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„Vše, co se na světě odehrává, začíná v představivosti člověka.“ Barbara G. Harrisonová

Do březnového semifinále díky 
svým žákům postoupil i Petr Po-
korný ze základní školy a Jana 
Erbenová ze základní umělecké 
školy, oba z Lysé nad Labem.

Zámek Berchtold přivítal de-
set tříčlenných žákovských tý-
mů, které před odbornou poro-
tou obhajovaly nominaci svých 
oblíbených učitelek a učitelů. 
Tři přijely z Lysé nad Labem, ale 
ani jeden z jejich učitelů neučí 
ve stejné škole. Zato základní 
škola na Komenského náměstí 

v Kralupech má ohromné štěs-
tí a určitě i kvalitu. Hned tři 
tamní učitelé z druhého stup-
ně se díky svým žákům stali 
kandidáty na titul Zlatý Ámos. 
Všichni museli splnit podmín-
ku sta podpisů těch, co s nomi-
nací do ankety souhlasí. Ani 
v jednom případě to prý nebyl 
žádný problém.

Většina z nominovaných pe-
dagogů působí v základních 
školách, čtyři na prvním stup-
ni, pět na druhém. Zastoupení 

měla i jedna základní umělec-
ká škola.

Žáci si své obhajoby pečli-
vě připravili. Někteří o svých 
učitelích složili básničku, jiní 
předvedli, jak to u nich ve třídě 
při vyučování chodí. Vtipná by-
la návštěva v improvizovaném 
muzeu, teleshopping nebo třeba 
scénka ze soudní síně. Dětem 
se nejvíc líbí, když se jim učitel 
hodně věnuje, může být přísný, 
ale spravedlivý a hlavně s ním 
musí být legrace.

„Dnešní setkání se mi moc lí-
bilo,“ řekl Slávek Hrzal, zakla-
datel ankety Zlatý Ámos a je-
jí ředitel. „Je vidět, že žáci si 
svých učitelů váží a že jim doká-
žou svou lásku a obdiv dát naje-

vo. Vítězi jsou tak všichni, kte-
ří se dnes na zámku Berchtold 
sešli. Zvítězili u svých žáků. 
A to je ocenění nejvyšší.“ Rad-
ní Středočeského kraje Martin 
Herman předal všem pamětní 
listy a dárky pro děti i vyučující.

Semifinalisté, kteří postou-
pí z jednotlivých regionálních 
kol, se sejdou začátkem března 
v Praze. A právě oni rozhodnou 
o tom, kdo z nich postoupí do 
závěrečných bojů o titul Zlatý 
Ámos 2020. Finálové klání pro-
běhne 27. března. Korunovace 
nového krále či královny čes-
kých učitelů se uskuteční o den 
později na Kantorském bále, 
symbolicky na Den učitelů.
 Karla TONDLOVÁ

ZLATÝ ÁMOS NA ZÁMKU BERCHTOLD
Poslední lednovou středu se uskutečnilo středočeské ko-
lo ankety o nejoblíbenějšího učitele, na kterém byl vyhlá-
šen Zlatý Ámos Středočeského kraje. Stala se jím Jiřina 
Štěpánková ze Základní školy Hostomice. 
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„O přestávkách teď u nás vládne všeobecná pohoda... Žáci si vynutili zrušení 
zákazu používání mobilů – a kantoři zrušení zákazu požívání alkoholu!“
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Do celostátního projektu, jehož součás-
tí jsou on-line kvízy s tematikou inter-
netové bezpečnosti, se zapojili i školáci 
z Libereckého kraje. K loňskému 15. lis-
topadu, kdy byla soutěž ukončena, se 
zaregistrovalo téměř čtyřicet tisíc sou-
těžících z celé republiky a přes dva-
cet jedna tisíc jich také soutěžní kvízy 
úspěšně absolvovalo. Na krajském úřadě 
v Liberci se uskutečnilo finálové krajské 
kolo soutěžního Kvízu Plus, ve kterém 
se utkalo pět z nejrychlejších řešitelů 
ze škol v Libereckém kraji. První mís-
to obsadila Eva Horáková z liberecké 
Obchodní akademie a jazykové školy 
s právem státní jazykové zkoušky, dru-
hé Nikola Žáková z Vyšší odborné ško-
ly mezinárodního obchodu a obchodní 
akademie v Jablonci nad Nisou. Třetí 
byl Michael Richtr z Gymnázia a střed-
ní odborné školy v Jilemnici. 
 pik 

Je tomu již dvacet let, co se v naší ZŠ s RVJ 
Bronzová v Praze 13 věnujeme předškol-
ním dětem v rámci kurzu pod názvem 
Bez zábran do školy. Co nás k tomu vede? 
Chceme dát dětem příležitost seznámit se 
s prostředím a atmosférou ve škole, mož-
nost osvojit si některé pracovní návyky 
a dovednosti, přiblížit jim, jaké chování 
se od nich bude očekávat. Chceme i po-
moct řešit obavy rodičů, zda jejich dítě 
školu zvládne. Naším cílem je odbourat 
případný stres, motivovat k učení, posi-
lovat sebedůvěru, vést k zodpovědnosti 
v týmové i individuální práci, podporo-
vat samostatnou úvahu. Děti cvičí paměť, 
rozvíjejí grafomotoriku, zrakové a slucho-
vé vnímání, řeč, samostatné myšlení, ryt-
mické cítění, hrubou a jemnou motoriku. 
Předškoláci poznají, že chodit do školy 
lze beze strachu. Líbí se jim přátelská at-
mosféra, těší se na každou další hodinu, 
na nové úkoly a aktivity. Rodiče zas oce-
ňují naši pomoc, citlivý přístup k dětem, 
pozitivně hodnotí celý cyklus setkání.  
 Jana FRANCOVÁ

Dva učitelé a dvě třídy na jednom místě 
tvoří super hodinu. Žáci první třídy spo-
lečně s druháky ZŠ a MŠ Mirotice u Pís-
ku plnili úkoly, v nichž si ověřovali svou 
čtenářskou dovednost a porozumění textu. 
Hravou a zábavnou formou doplňovali kří-
žovky, kde nechyběla matematika, český 
jazyk, ale také všeobecné znalosti z příro-
dovědy. Luštili rébusy podle náslovných 
hlásek, řadili a vymýšleli slova nadřaze-
ná, počítali příklady, nechybělo pečlivé 
vybarvování, stříhání a lepení obrázků 
do správného tvaru. Co prvňáci neznali, 
to je naučili starší spolužáci. Atmosféra 
byla velmi vzrušující a plná zážitků pro 
obě třídy. Na závěr nesměla chybět po-
chvala a odměna pro každý tým. Jak se 
vše podařilo, se můžete přesvědčit na na-
šem složeném tablu. Je pěkné sledovat, 
jak se při tandemové výuce děti nejen 
hodně naučí, ale získají i nové kamarády.
 K. ZBÍRALOVÁ, J. PRŮCHOVÁ

Pro bezpečný internet

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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Mezi těmi, kdo se chce spo-
lupodílet na nápravě, je i Na-
dační fond Eduzměna, který 
v těchto dnech spustil pětile-
tý pilotní projekt zaměřující 
se na zkvalitnění vzdělávání 
v kutnohorském regionu. Ta-
to oblast středních Čech byla 
vybrána ze skupiny osmi re-
gionů, přičemž do pomyslného 
finále byly vybrány nakonec tři 
oblasti – Semilsko, Přešticko 
a právě Kutnohorsko.

Pomohlo nadšení 
Měsíce, které předcházely ko-
nečnému rozhodnutí, byly na-
plněny setkáváními a worksho-
py, kdy se lidé z nadace po-
tkávali se zástupci škol i jejich 
zřizovatelů a s dalšími zain-
teresovanými skupinami. Jak 
vyplývá ze slov Zdeňka Slejš-

ky, ředitele Nadačního fondu 
Eduzměna, tato přípravná fáze 
přinesla výsledky. 

„Nadšení pro změny ve vzdě-
lávání dětí ze všech zúčast-
něných stran nám dodávalo 
spoustu energie do další prá-
ce. Ukázalo se, že všude řeší 
celou řadu problémů, s nimiž 
by uvítali pomoci. U kutnohor-
ského regionu jsme navíc vní-
mali největší soulad s našimi 
cíli a velký potenciál pro pře-
nos zkušeností.“ 

Podle něj i jeho kolegů byla 
důležitá i ochota převzít zod-

povědnost a spolupracovat 
mezi zřizovateli, vedením 
škol, učiteli i rodiči a v nepo-
slední řadě také zájem o spo-
lufinancování. 

Vybrat zatím jeden jediný 
region pro pilotní projekt ne-
bylo jednoduché, nicméně ty, 
které zatím zůstaly ve skupině 
tzv. zkušebních, budou moci 

čerpat z aktivit probíhajících 
na Kutnohorsku a budou mít 
přístup ke všem poznatkům 
a odborným materiálům, stej-
ně jako budou moci využívat 
všechny konzultanty.

Hrozí i rizika
Kraj kolem Kutné Hory nepatří 
na první pohled k typicky so-
ciálně vyloučeným regionům. 
„Víme, že výsledky našich žáků 
rozhodně nepatří v celorepub-

likovém srovnání k nejhorším, 
ale máme co zlepšovat. Napří-
klad nejsme spokojeni s tím, že 
průměrně čtyři procenta dětí 
nedokončí základní vzdělávání 
a odcházejí předčasně ze ško-
ly. Líbí se nám také myšlenka, 
aby děti, učitelé i ředitelé cho-
dili do škol motivováni a bavi-
lo je učit i učit se. Je to jedna 
z cest, aby ze škol odcházeli 
mladí lidé, kteří budou v životě 
úspěšní a najdou uplatnění na 
pracovním trhu,“ soudí Vít Šna-
jdr, místostarosta Kutné Hory.  

V rámci projektu by měl kut-
nohorský region získat během 
příštích pěti let 200 milionů 
korun a také možnost využí-
vat odborníky, kteří se dlou-
hodobě věnují zlepšení situa-
ce v českém školství. Finan-
ce nejsou určeny na vybavení 
škol, ale na systémové změny 
ve školství.

Pilotní region
Podle slov Z. Slejšky spolu-
pracuje Eduzměna s minister-
stvem školství i s ČŠI a opat-
ření, poznatky a inovace chce 
směřovat především do veřej-
ného školství. Letos na jaře 
by měla být hotova studie ma-
pující současnou situaci škol-
ství v pilotním regionu, která 
je nutná k dalšímu průběžné-
mu hodnocení dosažených cílů. 
Měření potřebných ukazatelů 
mezi žáky, řediteli a učiteli pro-
bíhá ve spolupráci s organizací 
Schola Empirica. Od února by 
měla být zahájena přípravná 
fáze a první konkrétní opatření 
ve školách lze očekávat na po-
čátku příštího školního roku.

Eduzměna by v dalších le-
tech ráda rozšířila projekt do 
dalších regionů, optimistická 
vize Z. Slejšky hovoří o školách 
v pětině Česka. Nicméně jistým 
rizikem jsou nejen dostatečné 
finance, ale také změny ve ve-
dení městských samospráv po 
příštích komunálních volbách, 
ale i lidský faktor v podobě pře-
hnaných očekávání. Netrpěli-
vost totiž může vést k tomu, že 
mnoho lidí ztratí chuť k další 
spolupráci.
 Romana SLANINOVÁ                

Jak zlepšit školství ve vyloučených regionech? A co udě-
lat pro to, aby na vzdělání dosáhlo co nejvíce dětí u nás? 
I to jsou otázky, s kterými se potýká současné školství. 
Zabývají se jimi také nestátní subjekty. 

Líbí se nám myšlenka, aby děti, učitelé 
i ředitelé chodili do škol moti vováni a bavi-
lo je učit i učit se. Máme co zlepšovat. 

ZMĚNY VE ŠKOLSTVÍ STARTUJÍ NA KUTNOHORSKU

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Ne všechny sekce školských od-
borů se mohou pochlubit tako-
vou souhrou při spolupráci jed-
notlivých zástupců jako tomu je 
v sekci vedoucích pracovníků, 
kde jsou aktivní nejen členové 
výboru a předseda Petr Pečen-
ka, ale platí to i o všech ostat-
ních. 

Jednání o platech 
Měla loňská stávka školských 
pracovníků smysl, nebo ne? To 
bylo jedno z hlavních témat, 
k němuž se předseda sekce 
i další účastníci stále vraceli. 
„Osobně ji považuji za úspěch, 
o čemž svědčí i to, že jsem na 
ni zaznamenal pozitivní ohla-
sy i ve školách, kde nejsou od-

borové organizace. Pozitivní je 
také fakt, že se díky ní o finan-
cích ve školství nepřestává mlu-
vit,“ vyjádřil své přesvědčení P. 
Pečenka.

To potvrdil ve svém vystoupe-
ní i předseda školských odborů 
František Dobšík. 

„Stávku podpořilo na tři tisíce 
škol, což je podle mne úspěch. 
A také jsme si díky ní narovna-
li záda a postavili se konkrét-
ní situaci čelem. Vedení odbo-
rů teď vyhodnocuje její průběh 
i ohlasy na ni, abychom získali 
podklady pro náš příští postup. 
Během února a března začnou 
vyjednávání o dalším zvyšování 
platů pedagogických i nepeda-
gogických pracovníků, zvláště 

o jeho objemu. Ministr školství 
i premiér vidí dosavadní nárůst 
platů jako uspokojivý, my ovšem 
nikoliv. Například proto, že když 
srovnáme zvýšení platů v jiných 
oborech a ve školství, tak pro-
stě nemůžeme být spokojeni. 
V červnu bychom rádi měli jas-
no v rámcových rozpočtech a po-
dle toho se rozhodneme, jestli 
opět zahájíme stávku. Máme 
před sebou také jedny senátní 
volby a volby do krajských za-
stupitelstev, tak uvidíme, nako-
lik bude školství zajímavé pro 
politiky a co všechno z toho pro 
nás vyplyne“, hodnotil situaci 
F. Dobšík.

Nedostatek ředitelů
Pro členy sekce vedoucích pra-
covníků jsou aktuální i další té-
mata, například zákon o pedago-
gických pracovnících. Vesměs 
se shodují v tom, že personální 
problémy českého školství nevy-
řeší učitelé bez pedagogického 
vzdělání. „Jsem přesvědčen, že 
samotná odbornost pro dobrou 
výuku ve školách nestačí,“ řekl 
P. Pečenka.

Od odborářů vzešla i řada 
připomínek k vyhlášce o kon-

kurzním řízení. Především by 
rádi dosáhli toho, aby zřizova-
telé škol akceptovali rozhodnutí 
konkurzních komisí. Jenže je-
jich přání často komplikuje ne-
dostatek uchazečů o ředitelská 
místa, který panuje v několika 
regionech. Tam se většinou do 
nově vypisovaných konkurzů 
hlásí jediný uchazeč.

V příštích měsících počítá 
vedení školských odborů s úz-
kou spoluprací s touto sekcí, 
především v souvislosti s roz-
počty škol a zvyšováním platů 
pedagogů, nepedagogů i samot-
ných ředitelů.

Konference splnila i svůj vo-
lební úkol. Jejím předsedou se 
opět stal Petr Pečenka a jeho zá-
stupkyní byla zvolena Věrosla-
va Brožová.

Romana SLANINOVÁ

ŠKOLSKÉ ODBORY

SOLIDARITA BY MĚLA FUNGOVAT I VE ŠKOLÁCH

MINISTR ŠKOLSTVÍ JE SPOKOJEN, ODBORY NE

V minulých čtyřech letech se 
členové sekce seniorů zapo-
jili do mnoha nejrůznějších 
aktivit. „Děláme, co se dá, po-
řádáme besedy a přednášky, 
exkurze, zájezdy, pobytové 
rekreace, kulturní a sportov-
ní akce,“ říká předsedkyně 
sekce Marie Návratová. „No-
vě byly založeny kluby senio-
rů, už je jich sedmnáct. Naši 
bývalí členové jsou rádi mezi 
školáky a mohou se setkávat 
i s generací, která nastoupila 
po nich. Mnozí naši členové 
jsou i nadále činní ve školství,“ 
uvádí Marie Návratová. Čino-
rodost sekce seniorů ocenila 
i místopředsedkyně školských 
odborů Markéta Seidlová. „Co 

děláte nezištně pro kolegy, to 
se hned tak nevidí,“ řekla.

Spolupráce obcí i krajů
V úterý 21. ledna byl na re-
publikové konferenci sekce 
seniorů zvolen nový, jen čás-
tečně obměněný čtrnáctičlen-
ný republikový výbor. Novou 
předsedkyní sekce se stala 
Růžena Ryglová, novou mís-
topředsedkyní byla zvolena 
dosavadní předsedkyně Ma-
rie Návratová. Členové výbo-
ru z jednotlivých krajů chtějí 
spolupracovat s krajskými or-
ganizačními jednotkami a ně-
které požadavky seniorů tý-
kající se například valorizací 
penzí, dopravy nebo vzdělání 

přenášet na Radu seniorů Čes-
ké republiky. „Chceme navá-
zat úzkou spolupráci se soci-
álními službami jednotlivých 
měst a obcí, zabezpečit pro se-
niory možnost bezplatných po-
rad v oblastech právních, byto-
vých a sociálních. To ve většině 
krajů už funguje. Chceme dů-
sledně prosazovat, aby školští 
senioři mohli využívat FKSP 
na svých bývalých pracoviš-
tích,“ říká Marie Návratová.  

Solidarita mezi generacemi
Členové sekce proto věnují 
velkou pozornost otázkám me-
zigenerační solidarity. „Fond 
kulturních a sociálních potřeb 
ve školách byl díky školským 
odborům zvýšen na dvě pro-
centa. Bohužel naši mladší ko-
legové ve školách si mysleli, že 
FKSP jde z platů, takže senioři 

nemají právo na jeho čerpá-
ní,“ uvádí Marie Návratová. 
Zdrojem financování fondu 
jsou ve skutečnosti prostřed-
ky přidělené státem. Podle vy-
hlášky č. 114/2002 Sb., o fon-
du kulturních a sociálních po-
třeb, „základní příděl, kterým 
je tvořen fond, činí v organi-
začních složkách státu a v pří-
spěvkových organizacích 2 % 
z ročního objemu nákladů zú-
čtovaných na platy a náhra-
dy platů, popřípadě na mzdy 
a náhrady mzdy a odměny za 
pracovní pohotovost“. Jde tedy 
o stanovení výše přídělu, niko-
liv o čerpání z částky určené 
na platy. Podle Markéty Sei-
dlové mají sice senioři nárok 
na čerpání z FKSP, ale pouze 
pokud je to uvedeno v pravi-
dlech čerpání. 
 Josef GABRIEL 

Volební konferenci seniorů školských odborů prostupovala 
témata spravedlnosti a solidarity. 



12. února 2020  5ŠKOLSTVÍ NAŠE TÉMA

 Vystudovala jste mimo 
jiné politologii a moder-

ní historii na Oxfordské uni-
verzitě. Proto také máte pro-
jekty jako například Daruj 
vzdělání a život?

Vzdělání je v životě člověka 
velice důležité a ne každému 
je přístupné. Jednalo se o pod-
poru humanitární mise do Za-
karpatí, kde již třetím rokem 
pořádají sbírku peněz a věcí 
pro skvělé děti z chudinské-
ho tábora ve Svaljavě, a také 
pro polikliniku, která se sta-
rá o stařenky a stařečky v Ko-
ločavě a okolí. Věci předávají 
osobně, adresně přímo potřeb-
ným. Za peníze nakoupí školní 
potřeby a zdravotnický mate-
riál. Mám radost z toho, že se 
projekt bude opakovat i letos. 

 Určitě jsem na některý 
z vašich projektů pod-

porující školství zapomněla.
Tak třeba na projekt SOS 

Sluníčko. Jedná se o zaříze-
ní fungující pro děti, které se 
ocitly bez jakékoli péče, jsou 
týrané, zanedbávané nebo zne-
užívané anebo se o ně rodina 
kvůli tíživé životní situaci ne-
ní schopna postarat. Finance 
budou použity na výživu, lé-
ky, oblečení, služby sociální 
pracovnice, psychologa a dal-
ších odborníků podle potřeby 
a čtyřiadvacetihodinovou péči 
pečovatelek. 

 Který z projektů vám 
obzvlášť přirostl k srd-

ci?
Sbírka určená pro zajištění 

bydlení pro maminku s pěti 
dětmi, která se ocitla sama, 
a také „pád nebeského letce“, 
sbírka pro rodinu záchraná-
ře, který zahynul při výkonu 
své práce a zanechal po sobě 
manželku s dvěma malými 
dcerami. 

 Mě zaujal projekt Ces-
ta Extáze a Ženské pří-

běhy, kde provázíte ženy na 
cestě k pochopení svého tě-
la a k uchopení své jedineč-
nosti. Nebylo by vhodnější, 
aby to spíše poslouchali mu-
ži, aby lépe pochopili naši 
jedinečnost? 

Myslím si, že abychom ně-
co změnili k lepšímu, musíme 
začínat u sebe, nikoli se snažit 
měnit druhé. Když žena změní 
svoje chování a pohled na svět, 
její muž na to zpravidla také 

reaguje. Samozřejmě kolektiv-
ní rovina ve smyslu chápání 
a úcty k plodnosti je také dů-
ležitá, ale i ta se ve finále sklá-
dá z jednotlivců, jejich posto-
jů a případné snahy o osvětu. 

 Jak se lze u vás zapojit 
do projektu?

Letos, 21. ledna, spustil Na-
dační fond pomoci novou dár-
covskou platformu znesná-
ze21. Přes ni samotní lidé do-
kážou spustit velmi rychle 

vlastní sbírku. Platforma je 
určena lidem, kteří se dostali 
do těžké životní situace z dů-
vodů, kterým nešlo předejít, ať 
už jde o nemoc, havárii, neho-
du, trestný čin, iracionální roz-
hodnutí druhých lidí, či osobní 
tragédii. S odkazem na zneu-
žívání sbírek velmi dbáme na 
ověření pravdivosti informací. 
Každá sbírka bude tedy velmi 
pečlivě ověřena jak samotnými 
pracovníky projektu, tak oče-
káváme zpětné vazby od okolí 
toho, který bude žádat. Záro-
veň nikoho nehodnotíme, tak-
že u nás může sbírku založit 
opravdu kdokoliv, kdo předloží 
pravdivý příběh, kdy se dostal 
do těžké životní situace neo-

vlivnitelnou okolností. Z toho-
to důvodu bude znesnáze21 
vůbec první platformou své-
ho druhu. Nabídne bezpečné 
místo pro ty, kteří nabízejí po-
moc, s těmi, kteří ji potřebují. 

 Jste držitelkou mno-
ha certifikací v oboru 

porodní kvalifikace. Pokud 
vím, i vy jste dceru Isabelu 
porodila doma. Jaké to bylo?

Nádherné. Není to ale sa-
mozřejmě volba pro každého 

a nikdy bych to nedoporučo-
vala plošně. Co mi však při-
jde jako geniální zlatá střed-
ní cesta, která propojuje kla-
dy domácího porodu a porodu 
v porodnici, jsou takzvané po-
rodní domy. Z těchto důvodů 
také podporuji projekt Ať sto-
jí, který u nás napomáhá vzni-
ku porodních domů a center.

 Projekt Šance (o kte-
rém jsme v Týdeníku 

ŠKOLSTVÍ rovněž informo-
vali) na podporu dětí ulice 
byl nesmírně úspěšný. Cí-
lová částka byla už sice vy-
brána, ale projekt prý stále 
pokračuje.

Ano, právě proto, že víme, 
jak takovéto projekty jsou dů-
ležité, tak je podporujeme i na-
dále. Díky tomu, že byl projekt 
už úspěšně ukončen, pomohou 
další peníze zas nastartovat no-
vý život někomu jinému.

 Říká se, že nejvíc dá-
vají ti, co mají nejmíň. 

O vás to ale neplatí a zaslou-
žíte si za to poděkování. Jste 
na to řádně pyšná?

Pyšná určitě ne. Z prvních 
výdělků svého prvního podni-
ku jsem podporovala několik 
neziskovek, sice spíš symbolic-
kou, ale pravidelnou částkou. 
Myslím si, že je to normální. 
Když člověk může, měl by po-
moci. Vždy se to vrátí, i když 
nevíme kdy a jak. 
 Eva ROKYTOVÁ

KDYŽ POMŮŽEME, VRÁTÍ SE NÁM TO
Lilia Khousnoutdinova (31) se věnuje ženské, partnerské a re-
produkční tematice. Je také spoluautorkou několika knih 
a kolekce šperků. Zaměřuje se na kulturu Bhútánu, kam or-
ganizuje výpravy, a vypomáhá s několika projekty v rozvojo-
vém a charitativním sektoru. 

Dokážeme velmi rychle spustit sbírku všem, 
kteří se dostali do těžké životní situace z dů-
vodů, kterým nešlo předejít.

FOTO: Sunday Morning Diana Mrazíková
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VÝPOVĚĎ PRO ŠPATNÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY
 Zaměstnavatel celý postup, tak jak 
je uvedeno v § 52 písm. f) zákoní-

ku práce, opakovat nemusí. Kdyby tako-
vá povinnost ze zákona vyplývala, vy-
hnul by se zaměstnanec snadno riziku 
rozvázání pracovního poměru, tedy si-
tuaci, že neuspokojivé pracovní výsled-
ky budou odstraněny jen dočasně a po 
krátké době se objeví znovu. Jestliže za-
městnanec v reakci na písemnou výzvu 

zaměstnavatele neuspokojivé pracovní 
výsledky odstranil a bylo-li následně 
zjištěno, že se tyto nedostatky v jeho 
práci znovu opakovaly (zaměstnanec 
nezajistil udržení žádoucího stavu), ne-
ní zapotřebí nové výzvy k odstranění 
kvalitativně stejných nedostatků a za-
městnavatel může přistoupit k dání vý-
povědi podle ustanovení § 52 písm. f) 
zákoníku práce.

 Zaměstnanec byl vyzván 
k odstranění neuspokoji-

vých pracovních výsledků a upo-
zorněn na možnost výpovědi. Ne-
dostatky odstranil, ale zanedlouho 
se objevily znovu. Musí zaměstna-
vatel opakovat celý postup?

MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA

ODSTUPNÉ Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ

 Ve Sbírce zákonů, částce 146 ro-
zeslané dne 20. prosince 2019, je 

publikováno nařízení vlády č. 347/2019 
Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nej-
nižších úrovních zaručené mzdy, o vy-
mezení ztíženého pracovního prostředí 
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí ve znění 

pozdějších předpisů. Novela na-
byla účinnosti dnem 1. ledna 
2020. Podle § 2 vládního naří-
zení činí základní sazba mini-
mální mzdy 87,30 Kč za ho-
dinu a 14 600 Kč za měsíc. 
V § 3 je pak uvedena nej-
nižší úroveň zaručené 
mzdy za měsíc takto:

 Poskytování odstupného upravuje 
§ 67 zákoníku práce. Na odstupné 

mají nárok všichni zaměstnanci, u nichž 
dochází z organizačních důvodů k roz-
vázání pracovního poměru výpovědí 
danou zaměstnavatelem nebo dohodou 
z týchž důvodů [důvody jsou uvedeny 

v § 52 písm. a), b), c)]. Odstupné je di-
ferencováno a přísluší zaměstnanci po-
dle délky zaměstnání ve výši nejméně:

a) jednonásobku jeho průměrného vý-
dělku, jestliže jeho pracovní poměr u za-
městnavatele trval méně než 1 rok,

b) dvojnásobku jeho průměrného vý-
dělku, jestliže jeho pracovní poměr u za-
městnavatele trval alespoň 1 rok a méně 
než 2 roky,

c) trojnásobku jeho průměrného vý-
dělku, jestliže jeho pracovní poměr u za-
městnavatele trval alespoň 2 roky.

Za dobu trvání pracovního poměru se 
považuje i doba trvání předchozího pra-
covního poměru u téhož zaměstnavatele, 
pokud doba od jeho skončení do vzniku 

následujícího pracovního poměru nepře-
sáhla dobu 6 měsíců. Pro poskytnutí od-
stupného není rozhodné, zda uvolňovaný 
zaměstnanec nastoupí po skončení pra-
covního poměru do nového zaměstnání, 
zda začne podnikat, nebo zda odejde do 
starobního důchodu.

Skupina prací 
(platová třída)

Nejnižší úroveň zaručené mzdy
za hodinu za měsíc

1. (1. a 2.) 87,30 Kč 14 600 Kč
2. (3. a 4.) 96,30 Kč 16 100 Kč
3. (5. a 6.) 106,40 Kč 17 800 Kč
4. (7. a 8.) 117,40 Kč 19 600 Kč
5. (9. a 10.) 129,70 Kč 21 700 Kč
6. (11. a 12.) 143,20 Kč 24 000 Kč
7. (13. a 14.) 158,10 Kč 26 500 Kč
8. (15. a 16.) 174,60 Kč 29 200 Kč

 V jaké výši se poskytuje od-
stupné při skončení pra-

covního poměru z organizačních 
důvodů? Má na odstupné nárok 
i zaměstnanec, který po skončení 
pracovního poměru odchází do dů-
chodu?
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 Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 106 rozeslané 

dne 30. září 2019, je publi-
kována vyhláška č. 248/2019 

Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 27/2016 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdě-
lávání žáků se speciálními vzdě-

lávacími potřebami a žáků nadaných, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 

72/2005 Sb., o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

Kromě změn textu vyhlášky č. 27/2016 
Sb. dochází ke změnám v její příloze č. 1 
(přehled podpůrných opatření); nové zně-
ní má příloha č. 2 (individuální vzdělávací 
plán); zrušuje se příloha č. 3 (plán peda-
gogické podpory); nové znění má příloha 
č. 5A (doporučení pro vzdělávání žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami ve ško-
le) a příloha č. 5B (doporučení pro vzdělá-
vání žáka se speciálními vzdělávacími po-
třebami ve školském zařízení). Ve vyhlášce 
č. 72/2005 Sb. se do § 1 vkládá nový odst. 
6 a nové znění má příloha č. 5 (informo-
vaný souhlas s poskytnutím poradenské 
služby ve školském poradenském zařízení).

Vyhláška č. 248/2019 Sb. nabyla účin-
nosti dnem 1. ledna 2020.

NOVELA ŠKOLSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

PODPORA PRO DŮCHODCE PRŮMĚRNÁ MZDA

 Zákoník práce neobsahuje výpo-
vědní důvod spočívající v dosa-

žení důchodového věku zaměstnance. 
I kdyby zaměstnanec požádal o vyplá-
cení důchodu, není tato skutečnost dů-
vodem cokoliv měnit na obsahu a exis-
tenci jeho pracovněprávního vztahu. 
Výpověď, o níž je v dotaze zmínka, by 

bylo možno soudně napadnout, a to 
úspěšně, pokud by výpovědní důvo-
dy nebyly naplněny a šlo by tedy 
jen o záminku, jak se zbavit za-
městnance. Pokud by však výpo-
věď byla dána řádně a pracovní 
poměr by skončil, má zaměstna-

nec, bez ohledu na to, zda splňuje nárok 
na přiznání starobního důchodu, mož-
nost obrátit se na úřad práce a být za-
řazen do evidence uchazečů o zaměst-
nání. Při splnění podmínek pro nárok 
na podporu v nezaměstnanosti by byla 
tato podpora přiznána. Tyto podmínky 
přitom nejsou nijak vázány na důcho-
dový věk uchazeče. Pouze v případě, 
že je osobě již vyplácen starobní dů-
chod, by podpora v nezaměstnanosti 
nenáležela.

 Někteří zaměstnavatelé ne-
chtějí zaměstnávat osoby, 

které dosáhnou věku pro odchod 
do důchodu. Používána je i výpo-
věď z důvodu nadbytečnosti. Může 
v takovém případě žádat zaměst-
nanec o podporu v nezaměstna-
nosti od úřadu práce? 

 V ustanovení § 163 odst. 4 zákoníku 
práce je uvedeno, že při pracovní 

cestě, která spadá do dvou kalendářních 
dnů, se upustí od odděleného posuzování 
doby trvání pracovní cesty v kalendář-
ním dnu, pokud je to pro zaměstnance 
výhodnější. Tuto možnost dvojího počítá-

ní stravného lze využít jen u tuzemských 
pracovních cest. K uvedenému ustanove-
ní § 163 odst. 4 zákoníku práce podalo 
MPSV následující vysvětlení: 

„Jde o to, že i při součtu hodin za oba 
kalendářní dny trvání dvoudenní pra-
covní cesty se uznává pouze jako maxi-
mální limit třetí časové pásmo, tedy déle 
než 18 hodin, tj. do 24.00 hodin, protože 
jiné časové pásmo pro přiznání tuzem-
ského stravného neexistuje. Při rozhodo-
vání, co je pro zaměstnance výhodnější, 

zda počítání za každý kalendářní den 
samostatně, nebo v součtu hodin trvá-
ní pracovní cesty dohromady, je třeba 
brát v úvahu, že při součtu za oba dny 
je limitující třetí časové pásmo, tj. trvání 
pracovní cesty déle než 18 hodin, tedy 
maximálně do 24.00 hodin. To prakticky 
i fakticky znamená, že při sčítání doby 
trvání pracovní cesty za oba dny může 
zaměstnanec dosáhnout vyššího strav-
ného jen při kratších dobách v každém 
kalendářním dni.

 Jakým způsobem se má po-
čítat stravné při dvoudenních 

tuzemských pracovních cestách?

STRAVNÉ PŘI DVOUDENNÍ PRACOVNÍ CESTĚ

 Ve Sbírce zákonů ČR, částce 145 roze-
slané dne 20. 12. 2019, je publikováno 

sdělení MPSV o vyhlášení průměrné mzdy 
v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtle-
tí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti. 
K vyhlašování tohoto údaje je MPSV zmoc-
něno zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti. Ve sdělení MPSV je uvedeno:

„Ministerstvo práce a sociálních věcí po-
dle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, 
§ 113 odst. 7, § 114 odst. 2 a § 122 odst. 5 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že 
průměrná mzda v národním hospodářství 
za 1. až 3. čtvrtletí 2019 činí 33 429 Kč.“

Z této stanovené výše průměrné mzdy 
jsou odvozována plnění podle příslušných 
ustanovení zákona o zaměstnanosti. Napří-
klad se podle § 51 z průměrné mzdy v ná-
rodním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 
předcházejícího kalendářního roku stanoví 
podpora v nezaměstnanosti.

 Byla již vyhlášena výše prů-
měrné mzdy pro účely zákona 

o zaměstnanosti v roce 2019?
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Učitelka Klímková znovu na-
pomíná rozdováděné děti. Ma-
tematika je vůbec nezajímá. 
Pokusit se vyřešit praktický 
příklad nikoho neláká. „Mati-
ku nebudu nikdy potřebovat. 
Proč bych se měl s ní pořád 
trápit. Nebaví mě,“ viditelně 
se rozčiluje černovlasý chla-
pec v druhé lavici. „Jirko, ne-
vyrušuj a dávej konečně chvíli 
pozor,“ uklidňuje neposlušné-
ho žáka Klímková. „Nemám 
zájem. Budu si dělat, co chci,“ 
zvyšuje hlas a vytahuje si z ba-
tohu svůj chytrý mobil. 

Učitelka si přestane Jirky 
všímat, aby mohla pracovat 
aspoň s ostatními žáky. Po 
chvíli se třída utiší a všichni 
se konečně věnují zadanému 

úkolu. „Ouha!“ V druhé lavici 
nečekaně vzplál boj. Rozzu-
řený Jirka se pouští do svého 
souseda a pravítkem ho opa-
kovaně tluče přímo do hlavy. 
Najednou se kluci divoce ta-
hají za vlasy. Bojovný Jirka 
sráží spolužáka k zemi a za-
čne ho nepřetržitě fackovat. 
„Dost. To by stačilo. Nechej-
te toho!“ rázně zavelí učitel-
ka a silou dospělého odtrhne 
kluky od sebe. „Dejte mi žá-
kovské knížky,“ přísně se na 
ně podívá. „Jirko, to je opako-
vané porušení školního řádu. 
Řekni mamince, ať se zastaví 
ve škole.“ Než skončí hodina, 
všimne si učitelka, jak Jirka 
pod lavicí něco kutí. Když se 
podívá znovu do jeho žákov-

ské knížky, zjistí, že poznám-
ka z ní zázračně zmizela. 

„Paní Horáčková, váš syn 
dnes opět vyrušoval v hodi-
ně. Fyzicky napadl slabšího 
spolužáka. Mou poznámku 
pak vygumoval. Jde o jasný 
podvod.“ „Kluk je doma hodný. 
Nemám s ním žádné problé-
my. Jenom ve vašich hodinách 
se nudí. Je to vaše chyba. Neu-
míte žáky zaujmout a správně 
motivovat. Měla byste se nad 
sebou zamyslet, zda na práci 
učitelky vůbec stačíte,“ poho-
tově přechází do útoku Horáč-
ková. „Váš Jirka si neplní po-
vinnosti ani v jiných předmě-
tech. Jsou s ním pořád potíže. 
Vyrušuje. Nedává pozor. Na-
víc je drzý. Jak vidíte, dokon-

ce podvádí,“ brání se učitelka. 
„Neměla jste mu psát poznám-
ku mazacím perem. Vaše chy-
ba. Tak ji laskavě nesvádějte 
na syna. Ten za nic nemůže,“ 
znovu varovně zasyčí a zhlu-
boka se nadechne. „Nenuťte 
mě, abych si na vás stěžova-
la ředitelce. Nelíbí se mi vaše 
práce s žáky. Nestačíte na ně. 
Vše svalujete na mého syna. 
Nic mi nebrání, abych ho da-
la na jinou školu,“ výhružně 
se napřimuje bojovná matka. 
Zaskočená učitelka se chvíli 
nezmůže na kloudnou odpo-
věď. Než se trochu vzpama-
tuje, uslyší rázné bouchnutí 
dveří kabinetu. Další stížnost 
na obzoru.

 Roman KANTOR

FEJETON

SYN ZA NIC NEMŮŽE. VAŠE CHYBA, PANÍ UČITELKO!

PODPORA ODBORNÝCH PRAXÍ V NĚMECKU A ČESKU

Dvacet let realizace programu 
znamená nejen šest a půl ti-
síce vyslaných žáků a žákyň 
z nejrůznějších oborů, ale také 
vykázanou finanční podporu 
ve výši 4 240 990 Euro, v pře-
počtu více než miliardu korun.  

„Poznal jsem nové způsoby 
truhlářské práce. Lidé jsou 
v Německu podobní jako u nás 
a byli ke mně milí a přátelští. 
Před praxí jsem měl obavy, že 
se nedomluvím, ale nakonec 
jsem to zvládl,“ popisuje své 
zážitky z praxe v zahraničí 
18letý Michal.

Jak praxe probíhají?
V rámci Programu podpo-
ry odborných praxí mají žá-
ci středních odborných škol, 
učilišť a studenti vyšších od-
borných škol ve věku od 16 let 
možnost absolvovat odbornou 
praxi v sousední zemi. Praxe 
se uskutečňují ve firmách, 
dílnách, sociálních zaříze-

ních či v institucích veřejné 
správy v sousední zemi. Mi-
nimální délka praxe činí dva 
týdny. Každý účastník Progra-
mu získá evropský certifikát 
tzv. Europass-mobility, který 
může být důležitou pomůckou 
v dalším profesním životě a zá-
roveň dokladem o účasti na za-
hraničí odborné praxi.

„Cílem Programu podpory 
odborných praxí je umožnit 
účastníkům získat nové pro-
fesní zkušenosti, poznat pra-
covní prostředí a také kulturu 
a způsob života v sousední ze-
mi. Klademe důraz na zapo-
jení praktikantů do běžných 
pracovních povinností, určitě 
nikde nevaří kávu nebo jen 
nekopírují papíry. Zkušenos-
ti získávají přímo v oborech, ve 
kterých jsou vyučeni,“ popisu-
je koordinátorka programu na 
české straně Jarmila Půbalová. 
Její kolegyně z Německa Jana 
Kremling doplňuje: „Jsme hr-

dí na každého žáka a každou 
žákyni, kteří se rozhodnou vy-
stoupit ze svého známého pro-
středí a vyjedou si rozšířit ob-
zory na druhou stranu hrani-
ce. Často se vrací obohaceni 
profesně i osobnostně.“ 

Program využily stovky škol
Největší zájem o výjezdy na 
praxe je mezi školami v Praze, 
Ústeckém a Plzeňském kraji, 
přihlásit se ale mohou zařízení 
z celé republiky. Celkem se za 
dobu trvání projektu uskuteč-
nilo 1042 praxí v Česku a 1066 
v Německu. Některé školy vy-
užívají nabídky opakovaně.

Program je otevřený pro 
všechna odborná odvětví, zú-
častnit se naopak nemohou 
gymnázia a vysoké školy.  Dí-
ky financování ze stran Česko-
-německého fondu budoucnos-
ti a programu EU Erasmus+ 
dostávají školy na hostování 
praktikantů peněžní příspě-
vek. V případě, že škola či za-
řízení partnera v druhé zemi 
dosud nemá, jí Koordinační 
centrum TANDEM může po-
moci partnera najít. Stačí se 
zaregistrovat do online kon-
taktní databáze na www.tan-
dem-org.eu/partner. 
 Mirka REIFOVÁ 

Program podpory odborných praxí Koordinačního centra 
česko-německých výměn mládeže TANDEM letos slaví 
dvacet let. Během té doby se podařilo vyslat do sousední 
země přes 3700 mladých lidí z České republiky a víc než 
2700 z Německa přijelo k nám. 

Foto: Václav ŠVÁB, TANDEM
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Jak se 
kocourek 
vydal do světa
JOSEF LADA

Kocourka Mikeše, který se 
naučil mluvit, vydal se s Pa-
šíkem na motocyklu na pouť, 
nešťastnou náhodou rozbil 
babičce krajáč se smetanou, 
utekl do světa, stal se coby 
mluvící pytel Žok-Žok hvěz-
dou cirkusu Kludský a nako-
nec se s velkou slávou vrá-
til do rodných Hrusic, znají 
snad všechny české děti. Je-
ho převyprávěná dobrodruž-
ství udělají radost i těm úpl-
ně nejmenší čtenářům. Ti se 
dozvědí ještě leccos navíc, 
třeba co je pracharanda, or-
chestrion či vindra. Více na 
www.albatrosmedia.cz.

LADY MACBETH Z ÚJEZDU

BALETNÍ VEČER VE STÁTNÍ OPEŘE
Komponovaný večer s názvem 
Timeless patří k nejúspěšněj-
ším inscenacím v repertoáru 
Baletu Národního divadla. Od 
letošního roku je k vidění na 
scéně zrekonstruované Státní 

opery, jedné z nejkrásnějších 
divadelních budov v Evropě, 
což mimořádný divácký zážitek 
ještě umocní. Timeless tvoří tři 
choreografie: První, Serenáda 
George Balanchina, a závěreč-

ná, Svěcení jara Glena Tetleyho, 
patří do zlatého fondu baletního 
odkazu. Nikola Márová a Ond-
řej Vinklát za bravurní výko-
ny v hlavních rolích ve Svěcení 
jara získali Ceny Thálie 2017. 

Prostřední část, Separate Knots, 
přímo pro Balet Národního di-
vadla vytvořil izraelský choreo-
graf Emanuel Gat na hudbu Fry-
deryka Chopina.  Více informa-
cí na www.narodni-divadlo.cz.

Dobový příběh o lásce a zabí-
jení z Prahy konce 19. stole-
tí, živou hudbu smyčcového 
tria, výraznou scénografii, vý-
pravné kostýmy a především 
tragickou hrdinku, která se 
ke štěstí a svobodě vydala 
za cenu hrdelního zločinu, 
to vše slibuje drama Lady 
Macbeth z Újezdu. Premié-
ra hry nabízející pohled na 
dobové postavení žen, kte-
ré se promítá i do současné 
společnosti, bude 29. února 
ve Švandově divadle. Více na 
www.svandovodivadlo.cz.

Uprostřed středoevropské 
zimy je skleník Fata Morga-
na v pražské Troji splněným 
snem o cestě za exotikou. 
Po setmění tu můžete zažít 
tajemnou atmosféru noční 
džungle, která probouzí fan-
tazii o dobrodužných výpra-
vách do neznáma. Společ-
nost vám budou dělat zpíva-
jící žabky a atmosféru doladí 
omamná vůně květin. Vaši 
cestu okolo světa tropickou 
přírodou završí ochutnáv-

ka vína z místní památkově 
chráněné vinice a ženy jistě 
potěší pozornost v podobě ru-
dé růže. Podle jedné z legend 
i svatý Valentýn obdarovával 
milenecké dvojice květinami 
ze své zahrady, šířil poselství 
lásky a tajně oddával milen-
ce. Přijďte do tropického pra-
lesa a prožijte nezapomenu-
telný valentýnský večer. Na 
tuto akci je nutná rezervace 
na e-mailu eva.novozamska@
botanicka.cz. 

VALENTÝN VE SKLENÍKU FATA MORGANA
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Přestože se běžně setkáváme 
s názorem, že „hyperaktivitu 
má dnes každý druhý“, a vyu-
čující se často staví do pozice, 
že si s ní vědí rady, realitou zů-
stává, že touto poruchou trpí 
v různé míře 3 až 10 procent 
dětí v populaci a práce s ni-
mi zůstává nadále poměrně 
obtížná.

Ode zdi ke zdi
Chování hyperaktivních dě-
tí se často pohybuje „ode zdi 
ke zdi“, bývá nevyzpytatelné 
a impulzivní, doprovázené zvý-
šenou unavitelností, neklidem 
a emoční labilitou. V zásadě je 
zdrojem vyšší dráždivost a ne-
zralost nervové soustavy, tak-
že i když se jedná o děti inte-
lektově mnohdy nadprůměrné, 
jejich sociální projevy odpoví-
dají výrazně mladšímu věku. 
A je důležité si zde uvědomit, 
že samotná inteligence nezralé 
chování „neutáhne“.

Ještě více než u jiných dětí 
zde platí, že pokud chcete s ta-
kovým dítětem vyjít, připravte 
si pořádnou dávku trpělivos-
ti, tolerance a porozumění. Ty-
to děti bývají častěji než jiné 
napomínány a kritizovány, což 

může vést k jejich sníženému 
sebevědomí a reaktivní revol-
tě. Přijímejte tedy vašeho žáka 
takového, jaký je, podporujte 
ho a získejte si jeho náklon-
nost. Zároveň si s ním nastav-
te jasná (klidně individuální) 
pravidla a důsledně dbejte na 
jejich oboustranném dodržová-
ní. A především, neočekávej-
te od něj nemožné a nesnažte 
se ho vtěsnat do normy. Není 
a ještě nějakou dobu toho ne-
bude schopen.

Nešetřete pochvalami
Dále se soustřeďte na to, aby 
byl přijímán nejen vámi, ale 
též ostatními dětmi. Můžete 
například udělat třídnickou 
hodinu a vysvětlit třídě, že 
má tento žák určité specific-
ké obtíže (což může vyžado-
vat odlišný přístup) a že jeho 
netypické projevy nelze chá-
pat jako naschvály. Diskutujte 

o problémech, které jsou s tím 
spojené, ale vyzdvihněte i je-
ho kladné vlastnosti. Nešetře-
te pochvalami, oceňujte veške-
ré jeho úspěchy. Hovořte též 
o tom, že každý má své slabiny 
a jiné potřeby a že je důležité 
naučit se vzájemně respekto-
vat. A pokud bude třeba nějaké 
kritiky, kritizujte konstruktiv-
ně a nepoukazujte na osobnost 
dítěte, ale na jeho chování. Váš 
žák se poté bude ve třídě cítit 
bezpečně a bude mít motiva-
ci své chování postupně mo-
dulovat.

Zavést vhodná opatření
Co se týče prospěchu, je u těch-
to dětí typické, že vzhledem 
k výkyvům pozornosti dochází 
též k výkyvům v jejich výkonu. 

Nelze tomu tedy nikdy zcela za-
bránit, ale určitě můžete zavést 
vhodná opatření, která mohou 
pomoci tento problém alespoň 
částečně eliminovat. Ideální je, 
když může dítě s poruchou po-
zornosti sedět v lavici samo, 
a to buď v řadě první, nebo na-
opak poslední, zejména pokud 
má tendenci se neustále otáčet. 
Méně tak na něj doléhají ruši-

vé podněty ve třídě, případně 
je má více pod dozorem.

Sdělujte předem, co se bude 
v hodině dít, kontrolujte, zda 
žák porozuměl zadání, upo-
zorňujte na změny v úkolech. 
Všímejte si aktuální míry je-
ho únavy a přizpůsobujte tomu 
své nároky. Pokud vnímáte, že 
je žák daný den nesoustředě-
ný, vyhněte se ověřování jeho 
znalostí nebo jeho výkon ale-
spoň berte s rezervou. Tušíte-
-li, že probírané látce rozumí, 
ale přesto neuspěje v písem-
ném testu, pokuste se jeho zna-
losti ověřit ještě ústně. Je také 
vhodné rozdělit test na menší 
samostatné úseky a ověřovat je 
samostatně. Naopak většinou 
nepomáhá dopřát tomuto dítěti 
více času. Pokud je již unave-

né, lepší výsledek jednoduše 
nevytvoří. Potřebuje spíše na-
brat sílu a energii, aby se opět 
dokázalo adekvátně soustředit.

Nepozornost, či nezralost?
Pracujte s chybou, rozlišujte 
nepozornost a neznalost. A ne-
známkujte za každou cenu. Na-
příklad nepovedenou práci ne-
musíte vždy hodnotit, případně 
můžete nabídnout termín opra-
vy. Vyhnete se tak navíc hor-
ším známkám, které vnímáte 
jako neodpovídající, a odpad-
ne vám dilema volby známek 
na vysvědčení. Reálně by to-
tiž tyto skutečně měly vypoví-
dat o znalostech dítěte namísto 
jeho schopnosti je ve zhorše-
ných individuálních podmín-
kách prokázat. A konečně, též 
ze zákona má dítě s poruchou 
pozornosti na takový přístup 
nárok, nebojte se tedy své po-
stupy obhájit a postavit se za 
ně.

Práce s dítětem s ADHD 
bývá náročná, vyčerpávající 
a často se zdá též nekonečná. 
Počítejte s tím a dopřejte si do-
statek psychohygieny, neobvi-
ňujte se z možných dílčích ne-
úspěchů a neklaďte na sebe 
příliš vysoké nároky. Mějte na 
paměti, že přívětivá atmosféra 
ve třídě je mnohdy důležitější 
než splnění učebního plánu na 
sto procent.
 Kateřina MAYEROVÁ

PRÁCE S DÍTĚTEM S ADHD NIKDY NEKONČÍ
Školní psycholožka s vámi probere všechny vaše problémy 
a odpoví na vaše otázky. Pokud jste předplatiteli Týdeníku 
ŠKOLSTVÍ, posílejte své dotazy na mailovou adresu redak-
ce. Následující dotaz jsme dostali z jedné pražské školy. 

Psycholožka Kateřina MAYEROVÁ

 Jsem třídní učitel-
kou druhého ročníku, 

kam v září nastoupil nový 
chlapec. Má diagnózu po-
ruchy pozornosti s hyper-
aktivitou a v důsledku toho 
je výchovně i výukově po-
měrně náročný. Zároveň je 
evidentně velmi inteligent-
ní a zvídavý. V jeho chová-
ní však často dochází k vý-
razným výkyvům a zatím se 
mi příliš nedaří přijít na to, 
jak na něj. Můžete mi nějak 
poradit? Jsem přesvědčená 
o tom, že všechny předměty 
zvládá na jedničku, ale je-
ho známky tomu zcela neod-
povídají. Jak mám řešit vý-
sledné hodnocení?

Rozlišujte nepozornost a neznalost. A ne-
známkujte za každou ce nu. Nepovedenou 
práci nemusíte vždy hodno tit, případně na-
bídněte termín opravy.
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Výhry budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ. Výhry nezasíláme. V případě, že výhra 
nebude vyzvednuta do tří týdnů od vyhlášení výsledků, bude 
postoupena náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní 

nárok.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

Soutěžní otázka: Jaké dezerty najdete v sortimentu Mlékárny Va-
lašské Meziříčí?
Více informací hledejte na www.mlekarna-valmez.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce nástěnných kalendářů. 
Odpovědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 23. února 
2020. Do předmětu uveďte „Valentýn“.

Použité suroviny
Těsto

  150 g hladké mouky
  250 g cukru krystal
  1/2 prášku do pečiva
  5 vajec
  5 polévkových lžic horké vody
   máslo na vymazání a hrubá 
mouka na vysypání plechu

Krém
  2 Kysané smetany z Valašska
   1 Čerstvá smetana ke šlehání 
z Valašska (případně lze po-
užít jinou)
  cukr moučka dle chuti

Na dozdobení
  jahody
  2 želatiny

Postup
Na těsto si připravíme velký 
plech s vyšším okrajem, který 
vymažeme a vysypeme hrubou 
moukou. Žloutky, cukr a horkou 
vodu ušleháme do pěny a po-
malu přidáváme hladkou mou-
ku smíchanou s práškem do pe-
čiva. Z bílku si připravíme sníh, 
který pomalu vmícháme do těs-

ta. Pečeme cca 10 minut. Piškot 
necháme vychladnout a mezi-
tím si připravíme krém následu-
jícím způsobem. Čerstvou sme-
tanu z Mlékárny Valašské Mezi-
říčí ušleháme do tuha. Pomalu 
do ní vmícháme Kysané smeta-
ny z Mlékárny Valašské Meziříčí 
a dochutíme cukrem. Krém na-
třeme na vychladlý piškot a do-
zdobíme jahodami. Na závěr pře-
lijeme želatinou, kterou jsme si 
připravili dle návodu. Necháme 
chladit do druhého dne a poté 
vykrajujeme formičkou srdíčka.

Použité suroviny
   200 g Bílého jogurtu z Va-
lašska

  150 g hladké mouky
  1 kypřicí prášek do pečiva
  50 g bramborové moučky
   160 g jemného krystalového 
cukru
  1 vanilkový cukr
  3 vejce
  1 dl slunečnicového oleje
  kakao 
  strouhaná citronová kůra 
  špetka soli

Postup
Vejce s cukrem, vanilkovým cuk-
rem, solí a citronovou kůrou vy-
šleháme do pěny. Jakmile máme 
pěnu hotovou, postupně přidá-
váme olej a Bílý jogurt z Mlékár-
ny Valašské Meziříčí. Nakonec 
přimícháme hladkou mouku, kte-
rou jsme si smíchali s bramboro-
vou moučkou a práškem do peči-
va. Část těsta odebereme a dá-
me péct na malý plech, zbývající 
část obarvíme kakaem. Po upe-

čení a vychladnutí světlého těs-
ta vykrajujeme srdíčka. Formu 
na chlebíček vymažeme máslem 
a vysypeme hrubou moukou. Na 
dno nalijeme část tmavého těs-
ta a do středu vkládáme vedle 
sebe vykrojená srdíčka, která 
pak opatrně zalijeme zbývajícím 
tmavým těstem. Pečeme 45–
50 minut v troubě předem vy-
hřáté na 170 °C. Prvních 40 mi-
nut troubu neotvírá-
me a pak špejlí zkusí-
me, jak je těsto propečené.

Potěšit chutným dezertem můžete nejen na Valentýna. 
Mlékárny Valašské Meziříčí pro milovníky zdravých po-
krmů připravily recepty, které rozhodně nezklamou.

Valentýnské dezerty z Valašska

Jahodová srdíčka s Kysanou 
smetanou z Valašska

Srdíčkový chlebíček s Bílým 
jogurtem z Valašska
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STARTUJE UNIKÁTNÍ JAZYKOVÁ SOUTĚŽ PRO ŠKOLY

Aplikace WocaBee se na čes-
kých školách používá již dru-
hý školní rok. Učitelé cizích 
jazyků, kteří ji s žáky vyzkou-
šeli, oceňují jednoduchost je-
jího používání a motivaci žá-
ků k učení. Aplikace funguje 
jednoduše – učitel průběžně 
zadává do aplikace balíky slo-
víček a frází, které se mají žáci 
naučit a doma procvičovat. Za 
procvičování slovíček získáva-
jí body, tzv. WocaPoints – čím 
více procvičují, tím více bodů 
získají.

Právě WocaPoints jsou krité-
riem hodnocení v soutěži Jar-
ní WocaBee šampionát, která 
odstartuje 17. března 2020 
na školách v České republi-
ce. Soutěžit se bude v okres-
ních a krajských kolech, kte-
rá v květnu vyvrcholí celostát-
ním kolem. Vítězem každého 
kola se stane třída, která zís-
ká nejvyšší průměrný počet 
WocaPoints na žáka. Jinak 
řečeno – vyhrávají žáci, kte-
ří jsou v učení cizích jazyků 
nejpilnější.

Pilotní ročník soutěže se 
v prvním pololetí uskutečnil 

na slovenských školách. Zapo-
jilo se do něj téměř 8 000 žáků 
z 552 tříd. Vítězi se stali žáci 
pátého ročníku ze Skalice, kte-
ří svým úsilím porazili starší 
žáky i gymnazisty. Ve finále 
každý z nich denně zodpovídal 

přibližně 600 otázek a učení 
jazyka se věnovali i 4 hodiny 
denně. Podle žáků však učení 
v aplikaci není povinnost, ale 
zábava. Učení slovíček se prý 
věnují kdykoliv během dne, 
a vyplní tak i momenty, kdy 
by se nudili.

Účast v šampionátu zname-
ná zajímavou příležitost i pro 
samotnou školu. Vítězům slo-
venské soutěže přišli osobně 
poblahopřát zástupci samo-
správy a předávání cen se zú-
častnila i média. Vedení školy 
tak mělo možnost prezentovat 

své aktivity a moderní formy 
vzdělávání.

Zapojit se do soutěže s Woca-
Bee je jednoduché. Stačí mezi 
17. 2. 2020 a 17. 3. 2020 zare-
gistrovat svou třídu na woca-
bee.app a objednat si zkušební 
měsíční verzi aplikace zdarma. 
Automaticky jste tak se žáky 
zařazeni do okresního kola Jar-
ního WocaBee šampionátu, ze 
kterého vítězové  dne 31. 3. po-
stoupí  do krajských kol. Pře-
jeme všem mnoho úspěchů 
s učením.

 Jana ČIKELOVÁ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 
výběrové řízení na pozice: 

čtyř učitelů/učitelek primárního cyklu v české sekci 
Evropské školy Brusel III 

učitele/učitelky angličtiny jako druhého/třetího/čtvrtého 
jazyka pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III
učitele/učitelky mateřské školy české sekce Evropské 

školy Lucemburk II
Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce 

 www.msmt.cz  
pod sekcí: EU a zahraničí / Studium v zahraničí / Evropské školy.

Umíte si představit, že by se vaši žáci učili slovíčka, když 
se „nudí“? Nebo se věnovali cizímu jazyku nad rámec vy-
učování až čtyři hodiny denně? Toto jsou reálné výsledky 
jazykové soutěže s aplikací WocaBee, která po pilotním 
ročníku na Slovensku odstartuje už za pár dní i v České 
republice.

Najdete nás na

INZERCE


