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„Mládí je třeba žít. Nezáleží na věku, kdy se rozhodneme, že budeme mladí.“ Henri Duvernois

TÝDENÍK

Nejednoho se zmocňuje úzkost 
při zjištění, že kdosi kolem 
nás neustále „utahuje šrou-
by“ veřejně napsaných a vy-
slovených názorů anebo tře-
ba kreslených vtipů. Nejsou to 
zdaleka jen Učitelské noviny, 
na které dopadla obrovská sal-
va pobouření za projevený ná-
zor a postoj. Vše pod záminkou 
hledání pravdy, jediné, která 
vlastně ani neexistuje. Narůstá 
počet těch, kteří jsou přesvěd-
čeni, že se do médií vkrádá pod 

rouškou politické korektnosti 
i náznak cenzury. Nejdřív ja-
ko projev autocenzury, kterou 
dobře známe z minulosti. Poz-
ději se k ní přidává neskrýva-
ný „dozor shora“. 

„Politická korektnost dove-
dená ad absurdum, takže na 
svobodu slova můžeme už je-
nom vzpomínat,“ zcela neče-
kaně pronesl nedávno zesnulý 
předseda Senátu Jaroslav Ku-
bera. Hodně vyostřený názor, 
který se nedočkal větší ode-

zvy, stejně jako jeho následu-
jící burcující myšlenka: „Ne-
můžeme říkat, co si myslíme. 
Bojíme se, že se brzy budeme 
bát si to jen myslet.“ Kdo se do-
mníval, že se následně přivalí 
lavina odporu a námitek, doce-
la se zmýlil. Ticho po pěšině. 

Veřejně publikovat svůj vy-
hraněný a svobodný názor, slo-
vem či obrazem, který cele ne-
souzní s oficiálními postoji ně-
kterých poplatných a možná 
i úplatných zájmových sdělo-
vacích prostředků a politiků, 
vyžaduje značnou míru odvahy 
a osobní statečnosti. „Nejsme 
bezprostředně nikým ohrožo-
váni, zažíváme nevídané ob-
dobí blahobytu a prosperity,“ 

narychlo dodává Jaroslav Ku-
bera. No právě. 

Historie nás poučila, že ně-
kdejší civilizace, které dosáhly 
až na vrchol svého spotřební-
ho blaha a rozmaru, se záko-
nitě sebezničily. Nám nic ta-
kového nehrozí, protože nám 
zatím nehrozí ani žádný bla-
hobyt pro všechny. Současné 
období matoucího sebeuspo-
kojení, dílčího dostatku, bez-
břehé demokracie a sužované 
svobody však může zpochyb-
ňovat základy současné spo-
lečnosti. Nemožnost vyslovovat 
svůj názor a obava „říkat, co 
si myslíme“, k tomu varovně 
přispívají. 
 Roman KANTOR

ŠKOLSTVÍ

NEMŮŽEME ŘÍKAT, CO SI MYSLÍME
Možnost veřejně vyjadřovat kritická slova, osobité názo-
ry a zastávat vyhraněné postoje se dnes považuje za sa-
mozřejmost. Jenže v demokratické a svobodné společ-
nosti není nic nepochybné ani věčné. 
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EXOD 2020
67. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ
Akce EXOD
 Organizují je organizační jednotky 
ČMOS pracovníků školství, akce vedou 
členové Českomoravského odborového 
svazu pracovníků školství.
 Jsou určeny členům ČMOS pracovníků 
školství a jejich rodinným příslušníkům, 
pedagogickým pracovníkům všech stup-
ňů a typů škol v činné službě i ostatním 
pracovníkům školství. Na doplnění ka-
pacity akce lze přijmout přihlášku také 
od dalších zájemců z řad nečlenů ČMOS 
pracovníků školství.
   Přinášejí pestrou náplň, která 
má složku rekreační, ale nově i složku 
poznávací a vzdělávací, protože programy 
základen EXOD získaly akreditaci MŠMT 
a byly tím zařazeny do systému dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků.
 Vzdělávání se mohou zúčastnit všichni 
přihlášení pedagogičtí pracovníci v čin-
né službě, popř. studenti učitelství, kteří 
po splnění celého vzdělávacího programu 
základny obdrží osvědčení o absolvování 
kurzu, který jim zaměstnavatel započte 
do dalšího vzdělávání.

PŘEČTĚTE POZORNĚ

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI
1. Pro každou přihlašovanou osobu (i dítě) 
použijte samostatný formulář přihlášky 
z tohoto čísla. Účastníci, kteří se chtějí 
přihlásit ke vzdělávacímu programu zá-
kladny EXOD, vyplní také druhou část 
přihlášky.
2. Vyplněnou přihlášku předložte výbo-
ru vlastní organizace ČMOS pracovníků 
školství (případně OROS, KROS), který 
razítkem a podpisem stvrdí, že jste čle-
nem ČMOS pracovníků školství (v přípa-
dě slevy požadované studentem 15–26 let 
nutno předložit potvrzení školy o studiu). 
Obdobně u členů OZPŠaV.
3. Neopomeňte na přihlášce uvést údaj 
o případném poskytnutí příspěvku z FKSP 
a adresu plátce faktury.
4. Potvrzenou přihlášku zašlete na adresu, 
která je uvedena u každé základny. Ne-
zapomeňte přiložit 2 ofrankované obálky 
se svou adresou, v případě elektronické 
komunikace není nutno obálky zasílat.
5. Dodržte termín pro zaslání potvrzenky 
nebo prohlášení o zaplacení účastnického 

poplatku. Jestliže se tak nestane, má or-
ganizátor právo bez urgence obsadit vaše 
místo náhradníkem.

CENA POUKAZU
Účastníkům, kteří jsou členy ČMOS pra-
covníků školství, a jejich nezaopatřeným 
dětem organizátor poskytuje slevu ve výši 
10–20 procent. Obdobně postupují organi-
zátoři u členů Odborového svazu pracov-
níků školství a vědy na Slovensku (dále 
jen OZPŠaV) a jejich nezaopatřených dětí.

STORNOPODMÍNKY
Při odhlášení nebo neúčasti je zájemce, 
v případě že nemá náhradníka, povinen 
uhradit organizátorovi veškeré prokaza-
telně vzniklé náklady.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
Výbory ZOOS mohou poskytovat příspě-
vek až do plné výše účastnického po-
platku z prostředků ZOOS. O poskytnutí 
příspěvku z FKSP rozhoduje zaměstna-
vatel v souladu s vyhláškou č. 114/2002 
Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpi-
sů. Souběh příspěvků ze ZOOS a FKSP je 
možný. V případě účasti na vzdělávacím 
programu základen je možné rovněž po-
žádat o příspěvek z FKSP (viz § 9 vyhl. 
č. 114/2002 Sb.). Podmínkou čerpání je 
mít tento příspěvek zakotven v kolektiv-
ní smlouvě v zásadách čerpání prostřed-
ků FKSP.

ZÁJEMCŮM A ÚČASTNÍKŮM
 V nejkratším možném termínu oznam-
te vedoucímu své rozhodnutí, že dále ne-
máte o základnu zájem.
 Pečlivě prostudujte, jaké služby jsou 
zahrnuty v ceně základny a jaké jsou stor-
novací podmínky.
 U základen pro rodiče s dětmi je pro 
děti zajištěn vhodný program.
 Pro zájemce o vzdělávací program je 
účast na celém programu základny EXOD 
povinná.
 Podpisem přihlášky povoluje účast-
ník základny organizátorovi základny 
(popř. centrále ČMOS PŠ) nakládat se 
svými osobními údaji pro potřeby spoje-
né s organizací základny i vzdělávacího 
programu základny, jako jsou např. pojiš-
tění, ubytování, hodnocení základny, vy-
účtování, osvědčení o vzdělávání apod., 

a to dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpra-
cování osobních údajů, ve znění pozděj-
ších předpisů.
 Účastnický poplatek je nutno uhradit 
předem ve stanoveném termínu převodem 
na účet organizátora (týká se i účastníků 
ze Slovenské republiky, případný dopla-
tek bude účastníkem uhrazen na místě 
v hotovosti).
 Před ukončením základny – při jejím 
hodnocení a vyhodnocení vzdělávacího 
programu – máte právo na informaci 
o předběžném vyúčtování akce.
 Účastník základny je povinen dopře-
du nahlásit vedoucímu základny změnu 
programu podle své osobní volby s tím, 
že na sebe bere veškerou odpovědnost 
za případný úraz či způsobenou škodu.

VEDOUCÍM A ORGANIZÁTORŮM
 Prvních 14 dní po zveřejnění sezna-
mu základen zařazujte do základny pou-
ze členy obou odborových svazů školství, 
jejich rodinné příslušníky a pedagogy se 
zájmem o vzdělávací program základny. 
Ostatní zájemce zařaďte až po uplynutí 
této doby.
 Vedoucí základny EXOD zpracuje vedle 
seznamu účastníků základny i seznam zá-
jemců přihlášených do vzdělávacího pro-
gramu základny, který po vyhodnocení 
a ukončení akce zašle spolu s hodnocením 
základny na ČMOS pracovníků školství 
jako podklad pro případné vydání osvěd-
čení o absolvování vzdělávacího kurzu.
 Organizátor základny je dále povinen 
zaslat na ČMOS PŠ vyúčtování základ-
ny na předepsaném tiskopisu se svým 
podpisem a razítkem nejpozději do 15. 1. 
 Do 20. března 2020 oznamte na ČMOS 
pracovníků školství (Senovážné náměstí 
23, 110 00 Praha 1, mobil: 737 311 677 – E. 
Šašková, e-mail: saskova.eva@cmkos.cz) 
základny, které nejsou dosud plně obsa-
zeny, a případně požádejte o jejich nové 
zveřejnění.
 Neprodleně sdělte i rozhodnutí základ-
nu stornovat.
 Nabídka LAST MINUTE bude zveřej-
něna pouze na webových stránkách sva-
zu www.skolskeodbory.cz v červnu 2020.
 Komise EXOD ČMOS pracovníků škol-
ství přeje účastníkům všech základen pří-
jemný pobyt, nezapomenutelné zážitky 
a úspěšné další vzdělávání.
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SEZNAM ZÁKLADEN 2020

1. PRAHA KULTURNÍ 
I TURISTICKÁ 2020

1.–8. 7.
Ubytování:
V třílůžkových pokojích inter-
nátu Speciální základní školy 
pro sluchově postiženou mlá-
dež v Praze 5, v blízkosti stani-
ce metra Radlická (manželské 
páry lze ubytovat i samostatně 
do vyčerpání kapacity).
Program:
Letošní program je zaměřen 
nejenom na poznávání pamá-
tek Prahy, ale připomeneme 
si i některá významná výročí 
a osobnosti, např. výročí husit-
ského hnutí, 600 let od bitvy 
na Bílé hoře. Navštívíme Již-
ní Město, park Cibulka, Praž-
ský hrad (s prohlídkou Nové-
ho královského paláce). Nebu-
de chybět klasická plavba lodí 
po Vltavě (Pražské Benátky), 
dále celodenní výlet do oko-
lí Prahy – Panenské Břežany. 
Navážeme na návštěvu letec-
kého muzea v loňském roce 
exkurzí na Letiště Václava 
Havla. Program doplníme dle 
zájmu večerními vycházka-
mi a kulturním představením 
dle možnosti (Křižíkova fontá-

na aj.). Další informace též na 
www.exodpraha5.chytry.cz.
Cena pro člena ČMOS PŠ:  5250 Kč
pro ostatní 5800 Kč
Za ubytování, snídaně, večeře 
(zajištěno v jídelně internátu 
školy), jeden slavnostní oběd 
nebo večeři, placený vstup (Le-
tiště Václava Havla), projížď-
ku lodí, jízdné výletu vlakem 
a připojištění. 
Organizátor:
ZO VP ČMOS PŠ Praha 3
Přihlášky:
Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 
6/976, 158 00 Praha 5 – Košíře, 
mobil: 603 453 009, 
e-mail: exodpraha5.hop@seznam.cz  

2. JARO, DIVADLA 
A PRAHA 2020

8.–12. 4.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích (2 
+ 2 tvoří buňku se sociálním 
zázemím, lednicí, varnou kon-
vicí) internátu Gymnázia a Ob-
chodní akademie pro zrakově 
postiženou mládež v Praze 5 – 
Jinonicích, v blízkosti stanice 
metra Nové Butovice.
Program:
19. ročník základny je opět 
orientován na návštěvu diva-
delních představení. V dopo-
ledních programech si připo-

meneme 600. výročí narození 
krále Jiřího z Poděbrad a na-
vrácení názvu Karlova uni-
verzita české pražské univer-
zitě. Budovy, které univerzitě 
náležejí, skutečně překvapí. 
Dále si připomeneme 200 let 
od narození B. Němcové (Sla-
vín), B. Hrabala (Libeň). Pro-
gram doplní exkurze na Letiště 
Václava Havla. Další informace 
na www.exodpraha5.chytry.cz.
Cena pro člena ČMOS PŠ:  5150 Kč
pro ostatní 5700 Kč
Za ubytování, snídaně, večeře 
(zajištěno v učňovském hote-
lu MATURA), jednu slavnostní 
večeři, vstup na Letiště Václa-
va Havla a připojištění.

V ceně je započítána záloha 
ve výši 2000 Kč na vstupenky 
do divadel, která bude zúčto-
vána účastníkům při předání 
vstupenek.
Organizátor:
ZO VP ČMOS PŠ Praha 3
Přihlášky:
Nutné odeslat co nejdříve, aby 
mohly být bez problémů za-
jištěny vstupenky do divadel. 
U pozdějších přihlášek nemusí 
být zaručeno sousední místo 
pro partnera.
Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 
6/976, 158 00 Praha 5 – Košíře, 
mobil: 603 453 009,
 e-mail: exodpraha5.hop@seznam.cz

3. KULTURA V POD-
ZIMNÍ PRAZE 2020

27. 10. – 1. 11.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích (2 
+ 2 tvoří buňku se sociálním 
zázemím, lednicí, varnou kon-
vicí) internátu Gymnázia a Ob-
chodní akademie pro zrakově 
postiženou mládež v Praze 5 – 
Jinonicích, v blízkosti stanice 
metra Nové Butovice.
Program:
Divadelní základna nabídne to 
nejlepší z divadelní sezóny. Bu-
deme pokračovat v cyklu ma-
lá-velká divadla. 

Dopolední program se bude 
inspirovat výročím protihabs-
burského povstání a navštíví-
me místa s nimi spojená (Bílá 
Hora, kat Mydlář a další). Dále 
navštívíme Klementinum, As-
tronomickou věž se sály, dále 
je v programu exkurze na Le-

tiště Václava Havla. 28. říjen 
bude dnem vlastního progra-
mu účastníků. Samozřejmě ne-
budou chybět klasická večerní 
divadelní představení. Další in-
formace též na www.exodpra-
ha5.chytry.cz.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 5700 Kč
pro ostatní 6300 Kč
Za ubytování, snídaně, večeře 
(zajištěno v učňovském hote-
lu MATURA), jednu slavnostní 
večeři, placený vstup (Klemen-
tinum, Letiště Václava Havla) 
a připojištění. 

V ceně je započítána záloha 
ve výši 2000 Kč na vstupenky 
do divadel, která bude zúčto-
vána účastníkům při předání 
vstupenek.
Organizátor:
ZO VP ČMOS PŠ Praha 3
Přihlášky:
Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 
6/976, 158 00 Praha 5 – Košíře, 
mobil: 603 453 009,
 e-mail: exodpraha5.hop@seznam.cz

4. TOULKY 
KLADENSKEM 

A SLÁNSKEM
10.–16. 8.

Ubytování:
Domov mládeže v Kladně 
(dvou- a třílůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zaříze-
ním).
Program:
Stopy keltské kultury, staro-
slovanského osídlení a Přemy-
slovců na Kladensku. Hornic-
ká tradice Kladenska – skan-
zen Mayrau. Lidický památník, 
Muzeum spisovatele Oty Pavla 
v Buštěhradu. Královské měs-
to Slaný. Lány – letní sídlo na-
šich prezidentů, zámecký park 
s majestátnými stromy a pozo-
rování lovné zvěře v oboře. Mu-
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zeum prvního československé-
ho prezidenta T. G. Masaryka 
v Lánech. Romantická vycház-
ka údolím Divoké Šárky – po-
zoruhodná krajina s přírodní-
mi unikáty. Panenský Týnec 
– nedostavěný gotický chrám 
se zvonicí. Vesnická památ-
ková rezervace Třebíz. Peruc 
– pověst o Oldřichovi a Bože-
ně, Oldřichův dub a studánka 
Boženy.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 4850 Kč
pro ostatní 5350 Kč
Za ubytování, polopenzi, čás-
tečně vstupy, autobus, orga-
nizační výdaje a připojištění.
Organizátor:
OR ČMOS PŠ střední Čechy – 
západ v Berouně
Přihlášky:
Jiří Sixta, Otročiněves 156, 
267 03 Hudlice, 
e-mail: oros.beroun@seznam.cz, 
mobil: 607 557 296

5. POSÁZAVÍ 
A PODBLANICKO

1.–7. 7.
Ubytování:
Internát ISŠT Černoleská 1997 
v Benešově – dvou- a třílůžko-
vé pokoje (možno i čtyřlůžko-
vé) dle potřeb rodin, buňky se 
společným sociálním zaříze-
ním, 3. poschodí bez výtahu, 
k dispozici kuchyňka (lednice, 
konvice, nádobí atd.), společen-
ská místnost (televizor, inter-
net), stravování v jídelně ISŠT.
Program:
Benešov, Konopiště (zámek 
a zámecký park), Vrchotovy 

Janovice (Sidonie Nádherná, 
zámek a park), zámek Jab-
lonná nad Vltavou, Týnec nad 
Sázavou (rotunda a muzeum), 
Lešany (vojenské historické 
muzeum), hrad Český Štern-
berk, Komorní Hrádek (školi-
cí a vzdělávací středisko MO), 
rozhledna Špulka, Hrusice – 
J. Lada, Velký Blaník (výstup), 
Louňovice, Kondrac (farní mu-
zeum), Vlašim (zámecký park), 
Růžkovy Lhotice (B. Smetana), 

Čechtice, Jemniště (zámek, 
park) a další zajímavosti v re-
gionu.
Cena pro člena ČMOS PŠ:  4400 Kč    
pro ostatní 5000 Kč   
Za ubytování, polopenzi, někte-
ré vstupy, dopravu autobusem 
během základny, organizační 
výdaje a připojištění.
Organizátor:
OR ČMOS PŠ střední Čechy – 
západ v Berouně
Přihlášky:
Mgr. Anežka Kopecká, 
257 42 Krhanice čp. 86, 
mobil: 605 106 460 (jen středa), 
e-mail: Vcaplicka@seznam.cz

6. LITOMĚŘICE 
A ČESKÉ 

STŘEDOHOŘÍ
13.–19. 7.

Ubytování:
Domov mládeže Litoměřice ve 
dvou- a čtyřlůžkových pokojích 
se společným sociálním zaří-
zením. 
Program:
Litoměřice – královské město 
na soutoku Labe a Ohře. Po-
slední dny života K. H. Má-
chy. Házmburk – král České-
ho středohoří, zřícenina hradu. 

Libochovice – zámek a expozi-
ce vědce J. E. Purkyně. Roud-
nice nad Labem – zámek, hrad 
a věž Hláska. Vodní hrad v Bu-
dyni nad Ohří. Zámek Plosko-
vice – náročná barokní výzdo-
ba a malby J. Navrátila, před-
stavitele českého romantismu. 
Skanzen Zubrnice – historická 
vesnice. Úštěk – město na pís-
kovcovém ostrohu. Milešovka 
– největrnější hora v Čechách, 
královna Českého středohoří.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 4850 Kč    
pro ostatní 5350 Kč    
Za ubytování, polopenzi, do-
pravu autobusem dle progra-
mu, částečně vstupy, organi-
zační výdaje a připojištění.
Organizátor:
OR ČMOS PŠ střední Čechy – 
západ v Berouně
Přihlášky:
Jiří Sixta, Otročiněves 156, 
267 03 Hudlice, mobil: 607 557 296, 
e-mail: oros.beroun@seznam.cz

7. PÍSEK 
Nová základna

26. 7. – 2. 8.
Ubytování:
Domov mládeže nedaleko stře-
du města, dvou- a třílůžkové 
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pokoje tvoří buňky s vlastním 
sociálním zařízením. K dispo-
zici kuchyňka, lednice a klu-
bovna s TV.
Program:
Písek – historie města, pa-
mátky, muzea, hřbitovy, zají-
mavosti. Milevsko – největší 
jihočeský klášterní areál. Zám-
ky: Vráž u Písku, Zvíkov, Orlík 
(plavba lodí po přehradě), Al-
brechtice nad Vltavou, Miroti-
ce, Heřmaň, Cerhonice, Tálín. 
Tvrze v Kestřanech.

Kroužkování ptáků v NPR 
Řežabinec. Sudoměř (600 let 
od husitské bitvy). Putim, My-
šenec (zmizelý hrad Přemys-
la Otakara II.). Romský tábor 
v Letech, Protivín aj.

Po stopách osobností A. Hey-
duka, A. Sedláčka, M. Alše, L. 
Stroupežnického, J. Cimbury, 
V. Kršky, J. Čarka a dalších.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 5000 Kč
pro ostatní 5300 Kč
Za ubytování, polopenzi, do-
pravu, částečně vstupy a při-
pojištění.
Organizátor:
ZO ČMOS PŠ Základní škola 
Jana Husa a Mateřská škola 
Písek
Přihlášky:
Ludmila Prášková, 
Husovo náměstí 725, 397 01 Písek, 
mobil: 737 164 461, e-mail: 
lida.praskova@email.cz

8.  
TŘEBOŇ

7.–14. 8.
Ubytování:
Nový domov mládeže (číslo 2) 

Střední školy rybářské a vodo-
hospodářské J. Krčína v Třebo-
ni, Táboritská 688. Dvoulůžko-
vé pokoje s vlastním sociálním 
zařízením.
Program:
Pobyt v lázeňském městě s po-
znáváním historických pamá-
tek (zámek, archiv, muzea), 
CHKO Třeboňsko (rybníky, pís-
kovny, řeka Lužnice), exkur-
ze do pivovaru a další. Jeden 
společný autobusový zájezd 
Jindřichohradeckem. Výbor-
né podmínky pro cykloturis-
tiku (možnost využití vlastních 
kol nebo z půjčovny), koupání 
(rybník, bazén) a vycházky do 
okolních lesů.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 5200 Kč
pro ostatní 5700 Kč
Za ubytování, polopenzi, čás-
tečně vstupy, autobusový zá-
jezd, tričko a připojištění.
Organizátor:
ZO ČMOS PŠ Gymnázium 
J. V. Jirsíka, České Budějovice
Přihlášky:
Mgr. Vladimír Filip, 
Bavorovská 461, 384 11 Netolice, 
e-mail: filip.vl@seznam.cz, 
mobil: 603 990 572

9. VLTAVA – po vodě 
z Vyššího Brodu do 

Boršova
Základna pro začínající i zku-
šené vodáky všech věkových 
kategorií

1.–4. 7. 
Ubytování:
Vodácké tábořiště – kemp Vl-
tava na říčním km 294,5 mezi 
Rožmberkem a Českým Krum-

lovem ve čtyřlůžkových chat-
kách. Možnost stanování. 
V kempu je k dispozici moder-
ní WC a sprchy s teplou vodou, 
restaurace, hřiště.
Program:
Splutí řeky Vltavy z Vyššího 
Brodu do Boršova na nafuko-
vacích dvoumístných kánoích 
typu Pálava. Trasa Vyšší Brod 
– Rožmberk – Český Krum-
lov – Zlatá Koruna – Boršov. 
Prohlídka Českého Krumlo-
va, návštěva Čertovy stěny, 
podle podmínek počasí mož-
nost návštěvy kulturních pa-
mátek (vstupné není v ceně): 
hrad a zámek Český Krum-
lov, klášter Vyšší Brod, hrad 
Rožmberk, klášter Zlatá Koru-
na, zřícenina hradu Dívčí ká-
men. Splouvání řeky „naleh-
ko“, tj. bez bagáže – po celou 
dobu je k dispozici doprovod-
ný autobus.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 2900 Kč
pro ostatní 3200 Kč

(pro menší děti lze sjednat 
přiměřenou slevu)

Za ubytování, autobus, zapůj-
čení vodáckého vybavení (lodě, 
pádla, vesty, pumpy), instruk-
torské a průvodcovské služby 
a připojištění.
Organizátor:
ZO ČMOS PŠ Gymnázium 
tř. Kpt. Jaroše, Brno
Přihlášky:
RNDr. Pavel Vařejka, 
Fillova 5, 638 00 Brno, 
e-mail: varejka@jaroska.cz,

mobil: 733 245 073
(RNDr. Pavel Boucník, Kleštínek 15, 
621 00 Brno, mobil: 608 751 364)

10. PRACHATICE – 
BRÁNA ŠUMAVY

Základna pro turisty
11.–18. 7.

Ubytování:
Domov mládeže VOŠ a SPgŠ 
Prachatice v buňkách tvoře-
ných dvěma pokoji (dvě a tři 
lůžka) se sociálním zařízením. 
K dispozici jídelna, klubovna, 
televize, video, hřiště a mož-
nost zapůjčení sportovního 
náčiní.
Program:
Šumava z české strany au-
tobusem, vlakem a pěšky: 
Boubín a Boubínský pra-
les, Horská Kvilda a Povyd-
ří, Prachatice a výstup na Li-
bín, Nové Údolí a Třístoličník; 
Chalupská slať, Kvilda, Mod-
rava a Rokyta; Volary, hrad 
Hus a Křišťanovický rybník 
a další.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 4500 Kč
pro ostatní 5000 Kč
Za ubytování, celodenní stravo-
vání, dopravu během základny, 
tričko a připojištění.
Organizátor:
ZO ČMOS PŠ při Gymnáziu 
J. V. Jirsíka, České Budějovice
Přihlášky:
Mgr. Vladimír Filip, 
Bavorovská 461, 384 11 Netolice, 
e-mail: filip.vl@seznam.cz, 
mobil: 603 990 572
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11. CHEB  
A OKOLÍ 

22.–29. 7.
Ubytování:
Domov mládeže při ISŠ Cheb, 
Obrněné brigády 6, dvou- 
a čtyřlůžkové pokoje tvoří buň-
ku s vlastním sociálním zaříze-
ním. Kuchyňka a společenská 
místnost na patře.
Program:
Historické památky – Cheb 
+ hrad, Loket + hrad, zámek 
Kynžvart, Bečov nad Teplou 
(relikviář sv. Maura), Ostrov. 
Lázně – Františkovy, Marián-
ské, Karlovy Vary. 

Přírodní rezervace – SO-
OS, Kladská. Výjezdy do SRN 
– Waldsassen, Kappel, Bam-
berg, Bayreuth.
Cena pro člena ČMOS PŠ:  4950 Kč   
pro ostatní 5500 Kč   
Za ubytování, polopenzi, do-
pravu v místě základny, prů-
vodcovské služby a připojiš-
tění.

Za příplatek je možno využít 
společnou dopravu autobusem 
do místa základny po trase Olo-
mouc–Praha–Cheb a zpět.
Organizátor:
ZO ČMOS PŠ VOŠ a SPŠE Bo-
žetěchova, Olomouc
Přihlášky:
Dr. Jiří Michal, Starosedlecká 9, 
284 03 Kutná Hora, 
mobil 736 774 626, 
e-mail: michal@spseol.cz

12. SEVERNÍ 
PLZEŇSKO

12.–18. 7.
Ubytování:
V Domově mládeže SOU sta-
vebního v Horní Bříze, v buň-
kách dva dvoulůžkové nebo 
dva třílůžkové pokoje s vlast-
ním sociálním zařízením.
Program:
Poznávání přírodních a histo-
rických zajímavostí regionu. 
Horní Bříza – keramické mu-
zeum, pivovar Plzeň včetně 
muzea, klášter Plasy, zámek 
Manětín, Mariánská Týnice, 
Kožlany – muzeum E. Beneše, 
Třemošná – muzeum V. Bro-

žíka, kostel Luková – expozi-
ce soch, Rabštejn. Program je 
doplněn zájezdem do Marián-
ských Lázní a kláštera v Teplé.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 3950 Kč
pro ostatní 4400 Kč
Za ubytování, polopenzi, do-
pravu během pobytu, částeč-
ně vstupné a připojištění.
Organizátor:
 ZO ČMOS PŠ ZŠ Dolní Bělá
Přihlášky:
Mgr. Jiřina Karlovcová, 
Dolní Bělá 172, 331 52 Dolní Bělá, 
tel. 604 618 250, 
e-mail: J.Karlovcova@seznam.cz

13. LOUNSKO 
A ŽATECKO

20.–26. 7.
Ubytování:
Domov mládeže Podbořa-
ny, dvou- a třílůžkové poko-
je s vlastním sociálním zaří-
zením.
Program:
Louny – staré město na řece 
Ohři, památková zóna. Žatec 
– jedno z nejstarších králov-
ských měst, město chmele a pi-
va. Podbořany – pamětihodnos-
ti města a nedaleký vrch Rubín 
– významné místo pravěkého 
a raně středověkého osídlení. 
Stekník – vesnická památková 
zóna a rokokový zámek s te-
rasovitými zahradami. Nový 
hrad u Jimlína – původně gotic-
ký hrad přestavěný na pozdně 
barokní zámek. Krásný Dvůr 
– zámek ve stylu baroka F. M. 
Kaňky s přírodním parkem, 

dub J. W. Goetha, romantická 
rozhledna. Chomutov – průmy-
slové město, Kamencové jeze-
ro. Podkrušnohorský lesopark. 
Červený hrádek u Jirkova – ba-
rokní zámek. Most – přemístě-
ný kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, hrad Hněvín (vězněn 
magistr E. Kelly), věž.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 5250 Kč
pro ostatní 5850 Kč
Za ubytování, polopenzi, au-
tobus dle programu, částeč-
ně vstupy, organizační výda-
je a připojištění.
Organizátor:
OR ČMOS PŠ střední Čechy – 
západ v Berouně
Přihlášky:
Jiří Sixta, Otročiněves 156, 
267 03 Hudlice, mobil: 607 557 296, 
e-mail: oros.beroun@seznam.cz

14. ČESKOLIPSKO – 
MÁCHŮV KRAJ 

2.–8. 8.
Ubytování:
Domov mládeže v České Lí-
pě, Havlíčkova ulice – dvou- 
až čtyřlůžkové pokoje, společ-
né sociální zařízení, kuchyňka, 
společenská místnost k dispo-
zici.
Program:
Turisticko-rekreační pobyt za-
měřený na poznávání oblasti 
Českolipska včetně samotné-
ho města, krajiny a zajímavos-
tí Máchova kraje, návštěva se-
verní části CHKO Kokořínsko, 
bývalý vojenský prostor Ral-
sko, autobusové výlety a po-
hodové vycházky krásnou pří-
rodou.
Cena pro člena ČMOS PŠ:  3900 Kč   
pro ostatní 4300 Kč   
Za ubytování, polopenzi, jízd-
né autobusem, některé vstupy 
a připojištění.
Organizátor:
ZO ČMOS PŠ ZŠ Mšeno u Měl-
níka
Přihlášky:
Šárka Bártová, Okružní 2673, 
470 01 Česká Lípa, 
mobil: 608 000 597, 
e-mail: sbartova@centrum.cz

15.  
KOKOŘÍNSKO

19.–25. 7.
Ubytování:
Dvou- až pětilůžkové poko-
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je (nebo chaty či karavany) 
v autokempu a ubytovně s. k. 
Mšeno (viz https://autokemp- 
skmseno.sluzby.cz), společné 
sociální zařízení, kuchyňka. 
Stravování v objektu, možnost 
ubytování manželských párů 
i rodin s dětmi. 
Program:
Turistický pobyt, poznávání 
Kokořínska (spíše jižní část 
od Mělníka ke Mšenu a Du-
bé) – přírodních zajímavostí 
zvláštně členěné krajiny i její 
historie, po týdnu v lůně příro-
dy se podíváme i do civilizace, 
náročnější terén, ale zvládají 
i děti, dva celodenní autobu-
sové výlety.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 3500 Kč
pro ostatní 4000 Kč
pro děti do 15 let 3600 Kč
Za ubytování, polopenzi, jízdné 
busem, některé vstupy a při-
pojištění.
Organizátor:
ZO ČMOS PŠ ZŠ Mšeno u Měl-
níka
Přihlášky:
Daniela Sobotková, Karlova 119, 
277 35 Mšeno, tel. 736 751 416,
e-mail: danielasobotkova@centrum.cz

16. NOVOBORSKO 
– přírodní krásy 

Lužických hor
Pěší turistika vhodná pro kaž- 
dého

1.–8. 7.
Ubytování:
V Novém Boru, v ZŠ U Lesa. 
Třílůžkové pokoje, vždy dva 
pokoje tvoří společně buňku 
se sociálním zařízením. Dvoji-
ce samostatně na pokoji. 
Program:
Vrcholy, vyhlídky a romantic-
ká údolí Lužických hor, největ-
ší skalní hrad Sloup v Čechách, 
Klíč – brána Lužických hor, 
Luž, rozhledna Jedlová, Pan-
ská skála, Dutý kámen, pře-
hrada Naděje, zámek Lemberk, 
Zdislavina studánka, Jablonné 
v Podještědí, sklářské muzeum 
a exkurze ve sklárně. Denně 
10–15 km, vždy možnost zkrá-
cení trasy.
Cena pro člena ČMOS PŠ:  4300 Kč   
pro ostatní 4600 Kč   
dítě do 10 let 3000 Kč   
Za ubytování, polopenzi (7x 
snídaně a 1x večeře), občer-
stvení u závěrečného tábo-

ráku, exkurzi ve sklárně, 2x 
besedu, 2x autobusový výlet, 
částečně vstupy a připojištění.
Organizátor:
KR ČMOS PŠ Liberecký kraj 
se sídlem v Hrádku nad Nisou
Přihlášky:
Hana Macelová, Wolkerova 551, 
473 01 Nový Bor, 
tel. 487 728 143 nebo 607 603 437, 
e-mail: h.macelova@seznam.cz

17. ČESKO-SASKÉ 
ŠVÝCARSKO 

4.–11. 7.  
Ubytování:
Ve dvou- a třílůžkových poko-

jích s vlastním příslušenstvím 
v DM VOŠ a SPŠ strojní, sta-
vební a dopravní v Děčíně 1, 
Čs. armády 10. Jídelna v bu-
dově.
Program:
Středně náročná turistika s ná-
vštěvou nejatraktivnějších 
míst národního parku České 
a Německé Švýcarsko (Prav-
čická brána, Hřensko – sou-
těsky, Děčínský Sněžník, Tiské 
stěny a další). Výlet do Dráž-
ďan, dále Bastei, Königstein. 
Ve volném čase zámek Děčín, 
případně termální koupaliště. 
Rozšíření programu o výlet ka-
ňonem řeky Labe lodí do Míš-
ně (pokud bude Labe splavné). 
Na lodi průvodce, oběd, ochut-
návka sektů, v Míšni prohlíd-
ka muzea porcelánky. Cestou 
zpět autobusem s návštěvou 
zámku Moritzburg.
Cena pro člena ČMOS PŠ:  5400 Kč   
pro ostatní 6000 Kč    
Za ubytování, polopenzi, vstup-
né v ČR, jízdné dle programu, 
včetně výletu do Míšně.
Organizátor:
OR ČMOS PŠ v Děčíně
Přihlášky:
OROS Děčín, VOŠ a SPŠSSaD, 
Čs. armády 10, 405 02 Děčín I, 
mobil: 737 872 946, 
e-mail: eliasova.m@volny.cz

18. TO NEJLEPŠÍ 
Z KRKONOŠ

1. turnus: 26. 7. – 2. 8.
2. turnus: 2.–9. 8.

Ubytování:
Ve dvou- až čtyřlůžkových po-
kojích ve vojenské zotavovně 
Malý Šišák (kousek od Špindle-
rovky). Sociální zařízení na pa-
tře, pokoje velmi útulné, vyba-
vené televizorem a ledničkou.
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Program:
Formou rozmanitých výletů za 
poznáním Krkonoš od Labské 
boudy po Sněžku, hřebenov-
ky, boudy, přírodní zajímavos-
ti. Vojenská zotavovna nám na-
bízí relaxační využití vodního 
světa v zotavovně Bedřichov 
ve Špindlerově Mlýně. Ideální 
poloha pro výlety po Krkono-
ších. Beseda se členem KRNAP 
o zajímavostech Krkonoš. Au-
tokarový výlet do Harrachova, 
exkurze sklárny.
Cena pro člena ČMOS PŠ:  5200 Kč
pro ostatní 5800 Kč
Za ubytování, bohatou polo-
penzi (snídaně a večeře – švéd-
ský stůl) v restauraci, denně 
1 hodinu koupání ve vodním 
světě, jeden autokarový výlet 
a připojištění. 
Organizátor: 
ZO ČMOS PŠ při OROS Opava
Přihlášky:
Mgr. Marie Věntusová, 
Pekařská 13, 746 01 Opava, 
tel. 739 762 687 (volat po 19. hod.), 
e-mail: MarieVentusova@seznam.cz

19.  
SOBOTKA

Základna pro učitele českého 
jazyka a další zájemce

4.–11. 7.
Ubytování:
V budově Základní školy So-
botka (dvě až čtyři lůžka ve tří-
dě), sprchy v přízemí budovy.
Program:
Šrámkova Sobotka – 64. roč-
ník festivalu českého jazyka, 

řeči a literatury.  
Téma:
Od folkloru k folkloru. Před-
nášky a semináře vysokoškol-
ských pedagogů. Besedy k té-
matu. Poetické odpoledne. Au-
torská čtení. Večerní kulturní 
programy (divadla, koncerty, 
filmy aj.). Dílna uměleckého 
přednesu s režisérkou H. Ko-
fránkovou. Procházky po okolí 
– Plakánek.
Cena pro člena ČMOS PŠ:  4500 Kč   
pro ostatní 4900 Kč   
Za ubytování, plnou penzi v re-
stauraci, vstupné na kulturní 

programy, účast v dílně a při-
pojištění. 
Organizátor:
ZO ČMOS PŠ ZŠ Sobotka
Přihlášky:
Marie Sekerová, Na Benešově 247, 
507 43 Sobotka, tel. 493 571 434 
nebo 732 933 246, 
e-mail: marie.sekerova@seznam.cz

20.  
POLIČKA

2.–8. 8.
Ubytování:
V Domově mládeže SOŠ a SOU 
Čs. armády v Poličce ve dvou-
lůžkových, na přání i v třílůž-
kových pokojích s příslušen-
stvím (sprcha, WC). Možnost 
využívání společné kuchyňky 
s ledničkou, klubovny s tele-
vizí, nehlídané parkoviště ve 
dvoře domova mládeže.
Program:
Autobusové výlety spojené 
s pěší turistikou. Autobus je 
k dispozici po celý den. Pří-
roda, studánky, skalní útvary, 
kulturní a umělecké památky 
Vysočiny.

Krajem B. Martinů, M. Bu-
reše, A. Slavíčka, F. Kavána, 
J. Karafiáta, K. V. Raise, T. No-
vákové. Polička, Jimramov, No-
vé Město na Moravě, Tři Stud-
ně, Sykovec, Telecí, Březiny, 
Devět skal, Krátká, Samotín, 

Blatiny, Milovy, Svojanov, Sta-
rý Svojanov, Svobodné Ham-
ry, skanzen staveb Vysočina, 
Hlinsko, Kameničky, Litomyšl, 
Růžový palouček, Nové Hrady.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 4500 Kč
pro ostatní 5000 Kč
Za ubytování, polopenzi, jízd-
né dle programu a připojištění.
Organizátor:
KR ČMOS PŠ Pardubický kraj 
se sídlem v Brandýse nad Or-
licí
Přihlášky:
Mgr. Božena Šifnerová, 
nábřeží Svobody 385, 572 01 
Polička, mobil: 603 353 167, 
e-mail: bsifner@atlas.cz

21. ZA KRÁSAMI 
ÚSTECKOORLICKA

1.–8. 8. 
Ubytování:
Domov mládeže Střední umě-
leckoprůmyslové školy v Ústí 
nad Orlicí. Dva pokoje o dvou 
až čtyřech lůžkách, které ma-
jí společné kompletní sociální 
zařízení.
Program:
Poznávání přírodních a his-
torických krás a zajímavostí 
Ústeckoorlicka. Ústí nad Orli-
cí – Andrlův chlum, Brandýs 
nad Orlicí – přírodní labyrint, 
pamětní síň J. A. Komenské-
ho, EKO Paleta Oucmanice – 
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středisko ekologické výchovy 
Pardubického kraje, Letohrad 
– Muzeum řemesel, hrad Liti-
ce, arboretum Žampach, vod-
ní nádrž Pastviny, Kunvald – 
expozice o založení a histo-
rii Jednoty bratrské, Králíky 
– Městské muzeum, Králický 
Sněžník, pramen řeky Moravy, 
Dolní Morava, klášter Hedeč, 
Vysoké Mýto, barokní areál 
Vraclav, Česká Třebová – ro-
tunda sv. Kateřiny, Kozlov – 
rozhledna a chata Maxe Šva-
binského, Žamberk.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 4500 Kč      
pro ostatní  5000 Kč      
Za ubytování, polopenzi, jízd-
né dle programu a připojištění.
Organizátor:
KR ČMOS PŠ Pardubický kraj 
se sídlem v Brandýse nad Or-
licí
Přihlášky:
Mgr. Hana Štusáková, 
V Zahradách 458, 561 12 Brandýs 
nad Orlicí, mobil: 731 197 667, 
e-mail: hanastusakova@seznam.cz

22. BŘECLAVSKEM 
na kolech  

11.–18. 7.                               
Ubytování:
Domov mládeže při SPŠ Ed. Be-
neše a OA Břeclav v buňkách 
se dvěma pokoji 3 + 1 (prů-
chozí) nebo 3 + 2 lůžka, so-
ciální zařízení v každé buňce; 
k dispozici společný televizor, 
kuchyňka, zdarma Wi-Fi při-
pojení na pokoji. Úschova kol 

v tělocvičně DM (viz http://do-
mov.spsbv.cz).
Program:
Poznávání historických pa-
mátek Lednicko-valtického 
areálu zapsaného v seznamu 
UNESCO – Pohansko, Lednice 
(zámek, zámecký skleník, mi-
naret, Janův hrad), Valtice (zá-
mek), Reistna, Mikulov, slovan-
ské hradiště Mikulčice, pro-
hlídka archeoparku v Pavlově.

Naplánovány cyklistické 

okruhy s různou obtížnos-
tí a délkou okresem Břeclav 
i Dolním Rakouskem. Vše za-
bezpečeno zkušenými průvod-
ci a cyklistickým doprovodem. 
Většina tras vede nenáročným 
rovinatým terénem se zpev-
něným povrchem. Jízdní kolo 
vlastní nebo zajistíme zapůj-
čení kola v půjčovně. Aktuální 
informace na www.exodbrec-
lav.blog.cz.

Do přihlášky uveďte, zda si 

přivezete vlastní kolo, nebo bu-
dete požadovat zapůjčení jízd-
ního kola u nás.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 4825 Kč    
 (vlastní kolo)
pro ostatní 5260 Kč    
 (vlastní kolo)
Půjčovné za kolo (platí se na 
místě a není součástí ceny zá-
kladny, nutná rezervace pře-
dem): 1300 Kč za celý turnus

Za ubytování (včetně re-
kreačního poplatku), polopen-

PŘIHLÁŠKA
do základny EXOD ........................................................................................................................................................ termín .................................................

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem) ......................................................................................................................................................................................

Rodné číslo (pojištění)   .............................................   Číslo OP (pasu) ............................................. 

Trvalé bydliště ..................................................................................................................................................................... PSČ .............................................

Kontakty: e-mail: ................................................................................................................................ tel. ................................................................................ 

Členem ČMOS PŠ  –  ANO / NE *
Výbor ZOOS (případně OROS) potvrzuje, že žadatel je a) členem ČMOS PŠ
 b) členem OZPŠaV *                          
        ................................................................................
* Nehodící se škrtněte       Razítko odborové organizace
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ÚČASTNÍKOVI POSKYTNE ZAMĚSTNAVATEL PŘÍSPĚVEK Z FKSP: ANO / NE * 
Přesná adresa plátce faktury, IČ a bankovní spojení 

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

PŘIHLÁŠKA k akreditovanému studiu EXOD *

Název vzdělávacího modulu (základna EXOD) ...........................................................................................................................................................................  

Jméno a příjmení, titul (hůlkovým písmem) ..............................................................................................................................................................................

Datum, místo narození ...............................................................................................  Aprobace ............................................................................................ 

Název a adresa zaměstnavatele ...............................................................................................................................................................................................

Dne ................................................................................                     Podpis účastníka ........................................................................................................... 

zi, 1x denně vstupné do na-
vštívených objektů v České re-
publice, průvodce, úschovu kol 
během výletů, organizační vý-
daje a připojištění i do zahrani-
čí (úrazové připojištění včetně 
pojištění odpovědnosti).
Organizátor:
OR ČMOS PŠ v Břeclavi
Přihlášky:
Zdeněk Sladký, Domov mládeže, 
Bří Mrštíků 4, 690 02 Břeclav, 
tel. 724 645 824, 
e-mail: exodkola@seznam.cz

23. HOSTÝNSKÉ 
VRCHY – TESÁK

Základna pro rodiny s dětmi 
od 10 let i seniory

27. 7. – 5. 8.
Ubytování:
Tří- až pětilůžkové pokoje Pen-
zionu pod Kyčerou na Tesáku 
uprostřed lesů. Rodiny, man-
želé a partneři jsou ubytová-
ni samostatně. Parkoviště aut 
u chaty, autobusová zastávka 
1 minuta chůze. 
Program:
1. Pěší turistika, méně nároč-
ná, do 15 km po Hostýnských 
vrších, vhodná pro děti i dů-
chodce: Hostýn (poutní místo), 
Hošťálková (sedlářství), Rusa-
va (národopis), Chvalčov (ves-
nička SOS), exkurze TON, a.s., 
Bystřice pod Hostýnem (výro-
ba ohýbaného nábytku). 

2. Jeden autobusový zájezd: 
Valašské Meziříčí (gobelín-
ka), Teplice nad Bečvou (láz-

ně, Zbrašovské aragonitové 
jeskyně, Hranická propast), 
Helfštýn (zřícenina hradu).

3. Vlakem do Kroměříže (ar-
cibiskupský zámek a zahrady 
UNESCO) a do Holešova (ba-
rokní Černá kaple, židovské 
památky).
Cena pro člena ČMOS PŠ:  4900 Kč   
pro ostatní 5400 Kč
pro děti do 15 let 4400 Kč   
Za ubytování s polopenzí, je-
den oběd na trase, přepravu 
zájezdovým autobusem a vla-
kem, částečně vstupy a připo-
jištění.
Organizátor:
ZO ČMOS PŠ VOŠ a SPŠE Bo-

žetěchova 3, Olomouc
Přihlášky:
Mgr. Karel Zahradník, 
Nádražní 520, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem, 
tel. 573 380 285 nebo 728 609 048, 
e-mail: karl.zahradnik@seznam.cz

24. JESENÍKY – 
CHATA BARBORKA 

pod Pradědem 
Základna (nejen) pro rodiče 
s dětmi

5.–12. 7.
Ubytování:
Chata Barborka pod Pradědem 
(horský hotel – 1325 metrů 
nad mořem) – dvou- až čtyř-

lůžkové pokoje s teplou a stu-
denou vodou, sprchy a WC na 
podlaží. Možnost samostat-
ného ubytování dvojic i rodin 
s dětmi.
Program:
Pobyt v srdci Jeseníků v oblasti 
Pradědu, Petrových kamenů, 
Barborky, Ovčárny a Švýcárny 
s možností nenáročné turistiky 
i delších tras, vodopády Bílé 
Opavy, pro zájemce pěší výlet 
k horní a dolní nádrži přečer-
pávací vodní elektrárny Dlou-
hé Stráně (nenáročná trasa 20 
km), návštěvy lázní Karlova 
Studánka (krytý bazén, well-
ness – není v ceně) a středisek 
Karlov a Malá Morávka. Turis-
tika je přizpůsobena dětským 
účastníkům – trasy střední 
a krátké. Pro děti je navíc při-
praven večerní program – hry 
a soutěže. Zdatným turistům 
nabízíme možnost atraktivních 
delších tras.
Cena pro člena ČMOS PŠ:  3600 Kč    
pro ostatní 4000 Kč   
pro děti do 10 let 3250 Kč/3550 Kč   
Za ubytování, polopenzi, prů-
vodcovské služby a připojiš-
tění.
Organizátor:
ZO ČMOS PŠ Gymnázium, tř. 
Kpt. Jaroše 14, Brno
Přihlášky:
RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, 
638 00 Brno, mobil: 733 245 073, 
e-mail: varejka@jaroska.cz
(RNDr. Pavel Boucník, Kleštínek 15, 
621 00 Brno, mobil: 608 751 364)
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25. SÚCHOVSKÁ 
REPUBLIKA 

V LUHAČOVICÍCH
29. 6. – 6. 7.

Ubytování:
V hotelu „U Havlíčka“ v centru 
Luhačovic, v případě nedosta-
čující kapacity hotelu je zajiš-
těno další ubytování v jeho těs-
né blízkosti a na stejné úrovni. 
Všude převážně dvoulůžkové 
pokoje s vlastním samostat-
ným sociálním zařízením. 
Program:
Odpočinkový, relaxační až lé-
čebný pobyt s volným pobyto-
vým režimem s doporučeným 
užíváním vod z minerálních 
pramenů včetně procházek po 
lázeňských okruzích, podle zá-
jmu možnost návštěv společen-
ských, kulturních a zábavných 
akcí, které lázně a město Luha-
čovice v té době nabízejí. Indi-
viduálně je možné v lázeňské 
poliklinice získat léčebné pro-
cedury hrazené zdravotní pojiš-
ťovnou, případně si je zakoupit. 
Za poznáním regionu je připra-
ven společný zájezd autobusem 
po zajímavostech v okolí Luha-
čovic, individuálně veřejnou do-
pravou pak lze navštívit Zlín, 
Uherský Brod, Bojkovice atd.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 5400 Kč          
pro ostatní 5900 Kč   
Za ubytování s polopenzí, lá-
zeňský poplatek, dopravu bu-
sem při společném zájezdu 
a připojištění.
Organizátor:
OR ČMOS PŠ Blansko
Přihlášky:
Ivo Máčel, Hybešova 654, 
679 06 Jedovnice, tel. 516 442 379 
nebo 724 015 974,
e-mail: ivo.macel@worldonline.cz 
(nebo ivo.macel@tiscali.cz)

26. BESKYDE, 
BESKYDE, EXOD 

K TOBĚ IDE
Nová základna

11.–17. 7.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zaříze-

ním hotelu Bečva ve středu 
Rožnova.
Program:
Volný odpočinkový a rekreač-
ní pobyt ve zdravém ovzduší.

Beskyde, Beskyde, Exod k to-
bě ide, jako starý bača k Rož-
novu zatáča.

Z okolí Rožnova poznat chce-
me více a to nám nabídne Tat-
ra Kopřivnice.

Valašskou dědinou, k Pus-
tevnám nahoru, okolo maměn-
ky k Radegastu bohu.

Týden tam budem žít jak 
místní Valaši, velký hotel Beč-
va nám bude salaší.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 5100 Kč
pro ostatní 5600 Kč
Za ubytování, polopenzi, míst-
ní ubytovací poplatek a připo-
jištění.
Organizátor:
OR ČMOS PŠ Blansko
Přihlášky:
Ivo Máčel, Hybešova 654, 
679 06 Jedovnice, tel. 516 442 379 
nebo mobil: 724 015 974, e-mail: 
ivo.macel@worldonline.cz 
(nebo ivo.macel@tiscali.cz)

SLOVENSKO

27. VEĽKÝ MEDER – 
jarní turnus

12.–18. 6.
Ubytování:
V hotelu Thermal Varga***, 
Promenádna 595, Veľký Meder. 
Dvoulůžkové pokoje s vlastním 
sociálním zařízením, balkonem, 
ledničkou, trezorkem, televizí. 
Stravování zajištěno přímo v ho-
telu formou švédských stolů. 
Program:
Termální koupaliště – Veľký 
Meder, Štúrovo (relax v termál-
ních bazénech, individuální 
procházky). Prohlídka – Hur-
banovo (pivovar Zlatý bažant), 
Štúrovo (vyhlídková plavba po 
Dunaji), Ostřihom (katedrála, 
město), Doľný Štál (zahradnic-
ké centrum), poutní bazilika 
Šaštín.
Cena pro člena ČMOS PŠ: 7000 Kč   
pro ostatní 7700 Kč   

Za hotelové ubytování s polo-
penzí, lázeňský poplatek, do-
pravu v místě základny, orga-
nizační výdaje.

Za příplatek 200 Kč na oso-
bu lze využít vlastní společ-
nou dopravu autobusem do 
místa základny na trase Olo-
mouc – Brno – Veľký Meder 
a zpět.
Organizátor:
ZO ČMOS PŠ VOŠ a SPŠE Olo-
mouc, Božetěchova 3
Přihlášky:
Dr. Jiří Michal, Starosedlecká 9, 
284 03 Kutná Hora, 
mobil: 736 774 626, 
e-mail: michal@spseol.cz

28. VEĽKÝ MEDER – 
podzimní turnus

23.–28. 9.
Ubytování:
V hotelu Thermal Varga***, 
Promenádna 595, Veľký Me-
der. Dvoulůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zaříze-
ním, balkonem, ledničkou, 
trezorkem, televizí. Stravová-

ní zajištěno přímo v hotelu for-
mou švédských stolů. 
Program:
Termální koupaliště – Veľký 
Meder.

Prohlídka – Hurbanovo (hvěz-
dárna), Pannonhalma (největší 
maďarský klášter), Doľný Štál 
(zahradnické centrum), čokolá-
dovna Kittsee (Rakousko).
Cena pro člena ČMOS PŠ: 5550 Kč   
pro ostatní  6150 Kč   
Za hotelové ubytování s polo-
penzí, lázeňský poplatek, do-
pravu v místě základny a or-
ganizační výdaje.

Za příplatek 250 Kč na oso-
bu je možno využít společnou 
dopravu autobusem do místa 
základny na trase Olomouc – 
Brno – Veľký Meder a zpět.
Organizátor:
ZO ČMOS PŠ VOŠ a SPŠE Bo-
žetěchova 3, Olomouc
Přihlášky:
Dr. Jiří Michal, Starosedlecká 9, 
284 03 Kutná Hora, 
mobil: 736 774 626, 
e-mail: michal@spseol.cz



PARIS vzdělávací agentura, s. r. o.
připravila pro ředitele, další vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, personalisty a odborné pracovníky 

orgánů veřejné správy územních celků krajů a obcí zabývající se školstvím akreditovaný seminář

Obsah semináře:
  Základní pojmy odměňování ve školství.
  Přehled právních předpisů ovlivňujících odměňování 

ve školství.
  Aplikace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

(základní principy odměňování, vnitřní předpis, platové 
výměry, podrobný popis jednotlivých částí platu – příplatků).

  Aplikace nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech (problematika zařazování zaměstnanců do 
platových tříd a platových stupňů, práce se stupnicí 
platových tarifů, mimotarifní složky platu).

  Aplikace nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě (zařazování 
do platových tříd v souvislosti s uplatňováním zákona č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, porovnávání 
pracovní náplně s příklady v katalogu prací).

  Aplikace zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, v oblasti odměňování (uznávání odborné 
kvalifikace u pedagogických pracovníků pro potřeby 
odměňování, odměňování přímé pedagogické činnosti nad 
stanovený rozsah, odměňování pedagogů v souvislosti 
s dalším vzděláváním a kariérním růstem).

  Aplikace platových předpisů při řešení nejčastějších 
problémů v oblasti odměňování.

  Diskuse účastníků semináře a řešení konkrétních 
problémů ve školách a školských zařízeních.

Vaše dotazy můžete zaslat také před konáním semináře na e-mail paris.ka@seznam.cz.
Účastníkům semináře nabízíme aktualizovanou publikaci Právní rámec škol a školských zařízení autora Jiřího Valenty

(PARIS 8/2019, cena 460 Kč, 410 stran, CD s přílohami).
Do publikace je vložena příloha s aktualizací k 1. 1. 2020.

Na základě poznatků z řady předchozích seminářů bude uvedeno a zodpovězeno mnoho zajímavých příkladů ze školské praxe.
Lektor bude reagovat na veškeré důležité změny, které nastanou k datu konání semináře.

Pracovní materiál pro účastníky semináře:
 přehled platných právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství se stručnými poznámkami,

 praktické pomůcky pro aplikaci platových předpisů.

LEKTOR JUDr. PhDr. Jiří VALENTA
TERMÍNY a MÍSTA KONÁNÍ

12. březen 2020 ...................................................................................Ostrava
25. březen 2020 ................................................................... České Budějovice
26. březen 2020 ...................................................................................... Praha
 8. duben 2020................................................................................... Olomouc
15. duben 2020.................................................................................Pardubice
23. duben 2020.....................................................................................Jihlava
 6. květen 2020 ......................................................................................... Brno
20. květen 2020 ....................................................................................Liberec
21. květen 2020 .......................................................................Hradec Králové
27. květen 2020 ..........................................................................................Zlín

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

 ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2020
Legislativní rámec odměňování zaměstnanců školství se postupně mění, a to v závislosti na novelách zákoníku práce a prováděcích předpisů 

k zákoníku práce, přijatých v posledním období. Seminář je kombinací výkladu platových předpisů s aplikací školské legislativy při řešení 
situací, které vznikají v každodenní školské praxi.


