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„Když se na někoho usměješ nebo ho pochválíš, můžeš mu vrátit smysl života.“ Carmelia Elliottová

Příprava pololetního vysvěd-
čení patří k jedné z mnohých 
zvyklostí. Učitelé narychlo zís-
kávají chybějící známky. Probí-
hají ústní a písemná zkoušení. 
Vše by se mělo sčítat a prolínat. 
Žák přece není pouhý sběratel 
známek. Učitel přece nezná jen 
pět stupňů hodnocení. Správně 
a spravedlivě namíchat a ocenit 
všechny žákovy znalosti, doved-
nosti, zájmové aktivity a osob-
nostní projevy není jednoduché. 

V lednu lze ve škole ještě 
mnohé zachránit, ale taky dost 
promarnit. Jenže… Učíte-li té-
měř dvě stovky školáků, pak 
to není nic snadného, natož 
záviděníhodného. Známka na 
vysvědčení představuje výsle-
dek oboustranného úsilí učite-
le a žáka. Jednička nebo pětka, 
kterou kantor nakonec zapíše 
do katalogu, leccos vypovídá 
o úrovni společné práce. 

Polovina školního roku svádí 

ke vzájemnému zamyšlení. Ani 
malé předsevzetí nemusí být na 
škodu. Leden uplyne a znovu za-
čneme od čistého stolu. S pouče-
ním, že průběžné a soustavné 
vzdělávání a hodnocení žáků 
se vyplácejí. A hlavně si uvě-
domit, proč vůbec chodíme do 
školy. Proč hledáme odpovědi na 
staré, ale i na zatím nevyslove-
né otázky. 

Snad si můžeme přát, aby-
chom se příliš nebáli budouc-
nosti. Abychom v ní spatřovali 
příležitost více porozumět roz-
poruplné současnosti. Nový ka-
lendářní rok přinese mnoho ne-

předvídatelných společenských 
proměn. Učitelé a jejich žáci by 
se měli na ně postupně a s roz-
vahou připravovat. Ale to není 
možné bez účinné každoden-
ní podpory školám a všem je-
jich pracovníkům. Zřizovatelé 
a ostatní nadřízení by si měli 
uvědomit, že o úspěchu ve vzdě-
lávání rozhoduje především uči-
tel a jeho žák. Všichni ostatní by 
jim měli vstřícně vytvářet nej-
lepší možné podmínky pro prá-
ci. Pak by konečně mohla ve ško-
le zavládnout dosud chybějící 
a tolik potřebná společná radost.

Roman KANTOR

ABY VE ŠKOLÁCH ZAVLÁDLA RADOST
Leden představuje ve školách zvláštní období, často spo-
jené s mnoha předsevzetími a osobními přáními. Součas-
ně uzavírá první půli školního roku a hodnocení žáků. 

pf 2020
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„Nic si z toho, že jste zase neviděli Ježíška a zlaté prasátko, nedělejte. 
Já svých slibovaných 15 % taky ne!“

KR
ES

B
A

: M
ila

n 
KO

CM
Á

N
EK

Svačina roku s Rio Mare Rekordní počet nominací

Vydává: Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, 
110 00 Praha 1. 

Šéfredaktorka: Ing. Zlata Šťástková 
stastkova@tydenik-skolstvi.cz, tel.: 774 824 006 

Inzerce a předplatné: 
mullerova@tydenik-skolstvi.cz, tel.: 774 739 484

Ročník 28. Za rok vychází 40 čísel, 
celoroční předplatné tištěné podoby 1480 Kč, 

elektronické verze 940 Kč, 
na predplatne@tydenik-skolstvi.cz 

nebo www.tydenik-skolstvi.cz. 
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. 

Vyrábí TRIANGL, a. s. 
Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. 

Podávání novinových zásilek 
povoleno Ředitelstvím pošt v Praze 

č. j. NP 3160/1994. ISSN 0862-9641. MK ČR E 4861.

Základní škola Křižná se připojila k ce-
losvětové akci Hodina kódu (Hour of 
Code). Žáci z šestých tříd si mohli vy-
zkoušet základy programování. Dvanáct 
projektů bylo vytvořeno v češtině, dal-
ší byly v anglickém jazyce. Tanečníky, 
Steva z Minecraftu, Star Wars, Flappy 
Bird zkusili žáci rozpohybovat. Dávali 
postavám příkazy, které je po splnění 
posouvaly do dalších úrovní. Zábavné 
programování bylo pro žáky velmi pou-
tavé, některým se nechtělo odejít od 
počítačů. Samozřejmě, že hodina pro-
gramování nestačí. V rámci vyučování 
předmětu informační a komunikační 
technologie se snažíme žákům přiblí-
žit programování ve Scratchi. Využívá-
me bee-boty a ozoboty, které lze také 
naprogramovat. Pokročilejší mohou vy-
užít i micro:bit. 

Lenka PAPEŽOVÁ

Třetí místo v 7. ročníku celostátní gastro-
nomické soutěže Svačina roku s Rio Ma-
re si vybojoval Lukáš Záruba ze střední 
školy na Přímětické ulici ve Znojmě. Ve 
velkém finále se 4. prosince v gastrono-
mickém studiu proti sobě postavilo 15 
nejlepších mladých kuchařů z celé Čes-
ké republiky. Budoucí kuchaři měli za 
úkol připravit moderní a zdravou svačinu 
z produktů značky Rio Mare. Učitelka od-
borných předmětů ze znojemské střední 
školy Jarmila Dřevojanová se vyjádřila, že 
„tato soutěž je pro žáky přínosem v tom, 
že poznávají jiné prostředí, jiný způsob 
práce, získávají tím cenné zkušenosti. Mu-
sí ale také ukázat pevnou vůli – jednak 
se chtít něčemu naučit, jednak obětovat 
svůj volný čas.“ 

Všechny soutěžící hodnotila porota slo-
žená ze členů Národního týmu, která re-
prezentuje Českou republiku v zahrani-
čí na prestižních soutěžích. Do letošní-
ho rekordního ročníku se přihlásilo 160 
studentů ze 47 odborných středních škol 
z celé České republiky. 

Ludmila KARPÍŠKOVÁ

Do 27. ročníku ankety o nejoblíbenějšího 
učitele Zlatý Ámos přihlásili žáci 92 peda-
gogů. „Je to rekordní počet, tolik přihlášek 
ještě v žádném z předchozích ročníků ne-
přišlo,“ říká ředitel ankety Slávek Hrzal 
a dodává: „Všem nominovaným učitelkám 
a učitelům gratuluji, všichni jsou vítězo-
vé. Dosáhli toho nejvyššího ocenění, tedy 
uznání od svých žáků.“

Nejvíce přihlášek přišlo z pražských 
škol, celkem 15. Středočeští žáci nomi-
novali 12 učitelek a učitelů, 11 přišlo z kra-
je Královéhradeckého. V lednu a únoru 
budou probíhat regionální kola ankety. 
V krajích, kde jsou více než tři nomino-
vaní, je každoročně udělován titul kraj-
ský Ámos. Letos jich bude 11.

Semifinále, kterého se zúčastní vítězo-
vé regionálních kol, proběhne 11. března 
2020. Více informací o průběhu ankety 
je na www.zlatyamos.cz.

DTA

Hodina kódu

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE

Na této straně se setkáváte s dopisy vás čtenářů. Nejzajímavější dopis měsíce odměníme dobrou knihou.
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 Jaký je budoucí reál-
ný obsah vzdělávání 

v rámci projektu Strategie 
2030+? 

Je nutné vzdělávat žáky 
a studenty tak, aby uspěli 
v osobním, profesním a občan-
ském životě. Nikdo přesně ne-
ví, jaké nové pracovní pozice 
budou vznikat, tušíme však, 
co budou absolventi potřebo-
vat. Nesmíme také zapomínat, 
že nemůžeme žáky a studenty 
vzdělávat jen jako budoucí za-
městnance, ale i jako živnost-
níky a podnikatele, kteří bu-
dou práci dávat jiným. K tomu 
všemu budou potřebovat do-
vednosti, které jim být úspěšní 
umožní. Ano, i teď jsou mno-
zí úspěšní, ale mnohdy nikoli 
díky systému vzdělávání, ale 
navzdory němu. 

Je třeba vytvořit hutný, ale 
velmi střízlivý znalostní zá-
klad, na kterém budou absol-
venti stavět, naučit je myslet, 
analyzovat, argumentovat, 
tvořit, komunikovat, prezen-
tovat, pracovat v týmu i tým 
vést. Považuji za nutné neza-
hlcovat žáky a studenty ne-
podstatnými informacemi, 
ohromným množstvím infor-
mací, ale ty podstatné opako-
vat, procvičovat a naučit žáky 
a studenty je aplikovat. Mu-
síme také naučit žáky a stu-
denty se učit, což však nezna-
mená našprtat se informace 
na zkoušení nebo písemku. 
Umět se učit znamená doká-
zat se učit novým znalostem 
na základě těch již získaných. 
A dokážou to již i mnozí žá-
ci základních škol. Příkladem 
budiž studenti, kteří k nám na 
střední školu přicházejí s vel-
mi dobrými znalostmi v oblas-
ti informačních technologií. 
Ty však nezískali v základní 
škole, dokonce ani neformál-
ním vzděláváním, nýbrž sa-

mostudiem. A mnozí toho umí 
opravdu hodně.    

 Co je podle vašeho názo-
ru prioritní učivo? 

Za prioritní učivo považuji 
takové, které je potřeba pro 
pochopení dané problematiky 
a které potřebuje většinová po-
pulace. Další znalosti a doved-
nosti pak budou žáci a studenti 
získávat a rozvíjet v diferenco-
vané výuce, na základě svých 
vrozených schopností, na zá-
kladě svého zájmu a talentu. 

Uvedu jeden konkrétní pří-
klad. V naší škole v oboru 
vzdělávání informační tech-
nologie učíme v odborné ob-
lasti podle klasických předmě-
tů do druhého ročníku, pak si 
studenti volí maturitní výbě-
rový odborný předmět, druhý 
výběrový odborný předmět, se-
minář a studentský projekt, re-

spektive maturitní projekt ve 
čtvrtém ročníku. Projekty ko-
nají všichni studenti, většinově 
ve skupinách. Jde o celoroční 
práci s obsahem, který musí 
mít další praktické využití, ji-
nak dané téma nepovolím. Stu-
denti v rámci školní části ma-
turity skládají jednak zkoušku 
z maturitního výběrového od-
borného předmětu svého za-
měření a za druhé z předmětu 
IT v praxi. V něm si praktic-
ky opakují a rozvíjejí průře-
zové znalosti z prvních dvou 
ročníků z oboru. Všichni uči-
telé se s tím v diskuzi ztotož-
nili, pak se však jeden zeptal, 
jak budou předmět IT v praxi 
učit, zda se tam budou střídat. 
A já musel odpovědět, že přece 

v tomto předmětu se procvičují 
základy, které potřebuje znát 
každý absolvent naší střední 
školy, takže to může učit kdo-
koli z nich. Pokud ne, pak jsou 

jen dvě možnosti. Buď zařaze-
né znalosti nepotřebují všich-
ni, anebo jde o situaci, kterou 
raději nebudeme rozebírat. 

 Jste známý tím, že bys-
te rád ve školních vzdě-

lávacích programech škrtal. 
Co hlavně a proč? 

Máte pravdu, rád bych škr-
tal v obsahu učiva, které je 
žákům a studentům předá-
váno. A to dost radikálně, já 
bych vyškrtal padesát procent 
současného obsahu. Důvodů 
je více. Předně jde o efektivitu 
výuky. Různé průzkumy uka-
zují, že si student za krátkou 
dobu po absolvování školy pa-
matuje z probírané látky jen 
velmi málo, uvádí se dvě až 
patnáct procent. I kdybychom 

však vzali horní hranici, jde 
opravdu o velmi nízkou efek-
tivitu. Jiné výzkumy uvádějí, 
že pokud s informací nepra-
cujeme aktivně alespoň šest-
krát, neuloží se do dlouhodo-
bé paměti, ale jen do paměti 
krátkodobé. Z té velmi rychle 
zmizí a již ji nikdy nevyvoláte. 

Dalším důvodem je, že stále 
přibývají nové informace a ne-
lze učivo stále jen navyšovat, 
žáci a studenti nejsou nafuko-
vací. Za třetí je nutné vytvo-
řit prostor pro kreativní práci 
učitele se žáky a studenty, pro 
diferenciaci výuky, kooperaci 
ve výuce, pro projektovou vý-
uku. A v neposlední řadě je 
nutné změnit i formu výuky. 
Podle šetření České školní in-
spekce probíhá téměř osmde-
sát procent výuky formou tak 
zvané frontální výuky, kdy je 
jasná dominance učitele. Při-
tom škola již dávno není hlav-
ním zdrojem informací, učitel 
by se měl změnit na mentora 
či průvodce vzděláváním, ne-
zůstávat jen předkladatelem 
informací, které pak vyzkou-
ší a studenti je úspěšně zapo-
menou. 

Vyškrtal bych padesát procent současného obsahu učiva, ří-
ká ředitel smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáb-
lík. Ten je také členem expertního týmu projektu Strategie 
2030+, který má definovat vizi, priority a cíle vzdělávací poli-
tiky. Jak se tedy dívat na školství blízké budoucnosti?  

Je nutné vzdělávat žáky tak, aby uspěli 
v osobním, profesním a občanském životě. 
Nevíme, jaké pracovní pozice budou vznikat, 
tušíme však, co budou absolventi potřebovat.

ŽÁCI SE UČÍ TO, CO NEBUDOU NIKDY POTŘEBOVAT

Pokračujte na straně 10...

Foto: Archiv Radko SÁBLÍKA
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VYLOUČENÍ ODBORŮ Z PROJEDNÁVÁNÍ VÝPOVĚDI

Tento problém zákoník práce 
výslovně neřeší. Vyjádřil se ale 
k němu Ústavní soud v souvis-
losti s návrhem na změnu zá-
koníku práce, konkrétně jeho 
ustanovení § 286 odst. 6. Ná-
vrhu na změnu vyhověno ne-
bylo a toto ustanovení zůstává 
v následujícím znění:

„Působí-li u zaměstnavate-
le více odborových organizací, 
jedná za zaměstnance v pracov-
něprávních vztazích ve vztahu 
k jednotlivým zaměstnancům 
odborová organizace, jíž je za-
městnanec členem. Za zaměst-
nance, který není odborově or-
ganizován, jedná v pracovně-
právních vztazích odborová 
organizace s největším počtem 
členů, kteří jsou u zaměstnava-
tele v pracovním poměru, neur-
čí-li tento zaměstnanec jinak.“

Ve svém vyjádření k tomu-
to ustanovení (viz odůvodnění 
nálezu) Ústavní soud mimo ji-
né uvádí:

„Uplatnění modelu, kdy za-

městnance zastupuje v pracov-
něprávních otázkách jen odbo-
rová organizace, vzbuzuje po-
chybnosti o svobodě jednotlivce 
uplatnit své negativní sdružova-
cí právo – nebýt odborově orga-
nizován. V individuálních pra-

covněprávních vztazích podle 
§ 286 odst. 6 reprezentuje od-
borová organizace zaměstnance 
vždy. Jestliže je v kolektivních 
pracovních vztazích exkluzivní 
postavení odborů odůvodněno 
skupinovými zájmy, které od-
bory reprezentují, v individuál-
ních pracovních vztazích podob-
ný argument použít nelze.“

Listina v čl. 27 odst. 1 stano-
ví, že každý má právo sdružovat 
se s jinými na ochranu svých 

hospodářských a sociálních zá-
jmů. Nedá se z něj ale vyvodit, 
že vzniklé sdružení má automa-
ticky právo na to, aby zastupo-
valo i toho, kdo se s jinými ne-
sdružil.

Z ustanovení § 286 odst. 6 
věty druhé však lze logickým 
výkladem dospět k závěru, že 
odborově organizovaný zaměst-
nanec může svým úkonem do-
sáhnout toho, že vyloučí, aby 
za něj jednala některá odboro-
vá organizace (slova „neurčí-li 
tento zaměstnanec jinak“). Da-
né ustanovení není možné zú-
ženě vykládat tak, že zaměst-
nanec má právo toliko určit 
některou jinou odborovou or-
ganizaci, aby za něj jednala, ale 
šíře tak, že ingerenci odborové 
organizace může vyloučit úpl-
ně. Negativní koaliční svoboda 
tedy napadeným ustanovením 
porušena není a uvedený vý-
klad se jeví být jako ústavně 
konformní.

Pro úplnost lze jen dodat, že 
právo zaměstnance takto vylou-
čit odborovou organizaci se při-
rozeně týká toliko jeho indivi-
duálního právního vztahu, ni-
koli vyjednávání kolektivního.

Vít BERKA

Obvyklou představou o tom, 
jaké by měly školy být, je často 
a s chutí opakovaný požada-
vek, že výuka by ve školách 
měla být zajímavá. Už to je 
možno považovat za určitý po-
sun kupředu oproti snad již 
definitivně neprotežovanému 
požadavku na to, aby byla pře-
devším zábavná. 

Pokud si ale položíme otáz-
ku, zda je vůbec možné, aby 
všechno, co se ve školách učí, 
bylo pro žáky zajímavé, po-
pravdě si musíme přiznat, že 
to možné není. Je také zcela 
nereálné si myslet, že jestli-
že je něco pro některé žáky 
zajímavé, tak že to automa-
ticky musí být zajímavé pro 
všechny. Pokud bychom si to 
mysleli, tak bychom se nut-

ně prohřešili proti jedné ze 
základních pedagogických 
zásad a zkušeností, která ří-
ká, že každý žák je již určitá 
osobnost charakterizovaná jak 
svými rozličnými zájmy, tak 
i již získanými poznatky a do-
savadní výchovou. 

Je přitom zcela nepochybné, 
že učivo, které je pro žáky za-
jímavé, si mnohem snadněji 
a lépe osvojí. Učitelé to dobře 
vědí, a proto se ve svých ho-
dinách snaží žáky zaujmout. 
Přitom otázka „jak a čím žáky 
zaujmout“ bývá pro učitele ne-
jen při přípravě na vyučování, 
ale i ve vlastní výukové hodi-
ně, tou nejpalčivější. Přes veš-
kerou snahu učitelů přitom lo-
gicky existují předměty, které 
jsou pro žáky obecně zajíma-

vější než jiné. Ve všech před-
mětech přitom existují témata 
a pasáže, o které mají žáci vět-
ší zájem. Významné a mnohdy 
zcela rozhodující přitom bývá, 
aby učitel žákům vždy ukázal, 
že to, co žákům vykládá, i jeho 
zajímá, že k tomu má pozitivní 
vztah. Jedině tak dokáže i jim 
předat zájem a nadšení. Jeho 
přístup bude samozřejmě ji-
ný a jinak limitován nejen na 
různých stupních, ale i na růz-
ných typech škol. Zatímco ně-
které předměty budou „hlav-
ní“ na všech typech škol, jiné 
budou sice na různých školách 
povinné a předepsané, z hle-
diska profilu školy však bu-
dou spíše okrajové, a proto pro 
žáky mnohdy i „nezajímavé“.

Požadavek, aby výuka by-

la ve školách zajímavá a žá-
ky upoutala, je jistě logický 
a správný. Také se o něm dá 
zajímavě a poutavě mluvit. 
Velmi často o něm mluví ti, 
kteří ve školách sami neučí, 
ale mají pocit, že by to mě-
li učitelům při nejrůznějších 
příležitostech říkat a zdůraz-
ňovat. Mnohdy přitom mají po-
cit, že říkají učitelům něco, co 
oni nikdy neslyšeli. Něco zce-
la jiného však je o zajímavosti 
výuky ve dvou hodinách ně-
kde přednášet, anebo pět dnů 
v týdnu každé dopoledne vy-
mýšlet a snažit se, aby výuka 
zaujala i ty, kteří o vyučovaný 
předmět nemají valný zájem 
a mnohdy ho považují i za ne-
potřebný a naprosto zbytečný.

 František MORKES

KOMENTÁŘ

VÝUKA BY MĚLA BÝT PŘEDEVŠÍM ZAJÍMAVÁ

Odborová organizace se vyjadřuje k některým právním úko-
nům, které se týkají zaměstnanců odborově neorganizova-
ných. Je možné, aby zaměstnanec určil, že jeho individuál-
ními záležitostmi se odborová organizace nebude zabývat?
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Nebylo proto překvapením, 
že si pro svoji výstavu obrazů 
Obrázky z podzámčí vybrala 
právě toto místo.

 Na tuto školu máte 
zřejmě hezké vzpo-

mínky, když jste se tu roz-
hodla uspořádat nejenom 
výstavu, ale při vernisáži 
i malý koncert.

Ano, na školu i zdejší učite-
le vzpomínám velice ráda. Po-
bývala jsem tu od roku 1959 
a v roce 1963 jsem zde i od-
maturovala. Ještě však při zá-
kladní škole jsem začala na-
vštěvovat LŠU v oborech kla-
vír, zpěv, balet a step. S mým 
bratrem Karlem a spolužá-
ky Věrou Křesadlovou a Pe-
trem Markovem jsme založili 
i školní divadélko „malých fo-
rem“, kde se zpívalo, tančilo 
a hrálo. Byla to krásná doba... 

 Jak vzpomínáte na uči-
tele z této školy?

Po třiceti letech jsem se 
sem přišla zeptat na mož-
nost studia pro mého syna. 
Po vstupu do dveří školy jsem 
potkala na schodech profeso-
ra Lajska. Upřeně jsme se na 
sebe dívali a já povídám: „Pa-
ne profesore!“ A on odpovídá: 
„Kahovcová!“ A já: „Jak si mě 
můžete pamatovat?“ 

A on na to řekl: „Osobnosti 
školy si budu pamatovat do 
smrti.“ To mě dojalo.

 Proč se koncert při 
vernisáži uskutečnil 

na vstupních schodech, 
a ne někde uvnitř paměti-
hodné starodávné budovy?

Protože na schodišti je vy-
nikající akustika. Tradici 
koncertů na schodech v ro-
ce 2012 škola k potěšení 
všech opět obnovila a jeden-
krát do měsíce, nyní ovšem 
večer, zde pořádají koncer-

ty nejrůznějších žánrů – od 
vážné hudby přes jazz, rock, 
country až po šansony a reci-
taci. Zvou sem studenty kon-
zervatoří, ZUŠ i profesionál-
ní umělce. Mimochodem – 
koncerty jsou i pro veřejnost 
a zdarma.

 Vy jste si tedy na scho-
dy přizvala i hudební-

ky Petra Kocmana a Feli-
xe Slováčka. Ovšem tleskala 
vám i Jarmila Gerlová.

To víte, s Jarmilou jsme zpí-
valy ještě spolu s Jitkou Ze-

lenkovou téměř pět let jako 
trojlístek vokalistek v orches-
tru Ladislava Štaidla a do-
provázely Karla Gotta při 

šňůrách snad v půlce světa. 
Ještě předtím jsme s Jarmilou 
zpívaly s Josefem Lauferem.

 Vaše obrazy jsou moc 
milé a dýchá z nich 

pohoda: tichá zátiší s ky-
tičkami, ovocem, dýmka-
mi, vínkem.

Moje Obrázky z podzámčí 
mají přinášet lidem radost 
a pohodu. Moc si to přeji. Ma-
lovat jsem začala už vlastně 
v mládí, stejně jako jsem zpí-
vala. Pak ale přišly zájezdy, 
takže jsem čas na malování 

bohužel neměla. Intenzivně 
malovat jsem začala asi až 
v roce 1983.

 Určitě je skvělé, že si 
studenti mohou přímo 

ve škole zajít na výstavu či 
si poslechnout koncert.

Velkou zásluhu na těchto 
akcích má zástupce ředite-
le, akademický sochař Milan 
Martiník. Je to právě on, kdo je 
duší těchto akcí, samozřejmě 
za velké podpory pana ředitele 
Pavla Kováříka a zástupkyně 
ředitele Jitky Mrázkové. 

 Čemu se věnujete 
v současné době?

Kromě malování, kterému 
věnuji většinu svého času, 
vystupuji také jako černoš-
ka Belinda ve hře Čochtan 
vypravuje s divadelní spo-
lečností Josefa Dvořáka, ale 
už jen opravdu někdy. Velkou 
radost mi přináší sbor s Mi-
lanem Černohouzem a Mi-
lanem Matouškem – zpívá-
me staré americké swingov-
ky, zrovna nedávno to bylo 
v Malostranské besedě.

 Proč si někdy nezazpí-
váte i s bratrem Kar-

lem v legendární kapele 
George & Beatovens?

Protože bráška je sólista 
a já sboristka neboli křoví. 
On má svůj sbor ve své ka-
pele a já ho tak raději cho-
dím poslouchat do různých 
kulturních zařízení a musím 
s potěšením říci, že pořád zpí-
vá a hraje skvěle.

Eva ROKYTOVÁ

TRADICE KONCERTŮ NA SCHODECH ŠKOLY
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná ško-
la uměleckoprůmyslová sídlí v Praze 3 na Žižkově náměstí. 
V historické budově z roku 1921 nyní studuje přes 300 žáků 
ve 12 oborech. Před lety ji navštěvovala i oblíbená zpěvačka 
a výtvarnice Vlasta Kahovcová. 

Tradici koncertů na schodech v ro ce 2012 
škola obnovila a jednou měsíčně je zde ve-
čer pořádají pro veřejnost zdarma. 
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SOUSTAVNÉ PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNANCE

 Zmíněný výpovědní důvod je v uve-
den v § 52 písm. g) zákoníku prá-

ce. Podle tohoto ustanovení může dát za-
městnavatel zaměstnanci výpověď pro 
soustavné méně závažné porušování po-
vinnosti vyplývající z právních předpi-
sů vztahujících se k vykonávané práci, 
jestliže byl v době posledních šesti mě-
síců v souvislosti s tímto porušením pí-
semně upozorněn na možnost výpově-
di (v dalším textu bude používáno pro 

porušení povinnosti označení porušení 
pracovní kázně).

Vymezení soustavnosti zákoník prá-
ce neobsahuje, dovozuje se z judikatury. 
Dle Nejvyššího soudu je výpovědní důvod 
pro soustavné méně závažné porušování 
pracovní kázně naplněn, dopustí-li se za-
městnanec „jen jediného méně závažného 
porušení pracovní kázně, které však není 
ojedinělé; předpokladem, který musí být 
splněn současně, proto je, že se předtím, 
v přiměřené časové souvislosti, dopustil 
jiných dvou méně závažných porušení 
pracovní kázně“.

Zjednodušeně se dá říci, že výše uvede-
ný výpovědní důvod bude dovršen, jakmile 
se zaměstnanec dopustí alespoň tří méně 
závažných porušení pracovní kázně. Ten-

to počet je minimum. Zaměstnavatel se 
může z toho či onoho důvodu samozřejmě 
rozhodnout, že rozváže pracovní poměr 
výpovědí až po více takových porušeních.

Pokud jde o přiměřenou časovou sou-
vislost mezi jednotlivými porušeními, tu 
spatřuje jmenovaný soud v tom, že jed-
no porušení pracovní kázně navazuje na 
druhé v takovém časovém intervalu, že 
lze hovořit o sledu jednotlivých na sebe 
navazujících porušení. Zaměstnavatelé 
v této souvislosti často hovoří o tom, že 
k porušení pracovní kázně musí ze strany 
zaměstnance dojít vždy v rámci nejdéle 
šesti měsíců. Zákoník práce ale tuto do-
bu zmiňuje ve zcela jiné souvislosti a věc 
je vždy třeba posuzovat podle okolností 
konkrétního případu.

 Jedním z výpovědních důvodů 
je soustavné méně závažné 

porušování povinností zaměstnan-
cem. Jak se má posuzovat soustav-
nost tohoto porušování povinností?

POSTUP PŘI ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

 V § 218 zákoníku práce je stanove-
no, že čerpání dovolené musí být 

zaměstnavatelem určeno tak, aby bylo 
možné vyčerpat dovolenou do konce roku, 
ve kterém právo na dovolenou vzniklo. 
Pouze v některých situacích (např. nalé-
havé provozní důvody, dočasná pracov-
ní neschopnost, mateřská či rodičovská 
dovolená, ošetřování nemocného člena 
rodiny nebo jiné překážky na straně za-
městnance) může dojít k čerpání dovo-
lené později. 

V případě, že by provozní důvody na 
straně zaměstnavatele a jiné překáž-
ky na straně zaměstnance neexistova-
ly a zároveň by zaměstnavatel čerpání 
dovolené neurčil, došlo by k porušení je-
ho zákonem stanovené povinnosti. V pří-
padě, že dovolená nemůže být z výše 
uvedených důvodů vyčerpána v kalen-
dářním roce, v němž nárok na ni vzni-
kl, musí její čerpání zaměstnavatel určit 
tak, aby byla vyčerpána nejpozději do 
konce následujícího kalendářního roku. 
Pokud čerpání dovolené není určeno do 

30. června následujícího kalendářního 
roku, má zaměstnanec právo určit si 
čerpání dovolené sám, přičemž tento 
termín oznámí zaměstnavateli alespoň 
14 dnů předem (pokud se nedohodnou 
jinak). To znamená, že pokud nebude do-
volená, na kterou vzniklo zaměstnanci 
právo v roce 2018, určena do 30. červ-
na 2019, může si ji zaměstnanec určit 
sám. Pokud si ji zaměstnanec sám neu-
rčí, zaměstnavatel je povinen určit mu 
ji tak, aby byla vyčerpána do konce ro-
ku 2019. V případě, že zaměst-
navatel tuto podmínku nespl-
ní, může mu být orgánem in-
spekce práce uložena pokuta. 
Dovolená přitom nemusí být 
fakticky do 30. června 2019 
čerpána, ale musí být její 
čerpání umožněno.

V případě, že dovole-
ná nemůže být vyčer-
pána ani do konce ná-
sledujícího kalendář-
ního roku z důvodu, 
že zaměstnanec 
byl dočasně práce 
neschopný, čerpal 
mateřskou nebo ro-
dičovskou dovole-
nou, zaměstnavatel 
určí dobu čerpání do-
volené po skončení těch-
to překážek.

 Jak upravuje zákoník prá-
ce postup při čerpání dovo-

lené pro případ, že zaměstnanec 
v daném roce dovolenou nevyčer-
pá a zaměstnavatel mu její čerpání 
v příštím roce do 30. června neurčí?
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 Zřejmě máte na mysli od-
měnu podle § 224 odst. 2 

zákoníku práce, kde se stanoví:
2) Zaměstnavatel může za-

městnanci poskytnout odmě-
nu zejména

a) při životním nebo pra-
covním jubileu a při prvním 
skončení pracovního pomě-

ru po přiznání invalidního 
důchodu pro invaliditu třetí-

ho stupně nebo po nabytí ná-
roku na starobní důchod,

b) za poskytnutí pomoci při předcháze-
ní požárům nebo při živelních událostech, 

jejich likvidaci nebo odstraňování jejich 
následků nebo při jiných mimořádných 
událostech, při nichž může být ohrožen 
život, zdraví nebo majetek.

Odměny vyplacené podle § 224 odst. 2 
zákoníku práce nejsou součástí platu. To 
mimo jiné znamená, že takto vyplacené 
odměny se nezahrnují do výpočtu prů-
měrného výdělku. Znamená to také, že 
na vyplacení této odměny se nevztahuje 

ustanovení § 122 odst. 2 zákoníku prá-
ce, podle kterého určuje vedoucímu za-
městnanci, který je statutárním orgánem 
zaměstnavatele (tedy řediteli školy), plat 
jeho zřizovatel. Odměny uvedené v § 224 
odst. 2 zákoníku práce lze přiznat a vy-
platit i z jiných než zde uvedených dů-
vodů. V tomto případě se uplatní pra-
vidlo „co není zakázáno, je dovoleno“. 
Je to právě důsledek oddělení tohoto ty-
pu odměn od složek platu. Zatímco tedy 
ustanovení o platu a jeho složkách zůstá-
vá kogentní (neumožňující odchylku od 
zákona), ustanovení o odměnách podle 
§ 224 odst. 2 zákoníku práce jsou dis-
pozitivní a umožňují i jakékoliv jiné ře-
šení, než stanoví zákon. Lze tedy napří-
klad kolektivní smlouvou nebo vnitřním 
předpisem rozšířit výčet důvodů a situ-
ací, které umožní vyplatit zaměstnanci 
odměnu, která však není součástí platu.

 Bude mi při výpočtu prů-
měrného výdělku započte-

na odměna poskytnutá při život-
ním nebo pracovním jubileu?

CO SE ZAPOČÍTÁVÁ DO VÝPOČTU DŮCHODU

DOHODA O ZMĚNĚ PRACOVNÍ SMLOUVY

 Uvedený postup zaměstnavatele ne-
ní v souladu s platnou právní úpra-

vou. Proto takový příkaz zaměstnavatele 
není zaměstnanec povinen respektovat. 
Zaměstnanci jsou totiž podle § 301 odst. 1 
zákoníku práce povinni plnit jen takové 

pokyny nadřízených, které jsou vydané 
v souladu s právními předpisy. Povinnost 
zaměstnance být přítomen na pracovišti je 
spojena s výkonem práce podle pracovní 
smlouvy. V tomto smyslu rozhodují i soudy. 
Například Nejvyšší soud ČR v odůvodnění 
rozsudku ze dne 9. 3. 2004 sp. zn. 21 Cdo 
2048/2003 mimo jiné uvedl: „Jestliže za-
městnanec přestal konat práci pro zaměst-
navatele, protože mu zaměstnavatel v roz-
poru s ustanovením § 35 odst. 1 písm. a) 
zákoníku práce přestal přidělovat práci, 
není povinen po dobu, kdy zaměstnava-
tel neplní své právní povinnosti, se zdržo-
vat na místě určeném zaměstnavatelem.“

Toto stanovisko Nejvyššího soudu ČR 

lze použít i po účinnosti nového záko-
níku práce. Stejný obsah jako měl § 35 
odst. 1 písm. a) dřívějšího zákoníku má 
§ 38 odst. 1 písm. a) současně platného 
zákoníku práce.

 Část výpovědní doby po orga-
nizačních změnách zaměst-

navatel pro zaměstnance neměl 
práci. Je zaměstnavatel oprávněn 
přikazovat zaměstnanci, aby se 
zdržoval v místě trvalého bydliště 
nebo aby docházel do zaměstnání?

VÝPOVĚĎ Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ

 Obě varianty jsou možné. Jde o to, 
aby příslušná změna obsahu pracov-

ní smlouvy (tedy například změna druhu 
práce, místa výkonu práce, doby trvání pra-
covního poměru nebo jiná ujednání v této 
pracovní smlouvě) byla mezi účastníky pra-
covní smlouvy (zaměstnavatelem a zaměst-
nancem) dohodnuta písemně a aby se tako-

vá písemná dohoda vztahovala ke konkrétní 
pracovní smlouvě. Lze tedy takovou smlou-
vu označit buď jako „dohodu o změně pra-
covní smlouvy uzavřené dne … mezi jejími 
účastníky zaměstnavatelem … a zaměstnan-
cem …“, nebo jako „dodatek č. … k pracovní 
smlouvě uzavřené dne … mezi jejími účastní-
ky zaměstnavatelem … a zaměstnancem …“

 Pokud dochází ke změně 
pracovní smlouvy, je správné 

označení „dohoda o změně pracov-
ní smlouvy“, nebo „dodatek k pra-
covní smlouvě“? Je v tom vůbec 
nějaký rozdíl?
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PROŠLI JSME TRASU STUDENTŮ 17. LISTOPADU 1989

O to větší, že všechny děti 
naší školy v Havlíčkově ulici 
v Klášterci nad Ohří (detašo-
vané pracoviště ZŠ Petlérská) 
jsou děti, které byly žáky bý-
valé praktické školy, tedy ma-
jí velké problémy nejen se sa-
motným vzděláváním.

Společně do Prahy
Přemýšlel jsem dlouho, jak na 
to. Žáci něco málo zaslechnou 
v televizi, ale to je skutečně 
málo. Ve škole jsme vše vzali 
prakticky od Rakouska-Uher-
ska, aby trošičku pochopili 
návaznost a to, proč studen-
ti 17. listopadu demonstrovali. 
Povídali jsme si, pouštěli krát-
ká videa. Společně jsme vyje-
li do Prahy do Národního mu-
zea a poté jsme si zkusili tak 
trochu prožít 17. listopad na 
vlastní kůži – prošli jsme si ce-
lou trasu pochodu studentů od 
Albertova až po Národní třídu. 
Ukazoval jsem dětem, kde se 
vše odehrávalo, povídali jsme 
si o tom. Žáci nejlépe pochopí 
události z vlastních zážitků.

Připravili jsme výstavu
Dětem se návštěva Prahy moc 
líbila a ve škole se k tomu stá-
le vracely. Rozhodli jsme se 

tedy, že k těmto událostem 
v Praze připravíme společ-
nými silami výstavu. Zača-
li jsme mapou pochodu, kde 
jsme si vyznačili místa, kde 
se studenti zastavili, v kolik 
hodin to bylo, co se tam dě-
lo. Potom jsme na panely do-
plňovali jednotlivé akce. Stu-
denti 17. listopadu měli s se-
bou květiny – tedy i my jsme 
vyrobili květiny z krepového 
papíru. Děti v rámci výtvar-
né výchovy vystřihovaly, další 
vybarvovaly. Příprava výstavy 
se prolínala všemi předměty. 
V dějepise jsme si vyprávěli 
o Janu Opletalovi, o zavření 
vysokých škol, na které vzpo-
mínali i studenti 17. listopa-
du na Albertově. Na panely 
žáci přepisovali českou hym-
nu, tam se opět promítl čes-
ký jazyk, dějepis a občanská 
nauka s hudební výchovou. 
Ve výtvarné výchově jsme 
kreslili státní symboly, vlaj-
ku, všechno se to krásně pro-
pojovalo. Nakonec z toho vše-
ho vznikla naše výstava. Na 
panelech byly zmapovány nej-
důležitější momenty 17. listo-
padu 1989 v časové posloup-
nosti. Výstavu jsme doplnili 
i několika autentickými ex-

ponáty, měli jsme tiskopisy 
především z Občanského fóra 
z té doby. Některé žáci opět 
vyhledávali na internetu.

Upekli jsme viktorky
A když už jsme výstavu mě-
li, chtěli jsme ji samozřejmě 
sdílet, tak jsme přemýšleli, 
co našim hostům na vernisáži 
dáme. Rozhodli jsme se upéct 
perníčky. Byla to opět práce dě-
tí v rámci pracovních činností, 
využili jsme školní kuchyňku. 
Žáci si museli na internetu vy-
hledat recept (informatika), re-
cept si přepsali (pracovní čin-
nosti a sloh – postup). Pojme-
novali jsme suroviny, kolik co 
stojí (finanční gramotnost), za-
šli jsme i do Tesca, kde jsme 
se žáky nakoupili. A pak jsme 
upekli perníčky ve tvaru „vik-
torek“ (z prstů vytvořené V).

Na vernisáž výstavy přišli 
do školy jako hosté i zástupci 
města a všichni ředitelé škol. 

Panely jsme přemístili také na 
velkou akci Klášterce zaměře-
nou k událostem 17. listopadu 
do kulturního domu, takže ji 
viděla spousta dalších návštěv-
níků. Samozřejmě se mohli 
na výstavu k nám podívat žá-
ci a jejich vyučující z dalších 
škol ve městě a také zájemci 
z řad široké veřejnosti. 

Nápad projít si trasu studen-
tů 17. listopadu a následně i vy-
tvoření výstavy se skutečně 
mnohonásobně vyplatil a pro 
všechny byl obrovským příno-
sem. Události naše žáky zau-
jaly a často o nich sami mezi 
sebou diskutovali. Jsem rád, že 
to vyšlo. Práce to nebyla lehká, 
ale výsledek předčil očekává-
ní. Nejenom že děti pochopi-
ly sametovou revoluci alespoň 
tak, jak ve svém věku moh-
ly, ale z jejich zážitků vznikla 
i krásná výstava, která oboha-
tila i ostatní.

Václav FRIC

Na podzim jsme si připomínali kromě jiných také 80. vý-
ročí zavření vysokých škol spojené s Janem Opletalem 
a 30. výročí sametové revoluce. Jak toto přiblížit žákům, 
aby se to nejen naučili, ale také pochopili alespoň zá-
kladní věci, to je trochu problém. 
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Mstitel 
z Jenštejna
VLASTIMIL VONDRUŠKA

Jiří Adam z Dobronína se 
na vyjížďce před pražský-
mi hradbami setká s Vác-
lavem Hrzánem z Haraso-
va, který nedávno koupil 
hrad Jenštejn. Ten se mu 
svěří s neurčitými obava-
mi. Následujícího dne je 
zavražděn jeho bratr. Vy-
šetřením zneuctění králov-
ského úřadu je pověřen Jiří 
Adam z Dobronína. Více na 
www.mobaknihy.cz.

NOČNÍ DŽUNGLE V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

HLEDEJTE HURVÍNKOVU KOLOBĚŽKU
V příběhu Past na Hurvínka 
s detektivní zápletkou, který je 
určený i pro ty nejmenší divá-
ky, se Hurvínek vydá pátrat po 
své koloběžce. Není však sám, 
kdo ve městě něco hledá, a po-
dezřelý je Hurvínkovi už úplně 
každý – pošťáci, školník i poli-

cajt. Nebo že by za ztrátu kolo-
běžky mohl taťulda, bábinka, 
nebo dokonce Žeryk s Mánič-
kou? Na půdě školy nakonec 
sklapne past a vy se přijďte po-
dívat, kdo se do té pasti nakonec 
chytí. Více informací o progra-
mu na www.spejbl-hurvinek.cz.

Tropický prales je plný živo-
ta nejen ve dne, ale i v noci. 
Tehdy ožívají tajemné příbě-
hy rostlin a zvířat, které za 
slunečního svitu zůstávají 
opomíjené. Do skleníku Fa-
ta Morgana v pražské Troji 
se vracejí oblíbené večer-
ní komentované procházky 
setmělými expozicemi na-
zvané Džungle, která nespí. 
Zatímco se venku příroda 
ukládá k zimnímu spánku,  

zde i v tomto období bují život 
z rovníkových pralesů i mlž-
ných hor. 

Jedinečný zážitek čeká 
na malé i velké návštěv-
níky od 10. ledna do 28. 
března 2020, a to v lednu 
vždy v pátek od 18 hodin, 
v únoru v pátek a v sobo-
tu od 18 hodin a v březnu 
v pátek a v sobotu od 19 
hodin. Více informací na 
www.botanicka.cz. 

Wolfgang Amadeus Mozart se 
narodil 27. ledna a Národní di-
vadlo den narození velkého 
hudebního génia každoročně 
slaví uvedením koncertu Mo-
zartovy narozeniny ve Stavov-
ském divadle. A vy jste zvá-
ni přímo k Mozartům domů. 
Uvidíte a uslyšíte, jak to vypa-
dá, když Wolfgang s Konstan-
cí nemohou najít stužku ke 
klobouku, jaký dárek dal dva-
cetiletý Wolfgang k svátku své 
sestře Nannerl. Prostor dosta-
ne také několik Mozartových 
písní plných hudební krásy, 

něhy, stesku i humoru. Kon-
cert vyvrcholí uvedením Se-
renády B dur, tzv. „Gran Par-
tity“, kterou proslavil mimo 
jiné Miloš Forman ve svém 
Amadeovi.  

Letošní koncert se poprvé 
v jedenáctileté historii ode-
hraje bez účasti orchestru 
a dirigenta. Hlavními gra-
tulanty Mistrových naro-
zenin budou výteční sólis-
té Opery Národního divadla 
a skvělí hudebníci z jeho or-
chestru. Více se dozvíte na 
www.narodni-divadlo.cz.

MOZARTOVY NAROZENINY 2020
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 Co učit místo vyškrta-
ného učiva? 

Je třeba nechat prostor jak 
pro opakování učiva, aby s pod-
statnými informacemi žáci 
a studenti pracovali nejméně 
šestkrát, pro aplikaci probíra-
ného učiva, pro jeho praktické 
využití, pro individuální prá-
ci s žáky, pro skupinové prá-
ce, pro projektovou výuku. Je 
také třeba změnit styl výuky, 
kdy zatím jde významně o pře-
dávání znalostí, ale je třeba se 
zabývat v potřebné míře doved-
nostmi, postoji a hodnotami. 
Na to vše teď není ve většině 
škol čas. Přitom ten prostor je 
nutné vytvořit, pokud chceme, 
aby se absolventi v budoucnos-
ti prosadili ve stále rostoucí 
konkurenci a také byli úspěš-
ní ve společnosti, která vypadá 
jinak než před desítkami let.  

 Je zeštíhlení školních 
programů i trendem 

projektu Strategie 2030+? 
Rámcové vzdělávací progra-

my stanovují pouze to, jakých 
kompetencí má žák či student 
dosáhnout, a učivo je toliko do-
poručené. Záleží tedy na kon-
krétní škole či učiteli, na ja-
kém učivu a jakou formou da-
né znalosti a dovednosti žák či 
student dosáhne. A také v ja-
kém předmětu. Ani to není 
závazné, předměty je možné 
spojovat, vytvářet nové, učit 
v souvislostech. Bohužel této 
možnosti většina škol nevyu-
žívá, jak vyplynulo i z desítek 
konferencí, besed či worksho-
pů, kterých jsem se od jara do 
současnosti zúčastnil.

Ano, cílem Strategie 2030+ 
je redukce obsahu učiva. Im-
plementace již ale bude na ji-
ných. Především na ředitelích 
a učitelích, neboť oni nakonec 
rozhodnou, jestli bude Strate-
gie 2030+ úspěšná, či nikoli.

 Jak chce projekt Strate-
gie 2030+ změnit matu-

ritní zkoušky?
Předně je potřeba, aby ja-

kékoli testování, přijíma-
cí zkoušky na střední školy 
a také maturita odpovídaly 
Strategii 2030+, nikoli aby 
se obsah a forma vzdělávání 
přizpůsobovaly nastaveným 

testům. Anebo nechť se mu 
naopak přizpůsobují, pokud 
způsob hodnocení výsledků 
vzdělávání bude odpovídat po-
třebám pro občanský, osobní 
a profesní život. Myslíme si, že 
je třeba testovat nejen znalosti, 
ale také ve větší míře doved-
nosti, včetně dovednosti apli-
kovat nabyté znalosti v praxi. 
Totéž by mělo být i u přijíma-

cích zkoušek na vysoké školy, 
ale o tom si rozhodují vysoké 
školy a na mnohých bohužel 
také vládne minulost.

 Jak by se podle vás měla 
státní maturita realizo-

vat? Bude v ní místo i na tolik 
diskutovanou matematiku?

Státní maturita by měla být 
realizována formou didaktic-
kých testů, další by mělo zů-
stat na školách. Osobně jsem 
také vždy podporoval, aby se 
konal didaktický test z mate-
matiky pro všechny, ale vždy 
jsem říkal také pověstné „b“, 
tedy napřed musíme změnit 
výuku matematiky směrem 

k tomu, co potřebuje znát 
každý absolvent střední ško-
ly, co je mu užitečné pro ži-
vot. Opět se zaměřujeme na 
kvantitu místo kvality a opět 
málo diferencujeme výuku. Ne 
každý přece bude vědcem, ne 
každý potřebuje tak rozsáhlé 
znalosti, kde se pracuje s abs-
traktními pojmy, které jsou pro 
mnohé nepochopitelné. Málo 

se pro názornost využívá ob-
rovských možností moderních 
technologií. Věnujme se tomu, 
co potřebuje každý, tak zva-
ným kupeckým počtům, logi-
ce, argumentaci, analýze, hle-
dání vhodných variant řešení. 
A kdo bude potřebovat více, ať 
se dobrovolně vzdělává v se-
minářích, výběrově volitelné 
matematice a podobně. 

Maturita a celkové pojetí 
současné výuky českého ja-
zyka je pak antireklamou na 
kulturu, na mateřský jazyk. 
Výsledkem je nenávist mno-
ha studentů k tomuto před-
mětu, a to včetně těch z hu-

manitně zaměřených gymná-
zií. Žáci a studenti se učí věci, 
které nikdy nebudou potřebo-
vat, a dokonce ani v případě, že 
se stanou novináři, spisovateli. 
A v jejich výuce se zanedbá-
vají dovednosti, které potře-
bují všichni, tedy porozumě-
ní textu, dovednosti vyjádřit 
svou myšlenku, komunikovat, 
argumentovat, prezentovat. 

Uvedu zase příklad. Jak je 
možné, že v naší škole drtivá 
většina studentů předmět čes-
ký jazyk nemá rádo, hodně při 
zdi řečeno, a přitom jich desít-
ky chodí pravidelně do divadla 
v rámci Klubu mladého divá-
ka, ale chodí tam i samostatně, 
s nadšením se většinově vrace-
jí z různých workshopů v rám-
ci našeho partnerství s Národ-
ním divadlem, jsou nadšeni 
z různých divadelních před-
stavení, které hromadně absol-
vují? V čem je tedy problém? 
Nebylo by už na čase, aby se 
začalo využívat selského rozu-
mu a abychom místo nenávisti 
v žácích a studentech vybudili 
zájem o mateřský jazyk, o kul-
turu, o četbu? Současným po-
jetím výuky a hodnocení to-
ho však nedosáhneme. Tím 
jsem si zcela jistý a velmi mě 
to mrzí.  

Táňa PIKARTOVÁ  

... pokračování ze strany 3

Není už na čase, abychom v žácích místo 
nenávisti vybudili zájem o mateřský jazyk, 
o kulturu a o četbu? Současným po jetím 
výuky to ho však nedosáhneme. 

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

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

pro příspěvkové organizace
autoři: Ing. Lydie Musilová a Ing. Milan Lang

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

Tato publikace je zaměřena na ucelený 
výklad pravidel a  postupů při aplikaci zá-
kona o DPH podle právního stavu platného 
k  1.  1.  2020 u  příspěvkových organizací, 
a  to zejména škol a školských zaříze-
ní, příspěvkových organizací posky-
tujících sociální, zdravotní, kulturní 
a sportovní činnosti a v neposlední řadě 
i  příspěvkových organizací poskytujících 
správu majetku zřizovatele (tzv. technic-
kých služeb). Publikace obsahuje nejen 
podrobný výklad postupu příspěvkových 
organizací na  praktických příkladech, ale 
rovněž obsahuje účetní příklady, které 
napomohou orientaci účetních v této složité 
oblasti.  

Autoři publikace soustředili pozornost 
na uplatnění DPH v  praxi příspěvko-
vých organizací, přičemž jejich snahou 
bylo využít vlastních profesních zkušeností 
v  této komplikované daňové oblasti pro 
praktickou aplikaci DPH u  výše jmenova-
ných subjektů a  upozornit na časté chyby 
a  omyly, které se v  praxi těchto organizací 
při uplatňování DPH vyskytují.  

Úvodní část publikace se rovněž zabývá 
vznikem povinnosti registrace (sle-
dováním obratu pro povinnou registraci) 
a  vznikem identifikovaných osob 
u neplátců a jejich povinností.

Základní část publikace, která je spo-
lečná pro všechny typy příspěvkových 
organizací, je doplněna řadou příkladů 
zaměřených na příspěvkové organizace (ze-
jména školského typu). Velký prostor je dán 
i  konkrétním oblastem činnosti pří-
spěvkových organizací a jejich postupů 
v oblasti DPH. Jedná se zejména o činnosti 
výchovně-vzdělávací, sociální, zdravotní, 
kulturní, sportovní, nájem majetku a  rov-
něž i  správu majetku zřizovatele. Z  oblasti 
přeshraničních služeb se publikace zabývá 
nejčastěji řešenými případy u  příspěvko-
vých organizací. Závěrečná část publikace 

obsahuje soubor praktických účetních 
příkladů s  názornou ukázkou vykazování 
jednotlivých účetních operací v  daňovém 
přiznání a kontrolním hlášení.

Cílem publikace je uspokojit po-
třeby všech typů příspěvkových orga-
nizací zřízených územně samospráv-
nými celky (tj. obcemi a kraji). 

Tato publikace je proto vhodnou meto-
dickou pomůckou při rozhodovacích 
procesech v  oblasti DPH u  příspěvko-
vých organizací, a  to jak pro začínající 
plátce, tak i pro současné plátce.

Publikace je určena zejména pracovní-
kům ekonomických úseků, zejména pak 
účetním, které zpracovávají přiznání a kon-
trolní hlášení k  DPH. Publikace je vhodná 
i  pro kontrolní pracovníky hospodaření 
příspěvkových organizací, zejména pak zři-
zovatele těchto subjektů. 
Publikace se podrobně věnuje této 
problematice:

  předmět DPH (plnění, která nejsou 
předmětem DPH – např. přeúčtování nákla-
dů, dotace, plnění zdanitelná a osvobozená 
od daně)  vznik povinnosti registrace 
(sledování obratu, dobrovolná registrace) 

  identifikovaná osoba (vznik u  ne-
plátce a  její povinnosti)   základ daně 
a výpočet daně, oprava základu daně 

 povinnost přiznat daň  sazby DPH 
 nárok na odpočet DPH (krácení a po-

měrování nároku na odpočet s příklady, vy-
rovnání a úprava odpočtu, manka a škody) 

  režim přenesení daně   ručení za 
daň   správa daně (daňová evidence, 
daňové doklady, sestavení přiznání a kont-
rolního hlášení) atd.

 výchovně-vzdělávací činnost  so-
ciální pomoc zdravotní služby  kul-
turní a sportovní služby  stravovací 
a ubytovací služby  nájemní vztahy 
a  související služby   přeshraniční 
plnění atd. 

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

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

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

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

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

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

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

  ústavní právo: 
vztah orgánů veřejné moci a  jednotli-

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

  občanské právo: 
zásady soukromoprávních vztahů, právní 

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

  pracovní právo:
vznik, změna a  zánik pracovněprávních 

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

  školská legislativa: 
školský zákon a zákon o pedagogických 

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

  správní právo:
vztah školského zákona a  správního 

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

  rodinné právo:
vztah zákonných zástupců a  školy, so-

ciálněprávní ochrana dětí, úprava poměrů 
nezletilých aj.;

  finanční právo:
rozpočet školy, jeho rozpis a  čerpání, 

hospodaření příspěvkové organizace, výkon 
kontroly aj;

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

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

Součástí publikace je vložené CD-R, které 
obsahuje úplné znění vybraných právních 
předpisů, všechny vzory dokumentů uve-
dených v  textové části publikace a  některé 
další užitečné materiály ke stažení.
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Objednáváme   ks publikace  

Fakturační adresa  

Ulice  PSČ   Město  

Č. účtu   IČ   Telefon  

 Podpis (u organizací razítko)   Datum objednávky 

Publikaci můžete objednat na výše uvedené adrese 
a kontaktech nakladatelství  

PARIS, 1/2020, cena 480 Kč (+ manipulační náklady), brož., 300 stran

Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese nakladatelství Paris.
PARIS 8/2019, cena 460 Kč (+ manipulační náklady), 

brož., 410 stran, CD-R s přílohami



Galavečer Zlatého Ámose 

Korunovace Zlatého Ámose 2020 
 

K tanci i poslechu hraje plesový orchestr OH BAND. 
Hvězdy muzikálu POMÁDA ,  

cimbálová muzika ZÁDRUHA. 
Hosté Monika Absolonová, Petr Kolář, Ondřej Pátek 

 Moderuje Zdeněk Vrba.  
 

Začátek v 19.00 hodin. Vstupné 300 Kč 
Hotel Ambassador, Zlatá Husa, Václavské nám. 5-7, Praha 1 

Zlatý partner 

Stříbrný partner 

Zlatý mediální partner 

Kantorský bál 


