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„Jsme to, co si myslíme. Naše myšlenky tvoří náš svět.“ Buddha

Svoji roli jistě hraje i skuteč-
nost, že diskutovat o školství 
je obecně mnohem jednodušší 
a pro mnoho účastníků přija-
telnější než diskuze v jiných, 
výrazně odborných oblastech. 
A tak se diskutuje o penězích, 
o učitelích a jejich přípravě, 
o obsahu, metodách a kvalitě 
výuky, o potřebných změnách 
v celkové koncepci. Hovoří se 
o tom, co by mělo či nemělo 
ministerstvo školství udělat 

ke zlepšení současného sta-
vu, jak by se měly změnit po-
čty výukových hodin jednotli-
vých předmětů, o potřebnosti 
a smysluplnosti ve školách rea-
lizovaných projektů.

Je toho prostě hodně a reálně 
se dá předpokládat, že i letošní 
školní rok bude plný nejen od-
borně fundovaných, ale mnoh-
dy i pouze vášnivých a emotiv-
ních diskuzí. 

Diskuze jsou v demokracii 

potřebné. Měli bychom však 
mít odvahu k odmítnutí těch, 
které jsou zcela zbytečné. 
A zbytečné by mohly být ve 
dvou případech. Diskutovat by 
se nemělo o věcech zřejmých 
a nezpochybnitelných. Druhým 
případem zbytečné diskuze je 
její zřejmá neodbornost anebo 
skutečnost, že se její účastníci 
upínají pouze na vlastní názory.

Letos se jistě bude často dis-
kutovat o maturitě. Tyto disku-
ze jsou potřebné. Ovšem tak 
jak v průběhu času do nich 
vstupují noví diskutující, vra-
cejí se mnohdy v začarovaném 
kruhu na svůj počátek. V pod-
statě trvají již celé čtvrtstoletí 

a k žádoucímu výsledku jsme 
se zatím nedopracovali. Navíc 
v dlouholetých diskuzích o ma-
turitě něco výrazně chybí. Ne-
bývá nijak zdůrazněno, že by 
měla být posílena především 
osobní zodpovědnost studentů 
za výsledek maturitní zkouš-
ky. I studium je práce a každá 
práce bývá obtížná. Výsledky 
u maturitní zkoušky jsou pře-
devším svědectvím o vlastním 
studiu. Tento směr diskuze je 
rozhodně potřebnější než spřá-
dat návrhy, jak studentům ma-
turitu usnadnit snížením ná-
ročnosti či odstraněním někte-
rých předmětů.

 František MORKES

ZODPOVĚDNOST ZA MATURITU MAJÍ STUDENTI
Školství je tradičně rezortem, v němž se často diskutuje. 
Působí v něm mnoho těch, kteří rádi a s chutí diskutují, 
ale i mnoho dalších lidí se cítí být povoláno vyjadřovat 
své názory. 
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„Jaképak moc nahoře, Vonásku?!... Vždyť tví rodiče mi neustále předhazují, 
že patříte k vyšším kruhům!“
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Studenti reprezentovali Středočeský 
kraj ve vědomostních, sportovních i do-
vednostních soutěžích. „Někteří studen-
ti a žáci dosáhli opravdu vynikajících 
úspěchů na soutěžích a přehlídkách 
vyhlašovaných ministerstvem škol-
ství a v dalších talentových soutěžích. 
Moc nás těší jejich skvělé výsledky jak 
v rámci republiky, tak zejména v mezi-
národních projektech,“ uvedl radní pro 
regionální rozvoj, cestovní ruch a sport 
Martin Draxler a dodal: „Tradičně slaví 
úspěchy žáci ze středočeských gastro-
nomických škol, skvělí jsou i ti, co na-
vštěvují řemeslné obory. Radost máme 
ale i z účasti v prestižních celosvětových 
vědeckých soutěžích. Jeden ze studen-
tů mladoboleslavského gymnázia se na-
příklad dostal až do finále soutěže žáků 
do 20 let Intel ISEF.“ Podle dosaženého 
umístění žáci dostali poukázky na ná-
kup sportovního vybavení v hodnotách 
400, 600, 800 nebo 1 000 korun. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Republikové finále programu Soutěž & 
Podnikej proběhlo v lednu v Praze. De-
set středoškolských startupů se utkalo 
o titul vítěze, který si odnesl autor pro-
jektu Daruju krev, 19letý David Stančík 
z Přerova. Jako hlavní cenu získal 10denní 
cestu do Chicaga. Finále 4. ročníku sou-
těže ukázalo, že středoškoláci mají vel-
ký zájem pomáhat svému okolí a hledat 
neotřelá řešení převážně environmentál-
ních problémů.

Ve finále bylo prezentováno deset nej-
lepších startupů, které vyhrály regionální 
kola. Finalisté představili před více než 
200 návštěvníky a odbornou porotou své 
podnikatelské záměry, na kterých praco-
vali ve spolupráci s mentory a experty od 
října loňského roku. „Letošní ročník byla 
konkurence mezi středoškoláky opravdu 
veliká. Je vidět, že mladá generace je velmi 
schopná a inovativní,“ hodnotí zakladatel 
projektu Soutěž & Podnikej Martin Vítek.

 Veronika KUČEROVÁ

Letos proběhla ve střední škole v Přímě-
tické ve Znojmě psychologická olympiáda, 
která je každoročně vyhlašována minis-
terstvem školství s podporou předmětové 
komise pro výuku psychologie. Základ-
ního kola se zúčastnily všechny žákyně 
1. až 3. ročníku oboru sociální činnost.

V průběhu ledna se sešly velmi zdaři-
lé a povedené práce na téma Můj velký 
sen, ze kterých nebylo vůbec jednoduché 
vybrat deset nejlepších. Jednotlivé soutě-
žící nahlížely na dané téma z mnoha úh-
lů. 3. místo obsadila Nikola Lukášová, na 
2. a zároveň postupovém místě se umís-
tila Nikola Rybecká. Vzhledem k vysoké 
úrovni slohových prací i jejich prezen-
tace byla udělena dvě 1. místa, a to Eliš-
ce Kružíkové a Natalii Horákové, která 
je hlavní postupující do krajského kola. 
To proběhne 11. března 2020 na Střední 
zdravotnické škole v Kyjově.

 Kateřina LUSTIGOVÁ

Studenti vyhrávají

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE

Na této straně se setkáváte s dopisy vás čtenářů. Nejzajímavější dopis měsíce odměníme dobrou knihou.
V měsíci únoru získávají knihu paní učitelky K. Zbíralová a J. Průchová ze ZŠ a MŠ Mirotice u Písku.
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 Výhledově si už prý bez 
znalosti angličtiny ne-

koupíme ani rohlík.
Tak to doufám, že ne. Jsem 

češtinář, svůj rodný jazyk mi-
luju. Ale teď vážně. Ve škole 
vycházíme ze starého motta: 
„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi 
člověkem.“ A hlavně tolika li-
dem porozumíš. Základním 
dorozumívacím jazykem je 
pro nás samozřejmě čeština. 
Ale současná doba vyžadu-
je znalost minimálně dalšího 
jazyka, angličtiny. Povinný je 
dnes i druhý cizí jazyk pro žá-
ky 8. a 9. ročníků základních 
škol. Jsme si velmi dobře vědo-
mi toho, že je velký rozdíl, jest-
li se jazyk učit, nebo ho umět 
aktivně používat. 

 Od roku 2001 jste za-
psáni v síti škol jako 

základní škola s rozšíře-
nou výukou jazyků. Kolik 
je takových škol v republi-
ce a proč byla vybrána prá-
vě vaše škola?

Někdy na začátku 90. let se 
naše škola začala profilovat na 

výuku jazyků, později jí byla 
udělena doložka školy s rozší-
řenou výukou jazyků. Abych 
se přiznala, já jsem nikdy ne-
zjišťovala, kolik běžných zá-
kladních škol v republice se 
na výuku jazyků specializuje. 
Moji kolegové aktivně spolu-
pracují s pedagogy různých zá-
kladních škol nejen v Praze. 
Myslím si, že ani tak nezáleží 
na názvu či zaměření školy, 
ale na stavu jazykových doved-
ností žáků. V našem školním 
vzdělávacím programu upřed-
nostňujeme výuku cizích ja-

zyků, máme dokonce schvá-
lený program pro bilingvní 
třídy. V nich se děti od první 
třídy učí v angličtině například 
část hodin matematiky, prvo-
uky, všech výchov. Ale přesto 

jsme běžná sídlištní základní 
škola otevřená všem žákům. 

 Zřejmě je o studium 
u vás právě kvůli té 

rozšířené výuce jazyků vel-
ký zájem.

Ano, to máte pravdu. Dlou-
hodobě máme již při zápise 

do 1. tříd mnohem víc zájem-
ců, než můžeme přijmout. Bě-
hem dalších let pak vytváříme 
i jakýsi pořadník do jednotli-
vých ročníků, kdyby se uvol-
nilo místo. Telefonáty a maily 
s prosbou o přijetí hlavně do 
našich bilingvních tříd jsou na 
denním pořádku. 

 Které další jazyky u vás 
žáci ještě studují?

Angličtinu vyučujeme od 
první třídy, od pátého roční-
ku si mohou žáci zvolit jako 
druhý jazyk němčinu, od os-
mé třídy pak španělštinu. A že 
i jiné jazyky naši žáci skvěle 
ovládají, o tom svědčí napří-
klad 1. místo v kategorii A1 
německé soutěže Němčina nás 
baví, kterou pořádá jedno praž-
ské gymnázium. Já osobně si 
například velice vážím třeba 
i toho, když vidím naše žáky 
pokoušet se mluvit s pedago-
gem, rodilým Španělem, v je-
ho rodném jazyce. 

 Jak vypadá výuka ang-
lického jazyka v praxi?

Před sedmi lety školní me-
todička angličtiny společně 
s Council on International Edu-
cational Exchange Univerzity 
Karlovy vytvořila projekt Ang-
ličtina s rodilým mluvčím. Je 
založen na spolupráci s ame-
rickými univerzitními studen-
ty, kteří tráví jarní semestr na 
UK a v rámci dobrovolnického 
programu nám pomáhají s vý-
ukou angličtiny. 

 Které obory v USA stu-
dují?

Letos u nás pracují čtyři 
dobrovolníci. Lindsay Hyman 
je studentkou Boston College, 
jejím oborem je psychologie 
a dramatická výchova, Tom 
Dessecker studuje politolo-
gii a filozofii na Rochesterské 
univerzitě, Brandon Deutsch je 
studentem Kalifornské univer-
zity, obor ekonomie a historie, 
a Eric Willing je studentem his-
torie z Minesotské univerzity.

 Jak tyto dobrovolníky 
zařazujete do školního 

vzdělávacího programu?
Učební plány jsou koordi-

novány vyučujícími anglič-
tiny tak, aby byly v souladu 
s naším školním vzdělávacím 
programem. Smyslem projektu 
je rozvoj zejména komunikač-
ních schopností, a proto dbá-
me, aby v každé hodině zbyl 
prostor pro diskuzi o všem, co 
žáky zajímá. Mladí Američa-
né učí s velkou chutí a kromě 
akcentu rodilého mluvčího při-
nášejí spoustu nápadů, aktivit 
i zajímavostí ze života školá-
ků v USA. A mohu potvrdit, že 
naši žáci jsou s touto výukou 
a akcemi velice spokojeni a dě-
lají v jazyce značné pokroky.

 Nežárlí vaši angličtiná-
ři, že mají v dobrovolní-

cích konkurenci? 
Ale ne, ani v legraci. Jsou 

moc rádi za možnost spoluprá-
ce, vždyť jde o obohacení se 
navzájem. Každý si z této ak-
tivity odnese spoustu poznat-
ků, samozřejmě asi nejvíc žáci. 
A mimochodem, koresponden-

Motto naší školy s rozšířenou výukou jazyků zní: Neu-
číme o jazyce, učíme jazyk. Chceme, aby to neznělo ja-
ko formální věta, a proto jsme školní vzdělávací program 
doplnili o jazykové projekty zaměřené zejména na rozvoj 
komunikačních schopností, říká Alena Šoukalová, ředi-
telka ZŠ Bronzová v Praze 13. 

Projekt Ang ličtina s rodilým mluvčím je zalo-
žen na spolupráci s ame rickými univerzitní-
mi studen ty, kteří tráví jarní semestr na UK 
a nám pomáhají s vý ukou angličtiny. 

MLADÍ AMERIČANÉ PŘINÁŠEJÍ NOVÉ NÁPADY

...pokračování na straně 10
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Předseda školských odborů 
František Dobšík poděkoval 
za práci v minulých čtyřech 
letech dosavadní předsedky-
ni Dagmar Čáslavové. Novou 
předsedkyní profesní sekce 
nepedagogických pracovní-
ků se stala ekonomka Mar-
kéta Cermanová z Králové-
hradeckého kraje. Na pozice 
místopředsedů zvolili delegá-
ti konference Janu Kauerovou 
z Karlovarského kraje a Pet-
ra Zubka z Jihomoravského 
kraje. 

Nejsou atraktivní
Nepedagogičtí pracovníci, me-
zi něž patří vedoucí školních 
jídelen a kuchařky, školníci 
– správci budov – a uklízeč-
ky vedle dalších profesí, jako 
jsou administrativní pracov-
níci a ekonomové, tvoří podle 
Františka Dobšíka velkou sku-
pinu zaměstnanců, bez níž by 
školy nemohly fungovat. Dlou-
hodobě nízké finanční ohod-
nocení práce například kucha-
řek nebo školníků komplikuje 
provoz mnoha školských zaří-
zení. „V roce 2019 došlo k po-
sunu v platové oblasti v sou-
vislosti se zrušením plato-

vé tabulky číslo jedna, a tím 
i k navýšení platů u nepeda-
gogických pracovníků. Přes-
to musíme dále bojovat za je-
jich další růst,“ uvedla Dag-
mar Čáslavová.  

Ředitelé škol šetří
Podle Dagmar Čáslavové je tře-
ba bojovat za to, aby platová ta-
bulka začínala na minimální 

mzdě. Kuchařka zařazená do 
páté platové třídy s prvním pla-
tovým stupněm je odměňována 
pod hranicí minimální mzdy. 
Najdou se i školy, kde je ve-
doucí školní jídelny zařazen do 
šesté platové třídy. V součas-
nosti se stává, že myčka nádobí 
má stejný plat jako kuchařka. 
Školní jídelna pak více než rok 
marně hledá kuchařku. Repub-
liková konference proto výbo-
ru sekce ukládá „prosazovat 
spolu s vedením svazu zájmy 
nepedagogických pracovníků; 
hledat možnosti a způsoby fi-
nančního zvýhodnění nepeda-
gogických pracovníků; usilo-
vat o prosazení sloučení plato-

vých tabulek pro pedagogické 
a nepedagogické pracovníky“. 
Republikový výbor sekce ne-
pedagogických pracovníků by 
se měl zabývat zařazováním 
nepedagogických pracovníků 
v rámci katalogu prací a také 
financováním závodního stra-
vování ve školních jídelnách. 
 Josef GABRIEL

ŠKOLSKÉ ODBORY

DOKDY PLATÍ PŮVODNÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA?

 V § 338 odst. 2 zákoníku práce 
se stanoví: „Dochází-li k převodu 

činnosti zaměstnavatele nebo části čin-
nosti zaměstnavatele nebo k převodu 
úkolů zaměstnavatele anebo jejich čás-
ti k jinému zaměstnavateli, přecházejí 
práva a povinnosti z pracovněprávních 
vztahů v plném rozsahu na přejímající-
ho zaměstnavatele; práva a povinnos-
ti z kolektivní smlouvy přecházejí na 
přejímajícího zaměstnavatele na dobu 
účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle 
však do konce následujícího kalendář-
ního roku.“

Pokud tedy jde o práva a povinnosti 

z kolektivní smlouvy uzavřené u převá-
dějícího zaměstnavatele, je přejímající 
zaměstnavatel povinen tuto kolektivní 
smlouvu dodržovat po celou dobu její 
účinnosti, nejdéle však do konce kalen-
dářního roku následujícího po účinnos-
ti převodu, a to i kdyby byla kolektivní 
smlouva původně uzavřena na další ob-
dobí nebo na dobu neurčitou. Přijatá ko-
lektivní smlouva je závazná pouze pro 
převzaté zaměstnance, automaticky se 
nevztahuje na všechny zaměstnance 
přejímajícího zaměstnavatele.

 Střední škola, na které půso-
bí odborová organizace, pře-

chází pod jinou střední školu (slu-
čuje se s ní). Na zanikající škole je 
uzavřena kolektivní smlouva. Mu-
sí nové vedení školy tuto kolektivní 
smlouvu akceptovat, nebo je nutné 
o kolektivní smlouvě znovu jednat?

DLOUHODOBĚ NÍZKÉ FINANČNÍ OHODNOCENÍ
Na volební republikové konferenci se sešli také zástup-
ci profesní sekce nepedagogických pracovníků. Dele-
gáti konference zvolili nový republikový výbor, předsedu 
sekce a dva místopředsedy, kteří by měli přispět k aktiv-
nějšímu fungování republikového výboru sekce. 

FOTO: ARCHIV
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Statistiky hovoří, že 15 procent 
domácností s dětmi je v České 
republice ohroženo chudobou 
(2017, Eurostat). Celkem 17 pro-
cent (šetření VíceRod 2018 – 
VÚPS 2019) vícedětných rodin 
si spíše nemůže dovolit koupit 
všechno, co jejich děti potřebu-
jí, a 7 procent si to nemůže do-
volit určitě. 

Malé i velké dary 
„Obědy a nejrůznější potřeby do 
školy patří společně s vybave-
ním domácnosti pro děti k nej-
častějším darům, o které žádají 
rodiny v nouzi. Podobně frekven-
tované jsou volnočasové aktivity 
dětí, jako jsou zájmové kroužky, 
školy v přírodě, lyžařské kurzy 
či prázdninové tábory,“ potvr-
zuje statistiky Svatava Poulson, 
provozní ředitelka projektu Pat-
ron dětí, jehož zakladatelem je 
Nadace Sirius. Pomáhá rodinám 
se sociálně a zdravotně znevý-
hodněnými dětmi k tomu, aby 
dosáhly na věci a služby, které 
přispějí k jejich lepšímu životu 
a nezřídka i výsledkům ve ško-
le. Pomoc je realizována formou 
veřejných sbírek na základě po-
dané žádosti. „Žádost vystaví zá-
konný zástupce dítěte a takzva-
ný patron, tj. člověk, který dítě 
zná a garantuje, že jeho potře-
ba je skutečná. K nejlepším pa-
tronům podle naší zkušenosti 
patří učitelé, vychovatelé z dru-
žin, sociální pracovnice, výchov-
ní poradci, vedoucí zájmových 
kroužků či lidé z neziskových or-
ganizací,“ dodává Svatava Poul-
son. Nezřídka se stává, že žádost 
vyplní jako první právě patron, 
který rodinu přesvědčí, že není 
zač se stydět, a dodá jí odvahu 
o pomoc požádat. 

„Poskytujeme malé i velké da-
ry – může jít o tři tisíce na školní 
obědy, pět tisíc na kroužek gym-
nastiky, ale třeba i o desítky tisíc 
na terapii pro zdravotně posti-
žené dítě. Proces žádosti je při-
tom velmi jednoduchý – podává 
se online na www.patrondeti.cz 
a vyplnění formuláře nemusí tr-
vat déle než 15 minut,“ vysvětlu-
je Svatava Poulson. Podmínkou 
však je, že žádost vyplní zákon-
ný zástupce i patron, každý tu 
svou. Pokud se tak stane a jsou 
schváleny v krátkém interním 
procesu, může být příběh s vy-
psanou sbírkou zveřejněn třeba 
druhý den. Částky v řádu něko-
lika tisíc korun jsou často vy-
brány třeba i během několika 
dní. V loňském roce byl nejniž-
ší požadovaný dar 1 000 korun 
a nejvyšší 220 000 korun. „Ža-
datelé vždy získávají přímo věc 
nebo službu, na jejíž pořízení žá-
dají dar. Nikdy neposíláme pe-
níze. Většina jmen a fotografií 
dětí je v příbězích Patrona dě-

tí skutečných, ale jestliže si je 
rodina uveřejnit nepřeje, samo-
zřejmě to respektujeme,“ dopl-
ňuje provozní ředitelka.

Tři příběhy za stovky 
Matěj dojíždí každý den půl ho-
diny do školy. Má to tam rád 
a daří se mu. Ještě nedávno ale 
zůstával sám, když šly ostatní 
děti na oběd. Žije jen s mamin-
kou a s mladším bráškou v ma-
lém bytě a mamince už bezmá-
la čtyři tisíce na obědy ve škole 
nezbývaly. 

Nelinka miluje pohyb, proto 
navštěvuje sportovní třídu. Nej-
raději má aerobic a už více než 
rok mluví o tom, že se chce na-
učit lyžovat. Nebylo tedy divu, 
že se letos těšila, až vyrazí se 
třídou na školu v přírodě spoje-
nou s lyžařským kurzem. Ještě 

nedávno to ale vypadalo, že se 
spolužáky nepojede. Maminka 
totiž zůstala sama na dvě děti 

a přišla o zaměstnání, je evido-
vána na úřadu práce a má za-
žádáno o dávky v hmotné nou-
zi. Více než sedm tisíc korun 
na ubytování, stravné, skipasy 
a zapůjčení lyží byla pro ni ne-
představitelná částka.

David je nadaný kluk, který 
ví, že jednou z nejdůležitějších 
věcí v životě je vzdělání. Letos 
končí základní školu a rád by 
studoval střední školu informač-
ních technologií se zaměřením 
na grafiku. Tato škola má však 
na uchazeče o studium speciál-
ní požadavky, a aby měl David 
naději, že se na ni dostane, mu-
sí absolvovat kurz v sousedním 
městě pro přípravu k přijíma-
cím zkouškám zaměřený na prá-
ci s grafickým nástrojem z ob-
lasti vektorové grafiky. Kurz sto-
jí pouhých 1 500 korun, rodiče 
si však mohli dovolit zaplatit 
Davidovi pouze jízdné, na sa-
motný kurz jim již nezbývalo.

Peníze na zajištění služeb Pat-
ron dětí ve všech třech a dalších 
bezmála 1 700 příbězích rychle 
získal. A mohl by pomoci i tisí-
cům dalších. Paradoxně totiž ne-
hledá dárce, ale děti, kterým by 
mohl alespoň trochu zlepšit život. 
Možná o některých z nich víte. 
 Kateřina HAVELKOVÁ

NAŠE TÉMA

Dita sjíždí svahy 
Dita si s sebou do života přines-
la mozkovou obrnu, která postih-
la zejména její nohy. Pohybuje 
se převážně na vozíku, ale sna-
ží se žít život tak jako její zdra-
ví vrstevníci. Chodila do normál-
ní školky i základní školy a v 5. 
třídě přestoupila na gymnázium. 
Její velkou zálibou je sport. Ješ-

tě ve školce se poprvé seznámila 
se speciálně upravenou lyží, tzv. 
monoski. Dlouho jezdila společ-
ně s tatínkem nebo instruktorem. 
Teď už ale zvládá jezdit sama. Dí-
ky sbírce Patrona dětí může mít 
vlastní monoski, proto také letos 
poprvé mohla jet na lyžařský kurz 
se školou. 

ZNÁTE ŽÁKY, KTEŘÍ BY POTŘEBOVALI POMOCI?
„Mockrát děkuji za pomoc s platbou obědů pro mého Otíka, 
pro moji Natálku, Tobiáška. Sebíka, Káťu.“ „Niky má radost 
z nového batohu a pomůcek do školy.“ „Eliška má díky va-
ší podpoře bačkory, batůžek a cvičební úbor, děkuje a posílá 
vám obrázek.“ Je to jako přes kopírák, jeden děkovný dopis 
za druhým od rodičů dětí ze škol i školek, kteří se dostali do 
tak svízelné finanční situace, že nemohli svým dětem zaplatit 
věci, které se zdají mnohým jiným absolutně běžné. Napadlo 
vás někdy, že jich nejsou desítky ani stovky, ale tisíce? 

Žádost vystaví zá konný zástupce dítěte 
a takzva ný patron, tj. člověk, který dítě zná 
a garantuje, že jeho potře ba je skutečná. 
K nejlepším pa tronům patří učitelé, vycho-
vatelé z dru žin či výchov ní poradci.  
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SOUSTAVNÉ PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ

 V § 58 odst. 1 zákoníku práce se 
stanoví: „Pro porušení povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahu-
jících se k vykonávané práci nebo z dů-
vodu, pro který je možné okamžitě zrušit 
pracovní poměr, může dát zaměstnavatel 
zaměstnanci výpověď nebo s ním okamži-
tě zrušit pracovní poměr pouze do 2 mě-
síců ode dne, kdy se o důvodu k výpo-
vědi dověděl, a pro porušení povinnosti 
vyplývající z pracovního poměru v cizi-
ně do 2 měsíců po jeho návratu z ciziny, 
nejpozději však vždy do 1 roku ode dne, 
kdy důvod k výpovědi nebo k okamžité-
mu zrušení pracovního poměru vznikl.“

Uvedená dvouměsíční lhůta je tzv. lhů-
tou subjektivní. Tato subjektivní lhůta k dá-
ní výpovědi v případě uvedeném v dotaze 
neběží zvlášť pro každé z méně závažných 
porušení, která jsou podkladem k takové 
výpovědi, ale až od okamžiku, kdy se za-
městnavatel dozvěděl o tom méně závaž-
ném porušení, na jehož základě výpověď 
dává a kterým byla dovršena skutková pod-
stata tohoto výpovědního důvodu. Důvod 
k výpovědi podle ustálené judikatury při-
tom zakládá teprve poslední (třetí a další) 
méně závažné porušení pracovní kázně.

 Zaměstnavatel může dát za-
městnanci výpověď pro po-

rušování pracovní kázně pouze 
do dvou měsíců ode dne, kdy se 
o důvodu k výpovědi dozvěděl. Od 
kdy běží tato lhůta při výpovědi 
pro méně závažné porušování pra-
covní kázně?

KRÁCENÍ DOVOLENÉ ZA NEMOC

JAKÉ JSOU FINANČNÍ NÁROKY ZAMĚSTNANCE

 Krácení dovolené na zotavenou upra-
vuje § 223 zákoníku práce, kde se 

v odst. 1 stanoví: „Nepracoval-li zaměst-
nanec, který splnil podmínku stanovenou 
v § 212 odst. 1, v kalendářním roce, za 
který se dovolená poskytuje, pro překáž-
ky v práci, které se pro účely dovolené 
neposuzují jako výkon práce, zaměstna-
vatel krátí dovolenou za prvých 100 tak-
to zameškaných směn (pracovních dnů) 
o jednu dvanáctinu a za každých dalších 
21 takto zameškaných směn (pracovních 
dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovole-
nou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před 
nástupem rodičovské dovolené není mož-

né z důvodu následného čerpá-
ní rodičovské dovolené krátit.“

Zaměstnavatel pro účely krá-
cení sčítá všechny doby, které 
se nepovažují za výkon práce 
pro účely dovolené, a to v ob-
dobí od 1. 1. do 31. 12. Pokud 
počet zameškaných dnů ne-
dosáhne 100 v kalendář-
ním roce, ke krácení do-
volené nedochází. Při 
výše uvedeném krá-
cení dovolené musí 
být zaměstnanci, je-
hož pracovní poměr 
k témuž zaměstna-
vateli trval po celý 
kalendářní rok, po-
skytnuta dovolená 
alespoň v délce dvou 
týdnů (§ 223 odst. 3 zá-
koníku práce).

 Jestliže zaměstnanec zruší okamžitě 
pracovní poměr, má právo na náhra-

du platu (mzdy) bez ohledu na to, ze které-
ho důvodu k tomuto rozvázání pracovního 
poměru došlo. Výše náhrady platu vyplývá 
z ustanovení § 56 odst. 2 zákoníku práce, 
kde je uvedeno:

„Zaměstnanci, který okamžitě zrušil 
pracovní poměr, přísluší od zaměstnava-
tele náhrada mzdy nebo platu ve výši prů-
měrného výdělku za dobu, která odpovídá 
délce výpovědní doby. Pro účely náhrady 
mzdy nebo platu se použije § 67 odst. 3.“

Ve zmíněném § 67 odst. 3 se uvádí, že 
průměrným výdělkem se rozumí průměr-
ný měsíční výdělek. Výpovědní doba činí 
nejméně 2 měsíce; nesmí být nikdy kratší, 
může však být delší, pokud je tak sjedná-
no v pracovní nebo jiné smlouvě uzavřené 
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 
Nebude-li výpovědní doba prodloužena, bu-

de náležet náhrada platu za dva měsíce. 
Pokud bude výpovědní doba prodloužena, 
bude náhrada platu příslušet za prodlou-
ženou výpovědní dobu.

 Jaké jsou finanční náro-
ky zaměstnance, který sám 

ukončí pracovní poměr okamžitým 
zrušením? 

 Jestliže zaměstnanec za-
mešká pro nemoc více než 

sto dní, krátí se mu dovolená. Po-
dle jakých pravidel se dovolená 
krátí? 
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 Dnem 1. ledna 2020 na-
byla účinnosti vyhláška 

č. 357/2019 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 114/2002 Sb., o fon-

du kulturních a sociálních potřeb, 
ve znění pozdějších předpisů. Ke změnám 
došlo i v § 11 o poskytování sociálních vý-

pomocí a zápůjček, kde se nově stanoví:
1) Z fondu lze poskytnout jednorázovou 

sociální výpomoc zaměstnancům, popř. je-
jich nejbližším pozůstalým, v mimořádně 
závažných případech a při řešení tíživých 
nebo neočekávaných sociálních situací. So-
ciální výpomoc může v jednotlivém přípa-
dě činit nejvýše 30 000 Kč, v případech 
postižení živelní pohromou, ekologickou 
nebo průmyslovou havárií na územích, na 
kterých byl vyhlášen nouzový stav, nejvý-
še 50 000 Kč.

2) Na základě písemné smlouvy lze za-
městnancům poskytnout k překlenutí tí-

živé finanční situace bezúročnou zápůjč-
ku nejvýše 50 000 Kč nebo 100 000 Kč 
v případech postižení živelní pohromou, 
ekologickou nebo průmyslovou havárií na 
územích, na kterých byl vyhlášen nouzo-
vý stav, se splatností do 5 let od uzavření 
smlouvy o zápůjčce. Při skončení pracov-
ního nebo služebního poměru je zápůjč-
ka splatná nejpozději do šesti měsíců ode 
dne jeho skončení, pokud není ve smlouvě 
o zápůjčce stanoveno jinak.

3) Sociální výpomoci a zápůjčky podle 
odstavců 1 a 2 se poskytují peněžní formou 
v souladu s rozpočtem fondu.

POSKYTOVÁNÍ PŮJČEK ZAMĚSTNANCŮM Z FKSP
 Jak je v novelizova-
né vyhlášce o FKSP 

upraveno poskytování so-
ciálních výpomocí a půj-
ček zaměstnancům?

 V daném případě jde o problém ur-
čení poměrné části dovolené. Za-

městnanci, který za nepřetržitého trvání 
pracovního poměru k témuž zaměstna-
vateli konal u něho práci alespoň 60 dnů 

v kalendářním roce, přísluší dovolená za 
kalendářní rok, popřípadě její poměrná 
část, jestliže pracovní poměr netrval ne-
přetržitě po dobu celého kalendářního 
roku. Poměrná část dovolené činí za kaž-
dý celý kalendářní měsíc nepřetržitého 
pracovního poměru jednu dvanáctinu 
dovolené za kalendářní rok (§ 212 odst. 
1 a 2 zákoníku práce). Pokud byl sjed-
nán pracovní poměr od 2. 1. (protože 1. 
1. byl státní svátek), nelze leden považo-
vat za celý odpracovaný a zaměstnanci 
vzniká nárok na 11/12 celoroční dovo-

lené, tedy poměrnou část za 11 celých 
„odpracovaných“ kalendářních měsíců. 
Právní úprava totiž nebrání tomu, aby 
byl pracovní poměr sjednán s datem 
nástupu do práce 1. ledna. Pokud 
zákonodárce chtěl, aby se za celý 
kalendářní měsíc nepřetržitého trvání 
pracovního poměru považoval měsíc, 
v němž pracovní poměr trvá po všechny 
pracovní dny, měl to vyjádřit v textu 
zákona. Text zákona je v této záležitosti 
jednoznačný a nelze jej vykládat jinak, 
než jaké je jeho znění.

 V § 49 odst. 1 zákoníku prá-
ce se stanoví, že při dohodě za-

městnavatele a zaměstnance o roz-

vázání pracovního poměru končí pra-
covní poměr sjednaným dnem. Určení 
dne, kdy pracovní poměr končí, je tedy 
podstatnou náležitostí dohody. Nejčas-
tější jsou případy, kdy je doba skončení 
pracovního poměru určena kalendářním 
dnem. To je také nejjednodušší a přes-
né stanovení rozhodného dne. Pokud 
se použije jiného způsobu určení, kdy 

pracovní poměr končí (např. den skon-
čení je vázán určitou událostí nebo roz-
vazovací podmínkou), musí se tak stát 
způsobem nevzbuzujícím pochybnost. 
K platné dohodě se vyžaduje výslovný 
souhlas zaměstnance i zaměstnavatele. 
Dohoda o skončení pracovního poměru 
musí být uzavřena písemně (§ 49 odst. 
2 zákoníku práce).

 V § 213 odst. 2 zákoníku práce se 
stanoví, že dovolená zaměstnan-

ců zaměstnavatelů uvedených v § 109 
odst. 3 činí 5 týdnů v kalendářním roce. 
Mezi zaměstnavatele uvedené v § 109 
odst. 3 zákoníku práce patří i příspěvko-
vé organizace, jejichž náklady na platy 
a odměny za pracovní pohotovost jsou 
plně zabezpečovány z příspěvku na 
provoz poskytovaného z rozpočtu zři-
zovatele nebo z úhrad podle zvláštních 
právních předpisů. Z povahy ustanovení 

§ 213 odst. 2 zákoníku práce vyplývá, že 
se od něj nelze odchýlit, a tudíž dovole-
nou prodlužovat (nebo zkracovat), a to 
ani individuálně, ani kolektivní smlou-
vou nebo vnitřním předpisem. Zákaz 
odchylovat se od ustanovení § 213 odst. 
2 zákoníku práce se dovozuje z povahy 
ustanovení, protože obsahuje dikci „či-
ní“, která je považována za přikazující 
právní formu. 

 Zaměstnanec uzavřel pracov-
ní smlouvu od 2. ledna, to je 

první pracovní den v měsíci. Krátí se 
v tomto případě nárok na dovolenou, 
protože pracovní poměr netrval celý 
kalendářní měsíc?

 Jak by měl být v dohodě 
o skončení pracovního pomě-

ru uveden časový údaj, kdy pracovní 
poměr skončí?

 Pracuji v příspěvkové organi-
zaci a mám nárok na dovole-

nou v délce 5 týdnů za rok. Bylo by 
možné tento rozsah dovolené v ko-
lektivní smlouvě navýšit?

PRACOVNÍ POMĚR NETRVAL CELÝ KALENDÁŘNÍ MĚSÍC

DOHODA O UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

LZE DOVOLENOU NAVÝŠIT KOLEKTIVNÍ SMLOUVOU?
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Povolání učitele má oproti řa-
dě dalších některá výrazná 
specifika. Jedním z nich je 
to, že neexistuje mnoho dal-
ších povolání, u nichž by ta-
kové množství lidí poučeně 
a s chutí radilo. Z tohoto po-
hledu je povolání učitele mezi 
povoláními vyžadujícími vyso-
koškolskou přípravu téměř je-
diné. Absurdnost podobného 
přístupu u lékařů či techniků 
je zcela zřejmá. A tak je povo-
lání učitele na úrovni fotba-
lových trenérů. Také v jejich 
případě existuje mnoho těch, 
kteří se domnívají, že mnohem 
lépe vědí, co a jak by měl tre-
nér udělat, a pokud to neudě-
lá, je to velká chyba. V přípa-

dě trenérů se obvykle velmi 
rychle ukáže, zda jejich práce 
byla úspěšná a vede k pozitiv-
ním výsledkům. Pokud tomu 
tak není, přichází radikální ře-
šení. Přitom doba „životnosti“ 
trenérů se často neměří ani 
na celou dobu roční soutěže, 
ale na týdny. Trenér je odvolán 
a nahrazen jiným trenérem.

Učitelé to mají složitější. Po-
zitivní výsledky jejich práce 
není jednoduché v krátkém 
čase ani měřit, ani výrazně 
kvantifikovat. Razantní řeše-
ní v podobě odvolání a výmě-
ny jiným učitelem přitom není 
nijak obvyklé. Učitel proto dále 
učí a musí poslouchat, snášet 
a třeba i akceptovat rady, co by 

měl dělat úplně jinak a lépe.
Rady, které učitel dostává, 

často vycházejí z požadavků 
na určitý ideální stav. Ten ale 
ve školách obvykle není. Učitel 
působí v reálném čase, a proto 
se musí vyrovnávat i s řadou 
věcí, o nichž často ti, kteří mu 
radí, vůbec nic nevědí. 

Určitý systém výuky, o kte-
rém by si třeba i sám myslel, 
že by byl optimální, prostě rea-
lizovat nemůže. Není to možné 
v třídách naplněných 30 žáky. 
V praxi škol ale existují i jiné li-
mity, které zdaleka neumožňu-
jí to, co by bylo optimální. Bývá 
to nekázeň i nechuť mnohých 
žáků vůbec se učit. Dále exis-
tuje mnoho úkolů a zdánlivých 

povinností, které učitele odvá-
dějí od vlastní výuky a peda-
gogického působení. A protože 
i učitelé jsou lidé, tak mohou 
mít i osobní, zdravotní či jiné 
problémy a nejsou proto při 
výuce optimisticky naladěni. 

Učitelům navíc stále chybí 
čas. Mají představu, že by je-
jich předmět měl mít více vý-
ukových hodin, s obtížemi se 
vyrovnávají s tím, když z ja-
kýchkoliv důvodů některá ho-
dina odpadne. Nemají čas ani 
na to, aby se ve svém oboru 
dál zdokonalovali a naplňova-
li tak Masarykovu myšlenku, 
že „učit znamená nejen učit, 
ale i učit se“.

 František MORKES

KOMENTÁŘ

UČITEL STÁLE POSLOUCHÁ RADY, CO BY MĚL DĚLAT LÉPE

JE TO OHROMNÁ POCTA, ŘÍKÁ MARIE VAŇKOVÁ

Zlatým Ámosem Jihomorav-
ského kraje se nakonec sta-
la Marie Vaňková z brněnské 
Masarykovy základní školy. 
Do semifinále porota poslala 
i Vladimíra Švarce ze Základ-
ní školy Rajnochovice.

„Přijeli jsme k vám společně 
oslavit vaše vítězství,“ řekl na 
úvod zakladatel ankety Slávek 
Hrzal, který je zároveň i škol-
ským ombudsmanem. „Ano, 
vy všichni jste už teď vítězové. 
Zvítězili jste v srdcích svých 
žáků. A asi se mnou budete 
souhlasit, že to je ocenění nej-
vyšší.“

Jana Pejchalová, členka Rady 
Jihomoravského kraje, všech-
ny přivítala na půdě krajského 
úřadu: „Moc bych si přála, aby 
v našich školách učilo co nejvíc 
učitelů, jako jste vy.“ 

Zlatý Ámos má jednu velkou 
přednost. Své oblíbené učitel-
ky a učitele do ní mohou no-
minovat jen žáci. Svou nomi-
naci však musí v regionálních 

kolech obhájit před odbornou 
porotou. Jakou formu zvolí, je 
jen na nich. Těm mladším s ní 
pomohou dospělí, ti starší to 
však většinou mají ve své re-

žii. Spousta učitelů se tak do-
zví věci, o nichž nemá ani tu-
šení. Stejné to bylo i v Brně. 
Děti skládaly básničky, zpívaly 
a rapovaly, předvedly vtipné 
scénky nebo jen porotě vyprá-
věly o svých zážitcích s jejich 
oblíbenými učiteli.

Celkem se letos uskuteční 
osm regionálních kol, ze kte-
rých postoupí šestnáct semi-
finalistů. Ti se sejdou začát-
kem března v Praze, kde již 

budou bojovat sami za sebe. 
A budou to právě oni, kdo roz-
hodne o tom, kdo se ve finále 
utká o korunu Zlatého Ámose.

Korunovace Zlatého Ámose 
je již tradičně spojena s osla-
vami Dne učitelů 28. března. 
Letos to bude ještě slavnost-
nější, neboť si připomínáme 
350 let od úmrtí velikána naší 
historie a učitele národů Jana 
Amose Komenského.

 Karla TONDLOVÁ

Do Brna se na další regionální kolo 27. ročníku ankety 
o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos sjeli nominovaní 
učitelé z Jihomoravského a Zlínského kraje. Celkem de-
set tříčlenných žákovských týmů s velkým nasazením bo-
jovalo za své učitelky a učitele. 
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Zachraň jídlo 
v kuchyni
KOLEKTIV AUTORŮ

Až polovina potravinového 
odpadu v EU vzniká v do-
mácnostech. Nakoupíme to-
ho více, než potřebujeme, ne-
víme, jak správně skladovat 
potraviny, nebo nám chybí 
inspirace. Tato kniha přiná-
ší tipy, jak doma méně plýt-
vat jídlem a ušetřit peníze 
a přírodu. Najdete v ní přes 
100 receptů z potravin, které 
v českých domácnostech nej-
častěji zbývají. Součástí jsou 
i postupy, jak zpracovat ma-
so, sezónní ovoce a zeleninu 
nebo opomíjené části potra-
vin, jako je mrkvová nať ne-
bo košťál brokolice. Více na 
https://zachranjidlo.cz/.

IGRÁČEK ZVE ŠKOLY DO HOŘIC

FANTAZIE NA KOLEČKÁCH SE BLÍŽÍ

Putovní výstava Fenomén Igrá-
ček proběhne ve Štorchově sí-
ni Městského muzea a galerie 
v Hořicích od 12. března do 
12. dubna. Návštěvníci zde na-
jdou populární figurku v nej-
různějších povoláních a cha-
rakterech, v historických i mo-
derních variantách. Hořická 
výstava bude výjimečná vy-
stavenými figurkami Igráčků 
v podobě Napoleonova kuchaře 
a jeho ošetřovatelky, hořické 
sousedky paní Líčkové, která 
připomene legendu o původu 
slavných hořických trubiček. 

Ty se v Hořicích vyrábí už více 
než 200 let. Originální figur-
ku IGRÁČKA speciálně pro tu-
to výstavu graficky zpracoval 
Miroslav Svoboda. 

„Návštěvníci se mohou tě-

šit na originální Igráčky ze 
70. a 80. let minulého stole-
tí, které budou k vidění v pů-
vodních krabičkách. Zastou-
peni budou např. horníci, pa-
ní učitelka a úplně nejstarší 
Igráček zedník, který vznikl 
v roce 1976,“ uvádí Mgr. Věra 
Stojarová, kurátorka výstavy.

Putovní výstavu připravil 
český výrobce her a hraček, 
firma EFKO-karton s.r.o., kte-
rá IGRÁČKA vyrábí, ve spolu-
práci s Technickým muzeem 
v Brně, ve kterém před lety 
vznikla, a Inspirací Zlín.

Cirque du Soleil představí svou 
slavnou show TOTEM, která je 
fascinujícím pohledem na vý-
voj lidstva. Od své premiéry 
v roce 2010 má za sebou již 
téměř deset let trvající úspěš-
né turné. Show bude poprvé 
v Praze uvedena 17. července 
2020 na Letenské pláni, kde 
bude postaveno stanové měs-
tečko s hlavním obrovským ša-
pitó. To bude mít průměr 51 
metrů a pojme více než 2 500 
diváků, kteří prožijí magickou 
cestu ke kořenům lidstva. Po 

minulém úspěchu s předsta-
vením Toruk: The First Flight 
bude TOTEM první velkou pro-
dukcí, která navštíví hlavní 
město České republiky.

Další informace naleznete na in-
ternetové adrese www.cirque- 
dusoleil.com/totem. Vstupen-
ky jsou již k dispozici na htt-
ps://www.ticketportal.cz/.

CIRQUE DU SOLEIL SE VRACÍ DO PRAHY

Původní český autorský pro-
jekt Michala Nesvadby Fan-
tazie na kolečkách aneb zá-
hada mizejících hraček bude 
mít 14. března 2020 premié-
ru v pražské Tipsport Areně. 
Ve dvouhodinové muzikálové 
revue pro celé rodiny v režii 
Lumíra Olšovského a pod hu-
dební taktovkou Ondřeje G. 
Brzobohatého se představí 
skřítci, kteří rozvazují tka-
ničky u bot, schovávají po-
nožky pod postel, berou dě-
tem dudlíky zpoza polštáře, 
ale přitom je nikdo ještě ne-
viděl na vlastní oči. Ti všich-
ni a ještě dalších dvacet ode-
hrají pohádkový příběh na 
všem možném, co se točí 
pod nohama, aby byli u vše-

ho dříve než my. Chybět ne-
budou populární televizní 
skřítci František, Fanynka, 
Bafík, Zeleňour či Žluťoun. 
„Fantazie na kolečkách bu-
de velká party na všem, co 
se točí pod nohama – na ko-
lečkových bruslích, kolech, 
jednokolkách, trojkolkách 
i koloběžkách. Budeme sledo-
vat příběh jedné školky, kde 
se zničehonic začaly ztrácet 
hračky. O pomoc požádáme 
skřítky z Nafukovacího krá-
lovství a snad nám přijdou 
na pomoc i František s Fa-
nynkou,“ říká k připravova-
né show její tvůrce Michal 
Nesvadba. Více informací 
na www.fantazienakolec-
kach.cz.
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ce mezi pedagogy a žáky s dob-
rovolníky pokračuje i po ukon-
čení jejich studijního pobytu. 

 Závidí naše děti něco 
z vyprávění o životě 

v amerických školách?
Myslím, že ne. Jsou zvědavé, 

vyptávají se. Mají určité před-
stavy z filmů, četby, zpráv. Ale 
většinou zjišťují, že stejně jako 
u nás záleží na jednotlivcích, 
učitelích i žácích. 

 A co naopak říkají na 
systém výuky u nás 

mladí Američané?
To, co během výuky poznají, 

se jim hodně líbí. Jsou přímo 
nadšení, jak naše škola fun-
guje. Líbí se jim zejména ko-
operace mezi žáky a učiteli, 
přirozené akceptování nasta-
vených pravidel, od první ho-
diny necítí vůbec žádné bari-
éry. V naší škole ale jen neu-
čí. Zveme je, aby se zúčastnili 

dalších školních akcí, třeba by-
li hosty naší celorepublikové 
soutěže v angličtině, jsou hlav-
ními hosty slavnostní večeře 
na rozloučenou, kterou jim při-
praví a uvaří sami žáci. Mladí 
Američané oceňují vstřícnou 
a přátelskou atmosféru plnou 
aktivní práce. Přinášejí nové 
náměty a nápady, mnoho pod-
nětů si odnášejí. Je to pro ně 
i pro nás veliká zkušenost. 

 Jaké máte společně po-
řádané akce?

První akce – Treasure Hunt 
(Hledání pokladu) –, kterou 
tradičně připravujeme na Vy-
šehradě, je určena pro biling-
vní třídy 1. stupně. Žáci druhé 
třídy museli na cestě za pokla-
dem prokázat nejen jazykové 
dovednosti, ale i schopnost pra-
covat jako tým a pomáhat si. 
Program byl již tradičně skvě-
le připravený, děti si při něm 
hravou formou procvičovaly 

angličtinu a užily si i spoustu 
zábavy. Druhou akcí byl další 
díl projektu Study English and 
Travel (Studuj angličtinu a ces-
tuj). V rámci tohoto projektu 
si do školy zveme bývalé žáky 
se zajímavými zážitky z cest 
po světě. Letos nás například 
navštívil náš bývalý žák Filip 
Žák, nyní student 4.ročníku 
pražského gymnázia. Pro žá-
ky 5., 8. a 9. tříd připravil bese-
du o Austrálii vedenou v ang-
ličtině, kde několik měsíců 
pobýval, doplněnou profesio-
nálně sestavenou prezentací. 
Jeho vyprávění o osobních zá-
žitcích a zkušenostech z puto-
vání po pro nás tak vzdáleném 
kontinentě žáky velice zauja-
lo, rozšířili si tak i zeměpisné 
znalosti.

 Jak bude vypadat vý-
uka ve druhém polole-

tí školního roku?
V první řadě opět ve spolu-

práci s CIEE UK připravujeme 
už 8. ročník projektu English 
with a Native Speaker (Anglič-
tina s rodilým mluvčím), jarní 
kolo Treasure Hunt pro žáky 
1. stupně. Pro žáky 5. roční-
ků připravujeme již XX. roč-
ník celorepublikové Soutěže 
pro šikovné děti se zájmem 
o angličtinu, jehož součástí 
je i workshop pro doprováze-
jící učitele angličtiny, plánuje-
me i další jazykové zájezdy do 
Velké Británie, pokračuje škol-
ní družina s rodilým mluvčím 
pro 1. až 3. třídy a odpolední 
konverzace v angličtině pro 
4. ročníky. S podporou rodi-
lých mluvčích a našich peda-
gogů se někteří žáci připravují 
na „dětské státnice“ z angličti-
ny před Britskou radou. V naší 
škole se žáci skutečně nenudí 
a navštěvují ji rádi, a to i nás, 
pedagogy, velice těší.

 Eva ROKYTOVÁ

Všechny novoborské základ-
ní i mateřské školy se mohou 
pochlubit raritou. Rodičům 
a dětem jsou k dispozici po-
radkyně pro rodiče, které jsou 
prostředníkem mezi školou, ro-
dinou a dalšími institucemi. 

Tato pozice není v českých 
školách vůbec obvyklá. Porad-
kyně jsou sociální pracovnice 
a věnují se dětem a rodinám, 
které to potřebují. Jsou to dě-
ti se speciálními vzdělávacími 
potřebami i žáci s výchovnými 
problémy. Poradkyně v mnoha 
případech pomáhají se složi-
tou situací v rodině, která je 
pro všechny její členy mnohdy 
velmi zatěžující. Působí pre-
ventivně a pomáhají rodinám 
a dětem řešit jejich potíže dří-
ve, než narostou a spadají do 
řešení OSPOD (Orgánu sociál-
něprávní ochrany dětí). Porad-
ce pro rodiče je povinen udr-
žovat mlčenlivost. 

Jak práce poradce vypadá 
v praxi? Příkladem je příběh 
malého Honzy, který už od po-
čátku školní docházky se ško-
lou tak trochu bojoval. Ve ško-
le se mu přes veškerou snahu 
nedařilo a nerad tam chodil. Na 

začátku druhé třídy začal mít 
Honza velké problémy v mate-
matice. Maminka už si nevědě-
la rady. Osmělila se a oslovila 
poradkyni v Honzíkově škole. 
S poradkyní se potkala, celou 
situaci popsala a společně za-
čaly hledat možná řešení pro 
Honzíka. 

Poradkyně pro rodiče ví, 
jak pracují nejrůznější odbor-
ná pracoviště v našem okrese 
i kraji, například středisko vý-

chovné péče, pedagogicko-psy-
chologická poradna, rodinná 
poradna při Rodině v centru 
a další. Ví, jak pracovat a mlu-
vit s dětmi, které řeší nejrůz-
nější potíže. Poradkyně matce 
doporučila návštěvu v pedago-
gicko-psychologické poradně. 
Věděla, na koho konkrétně se 
obrátit a jak se objednat k vy-
šetření. Rodinu potom dopro-
vodila do poradny a následně 
pomohla vysvětlit výsledky 
vyšetření i jak s nimi naložit. 
Zjistilo se, že Honza má dyskal-
kulii, se kterou opravdu v běž-
né výuce nemůže prospívat. 
Na základě vyšetření z pedago-
gicko-psychologické poradny 
Honzova paní učitelka začala 
v hodinách matematiky s Hon-
zíkem individuálně pracovat. 
Maminka zjistila, jak se s Hon-
zíkem učit doma. Poradkyně 
pro rodiče zajistila Honzovi 
doučování, které má hrazené 
z projektu S rodinou k inkluzi. 
Díky těmto krokům se Honzo-
va matematika zlepšila. 

Nezlepšil se však zdravotní 
stav chlapce. Často byl nachla-
zený a měl bolesti břicha. Po-
kud už byl ve škole, začal na 

sebe upozorňovat výrazným 
vyrušováním a neplněním po-
vinností. Matka se synem ab-
solvovala vyšetření u pediat-
ra, který však neshledal žádný 
výrazný problém. Poradkyně 
tedy matce doporučila a zajis-
tila terapeutické sezení, kde se 
Honza svěřil se svými problé-
my. Za jeho trápením nestála 
jen škola, ale i problémy, které 
matka řešila doma s otcem. Ny-
ní se Honza s psycholožkou po-
tkává pravidelně a učí se s pro-
blémy vypořádat. Honzík za-
číná ve škole dobře prospívat, 
zlepšilo se jeho chování a zdra-
votně je na tom o hodně lépe. 
Poradkyně pomohla Honzíkovi 
a jeho rodině s řešením jeho 
potíží hned v zárodku. 

Poradci pro rodiče působí 
v rámci projektu S rodinou 
k inkluzi, který v Novém Boru 
realizuje nezisková organizace 
Rodina v centru. Kromě služeb 
poradce ve škole a školce mo-
hou rodiče v rámci projektu 
využívat mediace ve školách, 
předškolní klub nebo výlety 
pro děti. Veškeré služby jsou 
bezplatné.  
 Jana MATYÁŠOVÁ, Nový Bor

S ČÍM MŮŽE POMOCI ŠKOLNÍ PORADCE? 

...pokračování ze strany 3
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  Výherci soutěže 3D:  M. Hančáková, K. Jelínková, E. Maříková 
 Výherci soutěže Malina: J. Häuslerová, E. Konečná 

Výhercům blahopřejeme!

INSPIRACE

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.

Oslavte šedesátku s Jarem

Poprvé si mohly české hospo-
dyňky Jar zakoupit v roce 1960. 
Jednalo se o přelomový vynález, 
který výrazně usnadnil domácí 
práce. Do té doby se k mytí ná-
dobí používala soda, písek, ocet 
nebo citron.

„Na přípravě Jaru pracovali 
zaměstnanci Rakony od roku 
1955, přičemž nalezení toho 
nejlepšího složení trvalo 
dva roky. Bylo otesto-
váno mnoho verzí, až 
konečně výzkumný 
tým našel tu ideální. 
Najednou stačila 
jen jedna lžíce my-
cího prostředku na 
5 litrů horké vody, 
a dokud byla zře-
telná pěna, mycí 
účinek fungoval,“ 
popisuje první 
okamžiky nového 
mycího prostředku 
Petr Nejman, který 
pracoval v Rakoně 
od roku 1959.

Během své exis-

tence Jar prošel mnoha inova-
cemi a změnami složení, aby vy-
hovoval požadavkům zákazníků 
na účinnost i vůni. Díky novým 
technologiím a mnohem pokro-
čilejšímu systému povrchově 
aktivních látek P&G dnes vyrábí 

mycí prostředek, který vydr-
ží 5x déle než původní pro-
dukt. Současný Jar odstra-

ňuje mastnotu neporov-
natelně rychleji oproti 
starému. Pro spotřebi-

tele je toto velmi dů-
ležité, protože i jejich 
život zrychlil.

Tvar lahve byl ta-
ké pravidelně ino-
vován s důrazem 
na funkčnost a de-
sign. Vývoj dospěl 
až k současným 
100% recyklo-
vatelným lahvím 
a lahvi Jar Ocean 
Plastics, která je 
částečně vyrobená 
z plážového plasto-

vého odpadu.
Soutěžní otázka: V jakých lahvích se Jar prodával?
Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce, kteří obdrží dárek od 
společnosti Procter & Gamble. Odpovědi posílejte na e-mail soutez@
tydenik-skolstvi.cz do 6. března 2020. Do předmětu uveďte „Jar“.

Ježibaba POLETUCHA a jiné pohádky
Ježibaba POLETUCHA a ji-
né pohádky je soubor ně-
kolika příběhů, které vy-
práví o přátelství, praco-
vitosti, lásce a o hezkém 
vztahu k přírodě. V po-
hádkách vládne laskavost, 
ohleduplnost k druhým, 
špetka legrace a hlavně 
pohoda.

Všechny pohádky chtě-
jí nejen přispět k vytvoření 
pevného pouta v rodině při spo-
lečném čtení, ale mají dětem 
i rozvíjet slovní zásobu, předsta-
vivost a vytvářet u nich požado-
vané schopnosti pro předškolní 
a mladší školní věk. Na konci 
každé pohádky najdete návod-
né otázky a také otázku: „Víš co 
znamená…?“ A to není všech-
no! Součástí pohádkové knížky 
je i sešitek s úkoly ježibaby Po-
letuchy. V každé pohádce najde-

te úkoly, které rozvíjejí požado-
vané předškolní schopnosti.

Učení s nápadem tvoří a vy-
dává české názorné didaktické 
a učební pomůcky pro mateřské 
školy, základní školy a rodiče. 
Upřednostňuje činnostní učení. 
Všechny pomůcky jsou navrže-
né tak, aby při práci s nimi děti 
zapojovaly všechny smysly a lé-
pe si tak zapamatovaly probíra-
nou látku.

Soutěžní otázka: Kolik příběhů pohádková knížka obsahuje? 
Více informací najdete na www.ucenisnapadem.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce knihy. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 6. března 2020. Do 
předmětu uveďte „Poletucha“.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

Najdete nás na



Nehodou to začíNá je preventivní projekt, který prostřednictvím týmu odborníků realizuje interaktivní edukační přednášky 
pro studenty ve věku 15-20 let po celé české republice. Řeší otázky bezpečnosti silničního provozu a předcházení dopravních 
nehod, na kterých mají mladí lidé vysoký podíl. Podstatná část obsahu je věnována rizikům spojeným s užíváním alkoholu a jiných 
návykových látek a poskytování účinné první pomoci po autonehodě. Přednáška o délce 90 minut, které se můžete zúčastnit 
ZDARMA, tak tvoří velmi zajímavou a potřebnou kombinaci prevence.

www.nehodoutozacina.cz

aktuální a bližší informace naleznete na: www.nehodoutozacina.cz. změny vyhrazeny. 

Datum	 Město
25.03.2020 český Krumlov
26.03.2020 české Budějovice
01.04.2020 Kroměříž
02.04.2020 Blansko
15.04.2020 Rakovník
16.04.2020 Žatec
22.04.2020 Kutná hora
23.04.2020 hradec Králové
29.04.2020 Karviná
30.04.2020 havířov
13.05.2020 hořice

Datum	 Město	
14.05.2020 Jičín
20.05.2020 Vsetín
21.05.2020 Valašské Meziříčí
27.05.2020 Polička
28.05.2020 Chotěboř
03.06.2020 Prostějov
04.06.2020 Boskovice
10.06.2020 Rychnov nad Kněžnou
11.06.2020 Náchod
17.06.2020 Sokolov
18.06.2020 Kadaň

Nehodou to začíNá


