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„Když si myslíš, že můžeš, dokážeš to. Když si myslíš, že nemůžeš, máš pravdu.“ Mary K. Ashová

Stále větší pozornost proto vě-
nují dobrým mezilidským vzta-
hům na pracovištích, možnos-
tem osobního rozvoje a dosažení 
smysluplných výsledků. Dalo by 
se říci, že školy jsou pro splně-
ní takových podmínek ideálním 
prostředím. Přesto se ale školy 
již řadu let potýkají s nedostat-
kem učitelů a na volném trhu 
práce se příliš neprosazují. 

V čem je tedy problém? Ne-
pochybně především v obec-
né společenské prestiži uči-

telského povolání, která stále 
neumožňuje, aby učitelé byli 
na své povolání odpovídajícím 
způsobem hrdí. A pokud na ně 
nejsou hrdí, nemohou být ani 
plně spokojení. Mohou být si-
ce přesvědčeni o důležitosti, 
potřebnosti i smysluplnosti 
své práce, realisticky ale mu-
sí konstatovat, že odměna, kte-
rou za ni dostávají, zdaleka ne-
odpovídá jak jejím nárokům, 
tak i společenskému významu 
a potřebnosti. A pokud třeba 

nejsou ve škole plně spokojeni 
ani s fungujícími mezilidský-
mi vztahy, tak to jejich spoko-
jenost také výrazně snižuje. 

Spokojenost v práci význam-
ně ovlivňuje i přiměřené zatí-
žení zaměstnanců. V případě 
učitelů jde o zcela specifický 
problém, protože především oni 
patří k těm, kteří se často sami 
a dobrovolně přetěžují. Učitelé 
nemají nikdy pocit, že už „mají 
všechno hotovo“ a že jejich pří-
prava na vyučování byla zcela 
dostatečná. Stále zvažují, zda 
by se jim ve třídě více dařilo 
a žáky by více zaujali, kdyby 
si ještě něco navíc připravili 
a promysleli. I ty písemné prá-
ce žáků musí opravit vždycky 

všechny, a ne pouze ty, jejichž 
oprava by se jim vešla do zá-
konem stanovené pracovní do-
by. Logicky si proto s odchodem 
ze školní budovy stále odnášejí 
i řadu školních problémů. 

Jak ze začarovaného kruhu 
povinností, úkolů a přetěžová-
ní vystoupit, aby i učitelé byli 
více spokojeni? Odborníci vidí 
největší potenciál v tom, že za-
městnanci by měli být hrdí na 
svoji životní úroveň. Přes ni by 
byli hrdí i na svoji firmu, rádi 
by v ní pracovali a iniciativně 
zvyšovali její efektivitu. Mělo 
by to platit i pro učitele, proto-
že oni jsou skutečným zákla-
dem školství.

František MORKES

SAMI UČITELÉ SE DOBROVOLNĚ PŘETĚŽUJÍ
V konkurenci na pracovním trhu si už řada firem uvědo-
muje, že nové pracovníky nezíská pouhou nabídkou sluš-
ného platu, ale že jim musí nabídnout i něco takového, 
aby byli ve své práci spokojení. 
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„Máš pravdu, Vonásku, nedávno jsem vám přála mnoho štěstí v novém roce...
Ale zase tolik štěstí, že bych zrušila pololetní písemky, nečekejte!“
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Chtěli jsme středoškoláky rozvíjet v ob-
lasti čtenářské gramotnosti, ale také je 
obohatit po stránce znalostní. Z tohoto 
jsme ve Střední škole DUKE Náhorní 
vycházeli při plánování výstupů dvou-
letého projektu Učme se číst, čtením se 
učme. Zapojili jsme je proto do výroby 
společenské hry. Téma jsme zúžili na 
literární Prahu. Uspořádali jsme růz-
né naučné exkurze, během kterých žá-
ci čerpali inspiraci pro tvorbu otázek. 
Aby hra byla zábavnější, vymysleli jsme 
i tzv. karty osudu, díky kterým o vítězi 
rozhodne i štěstěna. Výrobu jsme za-
dali soukromé firmě a náklady zapla-
tili z prostředků programu Erasmus+.

Také vaše škola se může zúčastnit 
soutěže, kterou právě zde vyhlašujeme. 
Pět z vás bude odměněno sadou čtyř 
balíčků karet. Otázka: Jak se jmenuje 
literární soutěž, kterou od roku 2014 
pořádáme? Odpovědi zasílejte na adresu 
soutez@ssnahorni.cz. 

Pavlína VOČKOVÁ

Mongolové, Židé či Vietnamci, vegani, ve-
getariáni nebo homosexuálové. To jsou 
skupiny, kterými se již sedmým rokem 
zabývají studenti litoměřického Gymnázia 
Josefa Jungmanna. Pod hlavičkou projektu 
Menšiny mezi námi pořádají veřejné be-
sedy s příslušníky národnostních, nábo-
ženských či sexuálních minorit. Postupně 
se například vystřídaly besedy s názvy 
„Čingischánovy děti v Litoměřicích“, „Je 
tráva lepší než kráva?“, „Banánové děti 
aneb čeští Vietnamci“ nebo také „Jsem 
gay a nemám s tím problém“. Tento pro-
jekt v roce 2019 vyhrál v kategorii střední 
škola Cenu Gratias Tibi, kterou uděluje 
Člověk v tísni. 

„Cílem bylo nejen představit zajímavá 
témata, ale také zapojit do organizace co 
nejvíce studentů, aby si odnesli co nejvíce 
zkušeností,“ říká jeden z učitelů Gymná-
zia Josefa Jungmanna. 

Tereza Anna ŠTEGMANNOVÁ 

Které dítě by nechtělo dva roky prázdnin? 
V Evropě, kde je vzdělání samozřejmos-
tí, snad každé. V zemích postižených pří-
rodními katastrofami trvá 2 až 6 let, než se 
děti mohou vrátit zpět do bezpečné školy. 
Zpravidla se jedná o země, kde je vzdě-
lání jedinou nadějí na lepší budoucnost. 
My těmto dětem ke vzdělání pomáháme, 
aby si v budoucnu uměly pomoci samy.

Jedná se o projekt Nadačního fondu 
Happy Hearts s názvem Dva roky prázd-
nin, který jsme odstartovali se ZŠ Tusa-
rova na Praze 7, a kterým bychom chtěli 
školy zapojit do pomoci dětem v Nepálu, 
kde stavíme a obnovujeme školy. Chce-
te se se svou třídou zapojit? Neváhejte 
a kontaktujte Nadační fond Happy Hearts: 
nikola@happyhearts.cz

Více na:  www.happyhearts.cz
Karolína BOSÁKOVÁ

Karty v hodině?

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE

Na této straně se setkáváte s dopisy vás čtenářů. Nejzajímavější dopis měsíce odměníme dobrou knihou.
V lednu získává knihu Lenka Lukešová ze Střední školy Gastronomie a Farmářství v Jeseníku.



29. ledna 2020  3ŠKOLSTVÍ ZAMĚŘENO NA...

 Jaká je aktuální situa-
ce ve financování regio-

nálního školství? 
Na tuto otázku se v tuto chví-

li opravdu těžko odpovídá, pro-
tože právě startuje nový sys-
tém financování. My doufáme, 
že přinese změny k lepšímu, 
ale moudřejší budeme touhle 
dobou za rok. Nyní nemá žád-
ný smysl se nějak příliš rado-
vat, ale ani vykřikovat, že je 
všechno špatně. Systém se 
mění po velmi dlouhé době. 
Pokud jde o platy, učitelé na 
tom v roce 2019 byli nejlépe 
za mnoho let. Chtěl bych při-
pomenout, že průměrný plat 
je součet všech platů za rok, 
včetně odměn, vydělený dva-
nácti, ne plat za jeden konkrét-
ní měsíc, což si lidé často neu-
vědomují a jsou úplně zbyteč-
ně naštvaní. Nicméně výrazný 
nedostatek kvalitních učitelů, 
hlavně v některých regionech, 
svědčí jasně o tom, že to pořád 
nestačí. To není nevděk, to je 
konstatování faktu.

 Jak moc se liší realita 
financování školství od 

proklamací?
Proklamace byly různé 

a vzájemně se lišily. Něco jiné-
ho říkal premiér, něco jiného 
jsme slyšeli od pana ministra 
nebo z poslanecké sněmovny. 
Je třeba jasně říct, že to, co slí-
bil v lednu pan premiér, spl-
něno nebylo. Politici by měli 
slibovat jen to, co mohou spl-
nit. Proto došlo k té absurdní 
situaci, že učitelé paradoxně 
stávkovali v roce, kdy si vy-
dělali nejvíc peněz.

 Jak se dívá Asociace ře-
ditelů základních škol 

na financování regionálního 
školství, co změnit k lepší-
mu?

Základem financování škol-
ství jako celku je procento HDP, 
které stát na školství vynaklá-
dá. V tomto směru je Česká re-

publika na jednom z posled-
ních míst mezi zeměmi OECD. 
Priority jsou bohužel takové, že 
vysoce nadprůměrné prostřed-
ky náš stát naopak vynakládá 
třeba na stavbu a opravy silnic 
nebo energetiku. Na školství se 
u nás vynakládají zhruba čtyři 
procenta HDP. Průměr vyspě-
lých zemí je přitom více než 
pět procent. Naše asociace je 
jednou z organizací, které na 
tento problém dlouhodobě po-
ukazují. Navýšení prostředků 
samo o sobě samozřejmě kva-
litu českého školství nezlepší, 

ale je pro toto zlepšení jednou 
z nutných podmínek, nikoli 
podmínkou postačující, podí-
vejte se, jak často vypadají ony 
nadfinancované silnice.

 Mají zřizovatelé, kraje 
nebo města snahu dát 

školám peníze, které potře-
bují? 

Ano, naši členové potvrzují, 
že mnoho krajů i obcí letos ško-

lám pomohlo, třeba Praha při-
dala ze svého na platy učitelů 
jednu miliardu. Bohužel to není 
systematické a není to všude. 

 Jsou někde místa, kde 
školy zápasí se zřizo-

vateli?
Ano, hlavně na malých ob-

cích je to často o osobních vzta-
zích. Po každých obecních vol-
bách se situace může změnit 
k lepšímu i k horšímu. 

 Je situace ve financová-
ní lepší ve větších měs-

tech, nebo v obcích? 

Tohle se hodně liší. Obecně 
platí, že ve velkých městech je 
spolupráce více profesionální, 
v malých obcích se hodně od-
víjí od mezilidských vztahů. 
Podle toho to tam může být 
lepší i horší. 

 Co by asociace, resp. vy 
sám osobně, změnila 

na financování regionální-
ho školství?

Uvidíme, jak se osvědčí re-
forma. Zatím se nedaří systé-
mově financovat některé pe-
dagogické i nepedagogické 
pozice, jako jsou třeba škol-
ní psycholog nebo správce IT. 
Otazník visí nad financováním 
nepovinných předmětů. Určitě 
se toho objeví víc, ale osobně 
bych dal té reformě šanci. Je-
jí velkou devízou by měla být 
větší spravedlnost, učitelé ve 
srovnatelných školách napříč 
republikou by měli být placeni 
přibližně stejně, což za před-
cházejícího systému rozhodně 
neplatilo.

 Jaká je perspektiva pro 
komfortní financová-

ní regionálního školství?
Základem by bylo těch nej-

méně pět procent HDP na škol-
ství. Naše asociace mimocho-
dem už loni v březnu navrho-
vala šest procent. Samozřejmě 
navrhovat a prosadit jsou dvě 
různé věci. Je potřeba o tom 
neustále mluvit a připomí-
nat to.

Táňa PIKARTOVÁ

Nový systém financování škol se rodil těžko. Jak bude fun-
govat a zda bude dostačující, ukáže čas. O realitě financo-
vání regionálního školství hovoříme s prezidentem Asociace 
ředitelů základních škol Michalem Černým.

Výrazný nedostatek kvalitních učitelů, 
hlavně v některých regionech, svědčí jasně 
o tom, že současné zvyšování jejich platů 
pořád ještě nestačí. 

DÁME REFORMĚ FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ ŠANCI

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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JSEM HRDÝ NA TO, ŽE JSEM UČITEL

 Začněte prosím nejprve 
osobními informacemi.

Bydlím v obci Nesovice v okre-
se Vyškov. Je mi 36 let, jsem 
ženatý, máme dvě malé děti 
a jsem, jestli to mohu sám o so-
bě říci, velmi aktivní člověk. 
Vystudoval jsem Pedagogickou 

fakultu MU v Brně, zaměření 
učitelství dějepisu a zeměpi-
su na druhém stupni základní 
školy. Pracuji jako učitel v Zá-
kladní a mateřské škole Bran-
kovice. Dále pracuji jako člen 
obecního zastupitelstva u nás 
v Nesovicích a jsem i předse-
dou místní TJ Sokol. V rámci 
ČMOS PŠ jsem předsedou zá-
kladní organizace v naší škole 
a také místopředsedou OROS 
Znojmo a Vyškov. Ve volném 
čase se věnuji kolektivním 
sportům, především fotbalu, 
florbalu a volejbalu. Nejví-
ce mi však dodávají energii 
manželka a děti, se kterými 
si užíváme spoustu legrace. 
Ze všech svých sociálních ro-
lí jsem především manžel a ta-
tínek – rodina je pro mě na 
prvním místě.

 Proč jste se rozhodl 
kandidovat na předse-

du republikového výboru 
sekce? 

Asi hlavním motivem jsou 
moje děti. Chci pro ně to nej-
lepší. Věřím, že to stejné chce 
i většina lidí kolem mě. Mám 
před sebou čtyři roky, abych se 
pokusil něco změnit. Poté bu-
de synovi šest let a nastoupí do 
školy. Chci, aby naše základní 
školství se stalo uchopitelnější 
a přijatelnější pro všechny dě-

ti. Současná situace se mi ne-
líbí, nejdeme správným smě-
rem. A co tím mám na mysli? 
Například divokou a neřízenou 
inkluzi, díry v legislativě, uči-
telé nemají žádné páky na žá-
ky ani na rodiče. Budu usilovat 
o narovnání této situace, ještě 
mám dost energie a chci za-
bojovat o zlepšení pracovních 
podmínek pro sebe i své kole-
gy. A tím skutečně nemyslím 
jen učitele, ale všechny pra-
covníky ve školství.

 Co se pod pracovními 
podmínkami a zlepše-

ním postavení pedagogic-
kých pracovníků skrývá, 
a to hlavně z pozice škol-
ských odborů?

Základem všeho je komuni-
kace. Český učitel se naučil ml-
čet a přizpůsobovat se novým 

podmínkám, které se vlastně 
neustále mění. Učitelům chy-
bí především hrdost. Když ně-
komu řeknu, že pracuji jako 
učitel, tak nejčastější odpově-
dí je: „Já bych to nemohl dělat, 
já bych ty děcka musel zabít!“ 
Naše profese je velmi náročná 
a jsme pod drobnohledem ve-
řejnosti i mimo práci. Kolegy 
učitele bych chtěl naučit mlu-
vit, ozvat se, dát najevo nesou-
hlas. V České republice není 
dost lidí do výroby ve firmách. 
A učitelů... těch je ještě méně. 
Nikdo nás nebude vyhazovat 
za náš názor a ani nás nemá 
kdo nahradit. Je potřeba si to-
to uvědomit. Nelíbí se mi často 
nepromyšlený diktát seshora, 
který přímo dopadá na učitele, 
žáky a mnohdy výrazně ovliv-
ňuje kvalitu výuky – bohužel 
tím nesprávným směrem. Mu-

síme však začít každý od se-
be. Mým prvním cílem bude 
zvýšení aktivity členů sekce. 
Potřebujeme získávat více pod-
nětů zespodu od pracovníků 
školství z celé České republi-
ky, a to nejen od členů sekce, 
ale i od členů základních or-
ganizací, členů oblastních rad 
a i nečlenů ČMOS PŠ. Chci je-
jich názory pak prosazovat dál, 

směrem nahoru. Chci také pra-
covat na zlepšení mediálního 
obrazu svazu i sekce. Chci, aby 
komunikace mezi členy svazu 
byla rychlá, efektivní a aktuál-
ní. Naše práce musí být trans-

parentní a naše úspěchy mu-
síme „umět prodat“.

 Můžete více upřesnit 
snahu o zlepšení pra-

covních podmínek pedago-
gů? 

To je řada oblastí. Jednou 
z nich je inkluze. Vím, že in-
kluze je a bude. Je v ní ale mno-
ho děr. Jsou potřeba jasná pra-
vidla, jasná legislativa, která 
dá učitelům páky, jak pracovat 
s rodiči, se kterými často není 
rozumná řeč. Stále vypisuje-
me hromady papírů, píšeme 
a komunikujeme s pedagogic-
ko-psychologickými poradna-
mi, OSPODem, Policií ČR. A vý-
sledek? Žádná zpětná vazba. 
Chce to změnu. Bernou mincí 
pro MŠMT při změně legislati-
vy bývají výsledky kontrol ČŠI 
či názory odborníků z VŠ. Rea-
lita našich škol je jiná, než jsou 
jejich zprávy. Všichni to moc 
dobře víme a věřím, že snad 
i na ministerstvu si to uvědo-
mují. Když se vám ohlásí do-
předu kontrola, tak se snažíte 
simulovat legislativně přesnou 
výuku, i když víte, že v praxi 
to tak dělat nejde. I dlouhole-
tým vysokoškolským učitelům 
už jaksi uniká v jejich názo-
rech realita. Je potřeba se ozvat 
a skutečně dodávat náš reálný 
pohled na věc. Je potřeba, aby 
praxe převládla nad teoriemi. 
Pak se posuneme dál.

 Vidíte i další změny, 
které by se měly podle 

Od 10. ledna je novým předsedou republikového výboru pro-
fesní sekce základního školství Michal Kupka. Požádali jsme 
ho proto, aby se nám představil. 

Chci, aby se naše základní školství stalo 
uchopitelnější a přijatelnější pro všechny 
dě ti. Současná situace se mi ne líbí, nejde-
me správným smě rem. 

Pokračujte na straně 10...

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Její ředitelkou je Jana Stěnič-
ková, která říká, že pro hos-
pitalizované děti je nejdůle-
žitější jim jakýmkoliv způ-
sobem zpestřit dobu pobytu 
v nemocnici.

 Nepřibližuje školní vý-
uka v nemocnici děti 

blíže domovu a jejich škole?
Medicína a školství ruku 

v ruce došly k poznání, že lé-
čebný proces dítěte probíhá 
rychleji a příznivěji, pokud je 
dítě v dobré psychické kondi-
ci a jeho myšlení je odpoutáno 
od nemoci samotné. Nemocni-
ce se tak stává nejen místem 
léčby, ale i prostředím výcho-
vy a vzdělávání.

 Jak vůbec vypadá výuka 
dětí hospitalizovaných 

v nemocnici?
Škola zajišťuje výchovu 

a vzdělávání hospitalizova-
ných dětí na 26 odděleních 
FN Brno, dále pak i na psy-
chiatrické klinice a klinice po-
pálenin a plastické a estetic-
ké chirurgie. V současné době 
má škola dvanáct tříd mateř-
ské a šestnáct tříd základní 
školy, pedagogičtí pracovní-

ci vyučují na 26 odděleních 
včetně JIP a ARO. Výuka pro-
bíhá podle příslušného škol-
ního vzdělávacího programu 
daného úseku školy. Součás-
tí školy je i školní družina, do 
které jsou zařazováni všichni 
žáci základní školy bez ohle-
du na ročník, který navštěvují. 
Mateřská škola a školní druži-
na funguje v režimu celoroč-
ního provozu.

 Na co je v nemocnici 
kladen při výchovně-

-vzdělávacím procesu nej-
větší důraz?

Tak samozřejmě respektuje-
me individuální přístup, druh 

zdravotního postižení a je re-
spektováno i vlastní tempo dí-
těte. Každé oddělení je vyba-
veno množstvím kvalitních di-
daktických pomůcek, učebnic, 
materiálů, které jsou průběž-

ně dále obměňovány a dopl-
ňovány. 

 Podstatnou část činnos-
ti školy tvoří práce s vý-

tvarným, kreativním i netra-
dičním materiálem. To musí 
děti těšit.

Ano, proto se škola zapoju-
je do různých projektů, napří-

klad výtvarný projekt Čarov-
né barvy země, Zážitky z ne-
mocnice, Moje oblíbená kniha 
či výstava Nemocnice očima 
nemocných dětí, Domácí tyg-
ři anebo V pyžamech za koč-

kou. Základní škola se účastní 
i mnoha literárních projektů 
a soutěží, například Dětský čin 
roku a mezinárodní projekt Zá-
ložka do knihy spojuje školy.

 Co se zde vyučuje navíc 
oproti celoroční škole?

Aktivně s hospitalizovanými 
dětmi provádíme herní tera-
pie, prostřednictvím kterých 
se dítě lépe orientuje v roli pa-
cienta, lékaře i zdravotní se-
stry. Děti se tak nenásilnou 
a hravou formou dozvědí, ja-
ká vyšetření je čekají, a ztrá-
cejí před nimi strach. K tomu 
využíváme hru s nemocným 
plyšovým medvídkem, medvě-
dí pexeso, loutky Péti a Petruš-
ky, lékařský kufřík, obrazový 
i fotografický materiál o lid-
ském těle a léčebných postu-
pech či množství tematických 
encyklopedií. 

 Plyšáci jsou určitě ob-
líbení, ale není nad to 

si pomačkat živé zvířátko – 
a to prý u vás jde. 

Od roku 2004 ve škole ak-
tivně probíhají felinoterapeu-
tická setkání, v jejichž rámci 
se děti i doprovázející dospělí 
dostávají do přímého kontak-
tu s živými kočkami. V posled-
ních letech rozšiřujeme oblast 
zooterapií o setkávání se psy, 
tzv. canisterapii, minikoníkem 
Emilem – hipoterapii –, zví-
řátky ze zoo Brno, africkými 
šneky, čmeláky a již několik 
let úspěšně odchováváme hou-
senky motýlů babočky bodlá-
kové. Tyto akce jsou oblíbené 
jak u dětí, tak i dospělých.

DĚTI POMÁHÁ LÉČIT ZOOTERAPIE
Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno 
vznikla sloučením obou těchto škol, a to od 1. srpna 2018. 
Škola má širokou regionální působnost a je největší školou 
svého typu v republice. 

Aktivně s hospitalizovanými dětmi provádí-
me herní tera pie. Děti se tak nenásilnou a 
hravou formou dozvědí, ja ká vyšetření je če-
kají, a ztrá cejí před nimi strach. 

Pokračujte na straně 10...

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy



6 číslo 4ŠKOLSTVÍPRÁVNÍK RADÍ

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

NÁHRADY ZA POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

 Dnem 1. ledna 2020 nabyla účinnos-
ti vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně 

sazby základní náhrady za používání sil-
ničních motorových vozidel a stravného 
a o stanovení průměrné ceny pohonných 
hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad. Dále uvádím ustanovení této vy-
hlášky, která se týkají příspěvkových or-
ganizací.

§ 1 Sazba základní náhrady za použí-

vání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy 

podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí 
nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 
Kč,

b) osobních silničních motorových vo-
zidel 4,20 Kč.

§ 3 Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty 

přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 
odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní 
cesta 5 až 12 hodin,

b) 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní 
cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 
hodin,

c) 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní 

cesta déle než 18 hodin.
§ 4  Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny pohonné hmoty 

podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku 
práce činí

a) 32,00 Kč za 1 litr benzinu automo-
bilového 95 oktanů,

b) 36,00 Kč za 1 litr benzinu automo-
bilového 98 oktanů,

c) 31,80 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elek-

třiny.
§ 5 Vyhláška č. 333/2018 Sb., o změně 

sazby základní náhrady za používání sil-
ničních motorových vozidel a stravného 
a o stanovení průměrné ceny pohonných 
hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad, se zrušuje.

 V jaké výši jsou stanoveny 
pro rok 2020 sazby náhrady 

za používání silničních motoro-
vých vozidel a jaká je výše náro-
ku na stravné při pracovních ces-
tách?

POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ

ZMĚNY V PORADENSKÝCH SLUŽBÁCH

 V § 313 zákoníku práce odst. 1 se 
stanoví, že při skončení pracovní-

ho poměru z dohody o provedení práce 
nebo dohody o pracovní činnosti je za-
městnavatel povinen vydat zaměstnanci 
potvrzení o zaměstnání (dále jsou pak 
uvedeny obsahové náležitosti tohoto po-
tvrzení). Zákoník práce nestanoví, kdy 
přesně má zaměstnavatel předmětnou 
povinnost (vydat potvrzení) plnit. Po-
tvrzení má být vydáno „při“ skončení 

pracovního poměru. Z lo-
giky věci vyplývá, že za-
městnavatel nemůže tuto 
povinnost plnit, dokud 
není jisté, že pracov-
něprávní vztah kon-
čí a kdy končí. Nej-
zazším dnem, kdy 
musí být potvrzení 
o zaměstnání vydá-
no, je den skonče-
ní pracovněprávní-
ho vztahu (tedy nejen 
pracovního poměru). 
Žádnou pozdější lhůtu 
zákoník práce nestanoví.

 S účinností od 1. ledna 2020 byla 
vyhláškou č. 248/2019 Sb. změně-

na vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytová-
ní poradenských služeb ve školách a škol-
ských poradenských zařízeních, ve znění 
pozdějších předpisů.

První změnou je vložení do § 1 nového 
odst. 6 tohoto znění:

„Školské poradenské zařízení poraden-
skou službu směřující k zjišťování speciál-
ních vzdělávacích potřeb nebo mimořád-

ného nadání žáka neposkytne, je-li platné 
dříve vydané doporučení, které bylo žada-
teli vydáno stejným nebo jiným školským 
poradenským zařízením, s výjimkou pří-
padu uvedeného ve vyhlášce o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami a žáků nadaných.“ 

V poznámce pod čarou je uveden odkaz 
na § 15 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a žáků nadaných, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Druhou změnou je nové znění přílohy č. 5 
„Informovaný souhlas s poskytnu-
tím poradenské služby ve škol-
ském poradenském zařízení“.

 Zaměstnanec končí pracov-
ní poměr. V kterém dni mu má 

být vydáno potvrzení o zaměstnání?

 K jakým změnám dochází od 
začátku roku 2020 ve vyhlášce 

o poskytování poradenských služeb?
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 Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 114 rozeslané 

dne 14. října 2019, je pu-
blikováno nařízení vlády 
č. 260/2019 Sb., o výši vše-
obecného vyměřovacího 
základu za rok 2018, pře-

počítacího koeficientu pro 
úpravu všeobecného vymě-

řovacího základu za rok 2018, 
redukčních hranic pro stanove-

ní výpočtového základu pro rok 2020 
a základní výměry důchodu stanove-

né pro rok 2020 a o zvýšení důchodů 
v roce 2020.

Zvýšení důchodů v roce 2020 upravuje 
§ 4 nařízení vlády č. 260/2019 Sb., kde 
se stanoví:

„(1) Důchody starobní, invalidní, vdov-
ské, vdovecké a sirotčí přiznané před 
1. lednem 2020 se zvyšují od splátky dů-
chodu splatné po 31. prosinci 2019 tak, že

a) základní výměra důchodu se zvyšu-
je o 220 Kč měsíčně,

b) procentní výměra důchodu se zvy-
šuje

1. o 5,2 % procentní výměry důchodu, 
která náleží ke dni, od něhož se procent-
ní výměra zvyšuje, a

2. o 151 Kč; jsou-li splněny podmínky 
nároku na výplatu více důchodů, zvyšu-

je se o tuto částku ten důchod, který se 
vyplácí v plné výši.

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s ji-
ným důchodem nebo se vyplácí ve výši po-
loviny anebo se nevyplácí pro souběh s vý-
dělečnou činností, upraví se při změně výše 
vypláceného důchodu, která souvisí s dů-
vody úpravy důchodu, nebo při obnovení 
výplaty důchodu zvýšení procentní výmě-
ry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to 
podle té výše procentní výměry důchodu, 
která náleží ode dne této změny nebo ob-
novení výplaty důchodu. Procentní výměry 
vdovských, vdoveckých a sirotčích důcho-
dů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny 
z procentních výměr důchodů zvýšených po-
dle odstavce 1.“ Nařízení vlády č. 260/2019 
Sb. nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2020.

 Je již publikováno roz-
hodnutí vlády o zvýšení 

důchodů v roce 2020?

ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V LETOŠNÍM ROCE

ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 S účinností od 1. ledna 2020 byla 
změněna vyhláška č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami a žáků nadaných, a to 
vyhláškou č. 248/2019 Sb. Ke změně do-
šlo mimo jiné v § 10 vyhlášky č. 27/2016 
Sb., který nově včetně nadpisu zní:

„Podrobnosti k poskytování podpůr-
ných opatření prvního stupně školou

Poskytování podpůrných opatření prv-
ního stupně škola průběžně vyhodnocu-
je. Nejpozději po 3 měsících od zahájení 
poskytování podpůrných opatření škola 
vyhodnotí, zda podpůrná opatření ve-
dou k naplnění stanovených cílů. Ne-
ní-li tomu tak, doporučí škola zletilému 
žákovi nebo zákonnému zástupci žáka 
využití poradenské pomoci školského 
poradenského zařízení. Do doby zahá-
jení poskytování podpůrných opatření 
druhého až pátého stupně na základě 

doporučení školského poradenského za-
řízení poskytuje škola podpůrná opat-
ření prvního stupně.

Škola může zpracovat plán pedago-
gické podpory, který zahrnuje zejména 
popis obtíží a speciálních vzdělávacích 
potřeb žáka, podpůrná opatření prvního 
stupně, stanovení cílů podpory a způ-
sobu vyhodnocování naplňování plánu, 
zejména v situaci, kdy pro poskytová-
ní podpůrných opatření prvního stup-
ně nepostačuje samotné zohlednění in-
dividuálních vzdělávacích potřeb žáka 
při vzdělávání.“

 K jakým změnám dochází ve 
vyhlášce o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 
v postupu školy při poskytování pod-
půrných opatření prvního stupně?

 Zaměstnavatel se brání poukazem 
na to, že k uznání pracovní ne-

schopnosti došlo v době překážky v prá-
ci na straně zaměstnavatele a vznikla 
pochybnost, zda zaměstnanec je chrá-

něn i v takovém případě. Zaměstnavatel 
považoval uznání pracovní neschopnos-
ti za účelové a postup zaměstnance za 
jednání, které je v rozporu s dobrými 
mravy, a nemůže proto požívat právní 
ochrany. Uvedený spor postupně dospěl 
k Nejvyššímu soudu, z jehož rozsud-
ku ze dne 20. 2. 2019, sp. zn. 21 Cdo 
3722/2017, byla vyvozena tato právní 
věta:

„Zákaz výpovědi v ochranné době vy-
chází z kogentního ustanovení, od kte-
rého se lze odchýlit pouze ve prospěch 
zaměstnance. Uvedené ustanovení přitom 
spojuje zákaz výpovědi výlučně s objek-
tivní existencí určité situace, bez ohle-

du na jakékoli subjektivní prvky. Jestliže 
tedy tato situace, v níž je zaměstnanec 
chráněn před výpovědí, objektivně na-
stane, nelze zákaz výpovědi v ochranné 
době obcházet – v neprospěch zaměst-
nance – s poukazem na to, že v daném 
případě je dovolání se zákonné ochrany 
v rozporu s dobrými mravy, případně že 
představuje zneužití práva zaměstnan-
cem. Aby nastaly právní následky záka-
zu výpovědi podle ustanovení § 53 odst. 
1 písm. a) zákoníku práce, je rozhodující 
pouze to, zda zaměstnanec byl v době, 
kdy mu byla doručena výpověď z pra-
covního poměru, vskutku uznán dočas-
ně neschopným práce.“

 Zaměstnanec odvolaný z ve-
doucího pracovního místa od-

mítl nabídku jiné vhodné práce. Za-
městnavatel mu tedy doručil výpo-
věď pro nadbytečnost, jenže v době 
doručení byl zaměstnanec v pracov-
ní neschopnosti. Zaměstnanec po-
dal žalobu na neplatnost výpovědi. 

PLATNOST VÝPOVĚDI PŘI PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
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Mám ho moc ráda. Je bohatý 
a jen kvete. Koho by nezají-
mal, viďte? Není to milenec, 
o kom mluvím. Je to český ja-
zyk. Zajímal mě odjakživa. Je 
to květnatý a miloučký jazyk, 
jímž se dá formulovat naprosto 
jednoznačně. Už přídavné jmé-
no či příčestí minulé se posta-
rají o to, abychom měli jasno 
o množství, či dokonce pohlaví 
podmětu. Předejdeme tak ne-
dorozumění, jako tomu bývá 
u easy English. Tam není jas-
ný ani vztah, jestli si tykáme, 
či vykáme. To v češtině jsou 
karty na stole hned a okamžitě 
je vše jasné, i co se týče citů. 
Malinký kulaťoučký kaštánek 
má pro nás větší význam než 
nějaký little chestnut. Ovšem 
přiznávám, že bych se česky 
asi nenaučila, kdybych neby-

la rodilým mluvčím. Kdybych 
byla odkázána jen na učebnice 
a příručky, tak tento fejeton 
rozhodně nenapíšu.

Přišla mi pod ruku příručka 
pro opakování českého jazyka. 
Šokovala mě cvičení typu Na-
jděte větu, v níž nejsou chyby. 
Jen jedna věta byla správná, 
zatímco tři ostatní byly s chy-
bami. Přijde mi to scestné. Při 
zkoumání vět podvědomě zko-
pírujeme kamsi do mozkového 
úložiště právě ty hrubky. Vím, 
o čem mluvím. Kdysi jsem mě-
la v zorném poli sešit své spo-
lužačky ze základky. Její „vy-
plívá“ mi způsobilo řadu hor-
kých chvilek, neboť vždy, když 
to slovo chci použít, musím si 
nejprve vybavit poučku, že jde 
o souvislost s vyjmenovaným 
slovem plynout, nikoli s ple-

tím, a teprve pak to slovo mohu 
napsat, nemohu to udělat auto-
maticky. Podobně jsem zahléd-
la špatně napsané slovo slíbit, 
tedy ve variantě s tvrdým y po 
b. Nechci to ani psát, z výše 
uvedených důvodů. Mohli bys-
te s tím mít problém jako já 
s tím pletím. 

Též jsem se při listová-
ní v příručce zamýšlela nad 
tím, kolikrát jsem v praktic-
kém životě použila rozbory 
vět. I když jsem napsala pět 
knih, musím říci, že nikdy. 
Přemýšlím, proč tedy lpět na 
drilování.

Kdybych o tom rozhodovala, 
rozbory vět bych dětem sice 
nezatajovala, ale určitě bych je 
neklasifikovala tak, aby dětem 
způsobovaly trauma z české-
ho jazyka. Technicky zaměře-

ným dětem pak zbytečně kazí 
vysvědčení. Spíš bych se sna-
žila hrát si s dětmi například 
s oněmi malými kulaťoučký-
mi kaštánky. A do hry bych 
vtáhla i Karla Čapka, mistra 
synonym. Aby děti nejprve 
k češtině získaly vztah a aby 
ji nešidily nehorázným způ-
sobem, jak se můžeme dočíst 
v mnoha internetových disku-
zích, kde se to hemží chyba-
mi. Sedla bych si s nimi k hod-
notné knížce a četli bychom 
na střídačku. Kde jinde mo-
hou získat kvalitní otisky než 
v kvalitní knize? Když si místo 
četby pouze zkopírují z inter-
netu obsah povinné literatu-
ry nebo když zhlédnou film, 
zákonitosti i milá zákoutíčka 
češtiny jim zůstanou skryty. 

Hanka SYNKOVÁ

FEJETON

NAJDĚTE VĚTU, V NÍŽ NEJSOU CHYBY

PROJEKT OBĚDY DO ŠKOL POPRVÉ VE VŠECH KRAJÍCH

Projekt pomáhá dětem, kte-
rým rodiče nemohou hradit 
stravné z vlastních peněz. 
K zapojení všech krajů při-
spělo i to, že nově mohou žá-
dat také o podporu na admi-
nistraci projektu.

Cílem projektu je zajistit 
dětem pravidelnou kvalitní 
stravu a vypěstovat v nich 
základní stravovací návyky, 
které z vlastních rodin často 
neznají. Nepřímo však napo-
máhá i jejich zdravému fyzic-
kému a psychickému vývo-
ji a začlenění do kolektivu. 
Děti neodcházejí hned po vy-
učování domů, ale i po obě-
dě často zůstávají ve škole 
a účastní se různých volno-
časových aktivit, mnohem ví-
ce času tráví se svými spolu-
žáky. Zlepšují si studijní vý-
sledky a celkově se zvyšuje 
jejich šance na lepší budouc-
nost. V případě mateřských 

škol dochází někdy k tomu, 
že rodiče v obtížné finanční 
situaci své děti kvůli povin-
nému stravnému do školky 
vůbec neposílají. I těmto si-
tuacím se daří předcházet.

Novinkou pro tento školní 
rok bylo vyhlášení Národní-
ho dotačního titulu (NDT) na 
podporu administrace kraj-
ských projektů Operačního 
programu potravinové a ma-
teriální pomoci. NDT umož-
ňuje krajským úřadům hra-
dit mzdové náklady na ad-
ministrativní pracovníky. 
O podporu zažádalo celkem 
osm krajů, ze státního roz-
počtu na ni bylo vyčleněno 
5 268 000 Kč.

Obědy do škol byly poprvé 
realizovány ve školním roce 
2015/2016, a to pouze se dvě-
ma zapojenými kraji, Liberec-
kým a Jihomoravským. V mi-
nulém školním roce bylo zapo-

jeno již deset krajů, pro školní 
rok 2019/2020 se nově připoji-
ly Jihočeský, Olomoucký, Par-
dubický a Ústecký kraj, mož-
nost bezplatného stravování 
se tím otevřela všem potřeb-
ným dětem v České republice.

V aktuálním školním roce 
se ve více než 900 školách, 
školkách a stravovacích zaří-

zeních díky jednotlivým pro-
jektům stravuje téměř 8 800 
dětí. Obědy do škol jsou tak 
významnou součástí pomoci 
znevýhodněným dětem. Nejví-
ce zapojených dětí je v Morav-
skoslezském kraji (2 762), ná-
sledují Jihomoravský (1 165) 
a Ústecký kraj (928). 

mpsv

Všech čtrnáct krajů se poprvé zapojilo do projektu minis-
terstva práce a sociálních věcí Obědy do škol. Díky němu 
se tak v současnosti ve školách a školkách stravuje té-
měř 8 800 dětí. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Kosmo 
knedlíci
CRAIG THOMPSON

Pro Violet je rodina tou nej-
důležitější věcí v celé gala-
xii. Když se její táta ztratí 
během nebezpečného úkolu, 
vydává se ho hledat v dopro-
vodu nových kamarádů – ku-
řete s věšteckými schopnost-
mi a posledním mimozemš-
ťanem svého druhu. Violet 
pozná, že vesmír je úžas-
ný a pestrobarevný, ale má 
i svoje mouchy nebo přímo 
velryby, které vám můžou 
sníst školu. Úchvatně na-
kreslený komiks je velkole-
pým dobrodružstvím z bu-
doucnosti, která nápadně 
připomíná naši současnost. 
Více na www.paseka.cz.

KYJEM PO KEBULI NA ZÁBRADLÍ

POJĎTE S DĚTMI NA POHÁDKU DO VIOLY
Pohádka o třech námořní-
cích z repertoáru Divadla 
Láryfáry o čestném a dob-
rém kapitánu Hromovi, 
který se na své lodi Bubli-
ně vydává na ostrov Huka-
kulu, je v pražském divadle 

Viola na programu 12. úno-
ra. Pohádka o strašidelném 
nádraží 14. března zavede 
děti na jedno malé nádraží 
v městečku jménem Planá. 
Na tomto úplně obyčejném 
vlakovém nádraží, které 

spravuje přednosta stanice 
Bedřich Růžička, se dějí na-
prosto záhadné věci, začalo 
zde totiž strašit. Z Plané se 
tak stala Strašidelná Planá 
a lidé se nádraží začali vy-
hýbat. Podaří se přednosto-

vi stanice společně s dětmi 
strašidlo vyhnat? 

Pohádky jsou určeny dě-
tem předškolního věku a žá-
kům prvních stupňů základ-
ních škol. Více informací na 
www.divadloviola.cz.

První letošní premiérou v Di-
vadle Na zábradlí bude Kyjem 
po kebuli aneb Zpráva o dobro-
volné smrti jednoho z diváků. 
Hra vychází z dopisů Augusti-
na Strobacha, jezuitského mi-
sionáře a jihlavského rodáka, 
který odjel na Mariánské ostro-
vy a už se živý domů nikdy ne-
vrátil. Během misie pokřtil po-
dle vlastních slov více než čtyři 
sta divochů, sezdal na sto párů, 
naučil místní pěstovat kukuři-
ci a nakonec byl ubit kyjem při 
krvavé vzpouře. První premié-

ra se uskuteční 21. února, dru-
há premiéra následuje 22. úno-

ra a repríza 26. února. Více se 
dozvíte na www.nazabradli.cz.

Pražská Botanická zahrada 
v Troji zve do skleníku Fata 
Morgana, kde se představí exo-
tický svět orchidejí a Ekvádo-
ru. Tématem expozice budou 
překvapivé extrémy, které lze 
v této skupině rostlin nalézt. 
Uvidíte tu barvy exotického 
Ekvádoru – země kontrastů jak 
v krajině, tak i ve světě rost-
lin a orchidejí. Orchideje nížin 
a hor propojí indiánské moti-
vy a návštěvníci ucítí i blízkost 
aktivní sopky. Celkové zpraco-
vání expozice je vždy originál-
ní a nikdy se neopakuje. 

Zájemci si mohou výstavu 
prohlédnout od 6. do 22. břez-
na denně mimo pondělí od 
9.00 do 19.00 hodin. Více se 
dozvíte na www.botanicka.cz.

SVĚT ORCHIDEJÍ V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Otevírací doba:
(leden, únor)

Skleník Fata Morgana:
od 9.00 do 16.00 (út–ne, svátek)

Venkovní expozice:
od 9.00 do 16.00 

Vinotéka sv. Klára:
od 13.00 do 17.00 (po–pá)

od 11.00 do 17.00 (so, ne, svátek)
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vás realizovat? A to nejen po-
dle vás, ale i podle profesní 
sekce? 

V republikovém výboru na-
ší sekce je nás patnáct. Je zde 
vidět chuť něco změnit, ale po-
třebujeme zvýšit aktivitu nejen 
naši, ale i ostatních. V dnešní 

době se dá velmi snadno ko-
munikovat prostřednictvím e-
-mailů nebo sociálních sítí. Na 
facebooku má naše sekce vlast-
ní skupinu, která má nyní pár 
desítek členů. Třeba někoho 
moje vize nadchne natolik, že 
se k nám přidá a bude nás třeba 
sto. Lidé mohou poslat svůj ná-

zor nebo podnět k projednávání 
i na můj e-mail, který naleznou 
na stránkách školských odborů. 
Naše sekce chce pořádat „ku-
laté stoly“ v různých koutech 
republiky k nejpalčivějším pro-
blémům základních škol a shá-
nět názory z pléna na efektivní 
řešení těchto problémů. Názor 

může poslat kdokoliv, ale aktiv-
ně pomáhat s problémy bude-
me pouze členům odborového 
svazu. Vše se točí kolem akti-
vity, času a peněz. Věřím, že 
touto cestou se nám může po-
dařit zvýšit také členskou zá-
kladnu ČMOS PŠ a že díky ta-
kovéto formě pomoci pracovníci 
školství ve větší míře pochopí, 
co z toho placení odborového 
příspěvku mají. 

 Chtěl byste ještě něco 
o sobě doplnit? 

Ano. Nejsem člověk, který 
snědl všechnu moudrost svě-
ta. Výše je popsaná moje vize. 
Sám ji však nedokážu realizo-
vat. Chci pracovat pro školství 
jako celek a vím, že při tom 
můžou vzniknout i chyby. Pou-
hé přitakávání a čekání, že to 
záhadný pan NĚKDO udělá, 
nemám v povaze. Jsem týmo-
vý hráč. Při řešení problému 
se spoléhám na zdravý selský 
rozum. A především – jsem hr-
dý na to, že jsem učitel. 

Olga ŠEDIVÁ

 Kočky i psi jsou úžas-
ní. Odkud je přivádíte?

Všechna zvířata, která 
k nám chodí, musí být hlav-
ně zdravá a klidná. Pejsci ma-
jí i canisterapeutické zkoušky. 
Téměř všichni zvířecí kama-
rádi chodí za dětmi se svými 
chovateli, kteří dětem přiblí-
ží život daného zvířátka, před-
vedou dětem, co jejich zvíře 
umí, a odpovědí i na všetečné 
otázky. Já sama jsem chova-
telkou siamských a orientál-
ních koček a terapii s nimi si 
organizuji za pomoci dalších 
kočičích chovatelů. Pokud má 
kočka bezproblémový vztah se 
svým majitelem a není bázlivá, 
tak i její kontakt s pacientem 
probíhá radostně. Ona se to-
tiž ráda předvede i před svým 
páníčkem.

 Jak moc z vašeho po-
hledu takové živé zví-

řátko léčí?
Samo zvířátko nikoho nelé-

čí, i když o naší škole vzni-
kl filmový dokument Léčivý 
kocour, ale to je spíš pro po-
bavení. Zvířátko napomáhá 

rychlejšímu odléčení dítěte, 
jeho přítomnost děti uklid-
ňuje, v místnosti je pohodová 
atmosféra, děti zapomínají na 

své problémy, na bolest a začí-
nají se vyplavovat endorfiny. 
Hlazení i česání zvířat je také 
velice oblíbená aktivita, u kte-
ré často děti i zvířata spoko-
jeně usínají, rodiče si je pak 
společně fotí, fotografie posí-
lají svým rodinám a mají tak 
pozitivní zážitky i vzpomínky 
na pobyt v nemocnici. A prá-
vě proto je zooterapie pro dě-
ti v nemocnici velice důležitá. 
Když je dítě pozitivně naladě-
no, léčba probíhá rychleji a je 
i rychleji zpět doma u svých 
blízkých. U opakovaně hospi-
talizovaných pacientů se nám 
běžně stává, že se ptají na svá 
oblíbená zvířátka a těší se na 
další setkání s nimi. Velice 
dobré výsledky máme s on-

kologicky nemocnými dětmi, 
které často nemají na nic ná-
ladu, ale zvířátko je vždycky 
potěší a vykouzlí na jejich tvá-

ři úsměv. Ještě bych podotkla, 
že o účasti dítěte na zootera-
pii vždy rozhoduje ošetřující 
lékař daného dítěte.

 Co je hlavním cílem 
a přáním všech učite-

lů školy?
Samozřejmě pomáhat ne-

mocným dětem překonávat 
snáze náročnou dobu hospitali-
zace, udržet jejich psychickou 
a vývojovou úroveň na tako-
vém stupni, aby se bez negativ-
ních následků vrátily do svých 
domovů a škol. Prokázalo se, 
že právě zooterapie je jednou 
z metod, jak jejich návrat do-
mů zpříjemnit a uspíšit.

Eva ROKYTOVÁ

...pokračování ze strany 4

Po kud má kočka bezproblémový vztah se 
svým majitelem a není bázlivá, tak i její 
kontakt s pa cientem probíhá radostně. 

...pokračování ze strany 5

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Foto: archiv školy
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  Výherci soutěže Opice: M. Vítková, M. Bieleszová, R. Sobková 
 Výherci soutěže Picasso: V. Štěpánová, J. Žáková, L. Trdlová 

 Výherci soutěže Masterpiece: J. Hornová  Výherci 
soutěže Soudruhu, nezlob se:  D. Matysová, N. Procházková, 

M. Benedová  Výherci soutěže Melitta: I. Hnyluchová, 
I. Paráková, M. Žáčková, M. Červenková, V. Chmelařová

Výhercům blahopřejeme!

SOUTĚŽ

EFKO získalo ocenění v soutěži 
Hvězda 3D reklamy 

Česká společnost Efko se kromě 
tradičních společenských desko-
vých her, hraček a Igráčka zabý-
vá i zakázkovou výrobou. Do sou-
těže Hvězda 3D reklamy v rámci 
akce POPAI DAY 2019 přihlásila 
výrobek 3D piškvorky PF 2019. 
Autorem kreativního návrhu je 
Rostislav Čermák, vývoj a kon-
strukci zpracovala Hana Buško-
vá. S tímto exponátem společ-
nost Efko získala dokonce hned 
tři ocenění. První cenu v přihlá-

šené kategorii Tailor made, dále 
první místo v Inovaci roku a také 
nejvyšší ocenění Absolutní vítěz 
soutěže Hvězda 3D reklamy. 

„Tato kreativní hra rozvíjí pro-
storové vnímání a kombinatoriku 
a je tak ideálním dárkem pro tech-
nicky orientované IT specialisty. 
Dalším z faktorů výroby tohoto 
dárku bylo i to, že ho mohou vy-
užít jak s kolegy pro relaxaci, tak 
doma, například s dětmi,“ uvádí 
Rostislav Čermák, autor návrhu.

Soutěžní otázka: Kolik handicapovaných dětí z ČR Efko podporuje?
Více informací hledejte na www.efko.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží dárek od 
společnosti Efko. Odpovědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skol-
stvi.cz do 29. ledna 2020. Do předmětu uveďte „3D“.

Valentýnský domov s vůní malin
Letošní valentýnská vůně je ma-
linová. Probuďte své smysly vů-
ní malin a objevte jejich přírod-
ní afrodiziakální účinky během 
svátku zamilovaných. Dopřejte 
si povzbuzující sprchu s novým 
sprchovým gelem Frosch Senses 
Malinový květ. Domov provoňte 
s pomocí malinových čisticích 
prostředků Frosch a přesvědčte 
se, že čistota nemusí být cítit po 
chloru ani po dezinfekci a navíc 
nemusí zatěžovat přírodu. Nový 
sprchový gel Frosch Senses Ma-
linový květ je šetrným složením 
s přidaným panthenolem vhod-
ný i pro citlivou pokožku, kterou 

hydratuje a vyživuje. Složení je 
pH 5,5 neutrální, neobsahuje pa-
rabeny, barviva, mikroplasty ani 
další látky z ropy.

Stejně jako všechny produkty 
prodávané pod logem zelené ža-
bičky Frosch je i nový sprchový 
gel ekologicky šetrný. Obsah je 
po použití snadno biologicky od-
bouratelný. Obal je vyroben z re-
cyklovaných plastů a po vhoze-
ní do žlutých kontejnerů na tří-
děný odpad je možné ho opět 
recyklovat. Produkt je tak navr-
žen s ohledem na minimální zá-
těž pro životní prostředí v celém 
svém životním cyklu.

Soutěžní otázka: Jaké produkty s malinovou vůní má v portfoliu 
značka Frosch?
Více na www.frosch-eko.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce dárků od značky 
Frosch. Odpovědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
29. ledna 2020. Do předmětu uveďte „Malina“.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

Najdete nás na



Galavečer Zlatého Ámose 

Korunovace Zlatého Ámose 2020 
 

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

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

 Moderuje Zdeněk Vrba.  
 

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

Zlatý partner 

Stříbrný partner 

Zlatý mediální partner 

Kantorský bál 


