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„Když Noe stavěl archu, ještě nepršelo.“ Howard Ruff

Nároky na práci učitelů se 
stále zvyšují. P�i��vají �ko��i��vají �ko� �ko�
ly a na�ízení. Všu�yp�íto��šu�yp�íto��
ná nervozita spolu s citov�� 
a �entální� vyčerpání� po�
stupně ve�ou k syn�ro�u vy�
ho�ení. Po�le v�zku�u prove�
�eného Pe�agogickou fakultou 
Univerzity Karlovy a vz�ělá�
vací organizací E�uLa� jej 
vykazuje pětina vyučujících 
v zákla�ních školách. Dalších 
še�esát procent učitelů vní�á 
siln� stres. Jen pětina kanto�
rů se vyjá��ila, že se ji� �a�í 
skvěle. K�o prožil ve školství 

�vacet a více let ne�oceněné 
a na�áhavé práce, ví své. Na 
vlastní kůži palčivě pocítil, jak 
sžírav� „oheň“ �okáže �ez lí�
tosti spalovat li�skou energii 
a tvůrčí schopnosti. 

Některé školy �ojují se syn�
�ro�e� vyho�ení tí�, že po�
zvou své učitele na páteční o��
pole�ní školení. Se�iná�, k�y 
si kanto�i poslušně se�ají na 
ko�erec �o kruhu a všelijak 
se pitvo�í, k niče�u �ou�ré�í, k niče�u �ou�ré�, k niče�u �ou�ré�
�u neve�e. Stejně tak víken� 
společně stráven� p�íje�n�� 
o�počinke� trvale neo�stra�

ní vyho�ení. Kupo�ivu ani 
vysněné roční tvůrčí volno, 
opěvovan� sa�atikl, ne�okáže 
učitele zcela z�avit svírajícího 
pocitu, že svou práci už �o��e 
nezvlá�á a vše se �u hroutí 
po� ruka�a. Nepo�áhá sna�
ha o�straňovat �ůsle�ky syn�
�ro�u vyho�ení. Tu�y cesta 
neve�e. Ministerstvo školství 
spat�uje v�cho�isko z o�tíž� o�tíž�o�tíž�
né situace v �otivaci učite�
lů, kterou pr� posiluje prů�
�ěžn�� zvyšování� platů. 
Chy�a lávky.

Je�in� �činn� recept, jak 
vrátit učitelů� �o�r� pocit 
z vlastní práce, spočívá v o��, spočívá v o��
straňování p�íčin způso�ují�
cích syn�ro� vyho�ení. Po�
ku� �u�ou ��e�níci a novo�
�o�í správci školství na�ále 

sypat na učitelovu hlavu stále 
náročnější poža�avky, �noh�
�y naprosto nes�yslné �ko�
ly a nep�etržitě je stresovat, 
nic se nez�ění. Je t�e�a ko�
nečně z�avit pe�agogy často 
ponižující �yrokracie, uvol��yrokracie, uvol�
nit ji� svázané ruce a vytvá� vytvá�vytvá�
�et ji� nejeno� ve t�í�ě a s�o�
rovně p�íznivé po��ínky ke 
kaž�o�enní s�ysluplné práci 
s žáky a jejich ro�iči, po�po�jejich ro�iči, po�po�
rovat je a po�áhat ji�. Kaž�� 
�e�itel �y �ěl trvale pečovat 
o p�átelské �ezili�ské vztahy 
ve škole. Důležité je �osáhnout 
stavu, k�y se učitelé opět �u�k�y se učitelé opět �u�
�ou těšit �o s�orovny a t�í�y. 
Poku� se tak je�nou stane, ni�
k�o se ne�usí o�ávat �alšího 
�ujení syn�ro�u vyho�ení.

 Roman KANTOR

SYNDROMU VYHOŘENÍ JE TŘEBA PŘEDCHÁZET
Tíživý stres a vleklá únava. Neustálé nervové vypětí. Vět-
šina učitelů je důvěrně zná z každodenní práce za ka-
tedrou. Ne všichni jim dokážou včas a účinně vzdorovat. 
Neodbytně je dohání syndrom vyhoření. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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„Náš pedagogický sbor postihla obrovská tragédie... Neumřel nikdo, 
ale porouchal se nám automat na kafe!“
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Junior Achieve�ent Czech je po�očkou 
nejstarší neziskové vz�ělávací organiza�
ce na světě. U jejího vzniku v České re�
pu�lice stál v roce 1992 To�áš Baťa �l. 
Uve�ená organizace vz�ělává stu�enty 
v o�lasti po�nikavosti a finanční gra�ot�
nosti. Do projektu vstoupili p�e� několi�
ka lety také stu�enti o�oru po�nikání, 
o�cho� a služ�y ze znoje�ské st�e�ní 
školy na P�í�ětické. Ve t�etí� ročníku 
zaklá�ají své fir�y. Je to �ožnost vyzkou�
šet si skutečné po�nikání v rá�ci školní 
v�uky. Stu�entsk�� fir�á� se o� roku 
2015 věnuje Květoslava Pykalová. S �u�
�oucí�i po�nikateli se kaž�oročně �čast�
ní veletrhů stu�entsk�ch fire� v Hra�ci 
Králové i v Praze. V letošní� roce o��r�
žela právě v Hra�ci Králové jako je�iná 
z pe�agogů ocenění Věrn� �častník Ve�
letrhu JA fire�. Další� ocenění� je stí�
nování �anažera v ČSOB na kterékoli 
po�očce. Paní učitelka se však rozho�la, 
že jej p�enechá nejlepší�u �anažerovi 
sv�ch stu�entsk�ch fire�.
 Kateřina KOTOUČOVÁ

Ve st�e�u 5. �nora �o st�e�ní školy v P�í�
�ětické ve Znoj�ě prou�í žáci zákla�ních 
škol, a�y si vyzkoušeli, jak jsou p�ipraveni 
z českého jazyka a �ate�atiky. Tentokrát 
jsou p�ijí�ací zkoušky nanečisto. Deváťáci 
ještě �ají nějak� čas na to, a�y �ola�ili, 
k�e je �ota tlačí. Té�ě� os� �esítek žá�
ků o�cházelo s uspokojení�. V ruce za� uspokojení�. V ruce za� V ruce za�
�ání a vyho�nocené testy, pro�le�atické 
jevy rovnou roze�rali s vyučující�i. Do�
stalo se ji� ra�y, jak s v�sle�ky naložit, 
jak pracovat na své� posunu. Několik 
žáků se �ezprost�e�ně po akci svě�ilo se 
sv��i pocity: Aneta. „Perfektní �ylo, že 
js�e si testy hne� opravili a �ohli �ít 
�otazy. Paní učitelka �yla velice ochotná 
a �o��e ná� všechno vysvětlila. V testu 
načisto už �u�u vě�ět, na co si �át pozor.“ 
A�a�: „Jse� rá�, že jse� si to �ohl vy�
zkoušet. Bylo to pro �ě stresující a to to 
�ylo zatí� nanečisto. Ukázalo �i to, že 
se �usí� víc učit. Bo�y jse� ztratil na 
po��ětu a p�ísu�ku, to ani ne�ůžu ve 
své škole �íct.“
 Ludmila KARPÍŠKOVÁ

Kraj Vysočina už po os�é vyslal os�ičlen�
nou skupinu stu�entů a je�noho učitele 
ze čty� krajsk�ch st�e�ních technick�ch 
škol na znalostní cestu na Tchaj�wan. De�
seti�enní progra� p�ipraven� ve spolu�
práci s partnersk�� Institute� pro in�
for�ační prů�ysl �ůsle�ně v angličtině 
zahrnoval nejen prohlí�ky škol, ale i ná�
vštěvu specializovan�ch institucí a vele�
trhů za�ě�en�ch na hi�tech, auto�atizaci 
v prů�yslu, ro�otické technologie, auto�
no�ní �ízení, progra�ování a �u�ouc�
nost IT. Zása�ní českou stopou, které si 
nešlo p�i návštěvě tchajwansk�ch škol 
nevši�nout, �ylo jejich početné vy�avení 
3D česk��i tiskárna�i. Kaž�� z žáků �ěl 
vlastní za�ízení, jehož autore� je česk� 
technologick� v�vojá� Josef Průša, ro�ák 
z Havlíčkova Bro�u. Velice půso�ivé �yly 
nap�íkla� ukázky progra�ování, které�u 
se věnují už �ěti na zákla�ních školách. 
 Táňa PIKARTOVÁ

Umění podnikat

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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 Jaký je stav českého 
školství podle výroční 

zprávy České školní inspekce?
V české� vz�ělávací� systé�

�u je patrné �nožství pozitiv 
či siln�ch stránek, které uka�
zují, že �á�e skutečně �no�
ho vel�i kvalitních učitelů, na 
nichž je �ožné stavět, a že ško�
ly v �noha ohle�ech vykoná�
vají vel�i �o�rou a kvalitní 
práci. Stejně tak je ale pot�e�
�a vní�at i �a�u v�zev či pro�
�le�atičtějších té�at, ji�ž je 
nutné věnovat pozornost. Tí� 
spíš, že většině z těchto v�zev 
čelí náš vz�ělávací systé� již 
�elší �o�u. Jen pár p�íkla�ů. 
Ře�itelé škol se stále orientu�
jí �o�inantně na organizač�
ně�a��inistrativní činnosti 
a �nohe� �éně času věnují 
kvalitativní�u �ízení pe�ago�
gického procesu, což �y ovše� 
�ělo ��t v centru pozornosti. 
Systé� trpí ne�ostatke� kva�
lifikovan�ch a zej�éna apro�
�ovan�ch učitelů, p�iče�ž ne�
�ostatečná �íra apro�ovanosti 
v�uky �á v�zna�n� �opa� na 
kvalitu poskytovaného vz�ě�
lávání. 

 A z pohledu průběhu 
výuky?

Je �ožné konstatovat stále 
�o�inantní p�evahu frontál�
ních fore� práce ve�oucích 
k pasivitě žáků a ne�ostateč�
né za�azování �alších, více ak�
tivizujících �eto� a fore� v��
uky. Zároveň se jen postupně 
začíná uplatňovat zpětnova�
ze�né (for�ativní) ho�noce�
ní, které �y poskytovalo prů�
�ěžnou zpětnou vaz�u žáků� 
včetně infor�ací o to�, co ji� 
j�e, co ji� nej�e a co �y �ěli 
�ělat, a�y se jejich znalosti či 
�ove�nosti v �an�ch té�atech 
zlepšily. Ve vz�ělávací� pro�
cesu je kla�en �ůraz zej�éna 
na znalosti, už �nohe� �é�
ně pak je rozvíjena aplikační 
složka znalostí, te�y �ove�nos�

ti, nap�íkla� čtená�ské ne�o 
�ate�atické, které �y žáků� 
u�ožnily užívat získané zna�
losti v nejrůznějších životních 
situacích. V to�to s�ěru nej�e 
o to, jestli se věnovat tě� apli�
kovan�� �ove�noste�, ne�o 
klasick�� znaloste�, protože 
je�no �ez �ruhého je ne�ys�
litelné. Je t�e�a �ít znalosti, 
a�y na jejich zákla�ě �ylo �ož�
né získat a rozvíjet �ove�nosti 
– ovše� právě na rozvoj těch 
�ove�ností se školy soust�e�
�í vel�i �álo. Mnoho �alších 
ho�nocení, jak pozitivních, tak 
těch �éně pozitivních, je �ož�
né si pročíst v našich zprávách.  

 Výroční zpráva zazna-
menala také odklady 

školní docházky. Kde ji ro-
diče žádají nejčastěji a jaké 
jsou hlavní důvody?

Česká repu�lika se �louho�
�o�ě pot�ká s vysok�� po�

čte� o�kla�ů povinné školní 
�ocházky, kter� v �inulé� 
školní� roce �osahoval po�í�
lu v prů�ěru �evatenáct pro�
cent. Asi šestnáct a půl pro�
centa �ětí s o�kla�e� je vz�ě�
láváno v �ate�sk�ch školách, 
zhru�a �vě a půl procenta �ětí 
se vz�ělává v p�ípravn�ch t�í�
�ách zákla�ních škol. Nejvyšší 
po�íl �ětí s o�kla�e� je v Ús�
tecké�, Zlínské� a Li�erec�
ké� kraji, ve kter�ch �osahu�
je hranice až �vaceti procent. 
Na čtvrté� �ístě v po�a�í je 
Praha, která �á spolu s Kar�
lovarsk�� kraje� největší po�
�íl �ětí s o�kla�e�, které se 
vz�ělávají v p�ípravn�ch t�í�
�ách zákla�ních škol. Nejčas�
tější�i �ůvo�y jsou celková 

nezralost, logope�ické va�y, 
opož�ěn� v�voj a poruchy �eči.

 Jsou důvody odkladů 
ve všech krajích zhru-

ba stejné?
Ře�itelé škol ve Zlínské� 

kraji, kter� �á v České repu��
lice �ruh� nejvyšší po�íl �ětí 
s o�kla�e�, �iagnostikují ja�
ko hlavní p�íčinu (v 62,8 % p�í�
pa�ů) celkovou nezralost �ítěte, 
což je nejvyšší po�íl v České re�
pu�lice hne� po Karlovarské� 
kraji. Jihočesk� kraj �á oproti 
ostatní� krajů� vysok� počet 
�ětí, u nichž �yla p�íčinou o��

kla�u špatná psychická a�apta�
ce a soust�e�ění (22,1 %). Par�u�
�ick� kraj �á nejvyšší procen�
to �ětí, k�e p�íčinou o�kla�u 
�yla sociální nezralost. Zjištění 
celkově poukazují na značnou 
neje�notnost postupů p�i povo�
lování o�kla�ů školní �ocházky 
nap�íč školsk��i pora�ensk��
�i za�ízení�i.

 Jak jsou na tom české 
školy s kvalifikovanos-

tí učitelů? Kde učí nejvíc ne-
kvalifikovaných učitelů a ja-
ká se nabízejí řešení ke zlep-
šení? 

Poku� j�e o �ate�ské ško�
ly, tak nejnižší kvalifikovanost 
učitelů je v Praze (92,0 %), ve 
St�e�očeské� kraji (92,5 %), 
v Plzeňské� kraji (94,1 %) 

a Karlovarské� kraji (94,8 %). 
Naopak nejvyšší kvalifiko�
vanost je ve Zlínské� kra�
ji (99,2 %), v Kraji Vysočina 
(98,3 %) a v Li�erecké� kraji 
(97,8 %). 

V p�ípa�ě zákla�ních škol je 
nejnižší kvalifikovanost učitelů 
v Karlovarské� kraji (82,4 %), 
ve St�e�očeské� (86,8 %) 
a v Praze (88,8 %). Nejvyšší 
kvalifikovanost je v Jihočeské� 
kraji (97,7 %), ve Zlínské� a na 
Vysočině (sho�ně 97,1 %). 

U st�e�ních škol závisí kva�
lifikovanost učitelů na o�orech 
vz�ělání nap�íč celou repu�li�
kou. Nejvyšší kvalifikovanost 
je na gy�náziích (96,6 %), na 
SOŠ s o�ory ukončen��i �a�
turitní zkouškou je kvalifiko�
vanost učitelů 93,9 %, na SOŠ 
s o�ory ukončen��i závěreč�
nou zkouškou je kvalifikovanost 
učitelů jen 88,3 %. Nap�íkla� 
v Karlovarské� kraji �yla ve 
školní� roce 2018/2019 t�etina 
ná�i navštíven�ch ho�in na 
první� stupni zákla�ních škol 
ve�ena učitele�, kter� nevystu�
�oval učitelství pro první stu�
peň, v p�ípa�ě �ruhého stupně 
�yla té�ě� kaž�á �ruhá ho�i�
na, kterou Česká školní inspek�
ce v rá�ci hospitací ve školách 
v to�to kraji navštívila, ve�ena 
učitele� �ez p�íslušné apro�ace 
pro �an� p�e��ět. P�ito� platí, 
že zej�éna apro�ovanost �á na 
kvalitu vz�ělávání i na v�sle��
ky, kter�ch žáci �osahují, po��
statn� vliv.

 Velkým tématem je vzdě-
lávání učitelů. Mají na 

ně školy dost peněz a času?  
Sa�oz�ej�ě, že efektivní�u 

DVPP �rání �a�a �ariér, jako 
je nap�íkla� �al� o�je� finan�
cí, která �á škola k �ispozici, 
ne�o organizační záležitosti, 
jako je suplování a po�o�ně. 
Proto Česká školní inspek�
ce �louho�o�ě poukazuje na 
to, že vho�n�� �o�ele� pro 
DVPP je vz�ělávání učitelů p�í�
�o v jejich školách. 

  Táňa PIKARTOVÁ

Výroční zprávu České školní inspekce si vyslechli poslanci 
na schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělo-
výchovu. O faktech, která přinesla, hovoříme s náměstkem 
ústředního školního inspektora Ondřejem Andrysem.

Ve vzdělávacím pro cesu je kladen důraz na 
znalosti, mnohem mé ně  je rozvíjena apli-
kační složka znalostí, tedy dovednos ti, na-
příklad čtenářské nebo matematické.  

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE HODNOTILA

Celý rozhovor si přečtete na 
www.tydenik-skolstvi.cz.
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Se�� o�lí�en�ch pe�agogů 
�ělo ve čtvrtek 20. �nora šanci 
postoupit �o se�ifinále anke�
ty Zlat� Á�os. A pouze je�en 
z nich se �ohl stát Á�ose� 
Par�u�ického kraje. Záleželo 
to p�e�evší� na žácích, kte�
�í �useli p�esvě�čit porotu, 
že právě ta ne�o ten, které �o 
ankety p�ihlásili, jsou takovou 
oso�ností, která �ůže všech�
ny ostatní reprezentovat v ce�
lostátní� se�ifinále. Po�a�ilo 
se to žákyní� Jany Je�á�ové 
z La�ské SOŠ a SOU v Par�u�
�icích.

„Argu�enty o�hájkyň �y�

ly nejen p�esvě�čivé, ale také 
vel�i �o��e p�ipravené a pre�
zentované,“ vysvětlil rozho��
nutí poroty zakla�atel Zlatého 
Á�ose Slávek Hrzal. „Žákyně 
�okázaly vystihnout vlastnosti 
své paní učitelky – s�ysl pro 
hu�or, náročnost, sprave�li�
vost, o�ětavost. Lí�il se �i ter�
�ín, kter� použily: Má�e z ní 
strach, ale takovej ten �o�rej,“ 
�o�al S. Hrzal.

„Musí� p�e�evší� po�ěko�
vat sv�� žáků�. Oni �ě �o 
ankety p�ihlásili, oni p�ipravi�
li o�hajo�u. Sa�oz�ej�ě jse� 
šťastná. Jse� rá�a, že �oje prá�

ce �á s�ysl a ti, pro které ji �ě�
lá�, to �okážou ocenit,“ �ekla 
Jana Je�á�ová po korunovaci.

Par�u�ické regionální ko�
lo se konalo v krásn�ch pro�
storách Senátu PČR po� zá�
štitou �ístop�e�se�kyně Mi�
luše Horské. „Jse� rá�a, že 
letos se Par�u�ick� kraj v an�
ketě vel�i �o��e prezento�
val. Ví�, že �á�e v našich 
zákla�ních a st�e�ních ško�
lách na�šené a kvalitní uči�
telky a učitele, jen je o nich 
�álo slyšet. Organizátorů� 
ankety chci po�ěkovat za to, 
že �íky Zlaté�u Á�osovi se 
o těch nejlepších píše a �lu�
ví v �é�iích.“
 DTA

ANKETA ZLATÝ AMOS

JANA JEŘÁBOVÁ JE ÁMOSEM PARDUBICKÉHO KRAJE

JIHOČESKÁ ÁMOSKA KORUNOVALA SVÉHO NÁSTUPCE

Rovněž v letošní� roce pro�í�
há celorepu�liková anketa o nej�
o�lí�enějšího učitele České re�
pu�liky Zlat� Á�os. Mlékárna 
Valašské Mezi�íčí již t�etí� ro�
ke� po�poruje vy�raná regio�
nální kola, která pro�íhala o� 
le�na �o konce �nora. To pro�
to, že správné stravování pat�í 
k celkové�u z�ravé�u rozvoji 
organis�u. 

Korunovace Zlatého Á�ose 
pro�ěhne již tra�ičně 28. ��ez�
na na Kantorské� �ále, k�y se 
slaví Den učitelů. Letos to �u�
�e ještě slavnostnější, ne�oť si 

p�ipo�íná�e 350 let o� ��rtí 
velikána naší historie a učitele 
náro�ů Jana A�ose Ko�enské�
ho. Do 27. ročníku ankety o nej�
o�lí�enějšího učitele ČR Zlat� 
Á�os p�ihlásili žáci a stu�enti 
92 pe�agogů. 

„V letošní� roce se je�ná o re�
kor�ní počet p�ihlášen�ch pe�
�agogů. Tolik p�ihlášek ještě 
v žá�né� z p�e�chozích roční�
ků nep�išlo,“ uvá�í La�islav Hr�
zal, školsk� o��u�s�an a �e�i�
tel ankety. „Vše� no�inovan�� 
učitelká� a učitelů� gratuluji, 
všichni jsou vítězové. Dosáhli 

toho nejvyššího ocenění, te�y 
uznání o� sv�ch žáků. Na re�
gionálních kolech vše� oso��
ně pogratuluje�e a p�e�á�e 
�alou upo�ínku. Bu�e to ori�

ginální figurka Zlatého Á�ose 
IGRÁČKA a vstupenka na orato�
riu� k 350. v�ročí ��rtí J. A. Ko�
�enského La�yrint,“ �o�ává La�
�islav Hrzal.  Kateřina GOROŠKOV

MLÉKÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PODPORUJE ANKETU

Zlatá a zároveň jihočeská 
Á�oska 2019 Pavlína Kopáčiko�
vá v pon�ělí 17. �nora slavnost�
ně korunovala svého nástupce. 
Stal se jí� To�áš Míka z Gy��
názia P. �e Cou�ertina v Tá�o�
�e, kter� zvítězil v jihočeské� 
regionální� kole ankety o nej�
o�lí�enějšího učitele. 

No�inované učitelky a uči�

tele o�hajovali jejich žáci v �u�
�ově Zákla�ní školy ve Vacově, 
k�e stále ještě kralující Pavlína 
Kopáčiková učí. „Já jse� si ten 
rok nára�ně užila. P�eji, ať si 
ho užijete stejně jako já,“ �ekla 
P. Kopáčiková své�u nástupci 
p�i korunovaci. „Myslí�, že ��t 
v porotě je náročnější než ��t 
�ezi no�inovan��i,“ �o�ala 

po ukončení regionálního kola. 
Pro porotu �ylo i toto regio�

nální kolo velk�� zážitke�. „Je 
o��ivuho�né, jak trefně a p�e�
svě�čivě �okážou žáci vystih�
nout vlastnosti, které u sv�ch 
o�lí�en�ch pe�agogů oceňují. 
A není to jen s�ysl pro hu�or, 
ale také sprave�livost, nároč�
nost a u�ění naučit,“ zho�notil 
vystupování �ětí �e�itel ankety 
Slávek Hrzal. Vše� z�častně�
n�� Jihočechů� pop�ál k no�
�inaci také �e�itel Zákla�ní 
školy Josef Mráz a starosta 
Vacova Miroslav Roučka. O�a 
sho�ně potvr�ili, že p�ihláška 
�o Zlatého Á�ose, kterou pro 
své kantory �ohou poslat pou�
ze žáci zákla�ních a st�e�ních 
škol, je tí� největší� vítěz�
ství�. Také proto pro všechny 

p�ipravila o�ec i škola �ohaté 
o�čerstvení včetně �o�ácího 
chle�a a zákusků a vacovští 
školáci vyro�ili pro no�ino�
vané kera�ické korunky.

V první polovině ��ezna če�
ká na šestnáct postupujících se�
�ifinále, které pro�ěhne v Pra�
ze v zrca�lov�ch sálech �ini�
sterstva školství. Pouze šest 
�častníků �ůže pak postou�
pit �o ve�ejného finále v pátek 
27. ��ezna v kongresové� sále 
pražského hotelu Olšanka. Ta� 
�u�e �inistr školství korunovat 
nového Zlatého Á�ose, �ětská 
porota vy�ere Dětského Á�ose, 
hlasování� na we�u ČT :D �u�e 
zvolen Á�os sy�paťák a part�
ne�i ankety zve�ejní j�éna 
Á�ose �atiká�e a fyziká�e.

 DTA

Na fotografii senátorka Miluše 
Horská, Jana Jeřábová a její žákyně
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 Jak lze takového cíle, 
aby se s jídlem neplýt-

valo, dosáhnout?
P�ináší�e ově�ená �ata 

o pl�tvání klíčov�� su�jek�
tů�, navrhuje�e konkrétní 
opat�ení ve�oucí k o�pově��
né�u naklá�ání s jí�le�, �o�
tivuje�e ke z�ěně a hle�á�e 
pro ni po�poru. Naší vizí je, že 
Česká repu�lika sníží �ezi le�
ty 2020 a 2030 pl�tvání jí�le� 
o polovinu. P�áli �ycho� si, a�y 
spot�e�itelé, ze�ě�ělci, pro�ej�
ci a restauraté�i ra�ikálně sní�
žili �nožství vyhozeného jí�la 
a pl�tvání jí�le� se zároveň 
stalo společensky nep�ijatelné. 

 Kde se s jídlem plýtvá 
nejvíce?

Pro �nohé li�i je to p�ekva�
pivé, ale nejvíc se pl�tvá v �o�
�ácnostech. Kaž�é�u se už 
něk�y stalo, že zapo�něl ně�
jakou potravinu v rohu le�ni�
ce a ta se zkazila ne�o nesti�
hl spot�e�ovat chle�a ��ív, než 
začal plesnivět. Málok�o z nás 
si pl�tvání �ostatečně uvě�o�
�uje, ale u spot�e�itelů tvo�í 
asi 50 procent potravinového 
o�pa�u. Jako největší „viníci“ 
jsou ale li��i v průzku�ech 

ve�ejného �ínění označovány 
super�arkety a restaurace.

 Když jsme u supermar-
ketů, jak se plýtvá tam?

Poža�avky o�cho�ů jsou 
p�ísné, často o��ítnou ne�o 
vrátí celou o�je�návku ovoce 
ne�o zeleniny ze�ě�ělců�, 
protože neo�poví�á p�ísn�� 
estetick�� stan�ar�ů�. Doko�
nal� vzhle� jí�la poža�ují ná�
kupčí super�arketů, kte�í �a�
jí na je�notlivé �ruhy potravin 
estetické nor�y. Argu�entují 
p�ito� tí�, že takové z�oží vy�
ža�ují jejich zákazníci. Orga�

nizace pro v�živu a ze�ě�ěl�
ství OSN o�ha�uje, že se kvůli 
vzhle�u vyho�í až 20 procent 
ze�ě�ělské pro�ukce, což je 
o�rovské číslo. 

 V regálech také často 
zůstává zboží s krátkou 

dobou trvanlivosti, protože 
si bereme produkty ze zad-
ních řad, abychom měli ty 
nejčerstvější.

Ano, to je �ěžná praxe v o��
cho�ech. Li�é chtějí tak zvaně 
to nejčerstvější, ale i potravi�
na, která je těsně p�e� konce� 
trvanlivosti – ne�o i po ně� –
z�aleka ne�usí ��t záva�ná. 
Nap�íkla� u r�že, těstovin ne�

�o t�e�a kávy se na evropské 
�rovni �iskutuje o to�, že �y 
se označení trvanlivosti �plně 
zrušilo. Vž�y je te�y t�e�a po�
travinu prozkou�at a očichat 
p�e� tí�, než se rozho�nete ji 
vyho�it.

 A jak je tomu s plýtvá-
ním v distribuci, prode-

ji nebo pohostinství?
Distri�utor je �ezičlánke� 

�ezi v�ro�ce� a pro�ejce�. 
Na je�nu stranu �usí vyža�
�ovat perfektní kvalitu z�oží, 
které nakupuje o� v�ro�ce či 
pro�ucenta, na �ruhou stra�
nu �usí plnit p�ísná kritéria, 
která vyža�ují super�arkety. 
Pl�tvání v restauracích je pak 
způso�eno servírování� na��
�ěrn�ch porcí. Nejvíce se vy�
hazuje v za�ízeních typu „all 
you can eat“ s otev�en��i �u�
fety, k�e si li�é �ohou vzít ví�
ce, než �okážou sníst. Pro�lé� 
�ůže rovněž vzniknout p�i 
špatné p�e�pově�i poptávky 
a počtu zákazníků. 

 Dá se vůbec vyčíslit, ko-
lik se plýtvá?

T�etina všeho vypro�ukova�

ného jí�la na světě se zneho��
notí. Poku� �y �yly tyto potra�
viny zachráněny, nasytily �y se 
ji�i asi t�i �iliar�y li�í. V Ev�
ropě p�ipa�á na je�noho člo�
věka 96 až 115 kg vyhozeného 
jí�la za rok. Zají�avé také je, 
že tak�ka o polovinu jí�la víc 
vyho�í ti, k�o žijí sa�i. Li�é 
žijící v �o�ácnosti ve větší� 
počtu o�vykle zacházejí s jí��
le� hospo�árněji. Je�notliv�
ci často nakoupí víc, než jsou 
schopni sníst. 

 Jak tedy správně naku-
povat?

Poku� stojíte v super�ar�
ketu a �arně vzpo�ínáte, co 
všechno �áte načaté v le�ni�
ci, �ylo �y vho�nější si p�íště 
s se�ou vzít sezna�. Důležité 
je nenechat se strhnout láka�
vou na�í�kou 1 + 1 z�ar�a, 
aniž �yste vě�ěli, co s tí� je��
ní� kuse� z�ar�a skutečně 
prove�ete. Pak se vá� �ožná 
stává, že spoustu jí�la vyho�
�íte a p�ij�ete tí� i o peníze. 
Nakupujte proto s rozvahou 
a jen to, co víte, že oprav�u 
spot�e�ujete.

 Zcela jistě se plýtvá i ve 
školních jídelnách.

Po�ílí�e se i na v�zku�u 
Re�ukce pl�tvání potravina�i 
ve ve�ejné� stravování, v je�
hož rá�ci se zapojily t�i fir�
�y z o�lasti rychlého stravo�
vání. Po�le �ě�ení vzniká 56 
procent potravinov�ch ztrát 
v kuchyni, 14 procent ve v��
�eji jí�el a �alších 30 procent 
pak u konzu�entů. Z je�noho 
kilogra�u p�ipraveného jí�la 
p�ij�e v prů�ěru naz�ar 11 
procent. 

 A neměl by proto kaž-
dý z nás začít přímo 

u sebe?
Rozho�ně ano, proto li�e� 

p�ináší�e praktické nápa�y 
jak na naše� we�u www.za�
chranji�lo.cz, tak i v kucha�ce 
Zachraň jí�lo v kuchyni. Sní�
žit �nožství vyhozeného jí�la 
je p�ekvapivě sna�né – stačí 
trocha plánování, pár nov�ch 
návyků a trocha kreativity p�i 
va�ení.

 Eva ROKYTOVÁ

NAŠE TÉMA

PLÝTVÁME ANEB JAK ZACHRÁNIT JÍDLO
Projekt Zachraň jídlo spatřil světlo světa v roce 2013. Jeho 
ředitelka, Anna Strejcová, podotýká, že od té doby uspořádali 
několik happeningů, osvětových kampaní a výzkumných pro-
jektů. „Nyní se zabývám řízením chodu spolku a snažím se 
držet kormidlo tak, abychom dosáhli vytyčených cílů,“ říká.

Snížit množství vyhozeného jídla je překva-
pivě snadné – stačí trocha plánování, pár 
nových návyků a trocha kreativity při vaření.
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DOPAD VÝPOVĚDI NA PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI

 V p�ípa�ě, že za�ěstnanec po�ává 
sá� v�pověď za�ěstnavateli, �usí 

počítat s tí�, že poku� ne�á zajištěno 
nové za�ěstnání a skončí jako uchazeč 
o za�ěstnání registrovan� ��a�e� práce, 
�u�e �ít nárok na nižší po�poru v neza�
�ěstnanosti, poku� neukončil pracovní 
po�ěr z vážn�ch �ůvo�ů (te�y �ůvo�ů spe�
cifikovan�ch v § 5 pís�. c) zákona o za�

�ěstnanosti – zákon č. 435/2004 S�., ve 
znění poz�ějších p�e�pisů). A ra�ěji hne� 
uveď�e, že nevyzraje na ��a� práce ten, 
k�o �o v�pově�i uve�e vážn� �ůvo�, kte�
r� se však nezaklá�á na prav�ě, není sku�
tečn�� �ůvo�e� k rozvázání pracovního 
po�ěru. Nerozho�uje, poku� j�e o nárok 
na po�poru v neza�ěstnanosti, co je na 
papí�e, ale skutečnost. Vážnost v�pově��
ního �ůvo�u si ��a� práce posou�í sá�, 
resp. �u�e �u jej ��val� za�ěstnanec, 
uchazeč o za�ěstnání �uset �oložit (pro�
kázat), poku� �u�e chtít po�írat po�po�
ru v neza�ěstnanosti. Takže ve v�pově�i 
žá�n� �ůvo� skončení pracovního po�ěru 

��t uve�en ne�usí a vše, te�y proč ukon�
čil pracovní po�ěr v�pově�í, si za�ěstna�
nec vyjasní až násle�ně s ��a�e� práce. 
Uchazeč o za�ěstnání, kter� p�e� za�a�
zení� �o evi�ence uchazečů o za�ěstná�
ní �ez vážného �ůvo�u ukončil posle�ní 
za�ěstnání sá� v�pově�í, �á nárok na 
po�poru v neza�ěstnanosti jen ve v�ši 
45 % prů�ěrného �ěsíčního čistého v��
�ělku, zatí�co jinak �ěžná saz�a po�po�
ry v neza�ěstnanosti činí první �va �ě�
síce po�půrčí �o�y 65 %, �alší �va �ěsíce 
50 % a po z��vající po�půrčí �o�u 45 % 
prů�ěrného čistého �ěsíčního v��ělku, 
kterého �osáhl v posle�ní� za�ěstnání.

 Pokud dal zaměstnanec za-
městnavateli výpověď, může 

to mít nějaké dopady na výši pod-
pory v nezaměstnanosti?

DVA PRACOVNÍ POMĚRY

DOBA NEPŘETRŽITÉHO ODPOČINKU

 Platná právní �prava ne�rání za�ěst�
nanci uzav�ít u téhož za�ěstnavatele 

�va i více pracovních po�ěrů sou�ěžně. 
P�e�pokla�e� sa�oz�ej�ě je, že za�ěst�
nanec �u�e schopen �á�ně a včas plnit své 
povinnosti vůči za�ěstnavateli. Teoretic�
ky je te�y �ožné, a�y �yly uzav�eny i �va 
pracovní po�ěry na pln� �vazek, a to rov�
něž se stejn�� za�ěstnavatele�. Zákoník 
práce �ává �ožnost, a�y za�ěstnanec vy�

konával u téhož za�ěstnava�
tele práci sou�ěžně ve více 
pracovněprávních vztazích, 
a to za je�iné po��ínky, že 
se �u�e je�nat u kaž�ého 
pracovněprávního vzta�
hu (te�y i u pracovního 
po�ěru) o jin� �ruh 
práce. Poku� �á za�
�ěstnanec �va pra�
covní po�ěry u té�
hož za�ěstnavate�
le, �u�ou se práva 
a povinnosti z je�not�
liv�ch pracovních po�
�ěrů posuzovat zcela sa�
�ostatně.

 Úpravu �élky nep�etržitého o�počin�
ku �ezi �vě�a s�ěna�i o�sahuje 

§ 90 zákoníku práce. Za�ěstnavatel je 
povinen respektovat jeho ustanovení p�i 
tvor�ě rozvrhu s�ěn. Kaž�é�u za�ěst�
nanci je nutno poskytnout tuto �o�u o��
počinku tak, a�y za�ěstnanec �ěl �ezi 
konce� je�né s�ěny a začátke� násle�
�ující s�ěny nep�etržit� o�počinek po 
�o�u alespoň 11 ho�in �ěhe� 24 ho�in 

po so�ě j�oucích. Za�ěstnanec �la�ší 
18 let �usí �ít garantovánu �o�u ales�
poň 12 ho�in. Nep�etržit� o�počinek �e�
zi s�ěna�i �ůže ��t zkrácen z �ůvo�ů 
vypočten�ch taxativně v § 90 o�st. 2 až 
na 8 ho�in �ěhe� 24 ho�in po so�ě j�ou�
cích za�ěstnanci starší�u 18 let za po��
�ínky, že násle�ující o�počinek �u �u�e 
pro�loužen o �o�u zkrácení tohoto o�po�
činku. Práce, u nichž je zkrácení nep�e�
tržitého o�počinku �ožné, paragraf 90 
vy�ezuje je�nak po�le typu pracovního 
reži�u, �i�o�á�nosti charakteru práce 
či �ruhu vykonávané práce. Jako nejroz�
sáhlejší v�ji�ku lze pro �čely zkrácení 
nep�etržitého o�počinku použít 

nerovno�ěrné rozvržení pracovní �o�y 
a právo na�í�it práci p�esčas. Jak je v zákoníku práce 

upravena doba nepřetržitého 
odpočinku mezi dvěma směnami 
v pracovním poměru?

 Pokud zaměstnavatel uza-
vře se zaměstnancem dva 

pracovní poměry, je nějak omezen 
jejich celkový rozsah, pokud jde 
o pracovní dobu?
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 V § 51 o�st. 1 zákoní�
ku práce se stanoví: 

„Byla�li �ána v�pověď, skon�
čí pracovní po�ěr uplynutí� 

v�pově�ní �o�y. V�pově�ní �o�a �u�
sí ��t stejná pro za�ěstnavatele i za�

�ěstnance a činí nej�éně �va �ěsíce, 
s v�ji�kou vypl�vající z § 51a. V�po�
vě�ní �o�a s�í ��t pro�loužena jen 
s�louvou �ezi za�ěstnavatele� a za�
�ěstnance�; tato s�louva �usí ��t 
píse�ná.“

V�pově�ní �o�a �ůže ��t te�y i �elší 
než �va �ěsíce, ale její pro�loužení je 
po��íněno s�louvou �ezi za�ěstna�
vatele� a za�ěstnance� a tato s�lou�
va �usí ��t píse�ná. Není p�ípustné, 
a�y �elší v�pově�ní �o�a �yla sje�ná�
na v kolektivní s�louvě ne�o stanove�
na vnit�ní� p�e�pise�. Za�ěstnavatel 
není te�y povinen vyhovět žá�osti za�
�ěstnance o pro�loužení v�pově�ní �o�
�y. K �ožnosti pro�loužení v�pově�ní 
�o�y se vyjá��il Nejvyšší sou� ve své� 

rozsu�ku spis. zn. 21 C�o 258/2009 ze 
�ne 21. 4. 2010 takto:

„K �oho�ě o ‚�elší‘ v�pově�ní �o�ě, než 
kolik činí po�le ustanovení § 51 o�st. 1 
zákoníku práce, �usí �ojít ��íve, než ta�
ková �o�a začala �ěžet.“ Jak�ile te�y už 
v�pově�ní �o�a �ěží, není její pro�lou�
žení p�ípustné. Poku� �al za�ěstnanec 
v�pověď nap�íkla� v prů�ěhu �ěsíce �íj�
na, pak až �o konce tohoto �ěsíce, te�y 
i po �oručení v�pově�i za�ěstnavateli, 
je z�ej�ě �ožno v�pově�ní �o�u �oho�
�ou pro�loužit, nikoliv již po 31. �íjnu, 
ne�oť 1. listopa�u již začala v�pově�ní 
�o�a �ěžet. Uve�en� v�kla� Nejvyššího 
sou�u je nutno z opatrnosti respektovat. 
P�ípa�n� záje� na �očasné� pro�louže�
ní za�ěstnání je te�y t�e�a �ešit jinak.

LZE VÝPOVĚDNÍ DOBU PRODLOUŽIT O MĚSÍC?

OPRAVDU MI ZAPLATÍ ZA CELÝ ÚVAZEK?

 V § 22a o�st. 1 zákona č. 563/2004 
S�., o pe�agogick�ch pracovní�

cích, se stanoví:
„Pe�agogičtí pracovníci vykonávají 

v pracovní �o�ě
a) p�í�ou pe�agogickou činnost,
�) práce související s p�í�ou pe�a�

gogickou činností.“
Po�le ustanovení § 23 o�st. 2 uve�e�

ného zákona �e�itel školy stanoví t��en�
ní rozsah ho�in p�í�é pe�agogické čin�

nosti po�le právního p�e�pisu (kter�� 
je na�ízení vlá�y č. 75/2005 S�., o sta�
novení rozsahu p�í�é vyučovací, p�í�é 
v�chovné, p�í�é speciálněpe�agogické 
a p�í�é pe�agogicko�psychologické čin�
nosti pe�agogick�ch pracovníků). P�i 
sje�nání kratší než stanovené t��en�
ní pracovní �o�y se ��ěrně to�u sní�
ží rozsah p�í�é pe�agogické činnosti. 
Z �otazu vypl�vá, že za�ěstnavatel ne�
ho�lá postupovat jako v p�ípa�ě p�ekáž�
ky v práci na jeho straně po�le § 208 
zákoníku práce, k�y za�ěstnanci p�í�
sluší náhra�a platu ve v�ši prů�ěrné�
ho v��ělku po �o�u, k�y z �ůvo�u této 
p�ekážky nevykonává práci. V �ané� 
p�ípa�ě volí za�ěstnavatel postup, k�y 
�ísto části p�í�é pe�agogické činnosti 
vá� p�i�ěluje práce související s tou�
to činností. V takové� p�ípa�ě (kter� 
�ůže vzniknout i z jin�ch p�íčin) není 

�ůvo� plat jakkoliv krátit, protože se 
nesje�nává kratší pracovní �o�a. Má�
te te�y na�ále nárok na plat uve�en� 
v platové� v��ěru.

 Zaměstnanec dal za-
městnavateli výpověď 

a počítal s dvouměsíční výpo-
vědní dobou. Pak ale zjistil, 

že by potřeboval prodloužit 
výpovědní dobu o měsíc. 

Když o to požádá zaměst-
navatele, musí mu být 
vyhověno?

 V § 313 zákoníku práce o�st. 1 se 
stanoví, že p�i skončení pracovního 

po�ěru z �oho�y o prove�ení práce ne�o 

�oho�y o pracovní činnosti je za�ěstnava�
tel povinen vy�at za�ěstnanci potvrzení 
o za�ěstnání (�ále jsou pak uve�eny o��
sahové náležitosti tohoto potvrzení). Zá�
koník práce nestanoví, k�y p�esně �á za�
�ěstnavatel p�e��ětnou povinnost vy�at 
potvrzení plnit. Potvrzení �á ��t vy�áno 
„p�i“ skončení pracovního po�ěru. Z logi�

ky věci vypl�vá, že za�ěstnavatel ne�ůže 
tuto povinnost plnit, �oku� není jisté, že 
pracovněprávní vztah končí a k�y končí. 
Nejzazší� �ne�, k�y �usí ��t potvrze�
ní o za�ěstnání vy�áno, je �en skončení 
pracovněprávního vztahu (te�y nejen pra�
covního po�ěru). Žá�nou poz�ější lhůtu 
zákoník práce nestanoví.

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

být vydáno potvrzení o zaměstnání?

KDY MÁ BÝT VYDÁNO POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ

 Podala jsem výpověď ke kon-
ci února. V lednu mi ředitel-

ka sdělila, že doučím 1. pololetí 
a v únoru budu mít částečný úva-
zek. Chybějící hodiny využiji pro vy-
klizení svých věcí a budou zaplace-
ny jako odučené. Je to možné?
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UČITELÉ ZANECHÁVAJÍ STOPU V SRDCÍCH ŽÁKŮ

PRVNÍ MÍSTO V SOUTĚŽI O PRIESSNITZŮV DORTÍK

Vzhle�e� k jarní� práz�niná� 
a ch�ipkové�u o��o�í �ělo to�
to kolo specifick� ráz. Na roz�íl 
o� ostatních kol z�e zápolily t��
�y hne� z pěti krajů. Do Pra�
hy p�ijeli učitelé a učitelky se 
sv��i žákovsk��i t��y z Ús�

teckého, Par�u�ického, Li�e�
reckého a St�e�očeského kraje 
a svého zástupce �ěl i Kraj Vy�
sočina. O�hajo�y všech no�ino�
van�ch učitelek a učitelů však 
�ěly �noho společného – elán, 
chuť zvítězit, �okázat, že právě 
v jejich škole učí ten nejlepší.

„Asi se �u�u opakovat, ale �ě 
kaž�� rok p�ekvapuje, jak žá�
ci �ove�ou vystihnout a popsat 
vlastnosti sv�ch o�lí�en�ch uči�
telek a učitelů. Stává se, že jsou 
p�i regionálních kolech p�ekva�
peni i sa�otní kanto�i,“ �íká za�
kla�atel ankety a školsk� o��

�u�s�an Slávek Hrzal. „Kaž�� 
rok se potvrzuje, že �ěti uzná�
vají oso�nosti, které �ají s�y�
sl pro hu�or, jsou sprave�livé, 
náročné, u�í učit a u�ržet po�
zornost a kázeň. Rá� �ych po�ě�
koval za po�poru a po�oc vše� 
partnerů�, kte�í se na anketě 
Zlat� Á�os po�ílejí, teď p�e�e�
vší� za organizaci regionálních 
kol, a sa�oz�ej�ě žáků�, kte�
�í své o�lí�ené učitelky a učite�
le �o ankety no�inovali, a také 
pe�agogů�, že no�inaci p�ija�
li. Bez nich �y anketa ne�ohla 
existovat.“

Zná�e te�y se�ifinalisty 
ankety Zlat� Á�os. O to�, k�o 
postoupí �o závěrečn�ch �ojů 
o korunku krále česk�ch uči�
telů, rozho�nou sa�i soutěží�
cí 11. ��ezna. Do Prahy p�ije�
�ou vyz�rojeni t�e�i p�e��ěty, 
které ji� na cestu s�alí jejich 
žáci. A �u�e jen na nich, jak 

jich �okážou využít p�i své� 
vystoupení. Po skončení se�i�
finále čeká všechny soutěžící 
p�ijetí prezi�ente� repu�liky 
na Pražské� hra�ě.

Finále ankety o nejo�lí�eněj�
šího učitele České repu�liky se 
uskuteční 27. ��ezna. Na ně� 
�u�e �inistre� školství koru�
nován Zlat� Á�os 2020. 

Anketa Zlat� Á�os se letos 
p�ipojila k oslavá� 350. v�ročí 
��rtí Jana A�ose Ko�enské�
ho. Na pražské� p�e�stavení 
scénického oratoria La�yrint 
otiskne Zlat� Á�os svou stopu 
�o speciální �laž�ice, která pak 
�u�e u�ístěna u školy, k�e učí, 
jako sy��ol stopy, kterou učite�
lé zanechávají v sr�cích sv�ch 
žáků. Oslavy Dne učitelů vyvr�
cholí 28. ��ezna galavečere� 
v reprezentačních prostorách 
hotelu A��assa�or Zlatá Husa.
 Karla TONDLOVÁ

Na konci le�na po�á�ala St�e��
ní škola gastrono�ie a far�á��
ství Jeseník XVI. ročník soutěže 
o��orn�ch �ove�ností cukrá�ů 
juniorů O Priessnitzův �ortík. 
Kongresov� sál Priessnitzov�ch 
léče�n�ch lázní poskytl �ůstoj�
né prostory pro soutěžící z celé 
České repu�liky.

Tento školní rok se soutěže 
z�častnilo celke� �vanáct zá�
stupců škol z Moravy a Čech. 
Akci zahájila �e�itelka St�e�ní 
školy gastrono�ie a far�á�ství 
Jeseník Silvie Pernicová, která 
p�ivítala všechny soutěžící, hos�
ty a návštěvníky akce. Ve�oucí 
učitel o��orného v�cviku Lu�ěk 
Unger�ann provázel celou akci 
sv�� o��orn�� ko�entá�e�. 

Největší prestiž této soutěži 
�o�ává již tra�iční ho�nocení 
nejkrásnějšího �ortu. Po� pro�
st�� té�ate� s názve� Dětsk� 
�s�ěv se vše� hostů� i poro�
tě vyskytla p�e� oči�a neuvě�i�
telná, fascinující �íla. Na první 
pohle� �álok�o vě�il, že je�not�
livé �orty pocházejí z rukou žá�
ků, kte�í ještě neo��rželi v�uč�
ní list v o�oru cukrá�, a p�esto 
jsou schopni upéci tak fascinu�
jící �orty. Ty soutěžící vytvo�ili 

již na sv�ch školách po� ve�e�
ní� učitelů o��orného v�cvi�
ku. Porota ho�notila celkovou 
h�otnost �ortu, která nes�ěla 
p�esáhnout váhu 5 000 g, vho��
nost použit�ch surovin, v�tvar�
nou �roveň a techniku prove�
�ení. Nelehk�� �kole� �yla 
pro ho�notitele také �egustač�
ní zkouška je�notliv�ch vzorků.

Na první� �ístě se u�ístila 
Karolína Šafránková ze SŠ o��
cho�u, �e�esel a služe� Ža��
�erk.

St�í�rnou p�íčku o�sa�ila 
Eliška Salvetová ze SŠ hotelo�
vé a služe� Kro�ě�íž. T�etí po�
zici získala Anna Plášková ze 
St�e�ní školy gastrono�ie a far�
�á�ství Jeseník.

Druh��, již tra�iční� sou�
těžní� �kole� �ylo naz�o�ení 
perníků o prů�ěru 15 až 20 c�, 
a to vše �o časového li�itu še�
�esát �inut. Na první pohle� 
se �ohlo z�át, že vy�ě�en� čas 
není �ostačující pro tak je�nou 
a o��ornou práci. Je však nut�
né z�ůraznit �ůležit� fakt. Cuk�
rá�ské klání se stalo �i�o ji�
né také vynikající �o�elovou 
situací pro �ěžnou praxi. K�e 
jin�e �ohou žáci získat tak �o�

konalou si�ulaci časové tísně 
a práce než na soutěži? St�e�ní 
škola gastrono�ie a far�á�ství 
Jeseník opět potvr�ila je�no ze 
sv�ch hesel, a to, že je škola 
pro život. 

První �ísto v této �isciplíně 
získala Anna Plášková ze St�e��
ní školy gastrono�ie a far�á��
ství Jeseník. Druhou p�íčku o��
sa�ila A�éla Huserová ze SOŠ 
a ZŠ Města Al�rechtice, �ron�
zová p�íčka čekala na Karolínu 
Machalovou ze SŠ hotelnictví 
a služe� a VOŠ v Opavě.

Již tra�ičně pokračovala sou�
těž posle�ní� �kole�. Je�nalo 
se o �ekoraci �vou kusů restau�

račního �oučníku v časové� li�
�itu t�icet �inut. Naaranžování 
lívanců na �ezertní talí�e ne�u�
sí ��t na první pohle� nic těžké�
ho. Jenže k�yž si �la�í cukrá�i 
�useli ušlehat šlehačku ručně, 
zjistili, že zápas o v�hru ne�u�
�e tak lehk�, jak se na první 
pohle� z�álo. 

V celkové� vyho�nocení sou�
těže první �ísto o�sa�ila sou�
těžící z po�á�ající St�e�ní školy 
gastrono�ie a far�á�ství Jese�
ník Anna Plášková, �ruhé �ísto 
Eliška Salvetová ze SŠ hotelové 
a služe� Kro�ě�íž a t�etí San�
�ra Zá�ranská ze SOŠ Prostějov.

Lenka LUKEŠOVÁ

Poslední regionální kolo ankety Zlatý Ámos se uskuteč-
nilo na konci února v prostorách Sněmovny Parlamentu 
České republiky. Do semifinále postoupil učitel Základ-
ní školy Polnička ve Žďáru nad Sázavou Štěpán Prokop 
spolu s Jarmilou Jaroschovou ze Základní školy Podbo-
řany, která se stala Ústeckou Ámoskou 2020.
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Baletky
MIŘENKA ČECHOVÁ

Baletky �ají vž�y �vě tvá�e, 
us�ěvavou a �okonalou, kte�
rou vi�í pu�liku�. A pak tu 
o�vrácenou, k�yž z�izí za 
oponou, p�e�pisov� �s�ěv 
ji� spa�ne a tvá� se zk�iví 
�o ztrhaného škle�u, proto�
že se �usí. P�i tanci totiž ne�
�ůžou ��chat pusou. T�eští 
oči a lapají po �echu. Autor�
ka – režisérka a tanečnice – 
vychází z vlastních zkuše�
ností a �eníkov�ch zápisků. 
Její próza je se�eironick��, 
syrov�� a nelítostn�� o�ra�
ze� stu�ií na taneční kon�
zervato�i a pražského života 
v �ivok�ch 90. letech. Více 
na www.paseka.cz.

BOTANICKÁ ZAHRADA ZVE DO VINOTÉKY

Navštivte v�stavu fotografií 
nejv�zna�nějšího českého 
orientalisty Aloise Musila. 
Unikátní v��ěr fotografií svě�
tozná�ého orientalisty, cesto�
vatele a spisovatele  z p�elo�u 
19. a 20. století �u�e k vi�ě�
ní v galerii zá�ku Do��íš �o 
15. ��ezna. Fotografie z cest 
po Orientu jsou oso�it�� o��
razov�� zápisníke� vě�ce, 
kter� je po�izoval p�e�evší� 
pro �oku�entační �čely. Po�
sléze posloužily jako ilustrace 
jeho četn�ch knih a poje�nání. 
Více na www.za�ek�o�ris.cz.

Ji�í Lá�us a Ji�í Kylián – �vě 
v�razné oso�nosti kulturního 
světa spojuje nejen letité p�á�
telství, ale také pozoruho�n� 
�iva�elní počin. Literárně��a�
letní ko�pozice Kylián: Naro�
zen v cizině s po�titule� Po�
ví�ky a fil�ové �iniatury 
ane� Kaž�� z nás je věčn�� 
e�igrante� je na progra�u 
pražského �iva�la Viola 13. 
��ezna. Poví�ky proslulého 
tanečníka a choreografa Ji�í�
ho Kyliána v oso�ité interpre�
taci Ji�ího Lá�use �oplňují fil�
�ové �iniatury, které Ji�í Ky�

lián natočil v�hra�ně pro tuto 
p�íležitost a ve kter�ch sá� 

vystupuje. Více infor�ací na 
www.�iva�loviola.cz.

JIŘÍ LÁBUS ČTE POVÍDKY VE VIOLE 

Den sva�eného vína se �u�e ko�
nat ve vinotéce sv. Klára trojské 
�otanické zahra�y 3. ��ezna. 

Ryzlink r�nsk� je je�nou 
z klíčov�ch o�rů� vinné révy 
zastoupen�ch na vinici sv. Klá�
ry. Jeho pěstování �á v Praze 
�louhou tra�ici a ve z�ejších 
po��ínkách se �u skvěle �a�
�í. Tato o�rů�a �á svůj �e�
zináro�ní �en, kter� p�ipa�á 
na 13. ��ezna. „P�ijďte k ná� 
�o vinotéky, k�e ochutnáte v��
�ěr vzorků Ryzlinku r�nské�
ho, a to jak �la�ší ročníky, tak 
i něco z našeho archivu. Má�
�e pro vás schované ročníky, 
které už nejsou v pro�eji, i ty, 
které �o láhví teprve půj�ou,“ 
�íká Eliška Muchnová, ve�oucí 
z�ejší vinotéky. Více infor�ací 
na www.�otanicka.cz.

ORIENT NA DOBŘÍŠSKÉM ZÁMKU
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Clou� je ve skutečnosti �atové 
centru� roz�ístěné různě po 
světě s vysokorychlostní� p�i�
pojení� k internetu, které na�
�ízí služ�y různé �rovně a �á 
na�stav�y pro správu a konfi�
guraci uživateli (zpravi�la vy�
školen� pracovník na �rovni 
a��inistrátora, ev. architekta). 
Myšlenka poskytovat služ�y 
�atového centra rozho�ně není 
nová a pa�ětníci si �okážou 
vzpo�enout na �o�u, k�y služ�
�y �atového centra poskytova�
ly různé fir�y už na konci 70. 
a v 80. letech �inulého století, 
te�y p�e� více než čty�iceti le�
ty, a to i u nás. Teh�y se t�e�a 
�z�y JZD (je�notné ze�ě�ěl�
ské �ružstvo) počítaly centrál�
ně v je�né v�početní stanici 
pro cel� okres a �ata pro v��
počty se ta� �ostávala „ka�e�
lov�� p�enose�“ – �četní vo�
zil �ěrné štítky ne�o poz�ěji 
�agnetickou pásku v ka�ele. 
Nazpět si opět v ka�ele p�ivá�
žel v�stupní sestavu a v kan�
celá�i ji pak st�íhal na prouž�
ky – v�platní pásky. 

Podle odebraného výkonu
P�e� �vaceti lety se začala o��
jevovat �yšlenka „utility co��
puting“ – te�y počítání po�le 
o�e�raného v�konu, něco jako 
plat�a za elekt�inu. O�e�ere�
te určit� počet strojového času 
serveru a po�le toho zaplatí�
te. V této �o�ě už fungoval in�
ternet a �ylo �ožné si nechat 
z�í�it linku �ezi fir�ou a �a�
tacentre�, které toto poskyto�
valo, a prová�ět v�početní ope�
race vz�áleně. Poku� to něk�o 
používal, pak některé fir�y 
takto provozovaly různé eko�
no�ické systé�y, ovše� zna�
�enalo to pouze, že ne�usely 
stavět vlastní �atové centru� 
a kupovat vlastní servery, vše 
ostatní si �usely zajistit sa�y, 
vlastní�i za�ěstnanci. Tento 

způso� se �o�nes používá jako 
je�na z poskytovan�ch služe� 
v rá�ci clou�u – infrastruktu�
ra jako služ�a – a oproti stavu 
p�e� �vaceti lety je �oplněn 
p�e�evší� o pokročilou virtua�
lizaci – virtuální servery jsou 
sice o� se�e logicky o��ělené, 
ale fyzicky tuto infrastruktu�
ru s�ílí.

Současný cloud
Co te�y o�lišuje současn� 
clou�? P�e�evší� je to �ro�
veň poskytovan�ch služe�, 
za�ezpečení a na�ízené �ož�
nosti a��inistrace prost�e�í. 
Služ�y jsou poskytované na 
různ�ch �rovních zajištění, 
po�le poža�avků zákazníka 
a s garantovanou �ostupnos�
tí. Tato �ostupnost se počítá 
v procentech �ostupnosti služ�
�y vůči celkové�u času a zpra�
vi�la začíná na 99,5 procenta 
a lze jít v�še. Datacentra jsou 
za�ezpečená vůči vše� �ysli�
teln�� �toků� a jsou záloho�
vaná �alší�i �atacentry, �ezi 

ni�i pak jsou takové vz�ále�
nosti, které vylučují postiže�
ní více �atacenter je�nou ni�
čivou u�álostí. Taková u�álost 
�ůže ��t t�e�a pá� leta�la ne�
�o i �eteoritu, ale také t�e�a 
�o��ov� �tok, ze�ět�esení 
apo�. Vel�i často jsou �atová 
centra u�ístěna na různ�ch 
kontinentech a p�i konfiguraci 
záložního systé�u si �ůže�e 
navolit, že nap�íkla� chce�e 
v�početní kapacitu o�e�írat 
z centra v Holan�sku, záloho�
vat ji centre� v Irsku a �ruhá 
záloha pak �ůže ��t u�ístěna 
t�e�a v USA. To vše si �ůže�
�e v prost�e�í portálu sa�i 
nakonfigurovat. Tí� získá�e 
v�početní kapacitu rozprost�e�
nou po celé� světě a vů�ec ne�
�usí�e vě�ět, na které� �ís�
tě světa jsou naše �ata ulože�
na, zálohována, zpracovávána. 
Proto také clou� – �rak o�a�
lující většinu světa a něk�e 
v ně� jsou u�ístěny je�not�
livé prvky, které ná�i poža�
�ované služ�y zajistí.

Server s operačním 
systémem
Ovše� tí�, že si �ůže�e pro�
naj�out v�početní kapacitu 
serveru, služ�y z�aleka ne�
končí. Může�e si pronaj�out 
p�í�o server s operační� sys�
té�e�, kter� je nakonfiguro�
van� po�le našich poža�avků 
za�an�ch na portálu �aného 
clou�u. Kaž�� clou� �ává �ož�
nost použít několik různ�ch 
operačních systé�ů i různé 
verze. Poku� používá�e služ�
�y na této �rovni, pak se ne�

�usí�e starat o a��inistra�
ci těchto operačních systé�ů 
a jejich aktualizaci, jen v por�
tálové� rozhraní za�á�e uži�
vatele, po� kter�� chce�e p�i�
stupovat, a po� ní� pak insta�
luje�e naše vlastní aplikace. 
Tí� ovše� �ožnosti z�aleka 
nekončí. Může�e použít také 
v clou�u provozovanou �ata�
�ázi jako služ�u a vytvo�it si 
v ní vlastní ta�ulky, které �u�
�e násle�ně naše aplikace po�
užívat. Může�e ovše� jít ještě 
�ál a o�je�nat si p�í�o služ�u 
aplikace. 

Aplikační servery
Půvo�ně se služ�y aplikace 
o�ezovaly jen na we�ové služ�
�y – různé portály či re�akční 
systé�y. Po�ocí portálu clou�
�u �ylo �ožné nakonfigurovat 
poža�avky na we� a u�ístit �o 
něj pouze svůj vlastní o�sah. 
Tato for�a ještě �nes �noh�e 
funguje u lokálních poskyto�
vatelů, ovše� velké celosvě�
tové clou�y jsou již �ál a na�
�ízí také prost�e�í aplikačních 
serverů ne�o i cel�ch aplika�
cí. Aplikaci je pak nutné psát 
s ohle�e� na prost�e�í clou�u, 
použít funkce, které �á clou� 
specifické, v�ho�ou však je, 
že je �ožné takovou aplikaci 
pouze u�ístit �o aplikačního 
serveru clou�u a vše ostatní 
již zajišťuje clou� – není nut�
né se te�y starat o �atové cen�
tru� a servery v ně�, ale ani 
o operační systé�y, �ata�áze 
a aplikační servery – pouze si 
u�ržovat vlastní aplikace, ne�
�o �okonce jen vlastní �ata. To 
platí v po�nikové� prost�e�í 
p�e�evší� pro stan�ar�izova�
né ekono�ické aplikace. 

Tí� js�e se ve spirále �osta�
li vlastně zpět na začátek, k�y 
JZD (ne�o i jiné fir�y) zpra�
covávala �ata v je�notné� 
prost�e�í centrálně v je�né 
v�početní stanici, sho�n�� 
progra�e� vlastněn�� �a�
nou v�početní stanicí, a pla�
tila poplatky za spot�e�ovan� 
strojov� čas, jen to �nes není 
centrálně pro okres, ale kli��
ně pro cel� svět.

 Vladimír MÜLLER

CLOUDOVÉ SLUŽBY ANEB CO SI MŮŽEME KOUPIT
O cloudu jsme už několikrát psali v souvislosti s domé-
nou, prezentací školy a jejími webovými stránkami a sa-
mozřejmě i bezpečností a provozem mailových služeb. 
Zkusme se nyní trochu víc podívat na to, co to vlastně je 
a co nám může poskytnout.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ PORTÁL NEZKLAMOU

Pokračování �spěšn�ch tréninků �en�
tální kon�ice na kaž�� �en v roce p�i�
náší opět osvě�čená, a p�esto neot�elá 
cvičení, p�i nichž si �ez jak�chkoli po�
�ůcek �ůže kaž�� potrénovat �ozkové 
závity. Autorka je psycholožka, p�ekla�a�
telka a tlu�očnice. Učí na univerzitách 
a aka�e�iích t�etího věku, ve�e p�e�náš�
ky v knihovnách a v aktivizačních progra�ech pro seniory.

Hle�áte se�e sa�u? Vy�ala jste se po 
nesna�né cestě ke své skutečné po��
statě? Kniha ně�ecké terapeutky in�
spirovaná slavn�� titule� Ženy, které 
�ěhaly s vlky, �yla napsána na po�oc 
vše� žená�, které se na po�o�nou pouť 
vy�aly. Text je koncipován jako průvo��
ce, kter� �oporučuje zvláště zají�avá 
�ísta a varuje p�e� �skalí�i, inspiru�
je a na�ízí �osu� nepoznané zážitky. 

Žije�e v �o�ě, k�y si �ůže�e �ovolit vlastnit 
ho�ně věcí. Čí� více věcí, tí� snáze vzniká ne�
po�á�ek. P�estává�e rozlišovat ho�notné o� ne�
ho�notného. To �á špatn� vliv na to, jak se cítí�e. Autorka ve své 
nové knize ra�í vypo�á�at se s tí�to pro�lé�e� zá�avně, a to v ně�
kolika krocích: Zvolte to, co si ponecháte. Vytvo�te z toho �á�. Vtisk�
něte �u svou in�ivi�uální po�o�u. Zvykněte si tento �á� u�ržovat. 

Proč v nás sa�ota v polární noci na ho�
rách vz�uzuje strach? Jak nás ohrožuje 
světeln� s�og? Jak inspiruje t�a u�ěl�
ce? Autorka, norská noviná�ka, se vypra�
vila na pěti�enní po�yt v polární noci 
na norsk�ch horách. Píše o to�, proč je 
po��vání v te�notě prospěšné, proč �y�
cho� si �ěli t�y vážit a prožívat ji, p�estože se jí o�ává�e. 
Naj�ete tu i �ryvky z �eníků Christiane Ritterové, která strá�
vila s �anžele�, lovce� arktické zvě�e, rok na Špic�erkách.

Posilování mentální kondice

Cesta hrdinky

Pořádek v pokoji, 
pokoj v duši

Tma

JANA BÍLKOVÁ

SABINE GROTH

GRETCHEN RUBIN

SIGRI SANDBERG
Toníka trápí noční �ůra: V noci 
se na něj často �ítí o�rovské čer�
né náklaďáky. Bojí se kvůli to�u 
cho�it spát. Ani on, ani jeho ro�i�
če si s tí� nevě�í ra�y. Je�nou je 
Toník u �a�ičky a prozra�í jí, co 
ho trápí. A �a�ička ví, jak na to. Autor knihy je finsk� psy�
chiatr, terapeut a kouč, je�en z inovátorů v p�ístupu za�ě�
�ené� na �ešení. Ve Finsku �á svůj televizní po�a�, je �e�
zináro�ně uznávan�� o��orníke�. 

Toníkův zlý sen
BEN FURMAN

Kniha p�e�stavuje praktická cvičení, 
která po�ohou čtená�i osvojit si �ove��
nost vší�avosti, �činně se orientovat 
v �ezili�sk�ch vztazích, regulovat své 
e�oce a tolerovat stres. Auto�i staví na 
zákla�ech �ialekticko��ehaviorální te�
rapie, jejíž �činnost �yla prokázána p�i 
léč�ě �uševních poruch a potíží, zej�é�
na těch charakterizovan�ch neschopností zvlá�at své e�oce.

Jak vyjít s li��i, se kter��i nesouhla�
sí�e? Spolupráce se v současné� svě�
tě stává stále náročnější a zároveň ne�
z�ytnější. Poku� chce�e, a�y vzniklo 
něco, na če� ná� oprav�u záleží, často 
�usí�e spolupracovat s li��i, i k�yž 
s ni�i nesouhlasí�e, ne�á�e je rá�i 
ne�o ji� ne�ůvě�uje�e. Vel�i prak�
tickou a inspirativní knihu zakončuje 
popis šestit��enního kurzu pružné spolupráce.

Emoce pod kontrolou

Spolupráce s nepřítelem

KOLEKTIV AUTORŮ

ADAM KAHANE

Pepík Popleta je trochu popleta a leccos 
v �ate�atice ne�o pravopise se �u plete. 
K�yž získá kouzelné pero, začnou se �ít 
oprav�ové �ivy. Pepík začne cestovat a �o�
stane se tak nap�íkla� �o Yellowstonského 
náro�ního parku. Děti po�ocí v�sle�ků luští tajenky. Text 
a tajenky na se�e navazují a vytvá�ejí je�no�uch� p�í�ěh, 
což �ěti více �otivuje k počítání. Sešit je �oplněn o skr�vač�
ky a o�rázky vy�arvované po�le v�sle�ků.

Počtář Pepík Popleta
IVA NOVÁKOVÁ



Zapojte se do celostátní soutěže 
JARNÍ WOCABEE ŠAMPIONÁT 
WocaBeee je jednoduchá a efektivní online aplikace, která přináší 
do škol revoluci v učení cizích jazyků – konkrétně slovní zásoby. 
Zaručeně zpestří výuku, žákům přináší lepší výsledky a naučí je  
i výslovnost. Zároveň učitelům šetří čas, který by strávili zkoušením 
žáků anebo opravováním písemek! Není potřeba ji instalovat  
a funguje pro jakýkoliv cizí jazyk a na všech zařízeních –  
tablet, mobil, počítač. Průměrné hodnocení od desítek tisíc spoko-
jených uživatelů je 5 z 5 hvězdiček.

Vyzkoušejte aplikaci a zapojte se tak do JARNÍHO WOCABEE 
ŠAMPIONÁTU. Žáci v aplikaci získávají za procvičování body – 
tzv. WocaPoints. Třídy, které v průměru, resp. v přepočtu na žáka 
nahrají nejvíc bodů, se stanou vítězi okresního kola. Platnost 
aplikace jim bude prodloužena, a postupují dále. Krajské kolo 
bude probíhat v dubnu a finální celostátní kolo v květnu 2020.  
Víc informací o šampionátu najdete na: 
www.wocabee.app/soutez 

Ze všech, kteří se do WocaBee šampionátu zapojí, 
vylosujeme 31.3.2020 výherce:

MEDIÁLNÍ  PARTNER: TÝDENÍK ŠKOLSTVÍ PARTNER: REKLAMNEBALIKY.SK

Učitelé jsou do slosování zařazeni za každou objednanou třídu  
samostatně, takže vyšší počet tříd znamená vyšší šanci na 
výhru.

Soutěžní podmínky: Do závěrečného slosování 31.3.2020 budou 
zařazeni všichni, kteří objednají měsíční (zkušební) verzi aplikace 
WocaBee na www.wocabee.app, přičemž objednávku zadají 
do 17.3.2020 23:59 a splní jednoduchou podmínku: Učitel zadá 
žákům alespoň 2 balíčky slovíček.

Žák alespoň 2 balíky splní za domácí úkol. 
Třída, která vyzkouší online písemku, hraje o WocaBee zdarma 
do konce šk.roku.

Poznámka: Objednávky zadané mezi 17.2. a 29.2.2020  
budou mít v systému automaticky prodlouženou platnost  
až do 31.3.2020!

Těšíme se na Vaši účast!

CENY PRO UČITELE:
1.cena: 40” Full HD Smart 
Televize
2.cena: Luxusní wellness 
pobyt pro 2 osoby
3.cena: 3 x Mobilní telefon

CENY PRO ŽÁKY:
1.cena: E-koloběžka 
 & hodinky XIAOMI
2.cena: X-BOX One
3.cena: 3 x Tablet

CENY PRO TŘÍDY:
3 x WocaBee do konce šk. 
roka zdarma  

CENY PRO ŠKOLY:
3 x Kávovar do sborovny

PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná-Mizerov 
tel. 596 338 027
e-mail: nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz
nabízí školám, školským zařízením, dalším pedagogickým 
institucím, odborovým organizacím a orgánům státní správy 
ve školství odbornou publikaci

Právní rámec řízení škol a školských zařízení
5. vydání          autor Jiří Valenta

Neznalost zákona neomlouvá – tato stará 
zásada platí beze zbytku i dnes a měla by 
být dostatečnou motivací ke studiu alespoň 
základních souvislostí, které vyplývají 
z  našeho právního řádu při řízení školy 
a školského zařízení. 

Předkládaná publikace si klade za cíl 
pomoci ředitelům a  dalším vedoucím 
pracovníkům škol a  školských zařízení, 
ale také odborným pracovníkům orgánů 
veřejné správy orientovat se ve spleti 
právních norem, jež se uplatňují při řízení 
škol a  školských zařízení. Dílo je struk-
turováno tak, aby jej mohli používat 
efektivně jak začínající ředitelé, kteří teprve 
hledají základní souvislosti, tak i  zkušení 
řídící pracovníci, kteří se potřebují rychle 
dobrat  odpovědi na konkrétní otázku 
z vybrané oblasti práva. Základní vhled do 
právních souvislostí procesu vzdělávání by 
měli mít i jednotliví pedagogičtí pracovníci. 
Proto by předkládaná publikace neměla 
chybět v  žádné sborovně a  učitelské 
knihovně, protože dává odpovědi na otáz-
ky, které řeší všichni pedagogové.

Publikace nabízí poměrně obsáhlý 
a  přitom přehledně strukturovaný výčet 
nejdůležitějších oblastí práva, které je nut-
no brát v úvahu při řízení školy a školského 
zařízení. Nechybí ani příklady z  praxe, 
odvolávky na nejdůležitější judikaturu 
a  užitečné vzory. Všechny pasáže jsou 
zpracovány s  ohledem na potřeby školské 
praxe, a  to jak při výběru jednotlivých 
oblastí práva, tak i  při zpracování jejich 
obsahu. 

Páté, přepracované vydání reflek-
tuje všechny změny v právních předpisech 
ovlivňujících řízení škol a  školských 
zařízení, ke kterým došlo v poslední době, 
a  zobrazuje právní stav k  15. 7. 2019. 
Samozřejmostí je přizpůsobení výkladu 
vlivu nového občanského zákoníku na 
školskou praxi.

Autor čerpal z mnohaletých zkušeností 
garanta a  lektora studia pro ředitele škol 
(tzv. funkčního studia), z bohaté konzultační 
praxe v  oblasti řízení škol a  samozřejmě 
z ohlasů a požadavků účastníků nesčetných 
seminářů a přednášek v rámci své lektorské 
činnosti. Z  tohoto důvodu může být tato 
publikace vhodným materiálem pro uce-
lenou přípravu ředitele školy a  školského 
zařízení k  výkonu jeho funkce na všech 
úrovních a formách této přípravy.
Z obsahu:

  základní pojmy z teorie práva: 

soukromé a  veřejné právo, prameny 
práva, platnost a  účinnost právních 
předpisů, výklad právních norem aj.;

  ústavní právo: 
vztah orgánů veřejné moci a  jednot-

livých škol, vzájemné postavení zřizovatele 
a ředitele školy aj.;

  občanské právo: 
zásady soukromoprávních vztahů, 

právní jednání, uzavírání a  plnění smluv 
– závazkové právo, ochrana osobnosti 
žáka a  učitele, autorskoprávní ochrana, 
odpovědnost školy za škodu a  újmu 
vzniklou žákům a  dalším osobám a  za 
škody vzniklé škole, majetkové vztahy ve 
škole aj.;

  pracovní právo:
vznik, změna a zánik pracovněprávních 

vztahů, odměňování zaměstnanců školství, 
pracovní doba, překážky v práci, dovolená, 
odpovědnost za škodu v pracovněprávních 
vztazích aj.;

  školská legislativa: 
školský zákon a  zákon o  pedagogick-

ých pracovnících, prováděcí předpisy ke 
školským zákonům, další vzdělávání peda-
gogických pracovníků aj.;

  správní právo:
vztah školského zákona a  správního 

řádu, rozhodování ředitele školy o právech 
a povinnostech ve vzdělávání aj.;

  rodinné právo:
vztah zákonných zástupců a  školy, 

sociálněprávní ochrana dětí, úprava 
poměrů nezletilých aj.;

  finanční právo:
rozpočet školy, jeho rozpis a  čerpání, 

hospodaření příspěvkové organizace, 
výkon kontroly aj;

  vzory, schémata a pracovní pomůcky:
pracovní smlouva, platový výměr, do-

hody o  pracích konaných mimo pracovní 
poměr, soukromoprávní smlouvy (s  part-
nery školy), rozhodnutí ředitele školy 
o  právech a  povinnostech ve vzdělávání, 
evidence pracovní doby, plán DVPP, 
jmenování do funkce   a odvolání z funkce, 
výpověď z  pracovního poměru, dohoda 
o  zvýšení kvalifikace, dohoda o  srážkách 
ze mzdy a  platu, pomůcka k  posouzení 
kvalifikace pedagoga, pomůcka k zařazení 
do platového stupně aj.

Součástí publikace je vložené CD-R, které 
obsahuje úplné znění vybraných právních 
předpisů, všechny vzory dokumentů uve-
dených v  textové části publikace a některé 
další užitečné materiály ke stažení.

Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese nakladatelství Paris.
PARIS 8/2019, cena 460 Kč (+ manipulační náklady), 

brož., 410 stran, CD-R s přílohami


