
číslo 2 15. ledna 2020

„Úspěch je to, co uděláte pro druhé.“ Danny Thomas

O kvalitě školství však vypo-
vídají mnohem více schopnos-
ti a činy již dospělých absol-
ventů než výsledky testování 
žáků. Při obecnějším pohledu 
na školství se nemohu ubránit 
dojmu, že především občansky 
dlouhodobě selhává. 

K tomuto tristnímu závěru 
mě vede pohled na práci na-
šich demokraticky zvolených 
poslanců, kteří by měli před-

stavovat jakousi politickou eli-
tu. Ti sice rádi a často školství 
kritizují, nijak si ale nepřipou-
štějí, že i na nich se školství 
výrazně podepsalo. A že jim 
mnohé z toho, co měli získat 
anebo se naučit právě ve ško-
lách, i v dospělém věku stá-
le chybí.

Zcela zarážející je napří-
klad už to, že množství toho, 
co v okolních státech není pro-

blémem legislativně vyřešit, 
u nás naráží na nekonečné pře-
kážky. Zřejmě poslanci postrá-
dají schopnost myslet a uva-
žovat v širších souvislostech. 
Mnohdy jim zcela chybí i po-
třebné vědomosti a znalosti. 
To vše je odrazem skutečnosti, 
že do funkce byli často zvoleni 
jen na základě populistických, 
líbivých. Zcela charakteristic-
ký pro ně bývá i okázale nar-
cistní přístup, kdy starostlivost 
a péče o vlastní mediální obraz 
výrazně přebíjí zájem o řešený 
problém. Byli ale zvoleni v de-
mokratických volbách a prá-
vem se říká, že každý stát má 

takovou politickou reprezen-
taci, jakou si zvolí. 

Voliči našich zákonodárců to-
tiž vyšli ze stejného školství. 
Absolvovali školství, které si si-
ce v jednotlivostech vedlo dob-
ře, ale nedostatečně pochopilo 
a realizovalo své základní po-
slání. Tím by měla být tvorba 
samostatně myslících, o spole-
čenských věcech uvažujících 
a angažujících se občanů. 

Základní otázka je tedy jas-
ná. Dojde k takové změně, aby 
se školství zbavilo svého ob-
čanského selhávání? A jestliže 
ano, do kterých voleb to bude? 

František MORKES

CHCEME MÍT MYSLÍCÍ A ANGAŽOVANÉ OBČANY
Obecně převládá mínění, že školství by mělo být hod-
noceno podle svých výsledků. Při mezinárodním měře-
ní znalostí žáků jsme se umístili zhruba uprostřed, takže 
jsme možná nabyli dojem, že kráčíme po správné cestě. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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„Nechápu, proč tomu říkáme PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA. Mělo by se to spíš 
jmenovat POSKYTOVATEL PRUDICÍCH PŘÍKAZŮ nebo PRODUCENT POLOŠÍLENÝCH POKYNŮ!“
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První novoroční neděle byla v naší škole 
ZŠ Novosedlice ve znamení sportu. Dva-
cet hráčů stolního tenisu se sešlo, aby 
poměřilo své sportovní síly a zároveň 
zaplacením startovného podpořilo tří-
královou sbírku. Po vánočním lenošení 
bylo velmi příjemné sejít se v tělocvič-
ně a na neutrální půdě se poznat z jiné 
stránky, než z jaké se známe z třídních 
schůzek. Velké poděkování patří všem 
zaměstnancům a přátelům školy a sa-
mozřejmě i jejich rodinným příslušní-
kům. Ti všichni se akce zúčastnili ja-
ko organizátoři, rozhodčí, fanouškovská 
podpora a každý z nich přinesl něco 
drobného na zub. Nejlepšími výkony se 
blýskli tatínkové našich žáků. 1. místo 
získal Michal Vinduška, 2. místo obsadil 
Robert Boldiš a 3. místo patřilo Roma-
nu Macháčkovi. Všem vítězům gratu-
lujeme a těšíme se na odvetu příští rok.

Lucie MASÁROVÁ

Již tradičně se naši žáci ze střední školy 
v Přímětické ulici ve Znojmě zúčastnili 
přeboru škol ve hře králů. „Na turnaj do-
razilo 14 družstev. V kategorii středoško-
láků postavila naše škola družstva dvě 
a v silné konkurenci obsadila bronz. Hrálo 
se systémem každý s každým na tři kola. 
Je třeba si výsledku považovat o to víc, že 
mnozí naši soupeři se šachům věnují zá-
vodně,“ hodnotil výkon svých svěřenců 
Milan Brzkovský.

Hoang Nguyen Linh Giang, pro spolužá-
ky Linda, shrnula svoje pocity s pokorou 
a nadhledem: „Byl to můj první šachový 
turnaj vůbec. Neměla jsem žádné očeká-
vání ani naději na výhru. V samotné sou-
těži jsem v první hře vyhrála, získala jsem 
tak pro náš tým cenný bod. Je to skvělý 
trénink pro naše schopnosti rozhodovat 
se pod tlakem.“ 

Ludmila KARPÍŠKOVÁ

V Klášterci nad Ohří je jedním z větších 
podniků porcelánka, kde pracují také ně-
kteří naši rodiče. A tak není divu, že jsme 
s třídou 3. B ze Základní školy v Krátké 
ulici vyrazili na exkurzi právě do porce-
lánky. Nejdříve jsme zhlédli expozici vě-
novanou filmu „Holky z porcelánu“, kte-
rý se právě zde před mnoha lety natáčel, 
a potom jsme se šli podívat, jak se porcelán 
vyrábí a zdobí. Měli jsme velkou radost, 
že jsme si některé věci mohli vyzkoušet 
i sami. V rámci Porcelánové školičky na 
závěr celé návštěvy jsme si také ozdobili 
hrníčky a talířky obtisky podle vlastního 
výběru. Hrníčky jsme v porcelánce necha-
li, domů jsme je dostali následně až po 
vypálení. Naši průvodci byli úžasní a moc 
jim děkujeme za zajímavé dopoledne.

Žáci 3. B

Tříkrálový turnaj

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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 Máte první tři metodic-
ké kabinety. Co v nich 

učitelům nabízíte?
Kabinety nabízejí především 

prostor pro setkávání a sdíle-
ní zkušeností učitelům jedno-
ho oboru napříč školami. Jsou 
místem, kde si učitelé mohou 
rozšiřovat své znalosti a pro-
fesní dovednosti, vyměňovat 
si zkušenosti s kolegy a dále 
se profesně vzdělávat ve svém 
oboru. 

Kromě pravidelných setká-
ní učitelů jsme pro ně připra-
vili webináře, které se věnu-
jí oborovým novinkám. Příští 
rok učitelům prostřednictvím 
současných třech kabinetů na-
bídneme praktické worksho-
py, skupinové i individuální 
konzultace, exkurze do in-
spirativních míst. Na výběru 
témat workshopů se podílejí 
učitelé, kteří jsou zapojeni do 
krajských kabinetů. Oni sami 
totiž nejlépe vědí, co učitele 
v jejich regionu zajímá.

V rámci metodických kabi-
netů byla navíc vytvořena síť 
krajských metodiků ICT, je-
jichž úkolem je podpora škol-
ních koordinátorů ICT, vedení 
škol a učitelů v oblasti zavádě-
ní digitálních technologií do 
výuky. Zdarma nabízíme ško-
lám podporu v IT. 

 Je o tuto formu vzdělá-
vání zájem?

Zatím jsme v roce 2019 reali-
zovali pět webinářů pro učitele 
matematiky, čtyři pro učitele 
češtiny a šest pro učitele infor-
matiky. Některá témata, zvlášť 
z informatiky, mohou být sa-
mozřejmě přínosná i pro učite-
le jiných předmětů. O webiná-
ře byl velký zájem, řekl bych, 
že největší mezi matikáři. Dal-
ší formy vzdělávání se teprve 
rozjíždí, ale poptávka po novin-
kách v rámci oboru a didaktiky 
od pedagogů je velká. Nebýva-
lý zájem je o profesní podporu 
v oblasti IT – naše krajské ITC 
metodiky oslovily desítky škol.  

 Jaké jsou dosavadní vý-
sledky, jak kabinety 

učitelům reálně pomáhají?

V současné době dochá-
zí k pilotáži a ustanovování 
profesní sítě v rámci tří obo-
rů (matematika, český jazyk 
a informatika). Prezenční pod-
pora formou vzdělávacích akti-
vit se teprve rozjíždí, a proto je 
v současné době největším pří-
nosem kabinetů možnost vý-

měny informací a zkušeností 
v rámci jednotlivých zasedání 
a přenos informací od a k mi-
nisterstvu školství. 

 Připravujete ještě další 
kabinety?

Kabinety budou vznikat po-
dle jednotlivých oblastí rámco-

vých vzdělávacích programů 
a bude jich realizováno celkem 
dvanáct. Tento rok bude pokra-
čovat kabinetem předškolního 
vzdělávání (mateřské školy), 
kabinetem 1. stupně základ-
ních škol a kabinetem příro-
dovědného vzdělávání. Dále 
přibude kabinet společensko-
vědního vzdělávání, kabinet 
pracovních činností, kabinet 
cizích jazyků, kabinet hudeb-
ní a výtvarné výchovy, kabinet 
tělesné výchovy a výchovy ke 
zdraví a kabinet uměleckého 
vzdělávání.    

 Kolik učitelů, případ-
ně škol se do této for-

my vzdělávání už zapojilo?
Metodické kabinety fungu-

jí na třech úrovních – národ-
ní, krajské a oblastní. V ná-
rodních kabinetech pro výše 
uvedené tři předměty spolu-
pracuje 42 odborníků z řad 
učitelů i odborníků z minis-

terstva školství, ČŠI, fakult 
vzdělávajících učitele nebo 
odborných asociací. Krajské 
kabinety fungují ve všech kra-
jích České republiky, zatím se 
do nich zapojilo téměř 300 uči-
telů. Oblastní kabinety právě 
vznikají a zájem o účast pro-
jevilo dalších více než 1 000 
učitelů. Učitelé, kteří by chtěli 
více informací, se můžou spo-
jit s našimi odbornými kraj-
skými metodiky na krajských 
pracovištích NIDV nebo s čle-
ny krajských kabinetů. Kon-
takty najdou na stránkách 
www.projektsypo.cz.   

 Jak vidíte budoucnost 
tohoto projektu?

Já osobně aktivitě kabinetů 
a její budoucnosti věřím. Sle-
duji naše kolegy – učitele v ka-
binetech, jejich zápal a elán. 
Myslím, že nabídka profesní 
podpory projektu SYPO se dí-
ky nim dostane do všech škol, 
do každého skutečného kabi-
netu. Mám pocit, že SYPO ne-
ní jen na papíře, sami učitelé 
mají vliv na témata vzděláva-
cích aktivit, které pro ně chys-
táme. Jejich podněty a názory 
k výuce daného předmětu se 
dostávají na národní úroveň 
a tím pádem do míst nejvyš-
ších. A naopak – díky tříúrov-
ňové síti se informace z národ-
ního kabinetu dostávají zpět 
do krajů a škol. 

Táňa PIKARTOVÁ

V roce 2019 zahájily svou činnost metodické kabinety. Týka-
jí se předmětů matematika a její aplikace, český jazyk a li-
teratura, informatika a ICT. O jejich praktické náplni hovoří-
me s Josefem Sovákem, týmovým manažerem projektu.

Poptávka pedagogů po novinkách v oboru 
a didaktice je velká. Nebývalý zájem je o pro-
fesní podporu v oblasti IT.

METODICKÉ KABINETY NABÍZEJÍ SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

Foto: Autorka

FOTO: Stanislav JUGA
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ŘEŠENÍ SPORU O ZMĚNU KOLEKTIVNÍ SMLOUVY
 V § 10 zákona č. 2/1991 Sb., o ko-
lektivním vyjednávání, se stanoví, 

že kolektivní spory podle tohoto zákona 
jsou spory o uzavření kolektivní smlou-
vy a spory o plnění závazků kolektiv-
ní smlouvy, ze kterých nevznikají ná-
roky jednotlivým zaměstnancům. Podle 
ustanovení § 8 odst. 5 zákona o kolektiv-
ním vyjednávání platí, že smluvní strany 
mohou v kolektivní smlouvě dohodnout 

možnost změny kolektivní smlouvy a její 
rozsah a že při této změně se postupuje 
jako při uzavírání kolektivní smlouvy. 
Pokud tedy byla uvedená možnost změ-
ny v kolektivní smlouvě dohodnuta, pak 
i v případě sporu při jednání o změně 
je možno aplikovat stejný postup řeše-
ní sporů jako při uzavírání kolektivní 
smlouvy samotné.

Vít BERKA

 Je možno v případě sporu při 
jednání o změně kolektiv-

ní smlouvy postupovat stejně ja-
ko při sporu o uzavření kolektivní 
smlouvy? Tam je možno spor řešit 
řízením před zprostředkovatelem, 
rozhodcem, v krajním případě lze 
i stávkovat.

PLATY VE ŠKOLSTVÍ ROSTOU, ALE NEDOSTATEČNĚ

 Učitelé dostali pro le-
tošní rok přidáno o osm 

procent. Jsou s tím odbory 
spokojené?

Učitelé dostali přidáno o de-
set procent. Ovšem co se týká 
navýšení platů pro rok 2020, sa-
mozřejmě to neodpovídá našim 
požadavkům. Vyjednalo se o pět 
procent méně, než bylo původ-
ně slibováno. Objem finančních 
prostředků, který šel do tarif-
ních platů, není ideální, proto-
že byl prostor pro vyšší navýše-
ní než osmiprocentní. Úspěch 
však vidím v tom, že se nejed-
ná o paušální příspěvek, který 
prosazoval ministr školství. Ke 
kompromisu tedy došlo. Pokud 

by se toto nepovedlo, deformo-
vaná tabulka pro pedagogické 
pracovníky by se ještě deformo-
vala v rozdílu mezi jednotlivý-
mi profesemi, které podle ná-
ročnosti práce jsou rozloženy 
do platových tříd. Myslím, že 
u nepedagogů se vyjednávání 
podařilo. Cílem bylo desetipro-
centní navýšení platů nepeda-
gogů. Byla zrušena tabulka číslo 
jedna, což byl požadavek nejen 
pro rok 2020, ale už i roky mi-

nulé. Po letech se tedy tento po-
žadavek podařilo prosadit. Ta-
bulka pro všechny pracovníky 
ve veřejném sektoru byla navíc 
navýšena o 1 500 korun, takže 
když se to sečte, tak u velké čás-
ti nepedagogů, hlavně v nižších 
platových třídách, dojde k de-
setiprocentnímu navýšení prů-
měru. A to v nárokových slož-
kách platu.

 Jste z loňského výsledku 
vyjednávání zklamaní?

Nechci, aby to vyznělo osob-
ně, ale je to v přístupu minister-
stva školství, které vyjednáva-
lo zajištění dostatku prostředků 
na reformu financování školství, 
což bude stát více než desítku 
miliard korun a bohužel zůstalo 
spokojeno s objemem růstu pla-
tů pro pedagogy o deset procent. 
Zvýšení platů pro nepedagogy 
se vyjednávalo mimo minister-
stvo školství, protože zrušená 
tabulka číslo jedna se týká ví-
ce rezortů.

Pedagogové tedy dostali de-
set procent. Nesedí však počty 
osm plus dvě procenta, proto-
že objem pro nenárokové slož-
ky je větší než dvě procenta. 
Kolik to přesně bude, se s veli-
kým očekáváním dozvíme v prů-
běhu ledna. Ministerstvo škol-
ství slíbilo, že školy budou znát 
rozpočty do konce ledna, takže 
musíme počkat. Ministr školství 
tvrdí, že se k nenárokové složce 
platu dostane každý učitel, a in-
formace o konkrétním rozpisu 
nebude jen pro ředitele, ale i pro 

všechny zaměstnance, kteří se 
o to budou zajímat. 

 Jak vypadá přidání na 
platech učitelů ve srov-

nání s ostatními profesemi? 
Rozdíly se zřejmě moc ne-
smazaly.

Ano, v globálních číslech to 
vychází o pět procent, protože 
pro všechny ostatní profese je 
růst platů asi pětiprocentní. 
Objem nenárokových složek 
byl však u ostatních rezortů 
diametrálně vyšší, na což pou-
kazoval i ministr školství. Byl 
vyšší z toho důvodu, že se v re-
zortech využíval počet neobsa-
zených míst a finanční prostřed-
ky na ně se rozpouštěly mezi 
ty, kdo v rezortu pracovali. To 
už pro letošní rok nebude pla-
tit, protože tyto rezorty musely 
deset procent zaměstnanců uše-
třit a část prostředků minister-
stvu financí vrátit do rozpočtu. 
Uvidíme tedy, jak se podaří od-
skok platů učitelů od ostatních 
zaměstnanců zvýšit.

 S jakými požadavky jde-
te do vyjednávání o pla-

tech pro rok 2021? 

Bude to volební rozpočet. Už 
teď víme, že je pro pedagogy na-
plánováno devítiprocentní zvý-
šení platů a u nepedagogů je to 
zatím méně, než jsme očekávali, 
dvě procenta. Je to střednědo-
bý výhled, který jsme zatím ni-
kdy vyjednaný neměli. Otázka 
je, jak dopadne loňský rok, pro-
tože čísla zatím neznáme, ředi-
telé je vykazují až k 15. únoru. 
Nevíme, jestli opravdu těch osm 
procent v tarifech a další dvě 
procenta na nenárokové složky 
dojdou do škol, aby došlo k to-
mu desetiprocentnímu navý-
šení. A samozřejmě to souvisí 
i s předchozí otázkou, jak bude 
vypadat navýšení platů u jiných 
srovnatelných profesí. To chce-
me během února zmapovat. 

Vážíme si toho, že ve vlád-
ním prohlášení je zakotveno 
minimálně padesátiprocentní 
navýšení platů ať u pedagogů, 
tak i u nepedagogů oproti ro-
ku 2017. Učitel podle toho v ro-
ce 2021 dosáhne 45 300 korun 
v průměru. Je však otázka, jak 
porostou platy v jiných srovna-
telných profesích. Podle čísel 
ministerstva financí je predik-
ce růstu více než třicet procent, 
takže když odečteme inflaci, pro 
pedagogy je to něco málo přes 
deset procent. Určitě je to růst, 
ale je otázka, zda jde o takový 
růst, aby to profesi učitele za-
traktivnilo a motivovalo zájemce 
o učitelské povolání. Zda je to 
růst dostatečný. Já za sebe ří-
kám, že není dostatečný, že by 
růst měl být dynamický. I kvů-
li tomu jsme v závěru loňského 
roku stávkovali. 

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

O zhodnocení práce školských odborů v uplynulém roce jsme 
požádali předsedu školských odborů Františka Dobšíka. 

FOTO: Jan ČEJCHAN



15. ledna 2020  5ŠKOLSTVÍ NAŠE TÉMA

 Jak se slavná americká 
heavymetalová skupina 

Metallica dostala k placení 
obědů českým dětem?

Metallica si naši společnost 
již dva roky po sobě vybrala 
k podpoře v rámci svého turné. 
A do našeho projektu Obědy 
pro děti nám darovala v roce 
2018 téměř půl milionu korun 
a letos už bezmála dva milio-
ny korun. 

 Myslí si, že u nás děti 
hladovějí?

A vy si myslíte, že všichni 
rodiče mají na to, aby svým 
dětem obědy zaplatili?

 Vůbec mě to napoprvé 
nenapadlo.

Nejste jediná. Máme zjiště-
no, že se problém týká až de-
seti procent dětí.

 Jistě máte zmapováno, 
o jaké rodiny jde.

Především ty, které se pohy-
bují těsně nad hranicí hmotné 
nouze nebo pod ní. Rodinné si-
tuace jsou vždy detailněji řeše-
ny individuálně v rámci schva-
lování. Největší skupinou jsou 
samoživitelé, nejčastějším dů-
vodem jsou absence výživné-
ho, vážná nemoc, invalidita, tr-
valá péče o zdravotně postiže-
né členy, feminizace chudoby, 
nízké příjmy či dluhové pasti. 
Ve většině případů se jedná 
o kombinaci více faktorů.

 V České republice je ně-
co málo přes čtyři a půl 

tisíce základních škol, ale do 
projektu je jich zatím zapoje-
na jen zhruba čtvrtina. Proč 
tak málo?

Můžeme se jen domnívat. 
Ovšem není to proto, že by 
v jiných školách potřebné dě-
ti nebyly. Z naší praxe víme, že 
mnohdy jsou to bariéry, které 
pramení z nevědomosti a obav. 
Systém není náročný a školám 
poskytujeme komplexní pod-
poru – technickou, administra-

tivní, právní i lidskou. Kdykoli 
se na nás mohou obrátit. Rádi 
přijedeme na poradu ředitelů 
do regionu, mnohdy se stačí 
zeptat kolegů, kteří s námi ma-
jí zkušenost, a ubezpečit se, 
že jejich obavy jsou zbytečné. 
Rádi bychom si mysleli, že dů-
vodem není lhostejnost vedení 
škol. Jen díky ředitelům škol se 
můžeme o potřebných dětech 
dozvědět. Za vše, co pro děti 
dělají, jsme jim velmi vděčni. 

 Znamená to, že když 
třeba třídní učitelka 

zjistí, že některé z dětí ne-
chodí na obědy, a dozví se, 
že rodiče na ně nemají, tak 
by měla sama vyrozumět ře-
ditele školy?

Ano, přesně tak. 

 Setkala jste se i s tím, že 
byl ředitel laxní a nena-

máhal se situaci řešit?

Bohužel, i s tím jsme se se-
tkali. Jsme bezradní, když sly-
šíme, že mamince bylo ve škole 
odpovězeno, že kvůli jednomu 
dítěti to dělat nebudou. To se 
nedá pochopit. Vytvořili jsme 
fungující a efektivní systém, 
který pomáhá dětem jíst. Se-

hnali jsme finanční prostřed-
ky, máme velkou finanční pod-
poru od ministerstva školství, 
a stejně nemůžeme pomoci 
všem. A přitom to má velký 
smysl.

 Jaký má tedy podpora 
slavné skupiny efekt?

Neskutečný. Dětem se zlep-
šuje docházka, prospěch, jsou 
aktivnější, iniciativnější, méně 
nemocné, lépe se zapojují do 
kolektivu, učí se jíst příborem.

 Společnost Women for 
Women představila dal-

ší projekt, s názvem Servis 
vztahů. Jaké vztahy máte na 
mysli?

Zejména vztahy mezi rodiči, 
protože naším cílem je mini-
malizovat dopady na děti. Pro-

jekt nabízí komplexní pomoc 
odborníků při udržování zdra-
vých vztahů a podporu nejen 
při řešení partnerské krize. Až 
polovina manželství se rozvá-
dí a téměř 60 procent z nich 
má nezletilé děti. Realita bije 
na poplach: nepovídáme si, ne-
trávíme společný čas a často 
pak už žijeme jen vedle sebe. 
Neměli bychom ztrácet čas ne-
dorozuměními. Stoupající čísla 
rozvodů jsou alarmující, a pro-
to nastal čas vztahy uzdravovat. 

 Jaké jsou tedy možnos-
ti k uzdravení vztahu?

Žijeme v rychlé době. Sna-
žíme se stihnout mnoho věcí, 
a právě pro ně mnohdy ztrá-
címe čas, energii i potřebný 
a tolik důležitý nadhled. Dříve, 
když se našim prarodičům něco 
rozbilo, dali to opravit. My to vy-
hodíme a koupíme nové. Stejně 
tak je to ve vztazích. Přitom bez 
práce nefunguje nic, ani vztahy. 
Jsme samoukové, nikdo nás je 
neučil. Všichni je řešíme a řešit 
budeme. Jsou základem všeho. 
Neznáme sami sebe, a tak ne-
můžeme vědět, co chceme od 
toho druhého. Reagujeme na se-
be, na své chování. Máme svá 
očekávání, která jsou mnohdy 
velmi rozdílná, a rovněž se ji-
ným tempem vyvíjíme. Pokud 
jsou v rodině děti, je třeba my-
slet na ně a nezatěžovat je sta-
rostmi dospělých. Děti přece mi-
lují bez podmínek, a traumata, 
která jim rozchod rodičů může 
přinést, mohou mít na jejich ži-
vot zásadní dopad. 

Eva ROKYTOVÁ

METALLICA VĚNOVALA DĚTEM NA OBĚDY MILIONY
Obědy pro děti jsou projektem společnosti Women for Wo-
men, která vytvořila a rozběhla systém umožňující vybraným 
školákům zdarma obědvat ve školních jídelnách. Avšak ne-
ní to jediný projekt této obecně prospěšné společnosti. Více 
nám prozradila manažerka Jana Skopová (42).

Jen díky školám, respektive ředitelům škol, 
se můžeme o potřebných dětech dozvědět.

Foto: Women for Women
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PLATNOST A ÚČINNOST PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

ZKUŠEBNÍ DOBA PŘI DOHODĚ

 Právní předpis je platný, jestliže byl 
vydán příslušným orgánem v me-

zích jeho pravomoci podle stanoveného 
postupu a řádně vyhlášen. Vyhlašování 
právních předpisů se provádí uveřejněním 
ve Sbírce zákonů České republiky, což je 
oficiální publikační prostředek. Zákon č. 
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbír-

ce mezinárodních smluv, stanoví, které 
právní předpisy, jakož i jiné akty státních 
orgánů (např. nálezy Ústavního soudu) 
se v ní vyhlašují. Dnem vyhlášení práv-
ního předpisu je den rozeslání příslušné 
Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví.

Platný předpis je již součástí právní-
ho řádu a může být změněn nebo zrušen 
jen jiným právním předpisem. Vyhlášení 
právního předpisu (a tím získání platnos-
ti) však ještě neznamená jeho aplikova-
telnost a vynutitelnost. Aplikovatelnost 
právního předpisu (to je situace, kdy na 
jeho základě vznikají práva a povinnos-
ti) nastává až jeho účinností. Účinnost 

právního předpisu tedy označuje, od kte-
ré doby je nutno podle něj postupovat, to 
je používat jej a dodržovat, nebo kdy má 
jeho používání skončit.

Platnost právního předpisu a účinnost 
často nespadají v jedno. Právní předpis 
platí, jakmile byl vyhlášen, účinnost však 
nastává dnem, který je v předpisu uve-
den; platnost je tedy pouze podmínkou 
účinnosti. Pokud není stanovena účinnost 
pozdější, nabývají právní předpisy účin-
nosti 15. dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li 
to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně 
stanovit dřívější počátek účinnosti, nej-
dříve však dnem vyhlášení.

 Některé nové předpisy jsou 
závazné bezprostředně, jindy 

se podle nových předpisů postupuje 
až později. Co znamenají pojmy plat-
nost a účinnost právních předpisů?

UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 Ukončení předškolního vzdělávání 
dítěte rozhodnutím ředitele mateř-

ské školy upravuje § 35 školského záko-
na. Rozhodnutí o ukončení předškolního 
vzdělávání je výlučně na řediteli mateřské 
školy, a to na základě posouzení, zda by-
ly naplněny podmínky pro toto ukončení. 
Vlastnímu rozhodnutí musí předcházet pí-
semné oznámení zákonnému zástupci dítě-
te, že tento krok ředitel hodlá učinit. Důvo-
dy pro ukončení předškolního vzdělávání 

dítěte jsou uvedeny v § 35 odst. 1 písm. 
a) až d) školského zákona. Podle platné 
úpravy může ředitel mateřské školy tak-
to rozhodnout, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zá-
stupce nepřetržitě neúčastní předškolní-
ho vzdělávání po dobu delší než dva týdny, 

b) zákonný zástupce závažným způso-
bem opakovaně narušuje provoz mateř-
ské školy, 

c) ukončení doporučí v průběhu zku-
šebního pobytu dítěte lékař nebo školské 
poradenské zařízení, 

d) zákonný zástupce opakovaně neuhra-
dí úplatu za vzdělávání v mateřské škole 
nebo úplatu za školní stravování 

ve stanoveném termínu a nedohodne s ře-
ditelem jiný termín úhrady. Z jakých důvodů může být 

ukončeno předškolní vzdělá-
vání dítěte?

 Ustanovení o zkušební době obsahu-
je § 35 zákoníku práce. Tento para-

graf je zařazen do části druhé zákoníku 
práce věnované úpravě pracovního po-
měru. V § 77 odst. 2 zákoníku se stano-
ví, že na práci konanou na základě do-
hod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr se vztahují ustanovení zákoníku 
práce upravující výkon práce v pracov-
ním poměru s výjimkou vyjmenovaných 
případů. Na výkon práce konané na zá-
kladě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr je tak nutné aplikovat 

veškerá ustanovení upravují-
cí výkon práce v pracovním 
poměru, pokud nejsou vý-
slovně uvedena jako usta-
novení, která se na vý-
kon práce na základě 
těchto dohod nevzta-
hují. Vzhledem k to-
mu, že zkušební do-
ba zde uvedena ne-
ní, lze dovozovat, 
že zkušební dobu 
je možno sjednávat 
i u dohod o pracích 
konaných mimo pra-
covní poměr (tedy i u do-
hody o pracovní činnosti).

 Bylo by možné sjednat zku-
šební dobu i při uzavírání do-

hody o pracovní činnosti?



15. ledna 2020  7ŠKOLSTVÍ PRÁVNÍK RADÍ

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

 Zkušební dobu upravu-
je § 35 zákoníku práce. 

Účelem sjednání zkušeb-
ní doby je, aby si účastníci 
pracovního poměru až do je-
jího uplynutí prakticky ověři-

li, zda jejich pracovní poměr 
odpovídá tomu, s čím do něho 

vstupovali, tedy zda zaměstna-
nec splňuje zaměstnavatelovo oče-

kávání v přístupu k plnění pracovních po-
vinností a splňuje všechny předpoklady 

pro řádný výkon práce a na druhé straně 
zda zaměstnanci vyhovují druh práce, mís-
to výkonu práce, mzdové (platové) nebo 
jiné pracovní podmínky.

Z toho, že sjednanou zkušební dobu ne-
ní možné platně dodatečně prodloužit, ne-
lze „analogicky“ dovozovat, že sjednanou 
zkušební dobu nelze platně ani dodatečně 
zkrátit. Jak bylo uvedeno výše, (účelem) 
sjednání zkušební doby je, aby účastníci 
pracovního poměru získali (mohli získat) 
poznatky potřebné k rozhodnutí, zda bu-
dou chtít v pracovním poměru dále pokra-
čovat, nebo zda ho ukončí.

Není však vyloučeno, aby tyto potřebné 
poznatky získali dříve a ještě před uplynu-
tím sjednané zkušební doby jak zaměst-
navatel, tak zaměstnanec usoudili, že pra-
covní poměr splňuje jejich očekávání a že 
výkon práce ve sjednaném pracovním po-
měru oběma stranám vyhovuje. Protože zá-

kon vylučuje pouze dodatečné prodloužení 
zkušební doby, nikoli její zkrácení, není za 
této situace důvod bránit účastníkům pra-
covního poměru v tom, aby smluvně (na 
základě vzájemné dohody) původně sjed-
nanou zkušební dobu dodatečně zkrátili.

Rovněž v tomto případě se uplatní obec-
ná zásada rovnosti účastníků pracovní 
smlouvy, neboť účastníci tím sice ztráce-
jí možnost jednoduše ukončit ihned pra-
covní poměr, na straně druhé však získá-
vají jistotu a relativní trvalost pracovního 
poměru, o němž oba usoudili, že odpovídá 
jejich potřebám a očekáváním. Zkušební 
dobu sjednanou podle ustanovení § 35 zá-
koníku práce tedy mohou účastníci pra-
covního poměru na základě vzájemné do-
hody dodatečně zkrátit.

V tomto smyslu rozhodl i Nejvyšší soud 
ČR (rozsudek ze dne 3. 4. 2017, sp. zn. 21 
Cdo 1755/2016).

 Je možné zkrátit sjednanou 
zkušební dobu? Nebo platí 

analogie, že když tuto dobu ne-
lze podle zákoníku práce do-

datečně prodlužovat, nelze ji 
platně ani dodatečně zkrátit?

PODMÍNKY ZKRÁCENÍ ZKUŠEBNÍ DOBY

 V § 40 zákoníku práce, který upra-
vuje změnu obsahu pracovního po-

měru, není forma takové změny stano-
vena. V souvislosti s účinností nového 
občanského zákoníku od 1. 1. 2014 nut-
nost změny pracovní smlouvy v písemné 
formě vyplývá z § 564 občanského záko-
níku, dle kterého, vyžaduje-li zákon pro 
právní jednání určitou formu, lze obsah 
tohoto jednání změnit projevem vůle v té-
že nebo přísnější formě. Jelikož dle § 34 
zákoníku práce musí být pracovní smlou-
va uzavřena písemně, pak i její změna 
musí být provedena písemně. 

Pokud by změna pracovní smlouvy 
nebyla uzavřena v písemné formě, jed-
nalo by se o neplatnou změnu pracovní 
smlouvy z důvodu absence povinné pí-
semné formy. Dle § 582 odst. 1 občan-
ského zákoníku, není-li právní jednání 
učiněno ve formě stanovené zákonem, 
je neplatné, ledaže strany vadu doda-
tečně zhojí. Dle tohoto ustanovení ve 

spojení s § 4 zákoníku práce lze kon-
statovat, že strany jsou oprávněny ne-
dostatek písemné formy změny pracov-
ní smlouvy dodatečně zhojit. Současně 
však dle § 20 zákoníku práce není mož-
né se v případě neuzavření změny pra-
covní smlouvy ve formě, kterou vyžaduje 
zákoník práce, to je v písemné formě, 

dovolat neplatnosti, bylo-li již započato 
s plněním. Toto ustanovení se výslovně 
vztahuje i na jednání, jimiž se mění zá-
kladní pracovněprávní vztah. Pokud již 
tedy začal zaměstnanec konat práci na 
základě změny pracovní smlouvy, není 
možné se již její neplatnosti z důvodu 
písemné formy dovolat.

 Je nutné provést změnu obsa-
hu pracovního poměru písem-

ně? Jaké důsledky by mělo pouze 
ústní sjednání takové změny?

ZMĚNA OBSAHU PRACOVNÍHO POMĚRU

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Mateřský jazyk je vzácný 
dar. S jeho pomocí vyrůstá-
me a vzděláváme se. Bez něj 
bychom nikdy nemohli vní-
mat podmanivou krásu lid-
ského života.

Český jazyk nepatří u žáků 
k příliš oblíbeným vyučova-
cím předmětům. Často je nudí 
a obtěžuje svým složitým pra-
vopisem a náročnou mluvni-
cí. Žáci méně čtou. Méně spo-
lu mluví. Jejich slovní zásoba 
povážlivě chřadne. Vyjadřují 
se zrychleně. Jejich ústní a pí-
semný projev se dostává pod 
tlak „jazyka“ internetu a so-
ciálních sítí, všudypřítomné 
angličtiny.

Náš rodný jazyk je pod ob-
rovským nájezdem globali-
zace a digitalizace, do jeho 
všedního projevu proniká 
mohutný příval tisíců dosud 
neznámých slov. Stále častěji 
se u jeho uživatelů, a to i ve 
veřejném prostoru, protlaču-
je snaha nahrazovat spisovný 
jazyk pohodlnou a nedbalou 
obecnou češtinou. Schopnost 
správně a bezchybně se vy-
jadřovat povážlivě ustupuje, 
a to v celé společnosti, tedy 
i ve školách. Postupně se pod-
kopává jeho jedinečná význa-
mová a vyjadřovací bohatost. 
Vynořují se obavy o budouc-
nost našeho rodného jazyka 

a odhodlání ochraňovat jej zá-
konem. Především mládež drtí 
češtinu svou svébytnou mlu-
vou. Hacknutá čeština! Gudík 
sype na fejso pár líbíček. Jab-
kař lajkuje na instáči. Fofrstu-
dent olíbil status. Ančeština 
v poho. Užo! Dáme jí mrzíka 
nebo úžasíka. Současná mlá-
dež je nesporně vynalézavá. 
Ve svém vyjadřování však ne-
jednou úsečná, příliš pohodl-
ná a krajně ledabylá. Její ge-
nerační čeština divoce vzkvé-
tá. Že jí nerozumíte? Nevadí. 
Málo gůglíte. 

Živoucí mateřský jazyk lec-
cos vydrží a obstojí v těžkých 
časech i zkouškách. Jen my, 

jeho každodenní uživatelé, 
bychom neměli k němu ztrá-
cet přirozenou úctu a pokoru. 
Neubližovat mu svou povrch-
ní neznalostí. Jazyku nelze 
nic nařizovat a vyčítat. Jeho 
tvárnou proměnu určují lidé. 
Zodpovědnost za jeho správné 
a bezchybné užívání přebírá 
na sebe každý z nás. Nikdy 
bychom neměli zapomínat, 
že rodný jazyk představuje 
vzácné dědictví předchozích 
pokolení.

Roman KANTOR
P. S. Uvedené novotvary 

převzaty z knihy Hacknutá 
čeština: neortodoxní slovník 
dnešní mateřštiny, 2018.

KOMENTÁŘ

DÁME ANČEŠTINĚ MRZÍKA NEBO ÚŽASÍKA

NOVINÁŘI Z ČT24 VE ŠKOLNÍM PROJEKTU

Ve Střední škole DUKE Ná-
horní nám již několik let ta-
kovou možnost dává program 
Erasmus+. V rámci dvouleté-
ho mezinárodního projektu 
s názvem Učme se číst, čte-
ním se učme se nám podařilo 
v Ústřední knihovně Městské 
knihovny v Praze uspořádat 
besedu s osobnostmi z ČT24. 
Tématem byla důvěryhodnost 
současných médií a ověřování 
pravdivosti informací ve světě, 
v němž sílí tlak propagandy 
a hoaxů. Hlavního slova se ujal 
editor zpravodajství Petr Švec, 
který přizval i své kolegyně 
Danielu Písařovicovou a Adé-
lu Paclíkovou. Tištěná média 
zastupoval Pavel Švec z Mladé 
fronty Dnes. 

V obecenstvu se kromě 
účastníků projektu – čes-
kých a slovenských středo-
školáků – objevili i zástupci 
veřejnosti. Z jejich úst zazně-
ly některé kritické připomín-
ky k televiznímu zpravodaj-

ství. Nejvíce prostoru dostal 
nespokojený divák, který si 
stěžoval na to, že moderátoři 
skáčou politikům do řeči. Na 
základě této výtky se Daniela 
Písařovicová snažila vysvět-
lit, že jejím úkolem je poli-
tika přimět k odpovědím na 
to, co zajímá občany, a nikoli 
nechat hosta svévolně mluvit 
nebo se odpovědím vyhýbat. 
„Co byste se z takové debaty 
dozvěděl?“ 

Díky Adéle Paclíkové přišla 
řeč na sociální sítě, které v po-
slední době ovlivnily práci no-
vinářů. Čím více je lidé vyu-
žívají, tím méně jsou politici 
ochotní spolupracovat s médii. 
Mají totiž mnohem jednodušší 
a bezpečnější způsob, jak se 
k veřejnosti dostat. „Je samo-
zřejmě pohodlnější se k nějaké 
nepříjemné kauze, do které je 
dotyčný zapleten, vyjádřit sta-
tusem na facebookovém profi-
lu než z očí do očí odpovídat 
na otázky novináře.“ Zkušená 

reportérka také poukázala na 
problém s ochranou osobních 
a obchodních údajů, kvůli kte-
ré je teď mnohem těžší se do-
stat k informacím týkajícím se 
způsobu nabytí majetku. 

Velkým tématem byly tzv. 
fake news a jejich šíření. Pa-
vel Švec si připravil prezenta-
ci, ve které se věnoval důvo-
dům, proč fake news vznikají 
a jak je odhalit. Jaká je tedy 
zásadní rada? V první řadě ne-
věřme článkům, pod které se 
nikdo nepodepsal, nebo dokon-
ce vyšly v médiu, jehož majitel 
i složení redakce jsou nedohle-

datelné. Jeho varování doplnil 
i Petr Švec, který se s publikem 
podělil o jeden základní novi-
nářský fígl. „Když za mnou 
přijde neznámý člověk s tím, 
že na někoho něco má, neza-
čínám tím, že si to jdu ověřit, 
ale snažím se zjistit, proč mi 
to ten dotyčný říká, co ho k to-
mu vede, protože tak se nejlé-
pe dostanu k pravdě a o tu mi 
jde.“ Besedu jsme tedy zakon-
čili radou, která se netýká jen 
mediálního světa, ale můžeme 
ji uplatnit i v oblasti mezilid-
ských vztahů. 

Pavlína VOČKOVÁ

Na základě letitého působení ve školství si dovoluji tvr-
dit, že by se školy měly více zapojovat do veřejného živo-
ta. Nemám tím na mysli jen pasivní účast na pořádaných 
akcích, ale hlavně roli organizátora. 
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Mé cesty do 
hlubin mozku 
VLADIMÍR BENEŠ

Zpověď našeho nejznáměj-
šího neurochirurga. O živo-
tě, smrti, naději i zázracích 
moderní medicíny. Co vše 
víme o mozku a co o něm 
naopak nikdy vědět nebude-
me? Proč mozek jako jediný 
orgán nebolí? Dokážeme pře-
dejít těžkým nemocem, jako 
jsou Parkinson, Alzheimer, 
mrtvice či mozkové nádory? 
Má se těžce nemocným li-
dem podávat tvrdá pravda, 
nebo milosrdná lež? Měl by 
člověk dostat možnost sám 
se rozhodnout, že už nechce 
žít? Knihu vydalo naklada-
telství Martin Moravec.

DLOUHEJ ÚNOR KAPELY MANDRAGE

PŘÍBĚH LÁSKY V DIVADLE V DLOUHÉ
Přijďte si připomenout tragický 
příběh lásky Romeo, Julie a tma, 
který se odehrává v době stra-
chu a stupňovaného teroru za 
heydrichiády. Zdařilá dramatiza-
ce stejnojmenné novely Jana Ot-

čenáška je na programu 22. led-
na. V hlavních rolích excelují Pa-
vel Neškudla a Marie Poulová, 
která za postavu Ester získala 
širší nominaci na Cenu Thálie. 
Více na www.divadlovdlouhe.cz.

Kapela Mandrage zve na své 
únorové koncerty. Ty se usku-
teční ve velkých sálech v Pra-
ze, v Hradci Králové, Liberci, 
Českých Budějovicích, Plz-
ni a Ostravě. Kapela na nich 
představí svou novou desku. 
Na turné Dlouhej únor Man-
drage vyrazí společně se zpě-
vákem Sebastianem. „Rok 
2020 bude přestupný, a na-
víc je únor měsícem absti-
nence, což z něj udělá nesne-
sitelně dlouhé období. Tenhle 
ú(n)morný čas jsme se rozhod-
li zpříjemnit nám i fanouškům 
sérií koncertů v sedmi největ-

ších českých městech. V rám-
ci turné bychom rádi, krom již 
známých věcí, představili nové 
album v celé své kráse. A bude 

co představovat,“ říká klávesi-
sta kapely Mandrage Franti-
šek Bořík. Více se dozvíte na 
www.mandrage.cz.

Slavný román Karla Čap-
ka Matka o střetu ženského 
a mužského vidění smyslu 
a poslání bude mít 5. února 
premiéru ve Vršovickém di-
vadle MANA. Pod taktovkou 
renomovaného režiséra Pe-
tera Gábora se v hlavní roli 
matky představí herečka Jit-
ka Smutná. Nové nastudová-
ní připomíná také 130 let od 
Čapkova narození. „Čapek nás 
provokuje a klade si otázky 
o životních hodnotách. Pole-

mizuje o ceně lidského živo-
ta i o sebeobětování pro dob-
rou věc. Co má větší cenu? To 
jsou témata, která určitě di-
váka zaujmou,“ říká režisér 
Peter Gábor o příběhu ženy, 
která postupně ztrácí svoje 
nejbližší. Ve své bolesti a sa-
motě matka nechápe muž-
skou povinnost bojovat a umí-
rat pro slávu, čest a pravdu 
a trápí ji strach o život nej-
mladšího syna. Bližší info na 
www.vrsovickedivadlo.cz.

HRA O HRDINSTVÍ A MATEŘSKÉ LÁSCE



10 číslo 2ŠKOLSTVÍIT PORADNA

Když se podíváme na běžnou 
školu, mateřskou či základní, 
tak používají IT především pro 
výuku, dále pak pro chod ško-
ly a pro zveřejňování informa-
cí o škole. K tomu se vztahují 
dvě zásady: Bezpečnost a od-
dělování osobních a služebních 
záležitostí.

Bezpečnost především 
Toto heslo se hodí na jakéko-
li konání v životě a tím víc 
i na práci s výpočetní tech-
nikou, na uživatele, správce 
nebo na toho, kdo to platí (tzv. 
sponzor). V první řadě to zna-
mená správné nastavení a po-
užívání přihlašovacích údajů, 
ale také správné chování uži-
vatelů a správné rozhodnutí, 
co vlastně chceme zajišťovat 
my sami a co si raději nechá-
me zajistit jako externí služ-
bu – ať už placenou, nebo ne-
placenou. V této souvislosti 
jsme se zmiňovali o různých 
externích službách, jako je 
webhosting – externí provo-
zování webových stránek, ex-
terní provozování mailových 
služeb, externí úložiště doku-
mentů aj. 

Pozor na neznámé zdroje
Jako uživatelé bychom vždy 
měli vědět, s čím pracujeme, 
a vyvarovat se toho, abychom 
spustili na svém pracovišti co-
koliv, o čem si nejsme jisti, že 
je v pořádku. Nedávno jsem 
slyšel zajímavý případ – před 
vchodem do jedné nejmenova-
né firmy v sousední zemi stál 
muž v pestrobarevném saku 
a rozdával flashdisky s videem, 
které mělo propagovat cestov-
ní kancelář, její zájezdy a uka-
zovat zajímavé turistické cíle. 
Součástí byl i leták. Prostě kla-
sická reklamní kampaň. Hod-
ně lidí si flashdisk s letákem 

vzalo, po příchodu do práce ho 
zasunuli do počítače, podívali 
se, co obsahuje a přesně podle 
letáku tam byl soubor nazva-
ný katalog zajímavých desti-
nací. A většina z nich na něj 

klikla. A skutečně začal film 
o krásách hotelových rezortů 
v Karibiku – celých pět mi-
nut. Mezitím se ovšem začal 
do celé sítě šířit vir, který do 
24 hodin ochromil celou firmu. 
Onen muž v pestrobarevném 
saku samozřejmě po půl hodi-
ně rozdávání zmizel a cestov-
ní kancelář, jejíž jméno bylo 
v případu zneužito, o ničem 
nevěděla. 

Zálohovat data off-line
V současné době ještě dozní-
vají informace o ochrome-
ní provozu šifrovacím virem 

v nemocnici v Benešově ne-
bo v OKD. V těchto případech 
nestačí, že máme data ulože-
ná někde na síti, pokud má-
me tento prostor připojený ja-
ko síťový disk k napadenému 
počítači s právem zápisu nebo 
tam data automaticky synchro-
nizujeme. Prostě vir zašifruje 
data na síťovém disku, respek-
tive si sami zasynchronizuje-
me již zašifrovaná data. Je po-
třeba zálohovat data do médií, 
která jsou oddělena od počíta-
čové sítě (tzv. off-line), napří-
klad páska nebo disk, které se 
po provedení záloh vyjmou ze 
zálohovacího zařízení a uloží 
se nejlépe do ohnivzdorného 
trezoru v jiné budově, než jsou 
zálohované počítače. Pokud to-
to děláme každý týden a máme 
řekněme sadu pěti zálohova-
cích médií, máme v podstatě 
jistotu, že najdeme nezasažená 
data pro obnovu – byť i s něja-
kou ztrátou dat. Obdobně by-

chom se měli chovat ve škole, 
ale třeba i doma – záloha na ex-
terní disk je v pořádku, pokud 
ten disk ovšem nenecháme po 
zálohování u počítače, ale od-
neseme ho třeba do zásuvky 
stolu v práci (jednou za čas). 
Jen tak se po vyloupení nebo 
požáru dostaneme nazpět ke 
svým datům, elektronickým 
fakturám nebo uloženým fo-
tografiím.

Oddělit osobní od 
služebního
Nejde o to, že používání slu-
žebního počítače k vyřizová-
ní osobních věcí může být 
někde zakázáno a případně 
sledováno a postihováno, ale 
hlavně jde o mailovou komu-
nikaci. Pokud máme služební 
mail, pak ho používáme pro 
služební účely. A pro služeb-
ní účely používáme v mailu 
funkce, a to ať už jako vir-
tuální mailové adresy, či pří-
mo mailové schránky. Takže 
mailová adresa ucetni@dol-
niskola.cz je nejen v pořád-
ku, ale také správně použi-
tá, zatímco josef.okurka@se-
znam.cz coby mail účetního 
této školy je špatně. Pokud 
dotyčný ukončí pracovní po-
měr, je veškerá komunikace 
s účetním ze spolupracujících 
firem ztracena nebo v horším 
případě končí v nesprávných 
rukách člověka, se kterým se 
škola nemusela rozejít právě 
v dobrém. 

Samostatné mailové účty
Pro osobní účely máme svůj 
soukromý mail, kam nám cho-
dí vše soukromé. A tyto dvě 
kategorie nesměšujeme. Po-
kud měníme práci, pak pra-
covní mail zaniká, ovšem náš 
soukromý mail může existovat 
trvale. I pro osoby, které ma-
jí vícero zaměstnání, platí, že 
pro každé zaměstnání mají mít 
svůj samostatný mail a komu-
nikaci pro to konkrétní zaměst-
nání či podnikání mají prová-
dět právě z mailu, který je pro 
ně určený a jednoznačný.

Vladimír MÜLLER

BEZPEČNOST JE TAKÉ CHYTRÉ ZÁLOHOVÁNÍ
O informačních technologiích se dá psát dlouho, je to ob-
last složitá a především rozsáhlá. Současný díl bude tak 
trochu opakování a také zamyšlení nad IT a aktuálním 
děním.

Zálohovat data musíme do médií, která 
jsou oddělena od počíta čové sítě (tzv. off-
-line), napří klad na pásku nebo disk, které 
se  uloží  v jiné budově.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE O HODNOTNÉ CENY
Mlékárna Valašské Meziříčí 
ve spolupráci se společnos-
tí Manner připravila pro své 
zákazníky soutěž o zajímavé 
ceny. Ta probíhá až do 13. 3. 
2020 prostřednictvím face-
bookových stránek Mlékár-
ny Valašské Meziříčí www.
facebook.com/mlekarnavm. 
Vyhrát lze víkendový pobyt, 
kávovar, lyže, sáně, přilby či 
další zajímavé ceny.

„Po Vánocích téměř kaž-
dý myslí na to, jak se dostat 
zpět do formy, proto se více 
zajímáme o to, co jíme. Na-
še výrobky se skvěle hodí 

do zdravého jídelníčku. Bí-
lý jogurt si můžeme vychut-
nat samostatně, ale také jako 
součást zdravé snídaně ne-
bo svačinky,“ říká Radka Be-
nešová, marketing manager 
Mlékárny Valašské Meziříčí. 
„Připravili jsme recepty, kte-
ré můžeme zařadit do pová-
nočního zdravého jídelníčku. 
Palačinky s proteinem a na-
ším Bílým jogurtem nastar-
tují ráno a smoothie s Kefí-
rovým mlékem nízkotučným 
je skvělou odpolední svačin-
kou,“ dodává Radka Benešo-
vá.

Zdravé palačinky 
s proteinem
Ingredience

   150 g Bílého jogurtu z Mlé-
kárny Valašské Meziříčí

   30 g proteinu (vanilkový, čo-
koládový)
  1 vejce
  50 až 100 ml vody
  ovoce a oříšky dle chuti
   javorový sirup nebo med na 
dochucení

Postup
Nejprve rozklepneme celé vej-
ce do mísy a přidáme protei-
nový prášek s vodou. Vodu lije-
me postupně, nemusíme použít 
všechnu, tak aby vzniklo střed-
ně husté těsto. Vzniklé těsto li-
jeme na pánvičku, tvoříme malé 
lívance a opékáme z obou stran. 

Mezi vzniklé lívance můžeme 
dát Bílý jogurt z Valašska, po-
sypat ovocem, oříšky a dochutit 
medem či javorovým sirupem.

Smoothie 
s kefírem
Ingredience

   sklenice Kefírového mléka 
nízkotučného z Mlékárny 
Valašské Meziříčí
  300 g jahod
  řapíkatý celer
  1/2 banánu
  2 lžíce ovesných vloček 

Postup
Suroviny rozmixujeme a nalije-
me do sklenice. Můžeme dozdo-
bit nasekanými oříšky a mátou.
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DOPLŇTE SI KNIHOVNU NOVOU PUBLIKACÍ

Publikace je určena rodičům, logopedům 
a pedagogům. Stejně jako v úspěšném 
prvním díle, který se věnoval hláskám 
L, R, Ř, vede děti ke správné výslovnosti 
logopedka Lucka. Tentokrát si na pomoc 
přibrala kočku Číču. Společně s nimi dě-
ti procházejí zábavná cvičení, plní úkoly 
a hravou formou se učí správné artiku-
laci. Vtipné obrázky zpříjemňují učení a lákají k vybarvení. 
Více na www.albatrosmedia.cz.

Willa Drakeová si přesně pamatuje zá-
sadní okamžiky svého života: Když jí bylo 
jedenáct, opustila ji matka. Když jí bylo 
jednadvacet, vzdala se svých akademic-
kých ambicí a přijala nabídku k sňatku. 
Když jí bylo čtyřicet jedna, došlo k ne-
hodě, která z ní udělala vdovu. Nyní je 
Wille šedesát jedna let a ráda by se sta-
la babičkou. A právě tehdy ji překvapí telefonát od neznámé 
mladé ženy s prosbou o pomoc. Více na www.euromedia.cz.

Malý lední medvídek Lars rád poznává 
svět. Jednou na svých cestách potká 
i malého sibiřského tygra Thea, který 
se ztratil a nemůže najít své rodiče. 
Lars se rozhodne, že malému Theovi pomůže, a společně se 
vydávají na cestu. Během svého putování zažívají ohromná 
dobrodružství, poznávají nové kamarády, a dokonce se i sve-
zou na velbloudovi. Více na www.euromedia.cz.

Dobrodružný příběh o cestě za pokla-
dem svatého Václava. Vojta s Klárkou se 
s pomocí trochu bláznivého vědce Alexe 
dostávají do minulosti a podaří se jim na-
vštívit dobu knížete Václava, císaře Kar-
la IV., Jiřího z Poděbrad, císařovny Ma-
rie Terezie nebo Tomáše G. Masaryka. 
Kniha kombinuje čtení s luštěním. Kaž-
dá kapitola je ukončena logickým, matematickým, jazyko-
vým, postřehovým či jiným úkolem. Více na www.portal.cz.

Naučte své děti říkat č, š, ž

Běh času

Lední medvídku, 
znáš cestu?

Tajemství pokladu sv. Václava

IRENA ŠÁCHOVÁ

ANNE TYLEROVÁ

HANS DE BEER

RENATA ŠINDELÁŘOVÁ
Zapomeňte na všechny nepovedené reformy 
školství. Co může za problémy ve vzdělá-
vacím systému? Autor se zamýšlí nad vli-
vem poznatků neurověd, technologického 
boomu i sociálních nerovností na součas-
né školy. Popisuje, jak se mění způsob na-
bývání vědomostí, prohlubování poznání 
či motivace učit se. Kniha, která se stala 
bestsellerem, vychází znovu rozšířená, aktualizovaná. Kni-
hu vydalo nakladatelství Nová beseda.

Co je nového ve vzdělávání
TOMÁŠ FEŘTEK

Kreslení je veliká zábava. Ně-
kdy je ale potřeba trocha odva-
hy, aby se svět barevného dob-
rodružství otevřel. Pojďme na 
to spolu. Čmárni si! To musíš 
zkusit! Nakreslíš si, co tě láká. 
Kulatou koblihu nebo želvu z půlkruhu. Ohňostrojem růz-
ných tvarů projasníš noční oblohu a taky třeba monstertra-
ky. Nakresli svůj vlastní svět a zarýmuj si s námi hned. Více 
na www.albatrosmedia.cz.

Tříčlenná rodina, manželský pár, dva 
nezadaní muži a dvě rozvedené ženy se 
scházejí na desetidenním léčebném po-
bytu v luxusních lázních uprostřed pus-
tiny. Důvody, které sem tyto navzájem 
úplně cizí lidi přivedly, jsou nejrůznější 
tělesné neduhy, psychické bloky, dušev-
ní vyčerpání… Jsou však na správném 
místě? Více o novince autorky světových bestsellerů Sedmi- 
lhářky a Manželovo tajemství hledejte na www.euromedia.cz.

Nakresli si svůj svět

Úplně cizí lidé

VĚRA ŠTIKOVÁ

LIANE MORIARTY

Kniha s hrabalovským názvem je soubor 
cestopisných esejů, které autor psal kaž-
dý týden do časopisu Týdeník Echo. Je to 
svým způsobem jedinečný obraz světa 
blízkého i trochu přespolního, vznikající 
za pochodu, jenž se nesmí nikdy zasta-
vit. V textech se prolínají osobní zážitky 
s historií, dějiny umění s politikou, ro-
mantika s humorem, většinou hořkým a melancholickým. 
Kniha vyšla v nakladatelství Echo Media.

Výpravy pro starší a pokročilé
JIŘÍ PEŇÁS


