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„Neuspějí pouze ti, kteří se o nic nepokusí.“ Ilka Chase

Pokud žáky dokážeme vhodně 
motivovat a zaujmout, téměř 
vždy se dostaví lepší výsledky. 
Často ale zapomínáme na uči-
tele a jeho potřebnou motivaci 
k dalšímu odbornému a osob-
nostnímu rozvoji. Přirozenou 
součástí jeho každodenní práce 
za katedrou je nepřetržité sebe-
vzdělávání. Rok co rok unaveně 
sepisuje do kolonek formuláře 
DVPP všechny absolvované se-
mináře, školení, kurzy, soustře-
dění, přednášky, zkoušky a ji-
né formy vzdělávání. Součas-

ně by měl před sebou spatřovat 
obrysy své kariérní dráhy. Bez 
správné motivace však nikdy 
nepocítí povznášející úspěch 
ani drobnou radost.

Nároky na pracovníky ve 
školství dramaticky narůsta-
jí. Neustále se od nich vyžadu-
je více práce a výsledků. Více 
volného času, vlastní aktivi-
ty a vstřícnosti. Málokdo jim 
však nabízí výhled osobnost-
ního a profesního růstu. Ten 
možná ani neexistuje. Zamýš-
lený kariérní řád před dvěma 

lety propadl u politiků a části 
učitelů. O jeho reparát se za-
tím nikdo nepokusil. Čeho mů-
že schopný pedagog po dlou-
hých letech poctivé služby ve 
školství dosáhnout? Možná tak 
málo vděčné funkce předsedy 
předmětové komise, výchovné-
ho poradce nebo dokonce pre-
ventisty. V lepším případě zá-
stupce ředitele. A tady závratná 
kariéra úspěšně končí. Někte-
ří jednotlivci se snaží uplatnit 
své schopnosti ve školských od-
borech. Jiní natrvalo utíkají ze 
sboroven. Přitom snad na kaž-
dém jiném pracovišti se může 
pracovitý a schopný člověk vy-
pracovat. 

Ve škole bývá vrcholná po-
zice ředitele obvykle dlouho-

letá. Někdy v ní jeden člověk 
setrvává i dvacet let. Beznaděj 
se u ostatních kolegů ještě ví-
ce prohlubuje. Nedivme se, že 
uvedená situace nepříznivě na-
hrává vyhoření a nežádoucím 
stereotypům, nedostatku inicia-
tivy a aktivity. Není nic horšího 
než ztráta podpory osobnostní-
ho růstu a profesní budoucnos-
ti. Většině učitelů pak nezbývá 
vůbec nic jiného než se nechat 
motivovat a povzbuzovat někte-
rými svými žáky a výsledky je-
jich vzdělávání. Více než dříve 
pociťujeme nepřítomnost dob-
ře nastaveného a spolehlivého 
systému profesní podpory pe-
dagogů. Bez ní se nebude škol-
ství ubírat správným směrem.

Roman KANTOR

UČITELŮM SCHÁZÍ PROFESNÍ PODPORA
Častá příčina nespokojenosti mnohých učitelů a jejich 
předčasné odchody ze škol obvykle spočívají v nedosta-
tečné profesní motivaci. Není výjimkou, že kantor sedí po 
třiceti letech stále na stejné židli ve stejném kabinetu. 
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„Aha, tak to bude omyl. Objednala jsem někoho na ty naše hajzlíky, ale nechtěla 
jsem vás z PPP. Myslela jsem na instalatéry!“
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Do projektu Příběhy našich sousedů, 
který se v Kladně a okolí koná letos 
poprvé, se zapojilo celkem deset žákov-
ských týmů ze dvanácti základních škol 
z Kladna, z Buštěhradu, Kamenných Že-
hrovic, Libušína a Unhoště. Ve spolu-
práci se svými pedagogy a regionální 
koordinátorkou Post Bellum žáci nato-
čili životní příběhy pamětníků a během 
ledna je zpracují do podoby audio- nebo 
videoreportáže. 

„Projekt Příběhy našich sousedů dě-
tem dává možnost poznat novodobé dě-
jiny naší země skrze zajímavé povídání 
lidí, kteří žijí okolo nich. Děti pracu-
jí v týmu, učí se kritickému myšlení 
a ověřování informací. Musejí navzdo-
ry nejrůznějším překážkám dotáhnout 
do konce poměrně složitý úkol. Na kon-
ci projektu se postaví na jeviště a pre-
zentují před sto padesáti lidmi,“ uvádí 
Magdalena Benešová, vedoucí vzdělá-
vacích projektů Post Bellum.  pik

„Vítáme vás v naší škole na tradičním dni 
otevřených dveří. Dovednosti prezentují 
naši spolužáci napříč všemi obory. Pojďte 
si prakticky vyzkoušet, co žáci umí. Těší 
se na vás všichni – příští rok otevíráme 
učební obory automechanik, kuchař-číš-
ník, prodavač a truhlář a maturitní obo-
ry cestovní ruch, hotelnictví a turismus, 
kosmetička, podnikání, obchod a služby 
a sociální činnost,“ znělo z úst žáků 1. roč-
níku oboru cestovní ruch, kteří se bravur-
ně zhostili role průvodců. 

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo se 10. ledna 
zaplnilo třemi stovkami návštěvníků, aby 
se seznámili s prezentační akcí, kterou 
škola nabízí. Představily se obory i příro-
dovědné či humanitní předměty. Nabídka 
byla velice pestrá, od češtiny a cizích ja-
zyků přes maturitní zkoušky, zahraniční 
pobyty, informatiku, obchodní korespon-
denci, chemické pokusy až k míčovým 
hrám v tělocvičně.

Ludmila KARPÍŠKOVÁ 

V předvánočním čase uspořádala naše 
Střední škola gastronomie a farmářství-
Jeseník den otevřených dveří. Akce byla 
určena nejen pro žáky základních škol, 
abychom jim představili další možnosti 
jejich studia, ale také pro širokou veřej-
nost. Program, který uspořádali samotní 
studenti školy, byl opravdu bohatý. Ná-
vštěvníci si mohli vyzkoušet zdobení per-
níčků, gastronomický kvíz, seznámit se 
s řeznickou výstrojí, činností sedlářů, vče-
lařů, obdivovat šperky z kovářské dílny 
nebo si dát nealkoholické drinky s palačin-
kou. Celou akci ukončila tombola, kterou 
tvořily ceny z dílen žáků naší školy. Již 
nyní se těšíme na další ročník této akce. 

Lenka LUKEŠOVÁ

Vzpomínky pamětníků 

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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Ústřední inspektor Tomáš Za-
tloukal zdůrazňuje, že ČŠI ne-
jde už tolik jako dříve o kont-
rolu dokumentace a formální 
správnost všech administra-
tivních záležitostí, ale dale-
ko víc o „sledování pedago-
gických procesů a hodnocení 
podmínek, průběhu a výsled-
ků vzdělávání“, se snahou 
přispět ke zvyšování kvality 
vzdělávání. 

Výběrová pomoc 
Nad tím, co přináší právě zve-
řejněná výroční zpráva ČŠI, 
se zamýšlí například David 
Klimeš v článku nazvaném 
„Z rozdílů mezi školami jsou 
propasti. Některé kraje už 
opustily republiku“. Hlavní 
pozornost si podle něj zaslou-
ží alarmující problémy a ty se 
opakovaně a nejvýrazněji ob-
jevují ve dvou krajích. „Od-

chod Ústeckého a Karlovar-
ského kraje ze svazku s re-
publikou je realitou. Alespoň 
ve školství. Jinak se totiž vý-

roční zpráva České školní 
inspekce interpretovat nedá. 
A její závěry potvrzuje i nové 
mezinárodní šetření žáků de-
vátých tříd a prvních ročníků 
středních škol PISA 2018,“ pí-
še David Klimeš. Prvořadým 
úkolem dneška je podle něj 
výběrová pomoc žákům v re-
gionech, které se propadají. 

Učitelé se vzdělávají
Proti závěru, že je nutné po-
moci především těm skutečně 

ohroženým, lze těžko něco na-
mítat. Na druhou stranu (a na-
štěstí) se výroční zpráva České 
školní inspekce dá interpreto-
vat i ji nak. Učitelé odvádějí ob-
rovský kus práce. Jejich ochota 
neustále se vzdělávat a napl-
ňovat rostoucí požadavky i za 
všeobecně známých okolností 

je obdivuhodná. Stovky stran 
výroční zprávy v mnoha ohle-
dech velmi pozitivně hodnotí 
kvalitu pedagogické práce na 
všech stupních škol a součas-
ně ukazují náročnou, netrivi-
ální a do mnoha detailů pro-
myšlenou cestu dál. Ta začíná 
péčí o nejmenší děti, a tak se 
alespoň stručně podívejme na 
její současné plusy a minusy.

Rovné příležitosti
V oblasti předškolního vzdě-

lávání pokračovala realizace 
změn, které přinesla novela 
školského zákona v roce 2016, 
například povinný poslední 
ročník předškolního vzdělává-
ní pro děti, které do začátku 
školního roku dovrší pět let, 
možnost individuálního vzdě-
lávání dítěte, garance místa 
v mateřské škole každému 
dítěti od tří let nebo umož-
nění zápisu lesních mateř-
ských škol do rejstříku škol. 
Inspektoři při návštěvách 935 
mateřských škol a 7 733 hos-
pitacích ocenili zkvalitňování 
materiálních podmínek škol, 
rovné příležitosti ke vzdělává-
ní pro každé dítě, příjemnou 
atmosféru jak mezi učitelka-
mi a dětmi, tak mezi dětmi 
navzájem a snahu vytvářet op-
timální vzdělávací podmínky 
pro děti se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. 

Přeplněné třídy
Hlavním problémem je vyso-
ký počet dětí ve třídách, kte-
rý neumožňuje individuální 
přístup. „Téměř polovina za-
psaných dětí byla vzdělávána 
ve třídách, ve kterých byl na 
podkladě výjimky počet dě-
tí navýšen na 25 až 26 (27,4 
procenta dětí), do maximál-
ního počtu 27 až 28 bylo za-
psáno dalších 22,7 procenta 
dětí.“ Ředitelky mateřských 
škol jsou zatížené vyšším po-
čtem hodin přímé pedagogic-
ké práce a nemají podpůrný 
personál, který by pomohl 
s vedením školy. „Dopadem 
je stagnující kvalita průběhu 
vzdělávání ve více než polovi-
ně hodnocených mateřských 
škol.“ 

Asi není nutné zdůrazňo-
vat, že cesta od mateřské 
školy k dobrému pracovní-
mu uplatnění zvláště třeba 
v Ústeckém kraji je skutečně 
trnitá a že představuje kom-
plex problémů, které jsme si 
způsobili na dlouhé cestě až 
do současné doby. Každopád-
ně je dobře, že o tom víme 
a že s tím můžeme něco dělat. 

Josef GABRIEL

Z právě zveřejněné výroční zprávy České školní inspekce 
lze vyčíst různé informace podle toho, na co se čtenář zamě-
ří nebo jakou optikou se na problémy českého školství dívá. 

Prvořadým úkolem je výběrová pomoc žá-
kům v re gionech, které se propadají. Tedy 
školám  kraje Ústeckého a Karlovarského.

POMOC ŽÁKŮM V ZAOSTALÝCH REGIONECH

FOTO: Petr MERTA
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AKCE ZA ZLEPŠENÍ PRÁCE PEDAGOGŮ NEKONČÍ

PRAŽSKÝM ÁMOSEM JE VERONIKA SVOBODOVÁ

Dosavadní předseda Rostislav 
Kohut se představovat nemu-
sel, stejně tak ani jeho místo-
předsedkyně Hana Tamchy-
nová. Zájem o post vedoucího 
republikového výboru sek-
ce projevil i Michal Kupka, 
předseda základní organiza-
ce ČMOS pracovníků školství 

při Základní a mateřské škole 
Brankovice a také místopřed-
seda OROS Znojmo a Vyškov. 

„Je mi 36 let, učím v malé 
základní škole, mám dvě ma-
lé děti a rád bych, aby se naše 
vzdělávání změnilo, aby bylo 
uchopitelné a aby byly nasta-
veny mantinely divoké neříze-
né inkluzi. Mojí motivací jsou 
i moje malé děti,“ řekl mimo 
jiné při svém představování. 
Stručným shrnutím práce re-

publikového výboru sekce za 
uplynulé čtyřleté období a při-
pomenutím, že podrobné infor-
mace najdou všichni ve svazo-
vých materiálech vydaných ke 
sjezdu školských odborů, kon-
krétně ve zprávě o činnosti, po-
kračoval ve vedení konference 
Rostislav Kohut. O současných 
problémech školských odbo-
rů promluvil jejich předseda 
František Dobšík. „Stávka ne-
byla debaklem, jak se o ní vy-
jádřil ministr školství Robert 
Plaga. Naopak jsem přesvěd-
čen o tom, že jsme si narov-
nali záda a naše kampaň Ko-
nec levných učitelů pokraču-
je. Nyní čekáme na hodnotící 
zprávu ministerstva školství 
za rok 2019. Ta by měla jas-
ně ukázat, zda platy pedago-
gů vzrostly o 15 procent,“ uve-
dl F. Dobšík a pokračoval, že 
odbory velmi sledují i to, jak 
dopadne rok 2020. „Zatím ře-
ditelé škol nevědí, ani my ne-
víme, co přesně bude. Rozpis 
rozpočtu má být 15. ledna (po 
termínu konference), samo-
zřejmě se ho zúčastníme. Už 
nyní však máme ze škol infor-

mace, že se ředitelé škol obá-
vají, zda budou mít dost pe-
něz. Problém vidí i instituce, 
jako jsou domy dětí a mládeže 
a další, které budou i nadále 
financovány prostřednictvím 
krajských úřadů. 

Vše sledujeme, a jak jsem 
přesvědčen, naše akce za zlep-
šení postavení pedagogů i je-
jich práce nekončí.“ 

Markéta Seidlová, místo-
předsedkyně ČMOS pracovní-
ků školství, vedle zhodnocení 
stávky a připomenutí, že i ona 
je přesvědčena, že akce Konec 
levných učitelů pokračuje a že 
nejsou vyloučeny ani další pro-
testní akce, požádala všechny 
přítomné, aby pečlivě sledovali 
webové stránky školských od-
borů a aby v případě potřeby 

včas utvářeli stávkové výbory. 
„Pokud pracuje stávkový vý-
bor, pokud jsme připravení, 
pak nás termín stávky nemů-
že překvapit, natož zaskočit. 
Termín stávky totiž nemůže 
být nikdy znám příliš dopře-
du, protože ho ovlivňuje řada 
událostí.“ 

Hlavním bodem volební kon-
ference sekce základního škol-
ství byla volba předsedy. Pře-
vážnou většinou hlasů všech 
přítomných byl zvolen Michal 
Kupka. Jeho místopředsedky-
ní byla opětovně zvolena Hana 
Tamchynová. Všichni přítomní 
jim pogratulovali a také vyjá-
dřili poděkování za dosavadní 
práci nyní již bývalému před-
sedovi Rostislavu Kohutovi.

Olga ŠEDIVÁ

Volební konference profesní sekce základního školství škol-
ských odborů začala představením uchazečů o post nového 
předsedy a místopředsedy republikového výboru sekce.  

Letos žáci základních a střed-
ních škol nominovali do anke-
ty Zlatý Ámos rekordních 98 

učitelek a učitelů. Ne všechny 
přihlášky splňovaly závazné 
podmínky, a tak v regionálních 

kolech bude o titul nejoblíbe-
nějšího učitele České republi-
ky bojovat 75 vyučujících. 

První z celkem osmi regio-
nálních kol se uskutečnilo 
16. ledna v pražském Škodově 
paláci. Devět žákovských týmů 
před porotou obhajovalo kandi-
daturu svého oblíbeného učite-
le či učitelky. Pět jich bylo ze 
základních škol, dva z gymná-
zií a po jednom ze zdravotnic-
ké školy a akademie řemesel. 

Úkolem tříčlenných dět-
ských týmů bylo přesvědčit 
porotu, že právě ta jejich pa-
ní učitelka či pan učitel si ti-
tul Zlatý Ámos zaslouží nejvíc. 
Někteří to pojali volněji, jiní 
se pečlivě připravovali. Porota 
si všímala nápaditosti, smyslu 

pro humor i vzájemného vzta-
hu mezi učiteli a jejich žáky. 
Pražské kolo mělo i jednu rari-
tu. Nominována totiž byla i pa-
ní Kateřina, kterou děti znají 
z Divadla Spejbla a Hurvínka. 
I když je to zdánlivě jen lout-
ka, je to paní učitelka. Pod je-
jí přihlášku se podepsala více 
než stovka příznivců, a proto-
že splnila i další podmínky, 
organizátoři ji zařadili mezi 
soutěžící.

Pražským Ámosem pro rok 
2020 se stala Veronika Svobo-
dová z jazykové základní ško-
ly na Praze 4. Do březnového 
semifinále porota poslala i Ka-
rolínu Záhořovou, která učí na 
zdravotnickém lyceu.

DTA

FOTO: Autorka
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Pokud víme, čeho chceme do-
sáhnout, dáváme našim akti-
vitám jasný směr. Dobře defi-
novaný cíl pomáhá pedagogům 
v plánování učebních aktivit 
směřujících ke splnění cíle, 
u žáků pak zvyšuje pravdě-
podobnost jejich úspěchu.

Vzdělávací cíl
Vzdělávací cíl je to, co doufá-
me, že se žáci naučí, když se 
zapojí do konkrétního sledu ak-
tivit. Pohybuje se od obecných, 
například „žák vyjádří své po-
třeby a svá očekávání“, po kon-
krétní, např. „žák sestrojí graf 
přímé úměrnosti“. V okamži-
ku, kdy však učitel zvolí akti-
vity, které promyšleně nevedou 
ke stanovenému cíli, je mno-
hem menší pravděpodobnost, 
že se žáci naučí to, co se naučit 
mají. Z toho důvodu je vhodné 
začít plánovat od konce, kdy 
začínáme jasně formulovaným 
cílem, který je ideálně směřo-
ván na žáka (jedná se o tzv. plá-
nování pozpátku).

Adekvátní náročnost
Dobře definovaný cíl by měl 
splňovat několik kritérií. Zá-
kladem je jeho zhodnotitelnost. 

Vždy bychom měli být schop-
ni ověřit, zda žák daného cíle 
dosáhl, nebo je ještě na cestě 
učení. Proto při formulaci vo-
líme náležitá aktivní slovesa, 
která svým zněním vypovída-
jí o náročnosti pro žáka a také 
o tom, jaké aktivity je vhodné 
zvolit pro jeho ověření.

Druhým kritériem je dosaži-
telnost. Cíle by pro žáky nemě-
ly být nepřiměřeně obtížné, ale 
ani příliš snadné. Adekvátní 
náročnost je klíčová pro mo-
tivaci žáků v průběhu učení. 
V heterogenních třídách jsou 
však mezi žáky pochopitelně 
rozdíly, které mohou stanovení 
cílů komplikovat. Existují ale 
možnosti, jak si s touto výzvou 
poradit. Jednou z nich je tak-

zvaná metoda MMM (musí, 
měl by, může), která umožňu-
je i nejslabším žákům uspět 
a talentovaným žákům dává 
možnost růstu. Další cestou 
je hodnocení na základě kri-

térií úspěchu, která pomohou 
cíl diferencovat do několika díl-
čích oblastí. „V ideálním pří-
padě stanovuje učitel cíle indi-
viduálně pro každého žáka, to 
však v praxi není moc reálné. 

Proto navrhujeme vytyčit cíl 
pro všechny stejný a u každé-
ho žáka individuálně modifi-
kovat kritéria. K tomu lze vy-
užít metodu MMM (musí, měl 
by, může), která je některým 
učitelům známá pod anglic-
kým originálem must, should, 
could,“ říká Michal Orság, ředi-
tel vzdělávací organizace EDU-
kační LABoratoř.

Dalším měřítkem dobrého 
cíle je jeho relevantnost pro 
žáka. Ten by měl vždy rozu-
mět tomu, proč je osvojení kon-
krétních znalostí a dovedností 
důležité.

Časové vymezení
Cíle by také měly být časově 
vymezené. Učitelům, ale čas-
to i žákům, by mělo být jasné, 
zda se očekává naplnění cíle 
na konci hodiny, tematického 
celku, či ročníku.

„Kromě toho, že cíle jsou 

důležité pro učení žáků, po-
máhají také učitelům – ti si 
totiž nekladou jen otázku, co 
se budou žáci učit, ale zejmé-
na, co se mají naučit. Cíle tak 
mají potenciál posouvat učitele 
k hlubšímu přemýšlení o ob-
sahu, rozsahu a uspořádání 
učiva, pomáhají zefektivnit 
a zkvalitnit podávání zpětné 
vazby a plánovat výuku tak, 
aby odpovídala individuálním 
potřebám žáků,“ dodává Vero-
nika Laufková z Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy.

Cíle projektu
Cílem projektu Zavádění for-
mativního hodnocení v zá-
kladních školách je podpora 
základních škol v zavádění 
hodnocení, které povede k roz-
voji každého žáka. Na devíti 
školách ve čtyřech krajích Čes-
ké republiky (Karlovarském, 
Ústeckém, Středočeském a Pl-
zeňském) budou vybudována 
a metodicky podporována cen-
tra kolegiální podpory. Formou 
síťování škol bude docházet 
k předávání zkušeností a in-
spirativních příkladů se za-
váděním formativního hodno-
cení do výuky mezi pedagogy 
v regionech. V současné době 
probíhá školení učitelů (lídrů) 
z jednotlivých škol. Více o pro-
jektu na www.formativne.cz.

EDUkační LABoratoř

DOBŘE STANOVENÝ CÍL JE ZÁKLADEM ÚSPĚCHU
Stanovování cílů učení je jedním z okruhů, kterému se věnuje 
projekt Zavádění formativního hodnocení v základních ško-
lách realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy 
ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Cíle by pro žáky nemě ly být nepřiměřeně ob-
tížné, ale ani příliš snadné. Adekvátní ná-
ročnost je klíčová pro mo tivaci žáků. 
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ZMĚNA VYHLÁŠKY O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU

 Ke změně dochází v § 4 odst. 6 vy-
hlášky, kde se slova „a pátek, které 

předcházejí Pondělí velikonočnímu“ na-
hrazují slovy „který předchází Velkému 
pátku“. Po této úpravě text § 4 vyhlášky 
č. 16/2005 Sb. zní: 

Školní prázdniny
(1) Období školních prázdnin tvoří pod-

zimní prázdniny, vánoční prázdniny, polo-

letní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoč-
ní prázdniny a hlavní prázdniny.

(2) Podzimní prázdniny trvají 2 dny 
a přičleňují se ke státnímu svátku 28. říj-
na; jejich počátek stanoví pro každý škol-
ní rok Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy.

(3) Vánoční prázdniny trvají od 23. pro-
since do 2. ledna následujícího kalendář-
ního roku včetně. Připadne-li 23. prosinec 
na úterý, začínají prázdniny již předcháze-
jícím pondělím. Jestliže 3. leden připadne 
na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.

(4) Pololetní prázdniny trvají jeden den 
a připadají na pátek v době od 29. ledna 
do 4. února.

(5) Jarní prázdniny trvají jeden týden. 

Termíny jejich konání podle sídla ško-
ly v jednotlivých okresech jsou uvedeny 
v příloze.

(6) Velikonoční prázdniny připadají na 
čtvrtek, který předchází Velkému pátku.

(7) Hlavní prázdniny trvají od skonče-
ní druhého pololetí školního vyučování do 
zahájení prvního pololetí v novém škol-
ním roce.

K vyhlášce je také připojena nová pří-
loha obsahující termíny jarních prázdnin 
od školního roku 2022/2023 do školního 
roku 2027/2028 podle jednotlivých okre-
sů nebo obvodů hlavního města Prahy. Vy-
hláška č. 217/2019 Sb. nabývá účinnosti 
dnem 1. září 2022 s výjimkou změny § 4, 
která nabyla účinnosti dnem 14. září 2019.

 Ve Sbírce zákonů, částce 
92 rozeslané dne 30. srp-

na 2019 je publikována vyhláška 
č. 217/2019 Sb., kterou se mění vy-
hláška č. 16/2005 Sb., o organizaci 
školního roku. 

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

KVALIFIKAČNÍ DOHODA

 Předně je třeba upozornit, že nedostá-
váte výpověď z pracovního poměru, 

ale že pracovní poměr je rozvázán jiným 
způsobem, a to zrušením ve zkušební do-
bě (§ 48 odst. 1 písm. d) zákoníku práce). 
V § 66 odst. 2 zákoníku práce se stano-

ví, že zrušení pracovního poměru ve zku-
šební době musí být provedeno písemně 
a že pracovní poměr skončí dnem doručení 
zrušení, není-li v něm uveden den pozděj-
ší. Znění § 66 odst. 2 zákoníku práce od 
1. 1. 2012 již neuvádí podmínku, že písem-
né oznámení o zrušení pracovního pomě-
ru má být doručeno druhému účastníku 
zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy 
má pracovní poměr skončit. Ale ani v do-
bě dřívějšího platného znění zákona neči-
nilo nedodržení uvedené lhůty zrušovací 
právní úkon neplatným. Jednalo se totiž 
pouze o pořádkovou lhůtu, která na plat-
nost právních úkonů vliv nemá.

 Při zvyšování kvalifikace přísluší 
zaměstnanci od zaměstnavatele pra-

covní volno s náhradou mzdy (platu) mi-
nimálně v rozsahu stanoveném v § 232 
zákoníku práce. Zaměstnavatel může se 
zaměstnancem sjednat kvalifikační do-
hodu podle § 234 zákoníku práce. Sjed-
nání této dohody není podmínkou posky-
tování pracovního volna. Pracovní volno 

musí zaměstnavatel poskyt-
nout tehdy, je-li zvyšování 
kvalifikace v souladu s jeho 
potřebou. Při rozhodování 
o tom, zda je zaměstnan-
cem zamýšlené zvyšo-
vání kvalifikace v sou-
ladu s potřebou za-
městnavatele, však 
může zaměstnava-
tel navrhnout sjed-
nání kvalifikační 
dohody. Dohodu lze 
sjednat kdykoliv bě-
hem zvyšování kvali-
fikace, nejen před jejím 
zahájením.

 Zaměstnavatel se mnou 
ukončil pracovní poměr ve 

zkušební době s tím, že končím ná-
sledující den. Slyšel jsem však, že 
lze pracovní poměr skončit až třetí 
den od doručení výpovědi. 

 Zaměstnavatel bude poskyto-
vat zaměstnanci, který si zvy-

šuje kvalifikaci, studijní volno. Je 
nutné, aby v takovém případě byla 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnan-
cem uzavřena kvalifikační dohoda? 
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 Pro výpověď z pra-
covního poměru da-

nou zaměstnavatelem za-
městnanci stanoví zákoník 

práce jako hmotněprávní podmínku 
platnosti takové výpovědi předchozí 

písemné upozornění zaměstnance ve 
dvou případech.

První je případ nesplňování požadavků 
pro řádný výkon práce spočívající v ne-
uspokojivých pracovních výsledcích za-
městnance. Podle § 52 písm. f) zákoníku 
práce lze z tohoto důvodu dát zaměstnanci 
výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem 
v době posledních dvanácti měsíců písem-
ně vyzván k jejich odstranění a zaměst-
nanec je v přiměřené době neodstranil.

Druhým je případ výpovědi v souvislos-
ti se soustavným méně závažným porušo-
váním povinnosti vyplývající z právních 
předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci. Podle § 52 písm. g) 
zákoníku práce lze z tohoto důvodu dát 
zaměstnanci výpověď, jestliže byl v do-
bě posledních šesti měsíců v souvislosti 
s porušením této povinnosti písemně upo-
zorněn na možnost výpovědi. Z tohoto po-
žadavku vyplývá, že zaměstnavatel musí, 
zpravidla po opakovaném (druhém) méně 
závažném porušení pracovní kázně, za-
městnance písemně upozornit na možnost 
výpovědi a teprve v případě, že se během 
období šesti měsíců před dáním výpově-
di opětovně (nejméně potřetí) takového 
porušení pracovní kázně dopustí, může 
mu dát výpověď z pracovního poměru.

 Pokud zaměstnavatel využije svého 
práva na změnu doby čerpání dovole-

né (to je, že určí dovolenou na pozdější ter-
mín), je i v takovém případě vázán povin-
ností učinit tak písemně o 14 dní předem?

V § 217 odst. 1 zákoníku práce se mimo 
jiné stanoví, že „určenou dobu dovolené 
je zaměstnavatel povinen písemně ozná-
mit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, 
pokud se nedohodne se zaměstnancem 

na kratší době“. Toto obecné pravidlo pla-
tí rovněž pro nové, tedy změněné urče-
ní doby čerpání dovolené (zákoník práce 
nestanoví, že jde o první určenou dobu 
a u změny se již neuplatňuje). Zaměstna-
vatel je proto povinen oznámit zaměst-
nanci tuto skutečnost (změnu) písemnou 
formou a alespoň 14 dnů předem, pokud 
se nedohodne se zaměstnancem na do-
bě kratší.

 V kterých případech 
požaduje zákoník prá-

ce, aby byl zaměstnanec 
před obdržením výpově-
di předem písemně upo-
zorněn?

 Zákoník práce umožňuje za-
městnavateli změnit zaměst-

nanci jemu určenou dobu čerpání 
dovolené. Povinností zaměstnava-
tele je oznámit určenou dobu čer-
pání dovolené zaměstnanci písem-
ně a alespoň 14 dní předem. 

PÍSEMNÉ UPOZORNĚNÍ PŘED VÝPOVĚDÍ

ZMĚNA URČENÉ DOBY PRO NÁSTUP DOVOLENÉ

 V případě opakování ročníku při 
studiu ke zvýšení kvalifikace je 

nutno vzhledem k účelu kvalifikační 

dohody dovodit, že zaměstnavatel ne-
má vůči zaměstnanci povinnost znovu 
mu hradit náklady již za tento ročník 
uhrazené a že nemá ani povinnost po-
skytovat pracovní volno. Zaměstnavatel 
se totiž v dohodě zavázal k jeho posky-
tování s ohledem na program zvyšování 
kvalifikace v příslušném studijním pro-
gramu. Nic ovšem nebrání zaměstnava-
teli, aby dobrovolně přistoupil na takové 
poskytování úlev a hmotného zabezpe-
čení zaměstnance a aby byla případně 

v tomto směru sjednána změna kvalifi-
kační dohody. Jestliže však zaměstna-
vatel na takové zvýhodnění zaměstnan-
ce nepřistoupí, musí zaměstnanec opa-
kovat ročník bez jakýchkoliv výhod. Je 
rovněž třeba upozornit na ustanovení 
§ 233 písm. b) zákoníku práce, že za-
městnavatel může zastavit poskytová-
ní pracovních úlev, pokud zaměstnanec 
po delší dobu neplní bez vážného důvo-
du podstatné povinnosti při zvyšování 
kvalifikace.

 Pracovní poměr skončil v momentě 
doručení okamžitého zrušení pra-

covního poměru a daná výpověď je sice 
platná, ale obsoletní, a nestala se účinnou. 
Za relevantní je třeba v tomto případě po-
važovat pouze okamžité zrušení pracov-
ního poměru. V potvrzení o zaměstnání 
(zápočtovém listu) zaměstnavatel uvede 

jako den skončení pracovního poměru 
den doručení okamžitého zrušení pracov-
ního poměru (k výpovědi nebude přihlí-
žet). V potvrzení pro úřad práce zaměst-
navatel uvede, že zaměstnanec porušil 
povinnosti vyplývající z právních před-
pisů vztahujících se k jím vykonávané 
práci zvlášť hrubým způsobem.

 Se zaměstnancem byla uza-
vřena kvalifikační dohoda 

v souvislosti s jeho studiem na vy-
soké škole. Jak se plní tato dohoda 
v případě, že studující zaměstnanec 
opakuje ročník?

 Zaměstnavatel dal zaměstnan-
ci výpověď pro závažné po-

rušení pracovní kázně. Na začátku 
výpovědní doby se zaměstnanec do-
pustil krádeže. Zaměstnavatel s ním 

okamžitě zrušil pracovní poměr. 

OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU PŘI ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PŘI VÝPOVĚDI
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Málo platné, k některým po-
znatkům se člověk propracu-
je až s léty praxe. Ano, uči-
li jsme se ve škole o jednotě 
obsahu a formy, ale mě tře-
ba u písní zajímal vždy spíš 
obsah, slovo a jeho poselství. 
Melodie mohla být zcela pro-
stá. Když mě ale text zaujal, 
oblíbila jsem si píseň jakého-
koli žánru. Samozřejmě, nej-
víc jsem hltala písně skuteč-
ných básníků, zejména Jiří-
ho Suchého. Písní od něj ale 
krom 60. let v éteru moc ne-
bylo a do Semaforu se v těch 
dobách holka z venkova zas 
tak často nedostala. Internet 
tehdy nebyl, a tak jsem byla 

vděčná, když jsem si od ně-
koho mohla opsat do sešitu 
písničku s pěkným textem. Ty 
části, které byly v písni bez 
textu, jsem nevnímala, ať to 
byla předehra, mezihra, či 
dohra. 

Léta plynula. Jednoho dne 
můj vnuk, který je na rozdíl 
ode mě hudebně nadaný, pro-
jevil přání, abychom si zazpí-
vali písně jeho oblíbence Iva-
na Mládka. Tak jsem spustila 
Jóóžin z bááážin. A on, ač byl 
tehdy asi tak čtyřletý, mě za-
razil: „Takhle ne!“ „A jak te-
dy?“ nevěděla jsem. „Takhle!“ 
A začal, jak je zvykem u pro-
fíků, instrumentální přede-

hrou. Hudební nástroj bra-
vurně napodobil svým hla-
sem. „Aha, no jo, ono to má 
předehru!“ teprve teď jsem si 
uvědomila. To je překvápko.

Podobně tomu bylo, když 
jsme spolu poslouchali maďar-
skou rockovou legendu, sku-
pinu Omega, jejíž nejznáměj-
ší píseň skoro zlidověla s tex-
tem Aleše Brichty coby Dívka 
s perlami. I když je to kultovní 
kapela mého mládí, ne jeho, lí-
bí se mu. A já už vím proč. Pro-
tože ty písničky nejsou prvo-
plánově jednoduché odrhovač-
ky. Za rockovými hudebníky 
je i orchestr. A to se vnukovi 
líbí, stejně jako ve vážné hud-

bě, že je skladba mnohovrstev-
natá. A tak dnes už vnímám 
nejen ty části písní, které jsou 
otextované. Poslouchám vnu-
kovým stylem a rozkrývá se 
mi hluboký oceán tónů.

Mimochodem, v instru-
mentálních předehrách, me-
zihrách či dohrách jsem našla 
zalíbení ještě z jiného důvo-
du. Na stará kolena jsem za-
čala hrát a zpívat v amatér-
ské kapele s optimistickým 
názvem ToDáme. A když 
s přáteli zpíváme pět hodin 
v kuse, to jsou pak hlasivky 
vděčné, že mají v mezihře 
chvilku oddych.

Hanka SYNKOVÁ

FEJETON

NA STARÁ KOLENA SE DOSTÁVÁM DO FORMY

NAŠE STUDENTKY PŘEKVAPILA TRPĚLIVOST UČITELŮ

Stalo se tak díky spoluprá-
ci Kraje Vysočina, Fran-
couzského institutu v Pra-
ze a škol ve francouzském 
partnerském regionu Grand 
Est. Studentky mají jedi-
nečnou možnost absolvo-
vat jednoroční středoškol-
ské studium podle stejného 
školního rozvrhu jako jejich 
francouzští spolužáci. Mar-
tina Adamcová studuje v re-
gionu Auvergne-Rhône-Alpes 
nedaleko Lyonu, Martina Ví-
tů a Anna Malíková navště-
vují školy v oblasti Champ-
agne-Ardenne, která je sou-
částí regionu Grand Est. 

„Učivo ve škole mi nepřijde 
složité,“ hodnotí výuku Mar-
tina Vítů a dodává: „Oproti 
učivu v Česku se neučíme 
tolik nazpaměť fakta, ale dů-
raz se klade spíše na to, aby-
chom o různých tématech do-
kázali přemýšlet. I tak je pro 
mě studium hodně náročné, 
protože je to všechno ve fran-
couzštině a hodně času mi 
zabere přeložit si slovíčka, 
kterým nerozumím. Naštěstí 

skoro všichni vyučující jsou 
velmi tolerantní a chápaví. 
Věc, která mě hodně pře-
kvapila, je trpělivost všech 
učitelů. Od začátku svého 
pobytu ve Francii cítím vel-
ký posun ve francouzštině, 
hlavně v porozumění.“ 

Svoji novou školu hodnotí 
i Anna Malíková: „Díky tomu, 
že jsem znovu v prvním roč-
níku, to není až tak obtížné, 
jak by se mohlo zdát, proto-
že už jsem hodně věcí pro-
bírala v Čechách. Mým nej-
větším problémem během 
jakékoli vyučovací hodiny 
byla francouzština. Takže 
předmět, který mi hned od 
začátku zvedal průměr, by-
la rozhodně matematika. Teď 
už jsem si ale známky doce-
la vytáhla a podle mých škol-
ních výsledků by těžko ně-
kdo poznal, že francouzština 
není mým rodným jazykem. 
Co mě rozhodně překvapilo, 
je vstřícnost učitelů. Chválí 
mě za mé zlepšení a tím mě 
hrozně motivují. Začala jsem 
tu hrát tenis, i přesto, že jsem 

nikdy dřív raketu nedržela. 
Přes týden jsem hodně s přá-
teli nebo pracuji na věcech 
do školy. O víkendech s ro-
dinou chodíme po různých 
kulturních akcích v našem 
městě a okolí nebo jsme do-
ma a já mám čas pracovat na 
své francouzštině.“

Program Rok ve Francii / 
Kraj Vysočina – Grand Est, 
který pořádá Kraj Vysočina 
ve spolupráci s IFP a škol-
ským úřadem v Remeši, je 
určen pro žáky studující ve 
střední škole ve věku 15 až 
17 let, kteří se rozhodnou 

zlepšit své dovednosti ve 
francouzském jazyce, pro-
hloubit své mezikulturní 
znalosti, poznat způsob ži-
vota Francouzů a prožít obo-
hacující zkušenost. Podmín-
kami jsou základní znalost 
francouzského jazyka, ale ze-
jména chuť, zájem a odhodla-
nost, samostatnost a podpora 
ze strany rodičů. Studenti se 
učí podle stejných osnov jako 
jejich francouzští spolužáci, 
přes týden bydlí na interná-
tě, o víkendech pak v hosti-
telské rodině.

 Táňa PIKARTOVÁ 

Martina Vítů z gymnázia v Telči a Martina Adamcová 
s Annou Malíkovou z pelhřimovského gymnázia studují 
v tomto školním roce ve Francii. 
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Matematika 
v kostce
HELENA SIXTOVÁ

Publikace přináší přehled 
středoškolské matemati-
ky „v kostce“, tedy struč-
ně, přehledně a názorně. Je 
určena studentům, ale ne-
jen jim. Slouží k seznámení 
i připomenutí učiva v rozsa-
hu přípravy ke státní ma-
turitní zkoušce s nadstav-
bou podle RVP gymnázií, 
doplněném navíc o kapito-
lu Diferenciální a integrál-
ní počet. Publikace obsahuje 
teorii včetně grafů a obráz-
ků, řešené typové příklady 
a úlohy k procvičení včetně 
klíče. Vydalo nakladatelství 
Albatros Media.

KOČKOŽROUT VE ŠVANDOVĚ DIVADLE

DIVADLO VIOLA ZVE NA VÝSTAVU SMALTY
Pražské Divadlo Viola zve na 
výstavu sochařky Heleny Hlu-
šičkové Smalty. Absolventka 
Ateliéru keramiky a porcelánu 
na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Praze od roku 1990 
vystavuje u nás i v zahraničí 
a účastní se domácích i mezi-
národních sympozií. Mezi její 
zdařilé realizace patří napří-
klad dřevěná plastika Bystrcké 
zátiší umístěná v Brně-Bystr-
ci, Hráči kuliček Boheminium 
v Mariánských Lázních nebo 
soubor šesti plastik vytvoře-
ných jako ceny pro Academia 
film Olomouc. Tvorba Heleny 
Hlušičkové je zastoupena ve 
sbírkách Uměleckoprůmyslo-
vého musea Praha, Agentury 
českého keramického designu 
Český Krumlov, Novohradské-

ho múzea a galerie Lučenec, 
maďarského muzea Hódmezzo-
vasarhely a v mnoha dalších. 
Výstava je přístupná v hracích 
dnech od 1. února. Více infor-
mací na www.divadloviola.cz.

Provokativní Fassbinderova 
hra Kočkožrout vypráví o sku-
pince lidí z menšího města, 
kam přichází pracovat Řek. 
Nudící se parta zvyklá ubíjet 
čas klábosením, popíjením 
a vzájemnými pletkami s ne-
libostí sleduje, jak námezdní 
dělník přitahuje nejen jejich 
zájem, ale také touhy všech 
místních žen. Příliv čerstvé 
jižní krve spolu s rostoucím 
vztekem těch, kteří tu jsou si-
ce doma, ale už bez energie, 
zájmu i naděje, vytvoří výbuš-
nou směs. Kdo je kořist, kdo 
vůdce smečky a kdo tak skon-
čí někomu v zubech, není ale 
vůbec jisté.

„Podobně jako v seriálu 
Most, i nás v Kočkožroutovi 
zajímá svět lidí, kteří zůstali 
žít mimo velká centra, těch, 
co šance na vzestup a úspěch 
dávno vzdali a místo víry v bu-
doucnost v nich roste pocit 
křivdy, frustrace a ohrožení. 
K nenávisti je pak jen krůček,“ 
říká režisér Jan Holec. „Tepr-
ve čtyřiadvacetiletý Fassbin-
der napsal Kočkožrouta v roce 
1968, kdy do Německa směřo-
vali první gastarbeiteři,“ říká 
dramaturgyně Martina Kinská. 

Premiéra se odehraje 24. led-
na, nejbližší reprízy 27. ledna 
a poté 8., 24. a 25. února. Více 
na www.svandovodivadlo.cz.

Na scénu historické budovy Ná-
rodního divadla v Praze se po 
více než čtyřiceti letech vrátí 
poslední opera Giacoma Pucci-
niho Turandot. Všechny posta-
vy výpravné perské pohádky 
oblékne Boris Hanečka, osobní 
módní návrhář prezidentky Zu-
zany Čaputové a slovenských 
celebrit, který je zároveň auto-
rem stylingu vizuálů k novince 
v repertoáru Opery ND. Kru-

tou a chladnou princeznu Tu-
randot kladoucí svým nápad-
níkům hádanky, za jejichž ne-
rozluštění je čeká smrt, ztvární 
v alternaci Anda-Louise Bogza, 
Iveta Jiříková a Eliška Weisso-
vá. V roli prince Kalafa, jehož 
láska nakonec přemůže prin-
ceznin chlad, se představí Mi-
chal Lehotský či Renzo Zulian. 
Více informací hledejte na 
www.narodni-divadlo.cz. 

TURANDOT SE VRACÍ DO PRAHY
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Tento příspěvek uvedu citací 
nápisu, který jsem viděl na 
dveřích jedné školy: „Váže-
ní rodiče, nevěřte všemu, co 
o nás doma říkají vaše děti. 
Na oplátku slibujeme, že ne-
budeme věřit všemu, co říkají 
ve škole o vás.“

Je správné, když se rodiče 
zajímají o to, co jejich syn ne-
bo dcera ve škole dělají, ne-
jen o to, jak prospívají v jed-
notlivých předmětech, ale také 
o to, jak se chovají ke spolužá-
kům a dospělým zaměstnan-
cům školy, jaké mají kamarády 
nebo kamarádky, jestli při ho-
dinách dávají pozor, nebo vy-
rušují. Ale jak se říká, všeho 
moc škodí. A platí to i v násle-
dujícím případě. 

Věřím víc svému dítěti 
Řešil jsem stížnost rodičů, kte-
ří byli přesvědčeni o tom, že je-
jich dceru, žačku třetí třídy, ve 
škole učitelky, učitelé i děti od 
první třídy šikanují. Každý den 
po příchodu ze školy musela 
rodičům podrobně vyprávět, 
co se dělo ve škole. Od druhé 
třídy musela každou přestáv-
ku poslat SMS, kde popisovala 
právě uplynulou hodinu. Bylo 
v nich například, že ji učitel-
ka nevyvolala, i když se pořád 
hlásila; při tělocviku na ni pa-
ní učitelka křičela; při hodině 
byla napomenuta, i když jen 
odpovídala kamarádce; paní 
učitelka kárala děti a přitom 
se na ni významně dívala; spo-
lužáci se jí posmívali atd. Tex-
tové zprávy pak rodiče použí-
vali jako důkaz šikany. 

Samozřejmě jsem chtěl znát 
i názor pedagogů. Sešel jsem 
se s třídní učitelkou a s vý-
chovnou poradkyní. Dceru stě-
žovatelů charakterizovaly jako 
zakřiknutou, nejistou, labilní 
– často pláče. Ve třídě nemá 
moc kamarádek nebo kama-
rádů, je spíš samotářka. Občas 
zajde o přestávce za třídní uči-

telkou nebo ředitelkou a poví-
dá si s nimi. Z některých tako-
vých rozhovorů vyplynulo, že 
se rodičů bojí. 

Přehnané požadavky
Třídní učitelka i výchovná po-
radkyně o tom s rodiči mno-
hokrát mluvily, upozorňovaly 
je na přehnané požadavky, vy-
světlovaly jim, že ne všechno, 
co jim dcera napíše nebo řek-
ne, je pravda. Marně. Rodiče 
věřili pouze své dceři. Spory 
mezi školou a rodiči se neustá-
le stupňovaly, vzájemná důvě-
ra postupně klesla na bod mra-
zu. Rodiče s třídní učitelkou 
komunikovali už jen prostřed-
nictvím zástupkyně ředitele. 
A v této situaci se obrátili na 
mě. Požadovali výměnu třídní 
učitelky. Podle vedení školy, 

ale i ostatních rodičů, k tomu 
nebyl důvod. Nakonec se rodi-
če rozhodli, že dceru přeřadí 
na jinou školu. Nevím, nevím, 
jestli to bylo pro žačku třetí tří-
dy to nejlepší řešení.

Důtka ředitele školy
Jinou situaci jsem řešil s rodiči 
žáka osmé třídy. Za časté pozd-
ní příchody, neomluvené hodi-
ny, neustálé vyrušování a neu-
kázněné chování dostal nejpr-
ve napomenutí a posléze důtku 
třídní učitelky. Ke zlepšení to 
však nevedlo. Po projednání na 

pedagogické radě byla žákovi 
udělena důtka ředitele školy. 
To najednou „probudilo“ jeho 
zákonné zástupce. Promluvili 
si doma se synem. Ten sebevě-
domě tvrdil, že si na něj učitel-
ky zasedly, že nikdy nic špat-
ného neudělal, pozdě nechodí, 
chová se slušně, pouze jednou 
se otočil, protože mu kamarád 
něco povídal. Rodiče s důtkou 
nesouhlasili. A rozhodli se, že 
si to se školou vyřídí, a to rov-
nou přes ombudsmana. 

Falešné omluvenky
Mé doporučení, aby jedna-
li nejprve s třídní učitelkou 
a s ředitelem školy, rázně od-
mítli s tím, že se s nimi nedá 
mluvit. Na třídní schůzky ne-
chodí, protože škola na jejich 
synovi vidí jen to špatné. Nako-
nec souhlasili s tím, že zorga-
nizuji schůzku, na které budu 
já, ředitel školy, třídní učitel-
ka a oni se synem. Jaké pak 
bylo jejich rozčarování, když 
na společném jednání viděli 
v třídní knize neomluvené ho-
diny, pozdní příchody, omlu-
venky, které nikdy nepsali, po-
depsaná oznámení o nevhod-
ném chování jejich syna, která 
nikdy nečetli. Syn se nakonec 
přiznal k falšování omluvenek 
i podpisů, připustil, že jeho 
chování nebylo vždy slušné. 
V závěru schůzky jsme museli 
jeho temperamentní maminku 
uklidňovat, protože to vypada-
lo, že svému synovi vlepí přede 
všemi pár facek. Nakonec slí-
bila, že se o svého syna bude 
víc zajímat. Kéž by jí to dlou-
ho vydrželo. 

Ladislav HRZAL,  
školský ombudsman

KDYŽ NEVÍTE KUDY KAM, JE TU JEŠTĚ OMBUDSMAN
Od září nacházíte v Týdeníku ŠKOLSTVÍ velice zajímavou 
oblast školského práva, kterou po několik let hlídá školský 
ombudsman Ladislav Hrzal. Oslovili jsme ho, aby se s námi 
podělil o svůj pohled na problémy, které pomáhá řešit. 

Pokud jako učitelé nebo rodiče řešíte nějaký problém se 
školou a nemůžete se nijak dohodnout, napište nám. Váš 
podnět dostane školský ombudsman a vyjádří se k němu. 
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NOMINUJTE NA CENU GRATIAS TIBI 2020

Do konce února je možné no-
minovat aktivní žáky a stu-
denty na Cenu Gratias Tibi, 
kterou pořádá Člověk v tísni 
v rámci vzdělávacího progra-
mu Jeden svět na školách. Ta-
to cena je od roku 2014 udě-
lována občansky aktivním 
jednotlivcům či skupinám ve 
třech základních kategoriích 
– mladí lidé ve věku základní 
školy, střední školy a lidé do 
30 let. Za šest let existence 
již bylo nominováno přes 800 
projektů, mezi kterými mů-
žeme najít množství různo-
rodých témat počínaje komu-
nitní zahradou, pomocí ne-
mocným či starým lidem až 
po boření předsudků spoje-
ných s barvou kůže. 

Kromě základních katego-
rií je novinkou letošního roč-
níku také kategorie environ-
mentální, v níž porota napříč 
věkovými kategoriemi vybe-
re nejlepší projekt v oblasti 
ochrany životního prostředí. 
A v neposlední řadě bude vy-
hlášena také Cena České te-
levize, hlavního mediálního 
partnera projektu, ve které 
o vítězi rozhoduje veřejnost. 
Ocenění převezmou vítězo-
vé na slavnostním večeru 
20. května v Kině Lucerna 
z rukou významných osob-

ností kulturního a společen-
ského života. 

Minulý rok vybrala porota 
složená ze zástupců partner-
ských organizací jednoho ví-
těze v každé ze tří základních 
věkových kategorií (ZŠ, SŠ, 
do 30 let) z celkem 75 nomi-
novaných projektů. Zvláštní 
uznání Člověka v tísni získal 
i občansky aktivní student 
Univerzity Karlovy Najmin 
Kamilsoy z Ázerbájdžánu. 

V kategorii základní škola 
vyhrál projekt Dám ti kus se-
be, který uskutečnil Kryštof 
Kalát. Během akce si nechal 
ostříhat své dlouhé vlasy, aby 
je daroval kadeřnickému sa-
lónu, který vyrábí paruky pro 
lidi s onemocněním způsobu-
jícím ztrátu vlasů. Menšiny 
mezi námi, projekt, který zís-
kal ocenění v kategorii střední 
škola, zorganizovali studen-
ti litoměřického gymnázia. Ti 
již šestým rokem pravidelně 
pořádají pro širokou veřejnost 
besedy s příslušníky menšin 
žijících v Litoměřicích a okolí 
s cílem zlepšení integrace ci-
zinců a zvýšení respektu a to-
lerance k odlišným kulturám. 
V poslední věkové kategorii 
si převzal cenu projekt Kon-
sent – Když to nechce, tak 
to nechce. Jedná se o spolek 

mladých lidí, který už čtvr-
tým rokem pořádá worksho-
py na školách pro studenty 
nebo pro rodiče na téma, jak 
mluvit s dětmi o sexu, ale ta-

ké pro noční podniky ohledně 
prevence sexuálního obtěžo-
vání a násilí. 

Cenu diváků České televize 
získal v roce 2019 spolek Pa-
goPago – Zalesňování Jesení-
ků. Ten zahájil úspěšnou ini-
ciativu na obnovu lesů po ků-
rovcové kalamitě, díky které 
přijíždějí dobrovolníci z celého 
světa do Jeseníků vysazovat 
nové stromy. Za jediný rok se 
jim podařilo vysadit úctyhod-
ných 100 000 stromů a dalších 
300 000 rozdali. Věnují se tr-
vale udržitelnému hospodaře-
ní, samozásobitelství a pořá-
dají také kurzy pro veřejnost.

Vyzdvihněte i Vy projekt 
Vašich žáků, studentů, kama-
rádů, známých nebo třeba jen 
ten, který Vás během posled-
ního roku zaujal, a podpoř-
te ty, kteří věnují svůj čas 
a energii tomu, aby udělali 
něco pro své okolí. Nomino-
vat je můžete na stránkách 
www.gratiastibi.cz. 

NOMINUJTE  
ŽÁKY A STUDENTY  

NA CENU GRATIAS TIBI

do konce února na 
WWW.GRATIASTIBI.CZ
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PENĚŽNÍ FONDY ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
FKSP PO NOVELE VYHLÁŠKY

Pro hospodaření ve veřejné sféře je příznačná jednoznačně stanovená účelovost peněžních prostředků, což platí i pro 
příspěvkové organizace, které musí důsledně rozlišovat investiční a provozní prostředky. Klíčovou náplní semináře bude proto 

vymezení tvorby a použití všech peněžních fondů. 
Velká pozornost bude věnována poslední novele vyhlášky o FKSP, která přinesla s účinností od 1. 1. 2020 nové možnosti použití 

fondu a upravila některé stávající.

PARIS vzdělávací agentura, s. r. o.
připravila pro vedoucí pracovníky, ekonomy, účetní a předsedy 

odborových organizací škol a školských zařízení akreditovaný seminář

Program semináře
Legislativní rámec 

  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb – novela
  vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

Rezervní fond
  tvorba 
  použití

Fond investic 
  tvorba 
  použití
  definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, 

technické zhodnocení)

Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic 
  peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku
  inventarizace fondu investic a dalších fondů

Fond odměn 
  tvorba 
  použití

Fond kulturních a sociálních potřeb 
  tvorba 
  použití (nové možnosti po novele)

Rozpočtová kázeň 
  souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím 

peněžních fondů, sankce za porušení rozpočtové kázně

Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné materiály na CD.
Současně nabízíme všem zájemcům aktualizovanou publikaci MAJETEK ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – kontrola a hospodaření, autor 

Ing. Petr Sikora (PARIS 8/2019, 197 stran, CD-R s přílohami, 2. vydání, cena 295 Kč). 
Do publikace je vložena příloha s přehledem změn vyhlášky o FKSP provedených s účinností od 1. 1. 2020.

LEKTOR Ing. Petr SIKORA
TERMÍNY a MÍSTA KONÁNÍ

13. únor 2020 ..........................................................................Hradec Králové
14. únor 2020 .......................................................................................Liberec
19. únor 2020 .......................................................................................Jihlava
26. únor 2020 .............................................................................................Zlín
27. únor 2020 ........................................................................................... Brno
5. březen 2020 .....................................................................................Ostrava
10. březen 2020 ....................................................................................... Plzeň
11. březen 2020 ...................................................................................... Praha
17. březen 2020 ................................................................................Pardubice
2. duben 2020.................................................................................... Olomouc

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

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

KONTAKTY
e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz, telefon: 596 338 026,  mobil: 604 264 590, v době: pondělí až pátek 8,00–12,00 a 13,00–15,00
adresa: PARIS vzdělávací agentura s.r.o., Žižkova 2379, 733 01 Karviná-Mizerov


