámos bylo spojeno 
s událostí, kterou známe spíše z historie. S defenestrací. 
Defenestrací přebujelé školské administrativy. 

tady to hodně teče.... nevím, jestli tam musí být tabulka...
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Nekompromisně
IVA PROCHÁZKOVÁ

Smrt nepohodlného noviná-
ře otevírá dramatický příběh 
odehrávající se v průběhu je-
diného týdne těsně před vol-
bami do Evropského parla-
mentu. Pozornost autorky se 
přes vnější napětí přenáší 
především k vnitřnímu živo-
tu celé škály postav. Všich-
ni hrdinové i antihrdinové 
jsou plní rozporů, všichni 
bojují – někdy i pochybný-
mi prostředky – o své štěs-
tí pod sluncem. Jen někteří 
se probojují až do finále a ti, 
kterým se to povede, nejsou 
v pravém slova smyslu vítě-
zi. Více na www.paseka.cz.

OBRAZY V DIVADLE BOLKA POLÍVKY

PRAŽSKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL NĚMECKÉHO JAZYKA
Deset výrazných a inovativních 
inscenací z Německa, Rakouska, 
Švýcarska, Lucemburska, Lich-
tenštejnska i Česka se představí 
na několika pražských scénách. 
24. ročník Pražského divadelní-
ho festivalu německého jazyka 
od 16. listopadu do 3. prosince 
nabídne mimořádně koncentro-
vaný divácký zážitek v hlavním 

i doprovodném programu, letos 
na téma MACHT – OHNMACHT 
/ MOC – BEZMOC. Všechna 
představení budou tlumočena 
do češtiny. 

Festival zahájí 16. listopa-
du v Divadle na Vinohradech 
Misantrop z berlínského Deut-
sches Theater. Režisérka Anne 
Lenk inscenuje Molièrova Mi-

santropa. Na scéně Stavovské-
ho divadla bude 24. listopadu 
hostovat vídeňský Volkstheater 
s inscenací rakouského národ-
ního dramatu Franze Grillpar-
zera s výraznou českou stopou. 
Štěstí a pád krále Otakara na-
studoval Dušan David Pařízek 
s vynikajícím Karlem Dobrým 
v titulní roli. 

V divadle La Fabrika je na 
25. listopadu připravena vítěz-
ná inscenace Ceny Josefa Balví-
na, kterou festival každoročně 
vyhlašuje, aby podpořil českou 
divadelní scénu a česko-němec-
ký dialog. Letošním laureátem 
je první české provedení tex-
tu Rolanda Schimmelpfenniga 
Zimní slunovrat v režii tandemu 
Adam Svozil a Kristýna Jankov-
cová. Hra vykresluje přesný ob-
raz současného středního prou-
du společnosti a přitom ryje do 
rány nejhorší kapitoly německé 
historie. Dne 29. listopadu vy-
pukne jedinečné Autistic Disco. 

V neobvyklé a nezapomenutel-
né roli dýdžeje se představí Lars 
Eidinger, jeden z nejlepších di-
vadelních a filmových herců své 
generace. Vtančete do letošní zi-
my a užijte si prostory Fuchs2 
s eklektickou taneční hudbou 
od DJ Larse Eidingera. 

Aktuální 24. ročník Pražské-
ho divadelního festivalu němec-
kého jazyka uzavře 3. prosince 
inscenace Penthesilea v Diva-
dle na Vinohradech. Předsta-
ví se dvojice snad největších 
současných divadelních a fil-
mových herců: Sandra Hüller, 
evropská filmová herečka roku 
2016, a Jens Harzer.  Slavný reži-
sér a intendant Schauspielhaus 
Bochum Johan Simons velké 
Kleistovo drama zredukoval na 
příběh smrtícího boje o lásku 
amazonské náčelnice Penthesi-
lei a řeckého reka Achilla. Boj 
mezi ženou a mužem, boj po-
hlaví a citů, moc a bezmoc. Ví-
ce informací na www.theater.cz.

Kresby, koláže, obrazy včetně 
dosud nevystavených z tvorby 
svérázného moravského vý-
tvarníka a bohéma Miloslava 
Sonnyho Halase budou k vidě-
ní ve foyer Divadla Bolka Polív-
ky v Brně. Výstava s názvem 
Ať meleš, jak meleš… nename-
leš! potrvá do 10. listopadu.

Miloslav Sonny Halas během 
života vystřídal řadu profesí. 

Kromě obrazů a kreseb vytvá-
řel plakáty, přebaly gramofo-
nových desek, umělecké objek-
ty, experimentoval s grafikou, 
fotografoval, ilustroval básnic-
ké sbírky, spolupracoval s diva-
dlem Husa na provázku, reali-
zoval happeningy, konceptuál-
ní, landartové a akční umění. 
Klíčovým tématem Halasovy 
rozmanité tvorby byla příroda. 

MILOSTNÉ DRAMA JE POCTOU FILMŮM NOVÉ VLNY
Film o lásce a o potížích při 
dělání divadla na malém měs-
tě, tak představil svůj film Hra 
chilský režisér Alejandro Fer-
nández Almendras. V milost-
ném dramatu se v hlavních ro-
lích představí Jiří Mádl, Marika 
Šoposká a Elizaveta Maximová. 

 „Film je jiný v mnoha ohle-
dech: černobílý, natočený ve 
formátu 4 : 3, velice tradičním 
způsobem, se statickou kame-
rou a s použitím klasické hud-
by. Je to vlastně pocta filmům 
československé nové vlny,“ ří-
ká režisér Almendras. Film bu-
de do kin uveden 31. října.
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Skutečnost, že v těchto dis-
kuzích poněkud zanikají jiné 
a přitom zcela zásadní otáz-
ky, svědčí o tom, že mnohdy 
nejsme schopni anebo ani ne-
chceme mezi řadou existujících 
problémů rozlišit ty hlavní a ty 
méně podstatné. 

Učitelé na prvním místě
Přesto bychom si měli být při 
jakýchkoliv diskuzích o škol-
ství vědomi toho, že jeho zá-
kladem – a zcela rozhodují-
cím – jsou učitelé. Jejich po-
čet, vzdělání a kvalifikace, chuť 
ve školách pracovat, soustavná 
snaha se dále vzdělávat a neod-
cházet ze škol pro špatné pra-
covní podmínky či mezilidské 
vztahy nebo pro konflikty a ši-
kanování nejen od rodičů, ale 
i od žáků, ve svém souhrnu vy-
tváří to, co je skutečnou a žá-
doucí kvalitou školství.  

Lákavá představa
Zatím je ale skutečnost tako-
vá, že zdánlivě vše zastřešují 
diskuze o penězích. Představa, 
že za všechno v podstatě mů-
že především nedostatek pe-
něz, je prostá a značně lákavá. 
Svým způsobem je i optimistic-
ká. Nabízí totiž poměrně jed-
noduché a snadné řešení. Pe-
něz je přece všude okolo plno, 
a tak představa, že se prostě 
někde vezmou, pošlou do škol-
ství a všechno bude na té nej-
lepší cestě, je především pro ty, 
kteří o tocích peněz rozhodují, 
příjemná. Mohou mít pocit, že 
pro školství udělali maximum, 
a pokud i nadále budou nějaké 
problémy přetrvávat, nebude to 
už jejich vina. 

Peníze ano, ale…
Větší množství peněz ve škol-
ství sice umožní potřebné opra-

vy budov, vylepší vybavenost 
moderními technickými po-
můckami, zkvalitní i školní 
jídelny a pomůže vyřešit řa-
du dalších, dlouhodobě neře-
šených věcí. Umožní i to, aby 
vyššími platy se snížilo již té-
měř tradiční ostudné odměňo-

vání učitelů, odměňování ne-
odpovídající ani několikaleté 
vysokoškolské přípravě, ani 
náročnosti vlastní práce a ta-
ké tomu, co se po řadu let již 
zcela automaticky od učitelů 
očekává a vyžaduje a co bývá 
obecně prezentováno téměř ja-
ko jejich povinnost, tedy dobro-
volně se zřeknout značné čás-
ti volného času a ten věnovat 
žákům a neméně náročné pří-
pravě na vyučování. Peníze bu-
dou hrát vždycky ve školství vý-
znamnou roli, bylo by ale chy-
bou, kdybychom jejich význam 

přeceňovali. Rozhodující budou 
vždy učitelé a jejich postavení 
ve společnosti.

Změna myšlení
Pokud dnes často hovoříme 
o nutnosti zvýšit společenskou 
prestiž učitelů, není to věc, kte-
rá by se dala nařídit, nebo do-
konce penězi uplatit. A protože 
školství je společenstvím mnoha 
škol a učitelů, které ovlivňuje 
neméně početné společenství 
rodičů a žáků, bude se vždyc-
ky i ta požadovaná prestiž lišit. 
Zatímco někde bude učitel patřit 
ke společensky váženým lidem, 

jinde bude považován téměř za 
vysmívaného chudáka, na které-
ho si každý může dovolit. Dá se 
to vůbec nějak změnit? Ano, dá. 
Ale nikdy to nebude na podkla-
dě jakéhosi rozhodnutí či rychlé 
změny. A nebude to ani po změ-
nách ve školství či v práci učite-
lů, protože zásadní a rozhodující 
musí být změna v myšlení celé 
společnosti. Právě proto to bude 
připomínat spíše běh na dlou-
hou trať. A realisticky dodejme, 
že ta trať může být i tak dlouhá, 
že současní učitelé se již cíle 
nedočkají. Přitom společenská 

prestiž učitelů a škol je základ-
ní a nezbytnou podmínkou toho, 
aby se na učitelská místa hlásili 
a o ně se ucházeli plně kvalifi-
kovaní, vzdělaní a osobnostně 
silní lidé s láskou k dětem. 

Začarovaný kruh
A jsme u dalšího problému. Bu-
doucí učitelé se ke svému po-
volání připravují na vysoko-
školských fakultách. Přitom 
výrazná většina studentů pe-
dagogických fakult o svém pů-
sobení ve školách vůbec neuva-
žuje. Zatím ještě nikdy a nikde 
nebyla jasně a tvrdě položena 
otázka, proč vlastně na této fa-
kultě jsou a proč byli ke stu-
diu přijati. Pedagogické fakulty 
tak v podstatě klamou již svým 
názvem, protože účel, k němuž 
byly svého času zřízeny, nepl-
ní. V podstatě je to začarovaný 
kruh. Máme určité ideální před-
stavy o tom, jaké osobnosti a ja-
cí by měli být budoucí učitelé. 
Možná že z řady studentů by 
se postupně ti vytoužení učite-
lé se všemi požadovanými kla-
dy i stali, ale oni do škol vůbec 
nenastoupí. Proto ani nevíme, 
jestli byla jejich vysokoškolská 
příprava opravdu vedena správ-
ným směrem. Přitom stále ne-
existuje žádné efektivní řešení, 
jak tento nežádoucí stav změ-
nit. Nijak to nesvědčí o skutečně 
koncepčním přístupu k tak zá-
sadnímu problému, jako je prá-
vě příprava budoucích učitelů. 

František MORKES

ROZHODUJÍCÍ JSOU UČITELÉ, NIKOLIV PENÍZE
Ve všech diskuzích o potřebách a podobě současné-
ho školství se obvykle nejvíce a nejčastěji hovoří o pe-
nězích. Dalo by se dokonce říci, že nedostatek peněz 
a dlouholeté podfinancování školství se obecně považuje 
za hlavní příčinu toho, že se školstvím nejsme a nemůže-
me být příliš spokojeni. 

Po čet učitelů, jejich vzdělání a kvalifikace, 
chuť ve školách pracovat, snaha se dále 
vzdělávat a neod cházet ze škol,  vy tváří to, 
co je skutečnou kvalitou školství. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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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

OBLÍBENÁ ŘADA UČEBNIC V NOVÉM VYDÁNÍ
Čítanka I. seznamuje se stě-
žejními díly českých i světo-
vých autorů období starověku, 
středověku, renesance, baroka, 
klasicismu, osvícenství a pre-
romantismu, s důrazem na ka-
talog požadavků ke státní ma-
turitní zkoušce.

Čítanka II. ukazuje na stě-
žejní díla českých i světových 
autorů ovlivněných národním 
obrozením, romantismem, rea-
lismem a naturalismem.

Čítanka III. se věnuje stě-

žejním dílům světových a čes-
kých autorů konce 19. století 
a první poloviny 20. století.

Čítanka IV. se zabývá stěžej-
ními díly světových a českých 
autorů druhé poloviny 20. sto-

letí. Publikace připraví studen-
ty ke státní maturitní zkoušce. 
Více na www.albatrosmedia.cz.

Podzim a zima patří červeným vínům
V létě jsme se těšili ze svěžích 
a lehkých vín, ale pro podzim 
a zimu se hodí především čer
vená vína, která jsou plnější. 
Dopřejte si je jako odměnu po 
dlouhém dni nebo jimi doplň
te své menu. Moravská nebo 
česká červená vína si zaslouží 
správný okamžik vychutnání si 
lahodné chuti.

Červené víno si nejvíce vychut
náte při teplotě 14–16 °C, nedej
te tak na tradovaný mýtus o po
dávání při pokojové teplotě. Po
kojová teplota za Karla IV. totiž 
určitě 22 °C nebyla. Vyzrálá, pl
ná a starší červená vína ale sne
sou při degustaci i o dva stupně 
navíc. Sklenice na stopce by mě
la mít objem zhruba 35 cl i více 
a tvar vejce nebo tulipánu. Čer
vené víno se smí dolévat, protože 
se nenaruší jeho teplota, avšak 
maximálně do jedné třetiny, ni
kdy ne až po okraj. V prázdném 
prostoru se totiž uvolňuje veške
ré aroma vína, což v plné sklenici 
pochopitelně není možné a zby
tečně nás to ochuzuje o zážitek.

Červené víno se hodí ke všem 
úpravám tmavých mas nebo ko
řeněnějším či grilovaným bílým 
masům, stejně jako k výrazněj
ším úpravám bezmasých pokr
mů. Ideální jsou také měkké sýry 
s bílou plísní, jemné bílé pečivo 
coby lehké neutralizační sousto 
a samozřejmě čokoláda. 

Soutěžní otázka: K jakým pokrmům se hodí bílé víno?
Více o moravských a českých vínech na:  
www.wineofczechrepublic.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce kvalitního vína. Od
povědi posílejte na email soutez@tydenikskolstvi.cz do 27. října 
2019. Do předmětu uveďte „VÍNO“.

Omlazená pleť nemusí být snem
Toužíteli po krásné, vyživené 
a hydratované pleti bez vrásek, 
vyzkoušejte opravdu účinnou kos
metiku Nuance. Její řada Magical 
Supreme Lifting pleť vypne, oživí 
a vyplní. 

Kosmetické produkty znač
ky Nuance tvoří rostlinné slož
ky, které jsou zde obsaženy ve 
vysokých koncentracích a v ma
ximální čistotě. Nenajdete zde 
žádné syntetické přísady, krémy, 
séra a masky jsou k pokožce vel
mi šetrné, svěží, lehké a přírod
ně voňavé.

Řada Magical Supreme Lifting 
účinně bojuje proti stárnutí pleti. 
Díky této řadě bude pleť hydrato
vaná, což pomůže omezit vznik no
vých vrásek. Kvalitní kosmetika je 
základ péče o pleť. Důležitou roli 
ale hrají další faktory, jako je na
příklad dostatek spánku a odpo

činku, ale i pravidelný pitný režim 
či zdravá a vyvážená strava.

Soutěžní otázka: Co obsahuje kosmetika Nuance?
a) vysokou koncentraci účinných přírodních látek
b) parabeny 
c) silikony
Více na www.drmax.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme dva výher
ce kosmetiky Nuance. Odpovědi posílejte na 
email soutez@tydenikskolstvi.cz do 27. říj
na 2019. Do předmětu uveďte „NUANCE“.

Tip: Denní krém 
Nuance Magical 
Supreme Lifting 

Tento 50mililitrový „magický“ 
kelímek je určen pro normální 
a smíšenou pleť po 40. roce vě
ku. Představuje vysoký účinek dí
ky komplexu přírodních aktivních 
látek v nejvyšším stupni kon
centrace a čistoty. Multifunkční 
pleťový krém s bohatou, jemnou 
texturou se velmi dobře vstřebá
vá, zanechává pokožku vypnu
tou, vyživenou a zářivou. Kom
plex přírodních účinných látek 
napomáhá zmírnit projevy stár
nutí. Pokožku vyživuje, zvlhču
je, vypíná a vyplňuje. K dostání 
exkluzivně v lékárnách Dr. Max.
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INTEGROVANÉ  
MODULY  

ROZVRHY  
A SUPLOVÁNÍ  

SYSTÉMU  
BAKALÁŘI

KREDIT NA BAKALÁŘE 

5 000 Kč!

AKCE

PRO ŠKOLY

VE SPOLUPRÁCI S BAKALÁŘI JSME 
PRO VÁS PŘIPRAVILI SPECIÁLNÍ AKCI! 

ZÍSKEJTE KREDIT NA SLUŽBY BAKALÁŘI 
V HODNOTĚ 5.000 Kč. 

Více informací o systému ÁMOS vision  
a zvýhodněné nabídce najdete na 

webových stránkách. 
www.amosvision.cz

+420 724 70 50 60
office@inpublic.cz
www.amosvision.cz

KONTAKT

Provozovatelem systému ÁMOS vision je společnost inpublic group s.r.o.

PARIS vzdělávací agentura s. r. o.

připravila pro ředitele, další vedoucí pracovníky
a předsedy odborových organizací škol a školských zařízení

akreditovaný seminář

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY PRACOVNÍHO
PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

LEKTOR: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA

Nabízíme odborný výklad k  dílčím 
vybraným částem pracovněpráv-
ních předpisů a  předpisů náleže-
jících ke  školské legislativě, které 
vyvolávají opakovaně výkladové 
nejasnosti, nebo dokonce rozporné 
interpretace.

Obsahem semináře bude diskuze 
nad těmito problémy, a  to důsledně 
s  ohledem na specifika řízení škol 
a školských zařízení. 

Zvolenou metodou je rozbor 
konkrétních příkladů z  praxe 
s  ohledem na aktuální judika-
turu.

Kromě jiného se bude lektor věno-
vat těmto tématům: 

  podmínky navazování nových 
pracovněprávních vztahů včetně 
problematiky uzavírání pracovních 
poměrů na dobu určitou,

  předpoklady a  požadavky pro 
výkon činnosti pedagogických pra-
covníků,

  vztah zaměstnavatele a zřizova-
tele ve školské praxi,

  nadúvazková práce pedagogic-
kých pracovníků,

  rozvržení a  evidence pracovní 
doby, přestávky v  práci pedagogic-
kých pracovníků,

  práce pedagogického pracovní-
ka mimo pracovní poměr,

  souběžné pracovněprávní vzta-
hy pedagogických pracovníků,

  prohlubování a zvyšování kvali-
fikace pedagogických pracovníků,

  skončení pracovního poměru,
  aktuální judikatura v  pracovně-

právní oblasti,
  diskuse a zodpovězení dotazů.

Účastníci semináře obdrží 
pracovní materiál.

Účastníkům nabízíme aktualizova-
nou publikaci Právní rámec řízení škol 
a  školských zařízení (PARIS 9/2019, 
5. vydání, 408  stran, CD-ROM s  pří-
lohami).

KONTAKTY
e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz

telefon: 596 338 026 
mobil: 604 264 590

v době:  pondělí až pátek 8,00–12,00 a 13,00–15,00
adresa: PARIS vzdělávací agentura s.r.o., Žižkova 2379, 

 733 01 Karviná-Mizerov

Doba konání všech seminářů 9,00–14,00 hodin.
CENA 1 490 Kč (cena služby je osvobozena od DPH dle § 57, odst. 1d) zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH).

Další informace a přihlášku k semináři najdete na webových 
stránkách https://paris-karvina.cz/, kde prezentujeme také 
komplexní nabídku dalších tematicky zaměřených seminářů.

TERMÍNY a MÍSTA KONÁNÍ
6. listopad 2019 .................................................................... Ostrava
7. listopad 2019 .................................................................Pardubice
13. listopad 2019 ..................................................................... Praha
14. listopad 2019 ...................................................České Budějovice
20. listopad 2019 ...................................................................Liberec
21. listopad 2019 ...................................................... Hradec Králové
27. listopad 2019 ................................................................Olomouc
28. listopad 2019 ................................................................... Jihlava
5. prosinec 2019 ........................................................................Brno
12. prosinec 2019 ....................................................................... Zlín


