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„Veď osla do Mekky a stejně zůstane oslem.“ Anne M. Lindberghová

Společensky potřebné povo-
lání budoucí vysokoškoláky 
příliš neláká. Když se pro ně 
přesto rozhodnou, často šest 
z deseti studentů fakultu ne-
dokončí. Třetina začínajících 
učitelů už po prvním roce od 
nástupu do školy uvažuje o ji-
ném zaměstnání. Důvody? Ma-
lá prestiž, doléhající stres, ob-
tížné jednání s rodiči, donedáv-
na nízké výdělky. 

Ministerstvo školství přispě-
chalo s nouzovým, nikoli však 
systémovým řešením. Vláda již 

vloni odsouhlasila návrh, po-
dle něhož mohou učit všeobec-
né předměty v druhém stupni 
základních a ve středních ško-
lách vysokoškoláci bez odpoví-
dajícího učitelského vzdělání. 
To si mají do tří let doplnit. Vše 
nasvědčuje tomu, že by Posla-
necká sněmovna mohla v nej-
bližší době rozporuplnou no-
velu zákona o pedagogických 
pracovnících v tichosti schvá-
lit. Přitom ještě před několi-
ka lety museli opouštět ško-
ly mnozí osvědčení a oblíbení 

učitelé s praxí, ale bez požado-
vaného pedagogického vzdělá-
ní. Ministerstvo školství znovu 
řeší důsledek mnoho let pod-
ceňované přípravy mladých 
učitelů, nikoli její známou 
příčinu. Pedagogické fakulty 
se dostaly na okraj zájmu spo-
lečnosti, ale i budoucích vyso-
koškoláků. Většinou se dosud 
nestačily proměnit v prestižní 
a moderní pracoviště zodpo-
vědně a všestranně připravují-
cí učitele schopné výkonu stále 
náročnější profese.  

„Považuji to za degradaci uči-
telského povolání, ke kterému 
jsou nezbytně nutné kvalifikač-
ní předpoklady, tak jako tomu 
je i v jiných profesích,“ pro-
hlásil předseda školských od-

borů František Dobšík. Těžko si 
představit spokojeného pacien-
ta, kterého bude „léčit“ lékař 
bez odpovídající odborné způ-
sobilosti. Ve školství je možné 
vše. Asociace děkanů pedago-
gických fakult univerzit ČR dala 
novele, po určitých rozpacích, 
zelenou. Právě ona by přitom 
měla jako první hlasitě prosazo-
vat potřebu kvalitního a úplné-
ho vzdělání budoucích učitelů. 

Žádná další provizoria a vý-
jimky, ale spolehlivě fungující 
vzdělávací systém, který by ko-
nečně přilákal do škol novou 
učitelskou posilu. Abychom ne-
museli ustavičně plakat nad 
přestárlými sborovnami a tr-
valým nedostatkem kantorů.                                                                          
 Roman KANTOR

SBOROVNY SE ASI OTEVŘOU NEPEDAGOGŮM
V dohledné době má chybět ve školách přes deset tisíc 
učitelů. Zkušení odcházejí do důchodu. Mladí se do tříd 
nehrnou. Ministerstvo školství proto chce otevřít dveře do 
sboroven vysokoškolákům bez pedagogického vzdělání. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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„Ale jo, počasí skvělé, sněhu dost, vleky bez front, jídlo výborné... 
Ale celkově stál lyžák za prd – na chatě nebyl signál ani Wi-Fi!“
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Zpomal, prosím 200 let Boženy Němcové
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Ve středu 5. února byli v Masarykově 
střední škole chemické v Praze i žáci 
o něco mladší. Vypravili se k nám žáci 
4. třídy základní školy, aby si poslechli 
několik zajímavých prezentací. Jejich 
témata byla různá, jedno však měla spo-
lečné, souvisela s přírodou a životním 
prostředím. Děti se tak dozvěděly no-
vé poznatky o přírodních katastrofách, 
umělých či přírodních sladidlech, plas-
tech v oceánu nebo o agrobiodiverzi-
tě. Připravili jsme si pro ně zajímavý 
pokus – výbuch sopky vyrobené z no-
vin s barevnou pěnovou lávou a spous-
tu barevných posterů, modelů, obráz-
ků a informací. Pozornost posluchačů 
jsme po každém tématu otestovali ně-
kolika otázkami. Za správnou odpověď 
získali naši návštěvníci malou odměnu. 
Všichni jsme se naučili něco nového. My 
si zkusili prezentovat ekologii před ne-
známým obecenstvem a děti se dozvě-
děly fakta a zajímavosti o naší planetě.

Tereza MACIGOVÁ

Do výtvarné a literární soutěže se při-
hlásilo devadesát dětí ze Středočeského 
kraje. Školáci se svými rodiči a učiteli se 
zamýšleli nad tématem Zpomal, prosím. 
Ve svých kresbách a článcích uvažovali 
nad riziky rychlé a nepozorné jízdy, kte-
rá dokáže ohrozit všechny účastníky sil-
ničního provozu. Obrázky a literární po-
činy, které na toto téma vytvořili, jasně 
sdělovaly, že jsou děti vnímavé ke svému 
okolí a o bezpečnosti na silnicích vědí. 
„Vyhlášení krajského kola pořádala stře-
dočeská policie na krajském ředitelství, 
kam malí umělci dorazili se svými rodi-
či a pedagogy. Diplomy dětem předával 
dopravní inženýr Martin Kavka, který je 
zároveň za jejich výkony pochválil. Přítom-
ným rodičům a učitelům také poděkoval 
za pozitivní působení na mladou generaci, 
která si díky svému ranému věku vštípí 
bezpečné chování v silničním provozu na 
celý život,“ říká Lucie Kostečková, tisková 
mluvčí Policie ČR.

pik 

Čtvrtého února jsme si připomněli 200 let 
od narození významné spisovatelky, za-
kladatelky novodobé české prózy, Boženy 
Němcové. Narodila se ve Vídni. Dětství 
prožila převážně v Ratibořicích u Čes-
ké Skalice. Velký vliv na malou Barun-
ku (dívčí jméno Boženy Němcové znělo 
Barbora Panklová) měla její babička Mag-
dalena Novotná. Už jako sedmnáctiletou 
ji rodiče provdali za úředníka finanční 
stráže Josefa Němce, manželství však ne-
bylo šťastné. Měli čtyři děti a trpěli nou-
zí. Přes všechny potíže se Němcová s po-
mocí přátel vzdělávala, zejména četbou, 
a začala psát. Vzniká její nejvýznamnější 
a nejrozsáhlejší dílo – Babička. 

Život a dílo Boženy Němcové si připo-
mněli na znojemské střední škole v Pří-
mětické výstavou, kde studenti prezentují 
svá díla, to, jak vnímají Němcovou dnes. 
Součástí výstavy je i vědomostní kvíz Jak 
dobře znáte Babičku Boženy Němcové?

Kateřina KOTOUČOVÁ

Ekologie trochu jinak

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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Celý rozhovor si přečtete na 
www.tydenik-skolstvi.cz.

 Které projekty jsou v le-
tošním roce stěžejní? 

Pod Národní pedagogický 
institut se sloučením NIDV 
a NÚV dostaly velké projekty 
spolufinancované z ESIF, které 
se věnují společnému vzdělá-
vání (inkluzi) v pedagogické 
praxi, nastavení komplexní-
ho systému profesního roz-
voje učitelů a ředitelů včetně 
například začínajících učite-
lů, rozvoji gramotností, stra-
tegickému řízení a plánování 
ve školách a podpoře akčního 
plánování, modernizaci odbor-
ného vzdělávání a vytvoření 
systému mistrovské zkoušky, 
propojování formálního a ne-
formálního vzdělávání či zajiš-
tění kvalitních poradenských 
služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních. Ře-
šíme také celoživotní vzdělá-
vání dospělých a prohlubování 
jejich kompetencí v souvislos-
ti s uplatněním na trhu práce. 
Vedle toho jsme řešili a nadále 
budeme řešit i krátkodobé re-
zortní či účelově financované 
projekty reflektující prioritní 
témata ministerstva školství 
pro určité období, například 
podporu pedagogických pra-
covníků pro práci s žáky-cizin-
ci, digitální vzdělávání a více-
jazyčnost ve školách, podpo-
ru nadání a změny v oblasti 
kurikula. 

 Která témata učitelé 
hlavně preferují? 

Preference pedagogů záleží 
nejen na jejich odborném za-
měření, ale také na jejich po-
zici a roli ve škole či na tom, 
v jaké fázi své profesní dráhy 
se nacházejí. Tedy zda jde na-
příklad o začínajícího, či zku-
šeného učitele, či ředitele, tříd-
ního učitele, vychovatelku ve 
školní družině, anebo nekva-

lifikovaného učitele, který na 
získání či doplnění své kvali-
fikace teprve pracuje. 

Naprosté většiny pedagogic-
kých pracovníků se však dotý-
kají témata související s kázní 
žáků jako šikana, kyberšika-
na a primární prevence riziko-
vého chování, ale také inklu-
ze. Nejde ovšem jen o témata, 
která jednotliví pedagogové 
vyhledávají, ale také o formy 
podpory, které stále více pre-
ferují: vedle tradičního DVPP 
mají učitelé zájem o vzájemné 
učení, kolegiální sdílení zkuše-
ností či příkladů dobré praxe 
a další formy metodické pod-
pory, jako jsou metodické ka-
binety, které nastavujeme prá-
vě v projektu SYPO. Přínosné 
jsou vzdělávací programy, kte-
ré připravujeme na klíč či na 
objednávku přímo pro pedago-
gické sbory či skupiny učitelů 
ve školách.

 Jaká témata jsou ve 
školství nyní aktuální?

Spíše bych hovořila o škol-
ství jako celku. S ohledem 
na Strategii vzdělávací poli-
tiky ČR do roku 2030+, kte-
rou zveřejnilo ministerstvo 
školství na začátku listopa-

du 2019, považuji za důleži-
té zaměřit vzdělávání více na 
kompetenční model výuky. Te-
dy namísto klasického způso-
bu memorování faktů rozvíjet 
jak dovednosti nutné pro řeše-
ní konkrétních problémů, tak 
komunikaci a schopnost apli-
kovat získané poznatky při 
řešení reálných situací. V po-

předí vidím také snižování ne-
rovností v přístupu ke vzdělá-
vání a s tím související rozví-
jení maximálního potenciálu 
žáků a studentů. Ostatně už 
nyní prostřednictvím našich 
systémových projektů na řadě 
zmíněných okruhů intenzivně 
pracujeme. 

 Velkou pozornost věnu-
jete podpoře digitálních 

technologií ve vzdělávání 
a řízení školy prostřednic-

tvím projektu Systém pod-
pory profesního rozvoje uči-
telů a ředitelů. Jak funguje?

Úkolem je přispět k imple-
mentaci digitálních technolo-
gií do vzdělávání ve školách 
v souladu s národní Strategií 
digitálního vzdělávání. Vytvo-
řili jsme proto síť krajských 
ICT metodiků, kteří působí 

v každém krajském městě na 
pracovištích NPI ČR a zajišťují 
podporu školním ICT koordi-
nátorům/metodikům i vedení 
škol několika způsoby. Záleží 
na samotné škole, jakou for-
mu podpory zvolí. O podporu 
je ve školách velký zájem. Na 
ICT metodiky se s žádostí o po-
moc zatím obrátilo více než sto 
škol, některé opakovaně. Podle 
šetření by školy do výuky rády 
zaváděly více digitálních tech-
nologií, mnohdy však nevědí, 
kde začít. Pomoc v oblasti di-
gitálního vzdělávání by podle 
šetření uvítalo téměř osmde-
sát procent škol. Školy nejčas-
těji zajímá výběr cloudových 
řešení pro celou školu, záleži-
tosti nastavení účtů v systému 
Office 365, využití interaktiv-
ní techniky, online zdroje pro 
výběr aplikací pro iPad a dal-
ší zdroje aplikací pro výuku 
a mnoho dalšího.

Táňa PIKARTOVÁ

K 1. lednu 2020 došlo ke sloučení Národního ústavu pro 
vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání 
a vzniká příspěvková organizace řízená ministerstvem 
školství, Národní pedagogický institut České republiky. 
O projektech institutu hovoříme s jeho ředitelkou Hele-
nou Plitzovou.

Přínosné jsou vzdělávací programy, kte ré 
připravujeme na klíč či na objednávku přímo 
pro pedago gické sbory či skupiny učitelů. 

PODPORA UČITELŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ I METODICE
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Jako vychovatelka ve škol-
ní družině pracuje už 33 let, 
z toho 11 let ve funkci vedoucí 
vychovatelky, ale za sebou má 
i několik let práce v dětském 
domově.

„Práce s dětmi mě naplňuje 
nejen jako pracovní činnost, 
ale je to můj celoživotní koní-
ček. Mám velmi ráda děti a zví-
řata a velmi často tyto světy 
vzájemně propojuji. Organizuji 
velké akce pro děti i mimo ško-
lu, které nejen plně organizuji, 
ale taky moderuji a zajišťuji. 
Pracuji na základní škole v Kr-
nově, kde máme školní dru-
žinu se šesti odděleními. Má-
me velmi dobré vedení školy 
a škola po všech stránkách fun-
guje velmi dobře. Patřím mezi 
ty šťastné zaměstnance, kteří 
se do práce těší,“ svěřuje se 
R. Mikošková.

Bojují s normativy
Již řadu let se sekce výchovně-
-vzdělávacích zařízení při škol-

ských odborech potýká s ne-
souladem v zákonech, které 
je třeba sjednotit, a tím záro-
veň zlepšit možnost při dosa-
žení plných úvazků ve vycho-
vatelské profesi. „Konkrétně 
normativ pro bezpečnost nám 
nařizuje počet 25 dětí, ale nor-
mativ pro naplněnost oddělení 
nám nařizuje 30 dětí, čímž do-
chází k problémům v naší prá-
ci. S dětmi nemůžeme na pro-
cházku nebo vykonávat jakou-
koli činnost, při které musíme 
dodržet hlavně bezpečnost,“ ří-
ká R. Mikošková a pokračuje: 
„Dále bych ráda, abychom do-
sáhli v zákoně zakotvení pouze 
spodní hranice v rozpětí přímé 
pracovní doby, a to je 28 hodin 
týdně. Velkým snem je i toto 
číslo ještě ponížit. Důvod této 
snahy je velmi smutná reali-
ta, kdy slyšíme ze sdělovacích 
prostředků, jak je pedagogům 
neustále navyšován plat, ale 
nikdo již nezmíní, že podle 
průzkumu 70 procent vycho-
vatelek nedosáhne ani na plný 
úvazek, čímž se nekrátí pou-
ze plat, ale vše s tím spojené.“

Podle nové předsedkyně je 
další prioritou pro její sekci již 
zmiňované narovnání norma-
tivů a také zakotvení přesné-
ho výkladu, aby vychovatelka 
ve školní družině byla zařaze-
na do 9. platové třídy a zákon 
neumožňoval jeho různorodý 
výklad a pochopení.

Vystoupení v Parlamentu
Hostem volební konference by-
la bývalá ministryně školství 
Kateřina Valachová. „Na spolu-
práci s ní zatím nahlížím pozi-
tivně, protože jí věřím. Do jed-
nání na téma protichůdné zá-
kony pro vychovatelskou práci 
jsme spolu vstoupily v květnu 
loňského roku na sjezdu naše-

ho odborového svazu v Praze. 
Další naše jednání probíhalo 
v Parlamentu v Praze a 17. říj-
na jsem pořádala kulatý stůl 
na toto téma u nás v Krnově. 
Zde zazněly názory nejen z řad 
vychovatelek, ale také ředite-
lů a ředitelek zdejších škol. 
Kateřina Valachová přislíbila 
pomoc při řešení našich pro-
blémů. Tyto problémy slyše-
la znovu nyní na naší celore-
publikové volební konferenci 
a i zde jsme se domluvily na 
možném postupu, jak tyto ne-
příjemné překážky řešit. Jsem 

ochotna tuto velmi špatnou si-
tuaci popsat a tlumočit třeba 
i v Parlamentu u našich záko-
nodárců, bude-li to potřeba, 
protože jejich řešení je nutné,“ 
shrnuje R. Mikošková.

Romana SLANINOVÁ 

ŠKOLSKÉ ODBORY

ČESKÉ VYCHOVATELE TRÁPÍ ZÁKONY I ÚVAZKY
Svou volební konferenci má za sebou sekce školských 
výchovně-vzdělávacích zařízení. Její novou předsedky-
ní se stala Renáta Mikošková. V této funkci bude moci 
zúročit své dlouholeté zkušenosti z pedagogické i odbo-
rářské práce.

Nepřehlédněte,
již v březnu vychází nová publikace o FKSP 

�Exkluzivní výklad s praktickými příklady jak nově využívat  FKSP 

�Osvědčený tým autorek z Ministerstva financí ČR, ČMOS školství  
a ČMKOS vás připraví na všechny změny platné k  1. 1. 2020

Publikaci, která se nově vztahuje i na státní podniky, můžete  
výhodně hradit právě z prostředků FKSP
Objednávky zasílejte již nyní na adresu Sondy, s. r. o., nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3,
e-mailem: sondy@cmkos.cz, telefonicky na číslo 234 462 319 nebo na www.e-sondy.cz
Předplatitelé Revue Sondy mají slevu 15 % v případě, že uvedou fakturační číslo. 
K ceně se připočítává poštovné.

PRÁVNÍ STAV K 1. 1. 2020

Mgr. MARKÉTA SEIDLOVÁ, 
Českomoravský odborový svaz školství

Ing. HELENA ČORNEJOVÁ,
Českomoravská konfederace odborových svazů

Ing. VĚRA ZDENKOVÁ, 
Ministerstvo financí ČR

Mgr. HELENA PETEROVÁ,  
Ministerstvo financí ČR

AKTUALIZOVÁNO

Pro veřejnou sféru a státní podniky

Jak
Jak

FKSPsprávně vytvářet  
a využívat 
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 Sto let je dlouhá doba. 
Jak se tyto postavičky 

za tu dobu změnily?
Pan Spejbl byl ve svých po-

čátcích bohémem. Psal dadais-
tické verše, věnoval se radován-
kám a údajně ho rozrušila kaž-
dá sukně. To možná vysvětluje, 
proč se ve věku šesti let stal 
otcem Hurvínka. Ten byl pro 
něj velkým požehnáním, pro-
tože v něm Spejbl našel rovno-
cenného divadelního partnera. 
S postupem let, poučen životem 
a jeho zvraty, se stal především 
starostlivým otcem, který se 
věnuje svému synkovi. Ten ho 
zásobuje neustálým přívalem 
otázek. U jejich zodpovězení 
se pan Spejbl nejednou zapotí 
a klid mu nepřidá ani pohled do 
Hurvínkovy žákovské knížky.

 Loutky se však časem 
příliš neměnily, je s po-

divem, že se třeba panu Spej- 
blovi nevyměnily dřeváky ne-
bo že si Hurvínek nevymohl 
džíny. 

Pan Spejbl je dodnes věrný 
svému fraku i dřevákům, po-

dobně je na tom i Hurvínek. 
Převlékají se, pouze když to 
vyžaduje jejich role. Zásadní 
proměnou prošli v šedesátých 
letech minulého století, kdy 
s nimi vodiči poprvé vystou-
pili na scénu před diváky. Pů-
vodní skupovské loutky, kterým 
říkáme myšky, byly náhle při 
srovnání s vodiči velmi titěrné, 
bylo tedy třeba je zvětšit, a tím 

došlo i k jejich zaoblení. Od té 
doby vypadají v podstatě tak, 
jak je známe dnes. Nejvíce se 
měnila Mánička, to by ale bylo 
na dlouhé povídání.

 Charaktery loutek se ta-
ké nemění, ale lety se 

proměňují situace, kterým 
Spejbl a Hurvínek musí čelit.

Jistě. Jako autorské divadlo 
reagujeme na to, co se kolem 

nás odehrává, a to jak v před-
staveních pro děti, tak i v těch 
pro dospělé.

 Děti měly toto divadlo rá-
dy odjakživa, ale začíná-

te zkoušet muzikál pro dospě-
lé Hotel Spejbl. Znamená to, 
že jste rozšířili okruh diváků? 

Už jste to asi zapomněla, ale 
pro dospělého diváka hrajeme 
po celou dobu své existence. 
Na připravovaném představe-
ní Hotel Spejbl, které bude mít 
premiéru prvního října, spolu-
pracují lightdesignéři a soun-
danimátoři, takže se tak mari-
onetářská tradice spojí s moder-

ními scénografickými postupy 
a slibuje velký divadelní záži-
tek. 

 Můžete nové hry diva-
dla představit trochu 

konkrétněji?
První premiérou tohoto ro-

ku bude představení autorky 
a režisérky Janky Ryšánek 
Schmiedtové Žeryčku, hop, 
určené dětem od jednoho do 
tří let, kterým je šité na míru. 
Tento první divadelní zážitek 
je interaktivní, děti se ho účast-
ní spolu s rodiči a hra trvá tři-
cet minut. Naše klasická lout-
ková představení jsou určena 
dětem od tří do čtyř let. Dru-
hou premiérou bude již zmí-
něné představení pro dospělé 
Hotel Spejbl z autorské dílny 
výtvarníka a režiséra Mikiho 
Kirschnera, básníka a textaře 
Robina Krále a skladatele Ja-
na Lstibůrka. Autoři předsta-
vení se snaží přicházet s nový-
mi tématy a kombinovat také 
různé žánry, abychom tradici 
S+H rozvíjeli a obohacovali ji 
o moderní výrazové prostředky, 
které však v první řadě slouží 
našim hrdinům a marionetové-
mu divadlu.

 Kteří umělci se zde před-
staví?

Představení vychází z původ-
ního projektu Robina Krále a Ja-
na Lstibůrka Blázinec, na němž 
se hudebně podíleli Jiří Suchý, 
Marek Eben, Tomáš Hanák, Ewa 
Farna či Iva Pazderková. 

 Prý spouštíte také nový 
web divadla i zážitkový 

klub pro fanoušky s názvem 
Hurvajz.

Jak už Divadlo S+H avizova-
lo dříve, připravuje jeho celý 
tým pilně novou podobu diva-
delního webu pro ještě lepší 
zkušenost všech návštěvní-
ků stránek. Spolu s ním bude 
pro fandy spuštěn i nový Klub 
Hurvajz. Jedná se o zážitkový 
program, který bude nabízet 
měsíční zpravodaj poodhalují-
cí zákulisí divadla, pozvánky 
na generální zkoušky či tisko-
vé konference nebo přednost-
ní členství v kurzu loutkového 
divadla. Také bude pro své čle-
ny připravovat speciální klubo-
vá odpoledne, při kterých se 
účastníci setkají s interprety, 
loutkoherci a loutkami a pro-
hlédnou si rovněž zákulisí di-
vadla.

 Velkolepé oslavy stých 
narozenin pana Spej-

bla zahrnují také blížící se 
den otevřených dveří, stejně 
tak i výstavu s názvem Spejbl 
100. Co zajímavého tam bude 
k vidění?

Za oponu naší loutkové scé-
ny se všichni fanoušci Spejbla 
a Hurvínka mohou podívat již 
10. května. Díky bohatému 
programu budou mít možnost 
spatřit to, co běžnému diváko-
vi zůstává během představení 
skryto. Ještě více se pak divá-
ci dozvědí na ojedinělé výsta-
vě Spejbl 100 – historie jedné 
legendy. Výstava sleduje zrod 
a stoletý vývoj tohoto klau-
na v dřevácích. Kromě loutek 
a scénografických prvků budou 
k dispozici dnes již vzácné ar-
chivní materiály. Výstavu spojí 
jednotná příběhová linie, která 
formou Spejblova deníku přiblí-
ží jeho divadelní život a prove-
de diváky po výstavě, která je 
plánovaná na 1. prosince. 
 Eva ROKYTOVÁ

PAN SPEJBL A HURVÍNEK ZKRÁTKA NESTÁRNOU
„Pokračujeme v přípravách velkolepých oslav 100. narozenin 
pana Spejbla,“ říká Denisa Kirschnerová, ředitelka legendár-
ního Divadla Spejbla a Hurvínka, které v novém roce přichází 
s novými hrami pro nejmenší i největší.

Nový Klub Hurvajz je zážitkový program, kte-
rý bude nabízet měsíční zpravodaj, pozvánky 
na generální zkoušky nebo přednost ní člen-
ství v kurzu loutkového divadla. 

Foto: Archiv divadla
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RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ DO ČTYŘ LET VĚKU DÍTĚTE

 Poskytování rodičovské dovolené 
upravuje § 196 zákoníku práce, 

kde se stanoví:
„K prohloubení péče o dítě je zaměst-

navatel povinen poskytnout zaměstnan-
kyni a zaměstnanci na jejich žádost rodi-
čovskou dovolenou. Rodičovská dovolená 
přísluší matce dítěte po skončení mateř-
ské dovolené a otci od narození dítěte, 
a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však 
déle než do doby, kdy dítě dosáhne vě-
ku 3 let.“

Pokud žena chce využít výhody a po-
bírat rodičovský příspěvek až do čtyř let 
věku dítěte, je nutno, aby se dohodla se 
zaměstnavatelem po uplynutí tří let věku 
dítěte na tom, že bude čerpat neplacené 

volno z důvodu péče o dítě. Bez této do-
hody, to je pouhým oznámením zaměst-
nankyně, že ještě nenastoupí do práce, 
vzniká problém, na jehož řešení se ná-
zory různí. Převažuje právní výklad, že 
žena nenastoupením do práce z důvodu 
péče o dítě pracovní kázeň (v dřívější ter-
minologii zákoníku práce) neporuší, pro-
tože toto porušení není zaviněné. Pokud 
by jí z tohoto důvodu dal zaměstnavatel 
výpověď a zaměstnankyně by se bráni-
la žalobou, musel by v daném případě 
rozhodnout soud.

 Zaměstnankyně čerpala 
řádnou mateřskou dovole-

nou. Následně požádala o další 
volno k péči o dítě, ale na dobu 
delší než do tří let jeho věku. Jak 
má zaměstnavatel postupovat?

ODMÍTL PŘEVZÍT VÝPOVĚĎ

POPIS PRÁCE V PRACOVNÍ SMLOUVĚ

 Podle ustanovení § 334 odst. 3 záko-
níku práce se považuje písemnost za 

doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec 
přijetí písemnosti odmítne. Za odmítnutí 
převzetí písemnosti však nelze považovat 
skutečnost, že se zaměstnanec na výzvu ne-
dostaví na příslušný útvar zaměstnavatele, 
kde mu měla být písemnost předána. Jde 

o případ, kdy zaměstnanec ne-
poskytne součinnost nezbyt-
nou k doručení písemnosti, 
ale nejde o případ odmítnutí 
jejího přijetí. Zaměstnava-
tel musí být schopen pro-
kázat odmítnutí převze-
tí písemnosti ze strany 
zaměstnance. Nestačí 
tedy jen vyzvat za-
městnance, aby se 
dostavil k převzetí 
písemnosti. Z faktu, 
že se nedostavil, ne-
lze dovozovat, že za-
městnanec odmítl pře-
vzít písemnost a že je tedy 
doručena.

 Jednou z podstatných náležitostí 
pracovní smlouvy je podle § 34 

odst. 1 písm. a) zákoníku práce „druh 
práce, který má zaměstnanec pro za-
městnavatele vykonávat“. Druh práce 
může být dohodnut v různém rozsahu 
– úžeji či šířeji. To pak má vliv na dis-
poziční pravomoci zaměstnavatele při 
stanovování pracovních úkolů. Zákoní-
kem práce ani jiným předpisem není 

blíže stanoveno, jak by měl být druh 
práce vymezen. Pokud by však byl druh 
práce vymezen tak široce, že by umož-
ňoval přidělování jakékoliv práce za-
městnanci, šlo by o neplatně uzavřenou 
pracovní smlouvu. Sjednaný druh práce 
může být v pracovní smlouvě vymezen 
i alternativně. V § 37 odst. 1 zákoníku 
práce se stanoví požadavek, že v pří-
padě, kdy pracovní smlouva neobsa-
huje údaje o právech a povinnostech 
vyplývajících z pracovního poměru, je 
zaměstnavatel povinen o nich zaměst-
nance písemně informovat. Tato infor-
mace musí mimo jiné obsahovat i bližší 
označení druhu a místa výkonu práce. 
Za tuto písemnou informaci lze pova-

žovat i sjednanou pracovní náplň, kte-
rá zaměstnanci blíže vymezuje úkony 
v rámci sjednaného druhu práce. Upravuje nějaký právní před-

pis podrobněji způsob popi-
su práce sjednávané v pracovní 
smlouvě? 

 Zaměstnance školy jsme po-
zvali do kanceláře za úče-

lem předání výpovědi, on se však 
nedostavil. Je možno považovat 
výpověď za doručenou z důvodu 
odmítnutí převzetí ze strany za-
městnance?
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 K tomuto dotazu sdělilo 
ministerstvo práce a so-

ciálních věcí tuto odpověď: „Pro rozhod-
nutí zaměstnavatele o výši pravidelných 

složek platu, které se poskytují v pevných 
měsíčních částkách, stanoví zákoník prá-
ce závaznou formu, a to písemný plato-
vý výměr. Platový výměr je zaměstnava-
tel povinen vydat zaměstnanci v den ná-
stupu do práce. Povinnými náležitostmi 
jsou podle § 136 odst. 2 zákoníku práce 
údaje o platové třídě a platovém stupni, 
o výši platového tarifu a ostatních pra-
videlně měsíčně poskytovaných složek 
platu a o termínu a místu výplaty. Termín 
a místo výplaty platu je zaměstnavatel 
povinen v platovém výměru uvést pou-
ze v případě, že tyto údaje neobsahuje 

pracovní nebo kolektivní smlouva nebo 
je nestanoví vnitřní předpis. Z nároko-
vých složek platu se do platového vý-
měru uvádí vedle platového tarifu také 
výše příplatku za vedení, příplatku za 
práci ve ztíženém pracovním prostředí, 
zvláštního příplatku a specializačního pří-
platku pedagogického pracovníka, z ne-
nárokových složek pouze výše osobního 
příplatku. Všechny složky platu musí za-
městnavatel uvádět v platovém výměru 
v absolutní výši (konkrétní částkou), ni-
koliv v relativní výši (například procen-
tem z platového tarifu).“

CO MUSÍ OBSAHOVAT PLATOVÝ VÝMĚR?
 Jaké údaje má obsa-
hovat platový výměr? 

Prosíme o identifikaci 
jeho jednotlivých částí, 
které musí zaměstnava-
tel (škola) uvádět. Jde 
především o příplatky.

 Případ zmíněný v dotaze je uve-
den v § 30 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Kraj-
ská pobočka úřadu práce uchazeče o za-
městnání rozhodnutím vyřadí z evidence 
uchazečů i z dalších důvodů uvedených 

v § 30 odst. 2. Uchazeč o zaměstnání je 
vyřazen, jestliže bez vážného důvodu
 odmítne nastoupit na dohodnutou re-
kvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního 
kurzu ve stanoveném rozsahu teoretic-
ké a praktické přípravy, neplní studijní 
a výcvikové povinnosti stanovené vzdě-
lávacím zařízením, které rekvalifikaci 
provádí, nebo se nepodrobí závěrečné-
mu ověření získaných znalostí a doved-
ností, anebo uchazeč o zaměstnání, který 
je veden v evidenci uchazečů o zaměst-

nání nepřetržitě déle než 5 měsíců, od-
mítne nabídku krajské pobočky úřadu 
práce na rekvalifikaci,
 neposkytne součinnost při vypracování 
individuálního akčního plánu, jeho aktua-
lizaci nebo vyhodnocování anebo neplní 
podmínky v něm stanovené,
 odmítne se podrobit vyšetření svého 
zdravotního stavu nebo psychologické-
mu vyšetření anebo
  maří součinnost s krajskou pobočkou 
úřadu práce.

 Odpověď na tuto otázku vyplý-
vá z ustanovení § 28a zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů (tento para-
graf spadá do rubriky zákona označené 
„příspěvkové organizace územních sa-

mosprávných celků“), kde se v odstavci 
3 a 4 stanoví:

„Příspěvková organizace zveřejní návrh 
rozpočtu na svých internetových strán-
kách, na internetových stránkách svého 
zřizovatele nebo způsobem v místě obvyk-
lým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení 
jeho projednávání zřizovatelem. Zveřej-
nění musí trvat až do schválení rozpočtu.

Příspěvková organizace zveřejní roz-
počet na svých internetových stránkách, 
na internetových stránkách svého zřizo-

vatele nebo způsobem v místě obvyklým 
do 30 dnů od jeho schválení. Zveřejnění 
musí trvat až do schválení rozpočtu na 
následující rozpočtový rok.“

Podle § 8 odst. 1 školského zákona zři-
zují kraje a obce školy a školská zaří-
zení jako školské právnické osoby ne-
bo příspěvkové organizace podle záko-
na č. 250/2000 Sb. Citované ustanovení 
zákona č. 250/2000 Sb. se tedy vztahuje 
i na školu existující v právní formě pří-
spěvkové organizace. 

 Existují mimo odmítnutí nabí-
zeného zaměstnání ještě další 

důvody, kdy úřad práce vyřadí ucha-
zeče ze své evidence?

 Má být nějakým způsobem 
zveřejňován rozpočet školy – 

příspěvkové organizace zřizované 
obcí nebo krajem?

DŮVODY PRO VYŘAZENÍ Z EVIDENCE ÚŘADU PRÁCE

JAK MÁ BÝT ZVEŘEJNĚN ROZPOČET ŠKOLY

VÝŠE STRAVNÉHO PŘI ZAHRANIČNÍCH CESTÁCH
 Ve Sbírce zákonů ČR, částce 132 roze-
slané dne 26. listopadu 2019, je publi-

kována vyhláška č. 132/2019 Sb., o stano-
vení výše základních sazeb zahraničního 

stravného pro rok 2020. Vyhláška vydaná 
podle ustanovení § 189 odst. 4 zákoníku 
práce nabyla účinnosti dnem 1. ledna. Zá-
kladní sazby zahraničního stravného jsou 

stanoveny v příloze k uvedené vyhlášce. 
Zároveň byla zrušena vyhláška č. 254/2018 
Sb., o stanovení výše základních sazeb za-
hraničního stravného pro rok 2019.
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V HRADCI KRÁLOVÉ ZVÍTĚZILA PETRA CHMELÍKOVÁ

Z OSTRAVY SI VEZOU VÍTĚZSTVÍ OPAVŠTÍ

Slavnostního zahájení se zú-
častnila Martina Berdychová, 
náměstkyně hejtmana pro ob-
last školství, která všem učite-
lům poděkovala za jejich práci. 

Královéhradecký kraj měl 
letos v anketě Zlatý Ámos sil-
né zastoupení. Žáci a studenti 
přihlásili jedenáct pedagogů. 
Nakonec se regionálního kola 
zúčastnilo sedm učitelek a dva 
učitelé. Úkolem dětí bylo obhá-
jit svou nominaci a přesvědčit 
porotu, proč by právě ten jejich 
učitel měl postoupit do dalších 
bojů o pomyslnou korunku krá-
le českých učitelů. 

Porota si všímala nejen vlast-
ní obhajoby, ale i úrovně při-
hlášek a obecně vystupování 
žáků a jejich napojení na paní 
učitelku či pana učitele. Žákov-
ské týmy si pro obhajobu své 
nominace zvolily různé formy. 
Některé si vymyslely celé bás-
ničky či písničky, v nichž uká-
zaly, co všechno pro ně učitelé 
dělají a proč je mají rádi a váží 
si jich, jiné předvedly humorné 

scénky. A právě humor a bez-
prostřednost dětí porotci oce-
nili nejvíce.

„V Hradci Králové se opět po-
tvrdilo, že v našich školách učí 
vynikající kantoři,“ zdůraznil 
Slávek Hrzal, ředitel a zaklada-

tel ankety Zlatý Ámos. „Pro mě 
jste všichni vítězové. Možná to 
ani netušíte, ale máte ohromné 
štěstí. Vy, učitelé, protože má-
te tak vynikající žáky, a vy, dě-
ti, protože máte tak vynikající 
učitele,“ dodal S. Hrzal. Všichni 
zúčastnění dostali drobné dár-
ky a učitelé také vstupenky na 
scénické oratorium Labyrint, 
uváděné k 350. výročí úmrtí 
J. A. Komenského. Tento výji-
mečný den jim bude připomí-
nat i originální figurka Zlatého 
Ámose Igráčka, která byla vy-

robena speciálně pro účastníky 
této soutěže. 

Semifinále ankety Zlatý Ámos 
se uskuteční 11. března v zrca-
dlových sálech Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy. Po jeho skončení čeká se-
mifinalisty prohlídka Pražské-
ho hradu a přijetí u prezidenta 
republiky Miloše Zemana. 

Šest finalistů se v předvečer 
Dne učitelů utká ve veřejném 
finále o titul Zlatý Ámos 2020 
v kongresovém centru hotelu 
Olšanka v Praze.

Severomoravské kolo ankety 
o nejoblíbenějšího učitele Zla-
tý Ámos se uskutečnilo prv-
ní únorovou středu v ostrav-

ském klubu Heligonka. Mo-
ravskoslezským Ámosem se 
stal Adam Wiltsch z Mende-
lova gymnázia v Opavě, který 

zároveň postoupil do březno-
vého semifinále. 

Na regionální kolo do Ostra-
vy přijelo osm soutěžních tý-
mů. Vždy tři žáci měli za úkol 
přesvědčit porotu, že právě ta 
jejich paní učitelka či pan uči-
tel si titul Zlatý Ámos zaslouží 
nejvíce. Bylo vidět, že všechny 
týmy se poctivě připravovaly 
a svému vystoupení věnovaly 
velkou pozornost. Vtip, origi-
nalita a nadšení nechyběly ni-
komu. A tak porota měla vel-
mi těžký úkol. „V Ostravě je 
vždycky vynikající atmosféra,“ 
řekl na závěr Slávek Hrzal, ře-
ditel a zakladatel ankety Zlatý 
Ámos. „Takže se vůbec nedi-
vím, že v Moravskoslezském 

kraji učí už dva Zlatí Ámoso-
vé – Lucie Andělová v Karviné 
a Martina Čiklová tady v Os-
travě. Moc vám za vaši práci 
děkuji a děkuji i dětem, kte-
ré dnes byly jedním slovem 
skvělé.“

Adam Wiltsch se připojil 
k dosavadním pěti semifina-
listům. Začátkem března se 
utká spolu s vítězi všech re-
gionálních kol o postup do finá-
le. Tady už budou učitelé sou-
těžit bez svých žáků, i když 
jejich pomoc budou potřebo-
vat. Děti je totiž musí vybavit 
třemi předměty, které by jim 
postup do závěrečných bojů 
měly usnadnit.
 Karla TONDLOVÁ 

V Hradci Králové proběhlo letošní již čtvrté regionální 
kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Do 
březnového semifinále postoupila a královéhradeckou 
Ámoskou se stala Petra Chmelíková ze Základní školy 
5. května ve Dvoře Králové nad Labem.
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Narozeninová 
kočka
MARKÉTA VÍTKOVÁ

Příběh o sourozencích Hon-
zíkovi a Matějovi, jejich ne-
vidomém dědečkovi a o vy-
bírání koťátka pro babičku 
k narozeninám. Interaktiv-
ní knížka děti seznamu-
je s Braillovým písmem 
a mnoha úskalími života 
bez zraku. Na přiloženém 
CD si děti vyslechnou pří-
běh a v knížce se násled-
ně setkávají s bodovým pís-
mem a hmatovými obráz-
ky a pomocí jednoduchých 
úkolů si vyzkouší, jak svět 
vnímají nevidomí. Více na 
www.marketavitkova.cz.

PODZIMNÍ SONÁTA VE VRŠOVICÍCH

ONĚGIN V NÁRODNÍM DIVADLE

Strhující severské drama o kom-
plikovaném vztahu mezi mat-
kou a dcerou. Nadčasový příběh 
dvou žen, které se od sebe fa-
tálně vzdálily. Kdo dokáže víc 
naslouchat a porozumět té dru-
hé? Matka, anebo dcera? Hru 
Podzimní sonáta světoznámého 
spisovatele a režiséra Ingmara 
Bergmana uvádí divadlo Mana 
v pražských Vršovicích. Hlav-

ní postavu matky, která dala 
přednost umělecké kariéře před 
vlastními dcerami, ztvární Dana 
Batulková. V dalších rolích se 
pak představí Lucie Štěpánková, 
Denisa Pfauserová a Milan Kač-
mařík. Premiéra původní insce-
nace Podzimní sonáta je 7. břez-
na 2020, reprízy se odehrají 
17. března, 3. a 29. dubna.Více 
na www.vrsovickedivadlo.cz.

Zkuste si, jaké to je, postavit 
se za výčep. Individuálním ná-
vštěvníkům se v pivovaru Vel-
ké Popovice otevírá kurz čepo-
vání vždy první sobotu v mě-
síci od 14:15 hodin. Skupinky 
deseti a více zájemců si mohou 
rezervovat libovolný termín.
V úvodu tříhodinového zážit-
kového programu Kozlova ško-
la čepování se můžete těšit na 
prohlídku velkopopovického 
pivovaru zahrnující návštěvu 
současné varny, kde se sezná-
míte s procesem výroby piva, 
včetně potřebných surovin. Po-
znáte bohatou historii pivovaru 

a příběh zakladatelské rodiny 
Ringhofferů. Uvidíte stáčírnu 
lahví a sudů, expozici věnova-

nou exportu a v pivovarských 
ležáckých sklepech ochutnáte 
poctivého nefiltrovaného Koz-
la. Poté se v prostoru historic-
ké varny z roku 1928 můžete 
pustit do studia v Kozlově ško-
le čepování. Zkušený pivovar-
ský odborník vás zasvětí do 
tajů svého řemesla a naučí 
vás správné techniky čepová-
ní a péče o pivo. Domů si od-
nesete nejen spoustu zážitků 
a nově nabyté vědomosti, ale 
také absolventský Kozlův vý-
uční list.  Více informací na 
https://www.kozel.cz/pivovar/
skola-cepovani.

ZAŽIJTE KOZLOVU ŠKOLU ČEPOVÁNÍ

Balet Národního divadla vra-
cí do svého repertoáru sku-
tečný klenot mezi výprav-
nými, dramatickými tituly, 
balet Oněgin. Ten bezespo-
ru patří k vrcholným dí-
lům Johna Cranka, špičky 
ve světové choreografii, kte-
rý v něm rozvinul k dokona-
losti své výjimečné umění 
vyprávět příběhy tancem. 
Balet ND navíc touto pre-
miérou navázal na započa-
tou linii uvádění Cranko-
vých děl – Zkrocení zlé že-
ny a Labutí jezero. 

Inscenace, která bude 
uvedena na jevišti Národ-
ního divadla, vyžaduje ex-
presivní herecké výkony, 
brilantní taneční techni-
ku a velmi hluboký smy-
sl pro široké emoční vy-
jádření jednotlivých po-
stav. Více informací na 
www.narodni-divadlo.cz.
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PONUKA POBYTOV 

1. Z  ORAVY ZA 
POZNANÍM – 

PAMIATKY UNESCO – 
TVRDOŠÍN

Termín: 15. 5. – 17. 5. 2020
Program: Historické a kul-
túrne zaujímavosti Oravy – 
drevený kostol Tvrdošín – 
UNESCO, galéria M. Medvec-
kej, galéria ART, fakultatívny 
výlet – Národný park Ojców 
– hrad Pieskowa skala, Kra-
kow – UNESCO, Wieliczka – 
UNESCO. 
Cena: 89 € za ubytovanie v ŠI 
pri SŠ v Tvrdošíne, bunkový 
systém izieb, 2- a 3-posteľo-
vé izby so sociálnym zariade-
ním, 1 noc s polpenziou a 1 noc 
v hoteli s raňajkami, dopravu 
autobusom počas programu 
a služby sprievodcu.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

2. HÁJSKE VODOPÁDY, 
ZÁDIELSKÁ 

TIESŇAVA, DIVADLÁ – 
KOŠICE

Termín: 28. 5. – 31. 5. 2020
Program: Košice spojené 

s návštevou divadelných 
predstavení, Štátne diva-
dlo (v historickej budove 3 
predstavenia - činohra, ope-
ra, balet), Hájske vodopády, 
Zádielská tiesňava (nenároč-
ná turistika), zrúcanina Tur-
nianskeho hradu, jaskyňa 
Baradla.
Cena: 98 €, možnosť kratšie-
ho pobytu (29. 5. – 31. 5.) – ce-
na 65 €, za ubytovanie v hoteli 
v 2-posteľových izbách s vlast-
ným sociálnym zariadením, 
polpenziu, dopravu autobu-
som počas programu a služ-
by sprievodcu. 
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

3. ZA KULTÚROU – 
BRATISLAVA

Termín: 11. 6. – 14. 6. 2020
Program: Historické a kultúr-
ne zaujímavosti Bratislavy, pol-
denné vychádzky spojené s ná-
vštevou divadelných predsta-
vení (historická budova SND, 
Nové SND, balet, Choreogra-
fický ateliér Ravel, opera Fi-
garova svadba, Nová scéna), 
múzeum, Sandberg, Kamzík, 
Železná studnička (nenáročná 

turistika), Danubiana, vodné 
dielo Čunovo.
Cena: 99 €, možnosť kratšie-
ho pobytu (12. 6. – 14. 6.) – ce-
na 69 €, za ubytovanie v hoteli 
v 2-posteľových izbách s vlast-
ným sociálnym zariadením, 
polpenziu a služby sprievodcu. 
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

4. BANSKÁ ŠTIAVNICA 
– BANSKÉ UMENIE 

Termín: 18. 6. – 21. 6. 2020
Program: Banská Štiavnica 
– Kalvária (unikátny archi-
tektonicko-krajinný barokový 
sakrálny celok), Nový zámok, 
Starý zámok, Trojičné námes-
tie, Kremnica – historické jad-
ro, vrch Sitno, Počúvadlo, Skle-
né Teplice – kúpele.
Cena: 92 € za ubytovanie v In-
ternáte SOŠ v Banskej Štiavnici 
v 2-posteľových izbách (bunko-
vý systém), polpenziu, dopra-
vu autobusom podľa programu 
a služby sprievodcu.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

5. PUTOVANIE PO 
ZÁPADNÝCH 

TATRÁCH A  ORAVE – 
TVRDOŠÍN

Termín: 29. 6. – 5. 7. 2020
Program: Putovanie po Zá-
padných Tatrách – Sivý vrch, 
Baníkov, Lúčna, Spálená – la-
novka, Plačlivé, Ostrý Roháč, 
Brestovská jaskyňa, Juráňová 
dolina,  Chocholowská  dolina 
na poľskej strane Tatier, Orav-
ská priehrada, Slanický ostrov, 
galérie, drevený kostol v Tvr-
došíne – UNESCO, Babia ho-
ra, Múzeum oravskej dediny, 
Oravice, aj variant B pre menej 
zdatných turistov. 
Cena: 134 €, možnosť nástupu 
30. 6. – 5. 7. – cena 109 € a 1. 7. 
– 5. 7. – cena 87 €, za ubyto-
vanie v ŠI pri SŠ v Tvrdošíne 
v 2- a 3-posteľových izbách so 
sociálnym zariadením (bunko-
vý systém), plnú penziu (obe-
dy vo forme balíčkov), dopravu 
podľa programu a prednášky. 
Možnosť komfortnejšieho 
ubytovania:
Cena: 168 € za ubytovanie 
v penzióne v Tvrdošíne v 2-po-
steľových izbách so sociálnym 
zariadením, polpenziu, dopravu 
počas programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 

EXKURZNO – VZDELÁVACIE ZÁKLADNE  (EVZ)
na Slovensku, r. 2020 (67. ročník)

organizované Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

EXOD – exkurzno-vzdelávacie podujatia, 
sú špecifickou formou ďalšieho vzdeláva-
nia pedagogických zamestnancov školstva, 
s cieľom rozširovania ich odborných teore-
tických aj praktických znalostí,  rozvíjania 
rôznych záujmových činností, výmeny po-
znatkov a skúsenosti s kolegami, ktoré potom 
môžu využiť vo svojej výchovno-vzdelávacej 
práci. Umožňujú získavanie vedomostí z ob-
lasti kultúry, histórie, umenia, geografie, rôz-
nych prírodovedných a technických odborov.  
Základnou súčasťou exkurzno-vzdelávacích 
podujatí sú odborné prednášky, exkurzie, 
ale aj relaxačné aktivity, šport a turistika. 

Podujatia EXOD sa uskutočňujú formou ex-
kurzno-vzdelávacích základní (EVZ), najmä 
v čase školských prázdnin. Zabezpečujú ich 
dobrovoľní pracovníci, vedúci EXOD. Zúčast-
ňovať sa na nich môžu pedagogickí  zamest-

nanci školstva, ich rodinní príslušníci a iní 
záujemcovia. Program a tematické zamera-
nie exkurzno-vzdelávacích podujatí sa kaž-
doročne aktualizuje. 
 Uzávierka  prihlášok je 15. mája 2020. 
Na pobyty sú prednostne zaraďovaní členo-
via OZ PŠaV na Slovensku. 
 Prihláška je záväzná. EVZ sa uskutoč-
ní len vtedy, ak je dostatočný počet prihlá-
sených osôb.
 Prihlášky posielajte na adresu uvede-
nú v ponuke jednotlivých základní. Pre 
každú prihlásenú osobu (aj dieťa) použite 
samostatné tlačivo, ktoré nájdete aj na webo-
vej stránke OZ PŠaV www.ozpsav.sk v časti 
rekreácie. Nezabudnite pripojiť obálku so 
známkou a svojou adresou, na ktorú do-
stanete oznámenie o zaradení a podrob-
né informácie. V prípade elektronickej ko-

munikácie nie je potrebné posielať obálku.
 Prihlášku vyplní každý prihlásený účast-
ník. Pedagogickým zamestnancom prihláš-
ku potvrdzuje zamestnávateľ (škola, školské 
zariadenie), ak sú členmi OZ PŠaV prihláš-
ku potvrdzuje aj predseda ZO.  
 Úhrada - pri platení účastníckych poplat-
kov sa riaďte pokynmi vedúceho EVZ.
 Vo vlastnom záujme dodržte termín za-
slania prihlášky a najmä termín zaplatenia 
a zaslania vyplneného  tlačiva „Oznáme-
nie o zaplatení“. V prípade nedodržania 
platobných termínov môže byť vaše mies-
to obsadené inou osobou.  
 Ak  sa z vážnych príčin  nemôžete na 
EVZ  zúčastniť, čo najskôr to oznámte jej 
vedúcemu.
 Účastníkom EVZ želáme veľa pekných 
zážitkov. 
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Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

6. PIENINY – KRÍŽOM 
KRÁŽOM – ČERVENÝ 

KLÁŠTOR
Termín: 5. 7. – 12. 7. 2020

Program: Komplexné poznáva-
nie Zamaguria a Pienin, prielom 
Dunajca, prielom Lesnického po-
toka, Haligovské skaly, hrebeň 
Spišskej Magury – rozhľadňa – 
Chodník v korunách stromov, Je-
zersko – jazero, Tri koruny, So-
kolica – Sokolí chodník, hrebe-
ňom Malých Pienin – Vysoké 
skalky, expozícia PIENAP-u, hra-
dy – Nedžidza, Čorštýn, Stará 
Ľubovňa – hrad a skanzen, Lit-
manová – Zvir,  Jaworky – mož-
nosť lanovky, aj variant B pre 
menej zdatných turistov.
Cena: 194 € za ubytovanie 
v penzióne v Červenom Klášto-
re v 2- a 3-posteľových izbách, 
polpenziu, dopravu autobusom 
počas programu, prednášky.                                                                                                           
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

7. KOŠICE A 
OKOLIE – B   

Termín: 6. 7. – 12. 7. 2020
Program: Košice (múzeum le-
tectva, vyhliadková veža Hra-
dová, východoslovenské múze-
um, synagóga), Betliar - kaš-
tieľ, historický park, kostol 
Čečejovce, Rožňava, Trebišov 
- kaštieľ, historický park, To-
kajská vinohradnícka oblasť 
(ochutnávka vína v pivnici), 
kaštieľ Krásna nad Hornádom, 
Opálová baňa Dubník, Expozí-
cia minerálov Opiná, Smolník, 
Medzev, Zádielska dolina.
Cena: 175 € za ubytovanie vo 
vysokoškolskom internáte v pô-
vodnom stave, v 2- a 3-posteľo-
vých izbách (umývadlo a WC 
pri každej izbe, sprchy spo-
ločné), možnosť ubytovania 
na 2-posteľových hosťovských 
izbách s príslušenstvom (chlad-
nička, televízor...), za príplatok 
8 €/osoba/noc – stačí sa roz-
hodnúť pri príchode, záujem 
o jednoposteľovú hosťovskú iz-

bu je potrebné uviesť v prihláš-
ke, polpenziu a dopravu auto-
busom počas programu. 
Prihlášky: RNDr. Eva Vladovičová, 
SOŠ technická, Družstevná 
1474/19, 066 01 Humenné
č. tel.: 057/77 20 454, 
mobil: 0903 129 149, 
e-mail: eva.vladovicova@gmail.com

8. KOMÁRNO 
A  OKOLIE 

Termín: 6. 7. – 13. 7. 2020  
Program: Kultúrne a historic-
ké pamiatky regiónu Komárno, 
pamiatky a osobnosti, mestské 
opevnenie, pevnosť, sútok Vá-
hu a Dunaja (plavba loďou), 
hvezdáreň a planetárium v Hu-
rbanove, Štúrovo – Ostrihom 
(bazilika), Slávnosti ľudových 
remesiel Podhájska, historic-
ký vodný mlyn Kolárovo, ter-
málne pramene juhozápadné-
ho Slovenska – Podhájska, Štú-
rovo, Veľký Meder, Komárno.
Cena: 129 €, deti do 8 rokov 
s polovičnou porciou veče-
re 115 €, za ubytovanie v DM 
pri SPŠ Komárno v 2- až 4-po-
steľových izbách so spoloč-
ným sociálnym zariadením 
na chodbách (v dostatočnom 
množstve), polpenziu (raňajky 
a večere s polievkou), dopravu 
počas programu. 
Prihlášky: Mgr. Ľubica Ježová, 
Vnútorná okružná 55/16, 
945 01 Komárno
mobil: 0904 214 475, 
e-mail: lubicaje@centrum.sk

9. HOREHRONIE 
– MÝTO POD 

ĎUMBIEROM
Termín: 12. 7. – 18. 7. 2020

Program: Komplexné pozná-
vanie Nízkych Tatier, Ďum- 

bier, Jaskyňa mŕtvych Netopie-
rov, Chopok, Kotliská, Kraľo-
vohoľská časť NT – Homôlka, 
Slovenské Rudohorie – Čierno-
hronská železnička,  lesnícky 
skanzen vo Vydrove, Murán-
ska planina – Čertova roklina, 
Zbojská, hrad Ľupča, Hronsek 
– kostol UNESCO, Špania Doli-
na, historické a kultúrne zaují-
mavosti Horehronia, aj variant 
B pre menej zdatných turistov. 
Cena: 171 € za ubytovanie 
v penzióne v 2-posteľových 
izbách, polpenziu, dopravu 
autobusom počas programu 
a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

10. SNINA – HORNÝ 
ZEMPLÍN – 

POLONINY
Termín: 18. 7. – 25. 7. 2020

Program: Poznávanie Horného 
Zemplína a Polonín turisticko-
-exkurznou formou – Sninský 
kameň, Vihorlat, rašelinisko 
Podstávka (rosička okrúhlolis-
tá), Morské oko, Medová baba, 
Rjaba skala, Kremenec – Stu-
žický prales, Sninské rybníky, 
drevené kostolíky východného 
obradu, observatórium a plane-
tárium Kolonické sedlo, Hosto-
vické lúky (kosatec sibírsky), 
múzeum A. Warhola v Medzila-
borciach, Starinská priehrada, 
Krásnobrodský monastier, Hu-
menné – múzeum a skanzen, 
Osadné – kostnica.
Cena: 159 € za ubytovanie 
v internáte SOŠ v Snine v 2- 
a 3-posteľových izbách so spo-
ločným sociálnym zariadením, 

polpenziu a dopravu autobu-
som počas programu.
Možnosť komfortnejšieho 
ubytovania: 
Cena: 190 € za ubytovanie v  
penzióne v  2-posteľových iz-
bách s vlastným sociálnym za-
riadením, polpenziu a dopravu 
autobusom počas programu.
Prihlášky: Mgr. Iveta Cenknerová, 
Vihorlatská 1422/10, 069 01 Snina
mobil:  0905 704 133, 
e-mail: hornyzemplin.exod@gmail.com 
www.exod-snina.szm.sk 

11. KYSUCE, 
SÚĽOVSKÉ SKALY, 

MALÁ FATRA - ŽILINA
Termín: 19. 7. – 25. 7. 2020

Program: Poznávanie horného 
Považia, Kysuce – krajom Dro-
tárie, Veľká Rača, Budatínsky 
hrad, Súľovské skaly – Súľov-
ský hrad, hrad Lietava (nená-
ročná turistika a aj pre zdatnej-
ších – viacero variant), Strečno 
– hrad, plavba po Váhu, Rajec-
ké Teplice – múzeum dopravy, 
kúpele, Malá Fatra – Starhrad, 
chata pod Suchým, chata pod 
Kľačianskou Magurou.
Cena: 147 € za ubytovanie v In-
ternáte v Žiline, bunkový systém 
izieb so sociálnym zariadením, 
polpenziu, dopravu autobusom 
podľa programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

12. POZNÁVANIE 
PIEŠŤAN A  

OKOLIA – PAMIATKY, 
TURISTIKA 

Termín: 20. 7. – 26.7. 2020
Program: Spoznávanie pa-
mätihodností Piešťan, histó-
ria kúpeľov, vychádzka Po-
važským Inovcom a Malými 
Karpatami, Košariská, rodisko 
M. R. Štefánika, Bradlo, mohy-
la, múzeum D. Jurkoviča v Bre-
zovej pod Bradlom, hrad Tema-
tín, pešia túra Považským Inov-
com do Lúky, aj variant B pre 
menej zdatných turistov, hrad 
Beckov, múzeum, Smolenický 
zámok, Záruby (najvyšší vrch 
Malých Karpát), jaskyňa Dri-
ny, tiesňava Hlboča, miniatú-
ry hradov v Podolí, Čachtický 
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hrad, Haluzice (technická pa-
miatka vodných kaskád), roz-
hľadňa Hájnica, ruiny román-
skeho kostola) hradisko Valy 
Bojná (najznámejšie slovanské 
hradisko z čias Veľkomorav-
skej ríše), Ranč pod Babicou.
Cena: 174 € za ubytovanie v in-
ternáte Hotelovej akadémie Ľu-
dovíta Wintera blízko centra 
v 2- a 3-posteľových izbách so 
sociálnym zariadením bunko-
vého typu, polpenziu a dopra-
vu autobusom počas programu.
Prihlášky: Mgr. Marcela Šicková, 
Scherera 8, 921 01 Piešťany
č. tel.: 033/77 42 156, 
mobil: 0907 600 415, 
e-mail: marcela.sickova54@gmail.com

13. VEĽKÁ FATRA 
Z  LIPTOVA – 

LIPTOVSKÉ REVÚCE
Termín: 2. 8. – 9. 8. 2020

Program: Poznávanie Veľkej Fa-
try – liptovská časť – Ostredok, 
Krížna, Zvolen, Nová hoľa, Ra-
kytov, Čierny kameň, Borišov, 
Sidorovo, Vtáčnik, Maliné, Vl-
kolinec – UNESCO, Šíp, Malá Fa-
tra – Šútovský vodopád, Chleb,  
Donovaly, Kozie chrbty, Koryt-
nica, Chočské vrchy – hrad 
Likava, kostol Likavka, kúpe-
le Lúčky – vodopád, kúpanie, 
Čutkovská dolina, Maliné Brdo, 
kúpanie v Liptovskej Osade, aj 
variant B pre menej zdatných 
turistov. 
Cena: 164 € za ubytovanie 
v penzióne v Liptovských Re-
vúcach v  2- a 3-posteľových 
izbách s vlastným sociálnym 
zariadením, polpenziu, dopra-
vu autobusom počas programu 
a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

14. PO VÝHĽADOCH 
Z  LIPTOVA – 

LIPTOVSKÝ JÁN
Termín: 9. 8. – 16. 8. 2020

Program: Komplexné pozná-
vanie kultúrnych a prírodných 
krás Liptova, kúpele Liptovský 
Ján, Chopok, Ďumbier, Ohnište, 
Stanišovská jaskyňa, Prosiecka 
a Kvačianska dolina, dom Mi-
lana Rúfusa v Závažnej Poru-

be, Čierny Váh – prečerpávacia 
elektráreň, prírodný prameň 
Kaďa, Bobrovecká dolina – Bab-
ky, Sivý vrch, Žiarska dolina – 
Baranec, Plačlivé, aj variant B 
pre menej zdatných turistov. 
Cena: 163 € za ubytovanie 
v turistickej ubytovni, izby so 
spoločným sociálnym zaria-
dením, polpenziu, dopravu 
autobusom počas programu 
a prednášky.
Možnosť komfortnejšieho 
ubytovania:
Cena: 210 € za ubytovanie 
v penzióne v Liptovskom Jáne 
v 2-posteľových izbách so so-
ciálnym zariadením a TV, pol-
penziu, dopravu autobusom 
počas programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

15. TATRY  
– ŽDIAR 

Termín: 16. 8. – 23. 8. 2020
Program: Komplexné pozná-
vanie Tatier – Belianskych, Vy-
sokých, aj na poľskej strane, 
formou vysokohorskej turisti-
ky, Meďodoly, dolina Zeleného 
plesa – Jahňací štít, Slavkovský 
štít, Morské oko, Husí krk, do-
lina Piatich poľských plies, Ko- 
šielec – dolina Gasienicová, Or-
lia Perč, Červené vrchy, Spiš-
ská Magura – Bachledova doli-
na – Chodník v korunách stro-
mov, Spišská Belá – múzeum 
J. M. Petzvala, Spišská Sobota 
– kostol a múzeum, termálne 
kúpalisko Vrbov, goralská kul-
túra – Goralský dom, aj variant 
B pre menej zdatných turistov. 
Cena: 196 € za ubytovanie 
v penzióne v Ždiari v 2- a 3- 
posteľových izbách s vlastným 

sociálnym zariadením, polpen-
ziu a dopravu autobusom po-
čas programu. 
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

16. PREŠOV  
A OKOLIE     

Termín: 17. 8. – 23. 8. 2020
Program: Prešov (kostol sv. 
Mikuláša, Rákocziho palác, sy-
nagóga, Caraffova väznica, kal-
vária), Solivar, Fintice – kaštieľ, 
Hanušovce nad Topľou – kaštieľ, 
archeopark, Sabinov (Obchod na 
korze, oltáre), Stará Ľubovňa – 
hrad, skanzen, Hniezdne – Ne-
stwillepark, Bardejov, Bardejov-
ské kúpele, drevený kostolík, 
Dukla – pamätník, vyhliad- 
ková veža, Spišský hrad, Žeh-
ra – kostol, Hodkovce – kaštieľ.
Cena: 165 € za ubytovanie 
vo vysokoškolskom internáte 
v 2-posteľových študentských 
izbách (s vlastným sociál-
nym zariadením a balkónom), 
možnosť ubytovania v hosťov-
ských izbách (chladnička, tele-
vízor), za príplatok 6 €/osoba/
noc, záujem je potrebné uviesť 
v prihláške, polpenziu a dopra-
vu autobusom počas programu.
Prihlášky: RNDr. Eva Vladovičová, 
SOŠ technická, Družstevná 
1474/19, 066 01 Humenné
č. tel.: 057/77 20 454, 
mobil: 0903 129 149, 
e-mail: eva.vladovicova@gmail.com

17. MALÁ FATRA – 
TERCHOVÁ

Termín: 24. 8. – 29. 8. 2020
Program: Poznávanie Malej 
Fatry – Malý a Veľký Rozsu-
tec, Dolné, Horné a Nové diery, 
Veľký Fatranský Kriváň, Ste-

ny, Obšívanka, Suchý, Kraviar-
ske, Veľký Choč, Dolný Kubín 
– galéria, Florinov dom, Vyšný 
Kubín, Tupá a Ostrá skala, Leš-
tiny – kostol UNESCO.
Cena: 177 € za ubytovanie 
v penzióne v Terchovej v iz-
bách so sociálnym zariadením, 
polpenziu, dopravu autobusom 
počas programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

18. SPIŠ – 
SLOVENSKÝ RAJ 

– SPIŠSKÁ NOVÁ VES – 
NOVÁ ZÁKLADŇA

Termín: 11. 9. – 15. 9. 2020
Program: Poznávanie Spiša, 
Spišská Nová Ves – divadel-
né predstavenie, najdlhšie šo-
šovkovité námestie v Európe, 
najkrajšie zaujímavosti mesta, 
historické budovy na námes-
tí – Provinčný dom, dnes sídlo 
Múzea Spiša,   Reduta – najpô-
vabnejšia budova v Spišskej No-
vej Vsi,    Galéria umelcov Spi-
ša s najkrajším renesančným 
dvorom na námestí, radnica, 
gréckokatolícky, evanjelický 
a rímskokatolícky kostol, výstup 
na najvyššiu kostolnú vežu na 
Slovensku, prehliadku mesta 
ukončíme vyslovením priania 
pri pamätníku Pocta Majstrovi 
Konrádovi – Miesto prianí a sym-
bolickým zvukom zvončeka ho 
pošleme do neba, renesančno-ba-
rokový kaštieľ v Markušovciach 
– múzeum historického nábyt-
ku, letohrádok Dardanely – ex-
pozícia klávesových hudobných 
nástrojov a nádherná koncertná 
sieň, Slovenský Raj –  Kláštoris-
ko, rokliny, prielom Hornádu, To-
mášovský výhľad (turistika pre 
menej zdatných aj pre zdatnej-
ších – viacero variant), Vrbov – 
termálne kúpalisko.
Cena: 107 € za ubytovanie v ŠI 
v izbách so sociálnym zariade-
ním, polpenziu, dopravu auto-
busom počas programu a pred-
nášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com


