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„Překážky spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle.“ Henry Ford

Na jedné straně sice hovoří 
o významu a potřebě vzdělání, 
na straně druhé pak předvádí 
hokynářské handrkování o pe-
níze, které by měla do školství 
poslat. A má pro to i své argu-
menty. Podstatné zvýšení fi-
nančních prostředků určených 
na platy učitelů by z jejího po-
hledu bylo pro státní rozpočet 
asi příliš. A protože jí přece 
jde o kvalitní školství, tak je 
pro ni také nepřijatelné ploš-
né přidávání všem učitelům. 

Že právě to by bylo základním 
opatřením potvrzujícím opako-
vaná slova o prioritě školství, 
si vůbec nepřipouští.

Možná bychom se proto na 
řeči o prioritě školství měli po-
dívat z jiného úhlu. Zatím jsme 
je považovali vždy za vyjádře-
ní určité snahy, aby se situa-
ce ve školství zlepšila. Chápali 
jsme to tak, že vláda a nejvyšší 
političtí představitelé si uvě-
domují opodstatněnost a váž-
nost argumentu, že školství 

a vzdělanost dorůstající popu-
lace budou výrazně určujícím 
momentem, který ovlivní ce-
lou budoucnost našeho státu. 
Ale co když to v podstatě ni-
kdy nebylo míněno opravdově 
a jednalo se vždy jen o před-
volební trik, klam či jinou ka-
mufláž? Otázku, zda svá slova 
o prioritě školství mysleli po-
litici skutečně vážně, jsme si 
vlastně nikdy nepoložili. 

Možná proto, že jsme nedo-
cenili to, co si politici s rozvo-
jem a kvalitou školství také 
spojují. Kvalitní školství s kva-
litními učiteli by produkovalo 
vzdělané a samostatně myslící 
občany. Občany, kteří by byli 
nejen více imunní vůči nejrůz-
nějším populistickým hlasům 

a kampaním, ale kteří by i dů-
razněji požadovali od svých 
politiků odpovědnou práci ve 
prospěch státu, a ne narcistní 
projevy či osobní šarvátky. Po-
žadovali by, aby politici konali 
svoji povinnost a nesuplovali 
svými vystoupeními pokles-
lý bulvár. Skutečně by se ale 
chtěli politici s takovými voli-
či setkat?

Pokud by ze změněných kva-
litních škol takoví občané sku-
tečně vycházeli, mnozí součas-
ní politici by se již politikou 
neuživili. A oni to dobře vědí. 
Proto o prioritě a potřebě zkva-
litnit školství rádi mluví, ale ni-
jak nespěchají s tím, aby tuto 
myšlenku realizovali.

František MORKES

OPRAVDU PRIORITA, NEBO JEN KLAMAVÁ SLOVA?
Současná vláda není zdaleka první, která otevřeně a zce-
la oficiálně říká, že školství patří mezi její priority. Při po-
hledu na to, jak se ve vztahu ke školství a učitelům cho-
vá, by se však o tom dalo opodstatněně pochybovat. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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„To máme přesně naopak, pane faráři. Vy o bohu na nebesích mluvíte, ale nikdo neví, jestli skutečně 
existuje. Hloupé a nevzdělané děti ve školách skutečně existují, ale my o nich nesmíme mluvit!“
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30 let od revoluce Škola v přírodě 
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Od začátku listopadu bylo v Základ-
ní škole v Krátké ulici v Klášterci nad 
Ohří už tradičně hodně rušno. Na ko-
nec měsíce jsme si totiž naplánovali vá-
noční trhy. Vyučující vyráběli s dětmi 
nejrůznější výrobky s vánoční temati-
kou v každé volné chvíli, samozřejmě 
se přidala i všechna tři oddělení dru-
žiny. Když přišel den D, byli jsme při-
praveni. Během dvou hodin se dveře od 
školy nezavřely, stále přicházeli další 
návštěvníci, a to nejen rodiče. Každý 
si tu přišel na své. Po krátkém kultur-
ním programu mohli všichni obdivovat 
zručnost našich dětí a také si odnést za 
symbolickou cenu například hvězdu, 
svícen, anděla, betlém, perníčky nebo 
třeba svíčku. Zájem o výrobky dětí byl 
obrovský. Domů jsme odcházeli všich-
ni spokojeni – děti, vyučující i ti, kteří 
neváhali a přišli se do školy podívat.

Alena TUČÍMOVÁ

Jako připomínku 30. výročí sametové re-
voluce jsme uspořádali projektový den. 
Během pátečního dopoledne se tak žáci 
naší ZŠ Novosedlice ocitli na společném 
cvičení a poté se mohli vydat plnit úkoly 
Odznaku zdatnosti. Několik stanovišť se 
věnovalo dovednostem, které byly společ-
né jak pionýrům, tak skautům, a žáci si 
tak mohli vyzkoušet základní uzly, šifry 
a další zálesácké dovednosti. Faktické zna-
losti z období před a po revoluci si žáci 
prověřili v AZ-kvízu, při skládání geome-
trických puzzle a na stanovištích věnova-
ných úspěchům československé a české 
kinematografie a změnám na politické 
mapě. Velmi zajímavé bylo stanoviště, 
kde děti nakupovaly základní potraviny 
za tehdejší a dnešní ceny a srovnávaly, 
co si mohl zákazník koupit tehdy a dnes. 
Největší atrakcí byl vůz VB, který si žá-
ci mohli prohlédnout, a v závěru museli 
uposlechnout pokyn uniformovaného pa-
na školníka: „Rozejděte se!“

Lucie MASÁROVÁ

V týdnu 18. až 22. listopadu jsme se my, 
žáci 2. stupně ZŠ Mírová z Ústí nad La-
bem, zúčastnili školy v přírodě v Podješ-
tědském sportovním areálu v Českém Du-
bu. Hned první den jsme si vyšlápli pěk-
ný kopec ke sloupu sv. Jana. Druhý den 
jsme se nechali vyvézt autobusem na Vý-
přež pod Ještědem a po zdolání kamenité 
cesty jsme se mohli pokochat krásným 
výhledem z Ještědu. Cestou zpátky jsme 
museli zdolat 16 km, abychom se pěšky 
vrátili do Českého Dubu. Ve středu jsme 
se rozdělili na dvě skupiny a během dne 
jsme stihli návštěvu městečka s malou 
túrou po okolí a zdolání bobříka zdatnosti. 
Ten spočíval v plnění sportovních disci-
plín, jako například střelba z luku, jízda 
na káře, člunkový běh, skákání přes švi-
hadlo a další disciplíny. Ve čtvrtek jsme 
stihli prohlídku Podještědského muzea, 
kde jsme sestoupili do podzemních pro-
stor, tzv. komendy. Poslední den jsme si 
zpříjemnili návštěvou liberecké iQlandie.

žáci ZŠ Mírová

Vánoční trhy

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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 Zdá se, že matematika 
je ve školství výbušné 

téma. Maturita z matemati-
ky má svoje zastánce i odpůr-
ce. Jaký je váš názor? 

Jednoznačně doporučuji ma-
turitu z matematiky, která je 
velmi užitečná pro život. Zá-
kladem matematiky je totiž lo-
gický styl myšlení, který by 
se měli žáci a studenti učit. Je 
třeba však dodat, že by mate-
matika neměla být pouze bi-
flování vzorečků, ale i jejich 
praktická aplikace na reálné 
životní situace.

 Maturovat se z tohoto 
předmětu pravděpo-

dobně hned tak nebude. Je 
to dobrá zpráva?

Není, je to špatná zpráva. 
Místo toho, aby se studenti 
učili matematiku jako určitý 
styl myšlení, budou se učit vě-
ci, které jim v životě na nic 
nebudou nebo je využijí pou-
ze minimálně. Narážím na pří-
liš podrobnou výuku například 
v dějepise, kdy jsou žáci nuce-
ni se nazpaměť učit nesmírné 
množství nevýznamných fak-
tů. K čemu je žákovi v životě 
třeba umět vyjmenovat pod-
skupiny doby halštatské ne-
bo znát období vlády Leopol-
da I.? 

 Co se podle vás musí 
ve výuce základních 

a středních škol změnit, aby 
studenti byli zodpovědně při-
praveni maturovat z mate-
matiky?

Za prvé je třeba přilákat kva-
litní učitele a dobře je zapla-
tit. Za druhé je třeba dát větší 
volnost ředitelům škol, tj. škol-
ství decentralizovat, ač je dnes 
spíše snaha o centralizaci, což 
není dobře. Za třetí je třeba 
změnit způsob zkoušení, místo 
biflování vzorečků by studenti 
měli řešit více praktické otáz-

ky, jako je výpočet úroků na 
úvěrech, nebo správně inter-
pretovat grafy a tabulky.

 Kde jsou hlavní překáž-
ky kvalitní výuky ma-

tematiky?
Chybí kvalitní učitelé. Níz-

ké platy ve školství nejlepší 
učitele odradí a ti jdou praco-
vat mimo školy do soukromé 
či veřejné sféry. 

 Mají pedagogické fakul-
ty dostatek skutečných 

odborníků, kteří budoucí 
učitele matematiku učí?

Domnívám se, že ano. Pro-

blémem ale je, že ti dobří vy-
studovaní učitelé jdou praco-
vat za vyšší plat mimo školství. 

 Jak zařídit, aby se mate-
matika stala oblíbeným 

předmětem? Lze to vůbec?
Částečně to lze. Jak jsem již 

uvedl, je třeba změnit způsob 

zkoušení z matematiky a při-
lákat kvalitní učitele, kteří bu-
dou používat nástroje a příkla-
dy uplatnitelné v 21. století, 
a nikoliv v rakousko-uher-
ském mocnářství. Povinné 
předměty obvykle nebývají 
tak oblíbené jako ty volitel-

né. Pokud by byla matematika 
povinným předmětem u matu-
rity, je třeba také vzít v potaz, 
že ne všichni žáci mají mate-
matické nadání. Měla by se 
tedy spíše posuzovat schop-
nost maturanta prakticky ma-
tematiku použít a styl logic-

kého myšlení, který lze také 
do jisté míry naučit. 

 Učíte na Fakultě finan-
cí a účetnictví VŠE. Jak 

se díváte na výuku finanční 
gramotnosti ve školách? 

Začnu fakty. Na globální úrov-
ni je finanční gramotnost u nás 
srovnatelná s Německem a záro-
veň vyšší než například na Slo-
vensku či v USA (podle aktuální 
studie ratingové agentury Stan-
dard & Poor’s). V poslední době 
lze u nás pozorovat při výuce 
finanční gramotnosti jisté zlep-
šení, ale stále to není ono. Na-
bízí se paralela s výukou mate-
matiky: je potřeba kvalitní uči-
tel a atraktivní způsob učení. 
V rámci projektu Navigátor bez-
pečného úvěru jsme se s kole-
gy z Univerzity Karlovy v letech 
2010 až 2013 finanční gramot-
ností zabývali v kontextu zadlu-
žování obyvatelstva a v té době 
to byla spíše finanční negramot-
nost. Jeden ze závěrů projektu 
byl, že s učením finanční gra-
motnosti dětí je vhodné začít již 
v předškolním věku, takže je to 
i na bedrech rodičů. Na závěr 
jedna osobní zkušenost. Mám 
dvě malé děti a snažím se ty-
to teoretické poučky aplikovat 
v praxi. Například je učím, že 
si člověk nejdříve musí naspo-
řit a až poté utrácet.

Táňa PIKARTOVÁ

Matematika je jedním z témat, která v rámci školství rozdě-
lují odbornou i laickou veřejnost. Na názor na výuku mate-
matiky v základních a středních školách a na smysluplnost 
maturity z matematiky se ptáme profesora Petra Teplého 
z Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. 

Chybí kvalitní učitelé. Níz ké platy ve školství 
nejlepší učitele odradí a ti jdou praco vat 
jinam do soukromé nebo veřejné sféry. 

ZÁKLADEM MATEMATIKY JE LOGICKÝ STYL MYŠLENÍ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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NÁROK UČITELŮ NA SAMOSTUDIUM

 Podle § 24 odst. 4 písm. b) zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, jednou z forem dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
je samostudium. V § 24 odst. 7 tohoto 
zákona se k tomu stanoví:

„K dalšímu vzdělávání uvedenému 
v odstavci 4 písm. b) pedagogickým pra-
covníkům přísluší volno v rozsahu 12 
pracovních dnů ve školním roce, ne-
brání-li tomu vážné provozní důvody 
nebo účast pedagogického pracovníka 
na dalším vzdělávání podle odstavce 1 
nebo 2; dobu čerpání volna určuje ředi-
tel školy. Za dobu čerpání tohoto volna 
přísluší náhrada platu, která se rovná 
výši ušlého platu. Trvá-li pracovní po-
měr jen část školního roku, přísluší za 
každý měsíc trvání pracovního pomě-
ru jedna dvanáctina volna podle věty 
první. Při sjednání kratší než stanovené 
týdenní pracovní doby se úměrně tomu 
sníží rozsah volna podle věty první. Ne-
vyčerpané volno či jeho poměrná část 

bez dalších nároků zaniká. Volno podle 
věty první se pro pracovněprávní účely 
považuje za překážku v práci na straně 
zaměstnance.“

Zákon tedy přiznává právo na pracovní 
volno k samostudiu bez rozdílu všem pe-
dagogickým pracovníkům, a to i bez ohle-
du na jejich věk. Znevýhodnění starších 
zaměstnanců je nepřípustné, protože by 
znamenalo porušení jak zákona o peda-
gogických pracovnících, tak i ustanovení 
§ 16 zákoníku práce o povinnosti zaměst-
navatelů zajišťovat rovné zacházení se 
všemi zaměstnanci a o zákazu jakékoliv 
diskriminace v pracovněprávních vzta-
zích (výslovně je zmíněn i zákaz diskri-
minace z důvodu věku).

Vít BERKA

 Vedení školy zvažuje zakotvit 
do vnitřního předpisu pravi-

dlo, že volno na samostudium podle 
zákona o pedagogických pracovní-
cích by náleželo jen pedagogům do 
určité věkové hranice. Výbor odbo-
rové organizace se k tomu má vyjá-
dřit. Byl by takový postup v souladu 
s právními předpisy?

Pavlína Kopáčiková ze Základ-
ní školy Vacov, která titul Zlatý 
Ámos vybojovala letos, všem 
kolegům a kolegyním vzkazu-
je: „Pokud vás vaši žáci chtějí 
nominovat, seženou potřebné 
podpisy, fotografii, sepíší spo-
lečný zážitek, tak do toho jdě-
te. Za společně prožité chvíle 
to určitě stojí. Pro mě nomina-
ce do ankety Zlatý Ámos byla 
krásný vánoční dárek. Já a mo-
ji teď už páťáci jsme si to užili 
a ještě pořád užíváme. Přineslo 
nám to něco, co se nedá úplně 
slovy popsat, to se musí zažít. 
My všichni ve Vacově se těší-
me na nového, XXVII. Zlaté-
ho Ámose. Mně osobně bude 
ctí předat mu 27. března 2020 
korunku a žezlo.“

Anketa o nejoblíbenějšího 
učitele Zlatý Ámos má už ví-
ce než čtvrtstoletou tradici. 
„Za tu dobu jsme měli mož-
nost poznat řadu úžasných 
učitelů, skutečných pedago-
gických osobností,“ říká za-
kladatel ankety a její ředitel 
Slávek Hrzal. „Nebýt učite-
lek a učitelů, kteří svou práci 
zvládají tak, že jsou svými žá-

ky uznáváni, obdivováni a mi-
lováni, nemohla by existovat 
anketa o nejoblíbenějšího uči-
tele. A stejně tak nebýt žáků 
a studentů, kteří jsou ochotní 
sepsat přihlášku a obhajovat 
své učitelky a učitele v regio-

nálních kolech, v semifinále 
a společně s nimi účinkovat 
ve finále, neměl by realizač-
ní tým Zlatého Ámose co or-
ganizovat.“ 

Přihlášku spolu se stručnou 
charakteristikou, společně pro-
žitou příhodou a podpisy těch, 
kdo s nominací souhlasí, však 
děti musí poslat do konce toho-
to roku. V lednu a únoru pak 
proběhnou regionální kola, 

ze kterých postoupí šestnáct 
nejúspěšnějších do semifinále. 
Ti pak sami rozhodnou, koho 
pošlou do březnového finále. 
A symbolicky na Den učitelů 
bude korunován nový Zlatý 
Ámos. Možná už je mezi při-
hlášenými, možná bude mezi 
těmi, kteří nominaci teprve zís-
kají. Takže pozor, šance je jen 
do konce prosince.

 DTA

PŘIHLASTE SVÉHO ÁMOSE DO KONCE ROKU
Jen do konce prosince mají žáci základních a středních škol 
možnost přihlásit svého nejoblíbenějšího učitele či učitelku 
do ankety Zlatý Ámos. 
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Ve svém oboru – floristice – 
se stala v letech 2016 a 2017 
vicemistryní ČR, v letošním 
roce v prestižní mezinárodní 
soutěži Oasis Visegrad Cup 
obsadila 3. místo. V příštím 
roce nás dokonce bude re-
prezentovat na soutěži Euro-
pa Cup 2020. 

 Na České zemědělské 
univerzitě v Praze jste 

vystudovala – v rámci speci-
alizace v pedagogice – studij-
ní obor učitelství odborných 
předmětů. Nastartovalo toto 
studium vaši lásku k floris-
tice?

Lásku k floristice ve mně 
nastartovalo už vzdělávání ve 
střední škole – což je stejná 
škola, ve které teď sama vyuču-
ji. Vzpomínám si na své první 
praktické hodiny v rámci před-
mětu floristika, které mě ne-
smírně zaujaly. Tento kreativní 
předmět mne doslova pohltil 
a začala jsem se floristice věno-
vat i mimo školní lavice.

 Jaký je rozdíl mezi pro-
dejcem květin a floris-

tou?
Floristika se zabývá péčí 

o řezané květiny, prodejem 
a aranžováním květin pro růz-
né příležitosti. Florista se vě-
nuje péči o řezané květiny a je-
jich aranžování. Oproti klasic-
kému prodejci květin je florista 
o úroveň výše, protože z jeho 
rukou vzejde originální prove-

dení, při kterém hraje roli tvar, 
způsob růstu i struktura rost-
lin. Floristé využívají fantazii 
a pokročilé techniky aranžová-
ní a nebojí se experimentovat. 

 Jaké obory lze u vás na 
škole studovat?

Na naší škole vyučujeme ně-
kolik oborů. Jedná se o obo-

ry maturitní i učební. Z těch 
maturitních se jedná o obory 

veterinářství, agropodnikání 
a zahradnictví. V rámci těch 
učebních nabízíme obor země-
dělec-farmář, prodavač-florista 
a zahradník.

 Úspěchy však sklízíte 
nejenom vy, ale i vaši 

žáci.
Na své žáky jsem pyšná. V ka-

tegorii junior mi dělá velkou ra-
dost Vlastimil Kucharovič, který 
už třetím rokem po sobě získal 
titul mistra ČR ve floristice.

Ovšem mám i další vele-
úspěšné žáky: Ivu Bouzkou, 
Veroniku Linhartovou, On-
dřeje Čerňáka či Markétu 
Nagyovou. Velmi mnoho dal-
ších úspěchů slavíme i v sou-
těžích Polabský motýl, Otvírá-
ní jara, Flora Pragensis nebo 
Flora Olomouc. 

 Na příští rok jste byla 
nominována do repre-

zentačního týmu ČR na sou-
těž Europa Cup 2020 do pol-
ských Katowic. Co to pro vás 
osobně znamená?

S naprostou upřímností mu-
sím říci, že jsem nic takového 
neplánovala. Moje ambice nikdy 
nemířily tak vysoko. V profes-
ním životě jsem se zaměřila 
hlavně na své žáky. Mám z to-
ho samozřejmě velikou radost.

 Co je právě na floristice 
tak krásného, že vás to 

nutí se stále ve svých výko-
nech zdokonalovat?

Největší motivací ke zdoko-
nalování vždycky byli a jsou 
moji žáci. Eva ROKYTOVÁ

NEJVĚTŠÍ MOTIVACÍ JSOU MOJI ŽÁCI
Karolína Žáčková (41) je floristka a učitelka odborných před-
mětů a odborného výcviku ve Střední škole zahradnické a ze-
mědělské Antonína Emanuela Komerse v Děčíně-Libverdě. 

Moje ambice nikdy nemířily tak vysoko. Nej-
větší motivací ke zdoko nalování vždycky byli 
a jsou moji žáci. Na ně jsem pyšná. 

Foto: Archiv K. Žáčkové
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PODMÍNKY ÚČASTI ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 Ustanovení o účastnících činnosti 
školní družiny obsahuje § 9 vyhláš-

ky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělá-
vání. Platný text § 9 této vyhlášky zní:

 (1) Činnost družiny je určena před-
nostně pro žáky prvního stupně základ-
ní školy přihlášené k pravidelné denní 
docházce.

(2) K pravidelné denní docházce lze při-
jímat i děti z přípravných tříd základní 
školy nebo přípravného stupně základ-
ní školy speciální, žáky druhého stupně 

základní školy, žáky nižšího stupně šes-
tiletého nebo osmiletého gymnázia nebo 
odpovídajících ročníků osmiletého vzdě-
lávacího programu konzervatoře.

(3) Činnost družiny vykonávaná formou 
pravidelné denní docházky je určena vý-
hradně pro uchazeče, kteří nejsou přijati 
k pravidelné denní docházce do klubu, 
pokud činnost družiny a klubu vykoná-
vá stejná právnická osoba.

(4) V družině se činností uvedených 
v § 2 odst. 1 písm. b), c) a f) mohou 
účastnit i žáci nebo děti, kteří nejsou 
přijati k pravidelné denní docházce do 
družiny.

(5) Podmínkou pro přijetí uchazeče 
k činnosti družiny uvedené v § 2 odst. 1 
písm. a) nebo c) je písemná přihláška. 

Součástí přihlášky k činnosti družiny uve-
dené v § 2 odst. 1 písm. a) je písemné 
sdělení o rozsahu docházky a způsobu 
odchodu účastníka z družiny.

V textu § 9 jsou uvedeny odkazy na 
některá ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky, 
v nichž je uvedeno, že zájmové vzdělá-
vání se uskutečňuje

a) pravidelnou zájmovou, výchovnou, 
rekreační nebo vzdělávací činností včetně 
možnosti přípravy na vyučování,

b) příležitostnou zájmovou, výchovnou, 
rekreační nebo vzdělávací činností včetně 
možnosti přípravy na vyučování,

c) táborovou činností a další obdobnou 
činností,

f) využitím otevřené nabídky spontán-
ních činností.

 Jak upravuje současně plat-
né znění vyhlášky o zájmo-

vém vzdělávání, kdo může být 
účastníkem činnosti školní družiny?

VRÁCENÍ PENĚZ ZA DOVOLENOU

PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI

 V případě, že zaměstnanec vyčerpá 
dovolenou nebo její část, avšak na 

tuto dovolenou (její část) následně ztratí 
právo nebo mu právo na dovolenou vůbec 
nevzniklo, protože zaměstnavatel určil 
její čerpání ještě před splněním podmí-
nek, má zaměstnanec povinnost vypla-
cenou náhradu platu vrátit. Této povin-
nosti odpovídá oprávnění zaměstnava-

tele neprávem vyplacenou 
náhradu platu srazit z pří-
jmu (§ 147 odst. 1 písm. e) 
zákoníku práce). Jestliže 
byla dovolená v těchto 
případech čerpána, 
nejedná se o neomlu-
venou nepřítomnost 
v práci, ačkoliv za-
městnanec dodateč-
ně ztratí právo na 
náhradu platu, pro-
tože mu nástup na do-
volenou byl zaměstna-
vatelem určen v souladu 
se zákonem.

 Má zaměstnanec povinnost 
vrátit náhradu platu za dovo-

lenou v případě, že dovolenou vy-
čerpá, avšak později vznikne situa-
ce, že na část dovolené ztratí právo?

 Zákoník práce řeší tuto otázku 
v § 45. Zákoník práce stanoví, že 

v případě, kdy zaměstnanec požádá o pře-
vedení na jinou práci nebo pracoviště, 
popřípadě o přeložení do jiného místa, 
protože podle doporučení poskytovatele 
pracovnělékařských služeb není vhodné, 

aby dále konal dosavadní práci nebo pra-
coval na dosavadním pracovišti, zaměst-
navatel je povinen mu to umožnit, jakmile 
to dovolí jeho provozní možnosti. Práce 
a pracoviště, na které zaměstnance pře-
vádí, musí být pro zaměstnance vhodné. 
Zákoník práce tedy stanoví zaměstnava-
teli povinnost vyhovět žádosti zaměstnan-
ce, ale váže splnění této povinnosti za-
městnavatele na jeho provozní možnosti. 
Z toho lze dovodit, že zaměstnavatel musí 
povinnost realizovat, jakmile to 
provozní možnosti dovolí.

 Jak má správně postupovat 
zaměstnavatel, pokud ho za-

městnanec požádá o převedení na 
jinou práci nebo jiné pracoviště?



11. prosince 2019  7ŠKOLSTVÍ PRÁVNÍK RADÍ

Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

VLIV ČÁSTEČNÉHO ÚVAZKU NA VÝPOČET PRAXE

 Zápočet doby praxe pro účely zařaze-
ní zaměstnance do platového stupně 

upravuje § 4 nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, kde se 
v odst. 1 a 2 stanoví: 

1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance 
do platového stupně příslušné platové tří-
dy podle započitatelné praxe podle § 123 

odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zá-
počtu určené podle odstavců 2 až 9.

(2) V plném rozsahu započte zaměst-
navatel zaměstnanci dobu praxe v oboru 
požadované práce. Praxí v oboru poža-
dované práce se pro účely tohoto naříze-
ní rozumí výkon práce, pro kterou jsou 

potřebné znalosti stejného nebo obdob-
ného zaměření jako pro výkon požado-
vané práce.

Rozsah případně sjednané kratší týden-
ní pracovní doby (§ 80 zákoníku práce) 
nemá žádný vliv na uznání praxe v oboru 
pro účely zařazení zaměstnance do pla-
tového stupně. Rovněž se nezkoumá, zda 
v době trvání pracovněprávního vztahu 
zaměstnanec skutečně pracoval, nebo ne-
pracoval pro některou překážku v práci, 
dovolenou apod. nebo zda byla jeho týden-
ní pracovní doba rozvržena tak, že neza-
hrnovala všechny pracovní dny v týdnu. 
Proto má být pro účely zařazení zaměst-
nance do platového stupně započítána 
praxe v oboru v tom rozsahu, v jaké tr-
val pracovněprávní vztah.

 K této problematice za-
ujalo MŠMT následující 

stanovisko:
V souladu s ustanove-

ním § 29 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškol-

ním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), má 
mateřská škola povinnost zajišťo-

vat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při 
vzdělávání a s ním přímo souvisejících čin-

nostech, přičemž podmínky zajištění této 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje 
školní řád (ustanovení § 30 odst. 1 písm. c) 
školského zákona). Půjde nejen o obecná 
pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale 
též o úpravu podmínek předcházení vzni-
ku a šíření infekčních onemocnění mezi 
dětmi. Rovněž lze citovat ustanovení § 7 
odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, které ukládá zaříze-
ním pro výchovu a vzdělávání (tj. mateř-
ským školám) povinnost zajistit oddělení 
dítěte, které vykazuje známky akutního 
onemocnění, od ostatních dětí, a zajistit 
pro ně dohled zletilé osoby.

Platné právní předpisy tedy umožňují, či 
přímo ukládají, mateřským školám upravit 
podmínky provozu školy i s ohledem na 

předcházení šíření infekčních onemocně-
ní, přičemž se domníváme, že není vylou-
čeno ani neumožnění přítomnosti nemoc-
ných dětí (dětí jevících známky akutního 
onemocnění) při vzdělávání. Vždy se však 
musí jednat o případy, které (vzhledem 
k základnímu právu dítěte na vzdělávání 
v dané škole) dočasné omezení jeho účasti 
odůvodňují, tj., kdy je skutečně ohrožena 
bezpečnost a ochrana zdraví ostatních dětí 
a takové opatření je přiměřené.

Ve školním řádu lze též zakotvit obdob-
né povinnosti zákonných zástupců (tj. po-
vinnost sledovat zdraví dítěte a „vyloučit“ 
jej ze vzdělávání v případě onemocnění), 
přičemž při závažném a opakovaném po-
rušování těchto povinností by byl dán dů-
vod pro ukončení předškolního vzdělávání 
dítěte ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 
písm. b) školského zákona.

 Má pro zápočet doby praxe 
pedagogického pracovníka 

význam skutečnost, že v předcho-
zích pracovních poměrech po urči-
tou dobu pracoval jen na částečný 
úvazek? 

 Jakým způsobem je v pří-
slušných právních předpi-

sech upravena možnost odmít-
nutí příjmu nemocného dítěte 
(viróza, kašel, rýma) do ma-
teřské školy?

MOŽNOSTI ŠKOLKY ODMÍTNOUT NEMOCNÉ DÍTĚ

PŘEDPIS O MOŽNOSTI ČERPÁNÍ SICK DAYS

 Pracovní volno poskytované zaměst-
navatelem a označované jako „sick 

days“ není v zákoníku práce ani jiných 
právních předpisech nijak upraveno. Jde 
vlastně o jinou osobní překážku v práci 

a možnost jejího ujednání či stanovení vy-
plývá z dispozitivní povahy příslušných 
ustanovení zákoníku práce. Toto pracov-
ní volno může být upraveno v kolektivní 
smlouvě, ve vnitřním předpisu zaměst-
navatele nebo v individuální dohodě me-
zi zaměstnancem a zaměstnavatelem. To 
platí i pro právnické osoby vykonávající 
činnost školy nebo školského zařízení.

Českomoravský odborový svaz pracov-
níků školství zpracoval k uplatnění „sick 

days“ metodický pokyn. Při jeho projed-
návání s MŠMT toto ministerstvo upozor-
nilo, že se nepředpokládá finanční krytí 
zvýšených nákladů způsobených sjedná-
váním možnosti čerpání „sick days“ v ko-
lektivních smlouvách ze strany MŠMT, 
respektive krajských úřadů, a že i v pří-
padě tohoto benefitu je nezbytné brát zře-
tel na specifický charakter učitelského 
povolání, kdy na prvním místě vždy stojí 
potřeby a zájmy žáků.

 Může základní škola vydat 
interní předpis, kterým by 

upravovala možnost čerpání „zdra-
votních dnů“, tzv. sick days? 
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PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA DOBOVÉ TITULNÍ STRANY

Oproti prvnímu ročníku, který 
se zaměřoval jen na první re-
publiku, jsme se tentokrát po-
kusili o průřez 20. stoletím. Zú-
častnění žáci byli rozděleni do 
pěti skupin a každá z nich mě-
la za úkol ztvárnit jiné období, 
které jsme jim však specifiko-
vali jen náznakem (např. barvy 
v době šedé normalizace atd.). 

Cílem soutěžních týmů bylo 
vytvořit titulní stranu co nej-
věrněji k danému období. Část 
potřebných informací byla ob-
sažena v úvodní přednášce, ji-
né si žáci museli zjišťovat sa-
mi. Kromě oblíbeného interne-
tu mohli pracovat i s prameny, 
zejména s časopisy z dané doby 
(např. Lada z roku 1929), které 
do projektového dne vnesly nos-
talgickou atmosféru starých ča-
sů. Na té se podílelo také origi-
nální oblečení a doplňky, které 
byly k dispozici. K nejstarším 

kouskům patřily šaty z 50. let, 
které se nakonec objevily na ví-
tězné titulní straně, jejímž té-
matem byla uniformita poúno-
rových soudružek. 

Díky projektovému dni se 
nám podařilo podívat se na his-
torii 20. století hravým způso-
bem. Za důležitý považujeme 
aktivní přístup žáků, kteří ne-

zjišťovali informace o dané do-
bě samoúčelně, ale ty byly klí-
čem ke splnění zadaného úko-
lu. Kladně hodnotíme zapojení 
odborníka z praxe – kadeřnice 
Zdeňky Šedové, která vytvořila 
všech pět účesů. Následná sty-
lizace byla už na jednotlivých 
žácích. Vzhledem k tomu, že 
se projektový den uskutečnil 
v rámci našich četných aktivit 
podpořených programem Eras-
mus+, mohli jsme vítězné druž-
stvo odměnit dárkem. A to je pro 
žáky obvykle lepší odměna než 
jednička z písemky. 

Pavlína VOČKOVÁ
Střední škola DUKE Náhorní 

Když jsme vloni prvně realizovali projektový den zamě-
řený na dobové titulní strany ženských časopisů, věděli 
jsme, že ho – s ohledem na kladný ohlas u žáků – zopa-
kujeme. Rok se s rokem sešel a my jsme se opět nechali 
pohltit dávnou módou. 

Foto: Kateřina Vaňková

Co je to s námi? Něco se nám 
povede a my, místo abychom 
se radovali, to raději shodí-
me. Jak jinak to pojmenovat? 
Je to mindrák českého náro-
da, nebo to znají i v jiných ná-
rodech? 

O co jde? Čeští vědci vymys-
leli, jak se dá v poušti vyrobit 
voda. Na internetu se o tom ob-
jevila zpráva. Jedinečný český 
vynález v článku představil 
Jiří František Potužník, gene-
rální komisař české účasti na 
světové výstavě EXPO 2020. 
V nadsázce parafrázoval vý-
rok amerického Neila Arm-
stronga po prvních krůčcích 
na Měsíci v červenci 1969: „Je 
to malý krok pro mne, ale vel-
ký skok pro lidstvo.“

Dá se zjednodušeně říci, že 

vynález vědců z ČVUT lapá 
vlhkost z okolního ovzduší. Do-
káže za den vykouzlit stovku 
litrů vody. V článku Vladimíra 
Plesníka se zcela jasně psalo, 
že přístroj si úplně vystačí se 
solární energií, nepotřebuje je-
dinou kilowatthodinu ze sítě. 
Konstruktéři by si zasloužili 
pochvalu, pracovali v pekel-
ných vedrech. Na tento vyná-
lez navazují botanici z Akade-
mie věd České republiky, kteří 
unikátním projektem pomocí 
symbiózy mikrořas a fotobio-
reaktorů umožní zeleni udržet 
se i na dunách čili zazelenají 
poušť. A právě kombinace ži-
votadárné tekutiny a zeleně ra-
šící v písku se stane od října 
příštího roku stěžejním láka-
dlem českého pavilonu.

Ohlasy ze zahraničí jsou 
skvělé. Očekávala bych, že 
i Češi budou mít pocit národ-
ní hrdosti, že prožijí chvilky 
připomínající radost po vítěz-
ství našich hokejistů v Naganu 
nebo po úspěchu na EXPO 58.

Ale když si nedej bože roz-
kliknete diskuzi pod článkem, 
zůstanete v němém úžasu nad 
malostí českého člověka. Utě-
šuji se tedy, že „ti větší“ Češi 
nemají čas psát podobné in-
vektivy, jako píšou ti malí. Je-
den z nich remcal takto: „Za-
pomněli zmínit, jak drahý je 
ten vynález a jak drahá voda 
z něj teče. Domnívám se, že 
existují daleko levnější způ-
soby, jak získat pitnou vodu 
v podstatně větším množství 
a bez zdroje elektřiny.“ Vida, 

odsuzuje, aniž by četl. Vždyť 
přece v článku stojí jasně, že 
jde o solární elektřinu.

Další hodnotitel svým pro-
jevem velmi vypovídá ani ne 
tak o vynálezu jako o své nevě-
domosti, neb sice píše, že jsou 
to borci, ale dodává (vkládám 
i s jeho hrubkami): „Jen aby 
jim to tam opice nerozbili. Za 
totíku tam vozily zemědělské 
stroje a traktory a učili je tam 
s tím zacházet. Když tam při-
jeli za rok, všechny stroje by-
li rozbité. Udělali to proto aby 
nemuseli makat. Je pravda, že 
to bylo trochu níže - někde Ni-
ger, Nigerie. Dubaj bude asi 
o level výšší IQ.“ Ach jo. Vo-
lám slovy klasika Svatopluka 
Čecha: Dosti nás! 

Hanka SYNKOVÁ

KOMENTÁŘ

VODA V POUŠTI, POUŠŤ V ČESKÉM NÁRODĚ
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Pracovní 
sešit pro 
chytré děti
MALGORZATA CEREMUGA

Úkoly pro děti od tří do sed-
mi let probouzejí dětskou 
zvídavost, samostatnost, 
zodpovědnost a empatii. 
Spočívají v pozorování při-
rozeného světa, rozvíjení ko-
ordinace ruka–oko, zlepšo-
vání koncentrace a kreativ-
ního řešení problémů, rozvoj 
pracovních dovedností a spo-
lupráce ve skupině. Publika-
ce byla doplněna o tipy a ra-
dy pro rodiče, díky kterým 
se naučí základy Montes-
sori pedagogiky. Více na 
www.albatrosmedia.cz.

DIVADELNÍ DENÍK PRO DĚTI

SILVESTR S MOZARTEM VE STAVOVSKÉM DIVADLE
Nejkrásnější árie z Mozarto-
vých oper, neomezený raut 
s vybranými lahůdkami, 
půlnoční přípitek s umělci 
a v prvních hodinách novo-
ročního dne tanec na jevišti…, 
to vše v prostředí, které je úz-
ce spjato s hudebním géniem. 
Není mnoho originálnějších 
a noblesnějších způsobů, jak 
oslavit příchod nového roku, 
než na galavečeru Silvestr 
s Mozartem ve Stavovském 
divadle.

Welcome drink 31. prosin-
ce ve 20 hodin otevře všem 
hostům svět klasicismu a po-
vznášející zábavy. V podání vý-
tečných sólistů a hostů Opery 
Národního divadla a Orchest-
ru Národního divadla uslyšíte 
a uvidíte proslulé árie a scény 
z oper Don Giovanni, Figaro-

va svatba, Così fan tutte, Kou-
zelná flétna a Únos ze serailu 
v legendární scénografii Dona 
Giovanniho od Josefa Svobody 
a kostýmech z dílny Theodora 

Pištěka. Umění se bude snou-
bit se špičkovou gastronomií 
– bohatý raut nabídne vybra-
né speciality české i zahra-
niční kuchyně. Po půlnočním 

přípitku galavečer vyvrcholí 
tancem na jevišti Stavovské-
ho divadla za doprovodu ži-
vé hudby. Bližší informace na 
www.narodni-divadlo.cz.

Lásku k divadlu pomůže v dě-
tech nenásilně probudit Můj prv-
ní divadelní deník, barevný blok 
k zaznamenávání osobních zá-
žitků s divadlem. Děti si do něj 
mohou přidávat listy týkající se 
opery, baletu, činohry Národ-
ního divadla, jeho budov a růz-
ných divadelních profesí. Prv-
ní série listů se týká aktuálního 
repertoáru, obsahuje hádanky, 
křížovky, ilustrace k domalování 
či vybarvení, prostor pro zapsá-
ní zážitků z navštívených před-

stavení, místa na vlepování spe-
ciálních samolepek, pro podpisy 

umělkyň a umělců apod. Více na 
www.narodni-divadlo.cz.

Renomovaný vokálně-instru-
mentální soubor Victoria En-
semble vstoupí do svátečního 
předvánočního času se spe-

ciálním tematickým koncert-
ním programem. Příležitost za-
poslouchat se do adventních 
a vánočních skladeb českého 

baroka budou mít návštěvní-
ci koncertů Český barokní ad-
vent v neděli 15. prosince od 15 
hodin v kostele sv. Stanislava 
v Bolaticích nedaleko Opavy 
a od 18 hodin v kostele sv. Ja-
na Nepomuckého v Ostravě – 
Staré Bělé. Adventní koncert 
souboru Victoria Ensemble 
s názvem Angelus Domini se 
odehraje 22. prosince od 19.30 
hodin v kostele sv. Klimenta 
v centru Prahy. Zazní zde ad-
ventní skladby z mnoha zemí 
renesanční Evropy. Více na htt-
ps://victoria-ensemble.com/.

ADVENTNÍ KONCERT ANGELUS DOMINI
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Osobně mám zkušenost se zá-
žitkovou pedagogikou pro do-
spělé i děti, zejména ve formě 
nejrůznějších skupinových 
psychologických her. Pokud 
jsou podobné programy vede-
ny zkušenými lektory, určitě 
mohou být pro školní kolektiv 

velkým přínosem. Nicméně je 
třeba dobře rozmýšlet, komu 
„své“ děti a jejich křehké du-
še svěříte.

Kurzy přežití
Jak sama píšete, mnohé agen-
tury sice nabízejí nejrůzněj-
ší zážitkové kurzy, avšak ne 
vždy lze tyto považovat za sku-
tečně profesionální a zejména 
pak vhodné pro děti. Konkrét-
ně u kurzů přežití bych pak 
byla velmi opatrná. Je velký 
rozdíl mezi situací, kdy se na 
takový kurz přihlásí dospělý 
člověk, který se pro něj také 
sám rozhodne, a situací, kdy 

je nuceno jej absolvovat dítě, 
které by si třeba podobný zá-
žitek nikdy dobrovolně nevy-
bralo. Nemyslím si, že je nutné 
ze všeho vždy „vyždímat“ ma-

ximum emocí, v případě, který 
popisujete, navíc možná emo-
cí spíše negativních. Volba po-
dobného programu pro děti by 
zřejmě byla zdrojem bouřlivé 
diskuze, já osobně jsem však 

toho názoru, že zmíněné me-
tody jsou skutečně zbytečně 
drastické a pro citlivější jedin-
ce by mohly představovat až 
traumatickou zkušenost.

Jak sestavit program
Při přípravě programu pro 
školu v přírodě bych se tedy 
v první řadě řídila tím, jaká 
od ní máte očekávání, zda vám 
jde především o prosté stráve-
ní nějakého společného času 
mimo školu, výlet do přírody, 
hlubší poznání „vašich“ dětí, 
stmelení třídního kolektivu, 
společné absolvování nějakého 
netradičního zážitku, či adre-
nalinovou a emočně nabitou 
zábavu. Jestliže vám totiž k pří-
jemnému prožití školy v příro-
dě stačí čerstvý vzduch, míč, 
krepový papír a tradiční výlet 
do blízkého města na zmrzli-
nu, pak není žádný důvod na-
jímat si zážitkovou agenturu. 
V zásadě se totiž dá říci, že 
pokud se ve vztazích v dané 

třídě nevyskytují žádné pato-
logie, není ani třeba žádných 
speciálních programů. I pro-
gram připravený vámi, třídní-
mi učitelkami, může být nemé-
ně zdařilý a v mnohém funkč-
nější vzhledem k tomu, že ho 
„svým“ dětem ušijete na míru.

Externí agentury
Pokud se přesto rozhodnete 
svěřit program pro děti něko-
mu z externistů, vybírejte peč-
livě. Nejlepší je řídit se před-
chozí zkušeností, doporučením 
či kladnými referencemi. Nej-
dražší nemusí znamenat nej-
lepší a méně je někdy více. 
A nezapomínejte na to, že to, 
co se může zdát lákavé vám, 
nemusí působit stejně přitaž-
livě na prvostupňové školáčky. 

Co na to rodiče?
V neposlední řadě též mějte na 
paměti možné nesouhlasné re-
akce ze strany rodičů, zvláště 
pokud byste pro děti objednávali 
kurz, který je svou povahou ně-
jakým způsobem kontroverzní. 
Zde byste ideálně ještě před od-
jezdem na školu v přírodě měli 
mít souhlas rodičů v písemné 
podobě a rodiče by měli být o ob-
sahu kurzu podrobně informo-
váni. V opačném případě by se 
mohlo stát, že kromě nečekaně 
silných zážitků samotných dě-
tí se budete potýkat s vážnými 
(a oprávněnými) stížnostmi je-
jich zákonných zástupců.

 Kateřina MAYEROVÁ

DRSNÉ PRAKTIKY ZÁŽITKOVÝCH AGENTUR
Školní psycholožka s vámi probere všechny vaše problémy 
a odpoví na vaše otázky. Pokud jste předplatiteli Týdeníku 
Školství, posílejte své dotazy na mailovou adresu redakce. 
Následující dotaz jsme dostali z jedné pražské školy. 

Pokud vám k prožití školy v příro dě stačí 
čerstvý vzduch, míč, krepový papír a výlet 
do blízkého města, pak není důvod na jímat 
si zážitkovou agenturu. 

 Na školu v přírodě jez-
díme pravidelně a pro-

gram pro děti si vymýšlí-
me sami. Slyšela jsem, že 
je možné si program také 
objednat u nejrůznějších 
agentur. Některé nabízejí 
i tzv. jednodenní zážitkové 
kurzy. Moje kolegyně z jiné 
školy zajistily kurz, ve kte-
rém se děti ze třetího roční-
ku učily, jak přežít ve volné 
přírodě. Součástí kurzu bylo 
společné chycení a usmr-
cení slepice, odrání jejího 
peří a uvaření slepičí polév-
ky, kterou poté všichni spo-
lečně povečeřeli. Mně ta-
kové praktiky přijdou zby-
tečně drastické. Myslíte si, 
že je takový program pro dě-
ti vhodný? 

Psycholožka Kateřina MAYEROVÁ

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.

Ingredience: 
120 ml bílého jogurtu 
1 lžíce krupicového cukru 
250 g másla 
200 g moučkového cukru 
500 g hladké mouky 
+ hladká mouka na 
podsypání
rybízová marmeláda

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ
Rodinná firma Expers menu 
představuje krkonošské speciality
Rodinná firma Expres menu, vý-
robce hotových jídel, slaví 20 let 
od svého založení a při této pří-
ležitosti přináší pro své zákaz-
níky limitovanou edici jídel slo-
ženou z typicky krkonošských 
receptů. Novinkou je kufřík 

s tradičními krkonošskými po-
krmy. Najdete v něm komplet-
ní menu: liškovou kulajdu, kan-
čí pečeni s chlupatými knedlíky 
a zelím nebo pečený koláč po-
dle receptů našich babiček zva-
ný Krkonošský macek. 

Soutěžní otázka: Co je kromě jídel součástí kufříku?
Více informací hledejte na www.expresmenu.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce kufříku. Odpo-
vědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 16. prosince 
2019. Do předmětu uveďte „Expres“.

Ochutnejte francouzský luxus
Světoznámá značka prémio-
vých sýrů ILE DE FRANCE je ny-
ní v prodeji i v České republice. 
Vybírat můžete z pěti druhů plát-
kových sýrů.

ILE DE FRANCE Crémerin je 
lehký sýr rozplývající se na jazy-
ku. Svou krémovou příchutí a do-
konalou jemností splní všechna 
přání, která si od lehkého sýru 
můžete přát.

ILE DE FRANCE Normantal je 
sýr s ovocnou chutí a jemnou 
texturou. Výrobci sýrů pro jeho 
výrobu vybírají ten nejjemnější 
francouzský tvaroh. Textura sý-
ru Normantal nabírá během pro-
cesu zrání na jemnosti a dosahu-
je silné ovocné osobitosti.

ILE DE FRANCE Baldaran má 
jemnou texturu spojenou s cha-
rakteristickou chutí, kterou získá-
vá díky dlouhému procesu zrání 
v sýrařských sklepech.

ILE DE FRANCE Charmidor 
je sýr vyznačující se intenziv-
ní krémovitostí a jemně se roz-
plývající texturou. Charmidor si 
můžete vychutnat za tepla, kdy 
odhalí svá nejchutnější tajem-
ství. 

ILE DE FRANCE Montaver je 
sýr určený především k teplým 
pokrmům. Díky dokonalé kom-
binaci různých fermentů nabývá 
na charakteristické sladce ovoc-
né chuti a při zahřátí získává ex-
tra tající texturu. 

Soutěžní otázka: Ve kterém roce vznikla značka ILE DE FRANCE?
Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce plátkových sýrů. Od-
povědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 16. prosin-
ce 2019. Do předmětu uveďte „ILE“.

CUKROVÍ S PROJEKTEM NASKOČ NA MLÉČNOU VLNU
Projekt Naskoč na mléčnou 
vlnu přináší recept na cuk-
roví, které můžete připravit 
i s dětmi. Více informací na 
www.mlecnavlna.cz.

Postup: Jogurt, máslo a krupi-
cový cukr třeme v mixéru tak 
dlouho, dokud se ingredience 
úplně nespojí.

Poté pomalu přimíchává-
me moučkový cukr smíchaný 
s hladkou moukou a zpracuje-
me v hladké kompaktní těsto, 
které necháme zabalené v po-
travinářské fólii odpočinout 
v lednici alespoň dvě hodiny, 
nejlépe do druhého dne. Těsto 
vyválíme a vykrajujeme libo-
volné tvary, které klademe na 
plech vyložený pečicím papí-
rem. Pečeme v předehřáté trou-
bě na 160 °C 8–12 minut.

Jogurtové linecké



27. ročník ankety

NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL
ČESKÉ REPUBLIKY

Přihláška musí obsahovat
 charakteristiku kandidáta
 popis společné příhody
 podpisy 100 osob,

které s přihláškou souhlasí

Přihlášky přijímáme
do 31.12. 2019
zlatyamos@zlatyamos.cz
Na Nivách 314, 141 00 Praha 4

Zlatý partner Zlatý mediální
partner


