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„Dej světu to nejlepší, co máš, na oplátku dostaneš opět to nejlepší.“ Madeline Bridgesová

V úvodu byl zmíněn návrh, 
který v Poslanecké sněmovně 
předložili Piráti. Ti navrhují, 
aby se platy učitelů zákonem 
stanovily v určitém poměru 
k průměrné mzdě. Každoroč-
ně by se mohly podle její výše 
valorizovat. 

Návrh mi připadal rozum-
ný, protože by zabezpečoval 
všem učitelům určitou jistotu 
a perspektivu. Mimořádně dů-
ležité by to bylo i pro ty, kte-
ří by o učitelském povolání ve 
své životní cestě s předstihem 
uvažovali. Pokud by byly platy 

učitelů takto ošetřeny, tak by 
si žádná politická strana ne-
mohla každoročně připisovat 
politické body získané svým 
účinkováním v hokynářském 
dohadování.

Přítomný ministr školství 
byl jiného názoru. Zdůraznil, 
že je především nutné usilovat 
o celkové zvýšení prostředků 
směřujících do školství. A při 
jejich zvýšení – hovořil o nut-
ném navýšení na pět procent 
HDP – by se samozřejmě tyto 
peníze použily nejen na platy 
učitelů, ale i nepedagogických 

pracovníků a na řadu dalších 
potřebných věcí. 

Po jeho slovech mi nebylo 
dostatečně jasné, proč by se 
při prioritním úsilí o obecné 
navýšení prostředků směřu-
jících do školství nemohl rea-
lizovat i návrh Pirátů. Nemy-
slím si, že souběh pirátského 
návrhu a představ ministra by 
byl ve vzájemném rozporu. Za-
tímco pirátský návrh by při 
své realizaci přinesl okamžité 
a jasné výsledky, úsilí o obec-
né navýšení prostředků na pět 
procent HDP je v podstatě již 
dlouhá léta opakovaným poža-
davkem. Nikde a nikdy přitom 
není a nebylo přesvědčivě ře-
čeno, že právě taková výše je 
skutečně potřebná, nezbytná 
či optimální. Jedinou argumen-

tací pro takto stanovená pro-
centa bývá pouze porovnání 
statistických dat s ostatními 
státy. O tom, že v našich po-
měrech se mnozí nikoliv neo-
podstatněně domnívají, že ve 
školství je stále plno černých 
děr, v nichž se peníze neeko-
nomicky ztrácejí, se přitom 
spíše mlčí. 

Ministr R. Plaga by však dě-
lal špatně svoji práci, kdyby 
se o takové navýšení nesna-
žil a samozřejmě o tom v mé-
diích nemluvil. Rozhodně by 
ale neměl svými slovy bloko-
vat řešení přicházející z opo-
zičních stran, která by pozi-
tivně přispívala ke zlepšení 
situace v rezortu, v jehož čele 
dočasně stojí.

František MORKES

PLATY UČITELŮ NAVÁZANÉ NA PRŮMĚRNOU MZDU
První březnovou neděli se v televizi diskutovalo o škol-
ství. Na rozdíl od emotivních a bojovných diskuzí byla ta-
to spíše přátelským popovídáním o problémech. Ze vše-
ho nejdříve se hovořilo o penězích. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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„Konečně jednou z poradny přišlo seriózní doporučení...!“
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Nadační fond Albert vyhlašuje celostát-
ní soutěž Finále Zdravé 5. Děti si díky ní 
upevňují znalosti vyváženého stravová-
ní, a navíc i rozvíjí svoji kreativitu. Záro-
veň se naučí už od nízkého věku dobré 
týmové spolupráci. V letošním kuchař-
ském klání si malí kuchtíci poměří síly 
v přípravě zdravých svačinek s ovocem 
nebo zeleninou. O postupu do květnové-
ho finále rozhodne odborná porota a ve-
řejnost. Program Zdravá 5 akreditovaný 
ministerstvem školství učí děti zdravému 
stravování hravou formou již šestnáct let. 
Do finále Zdravé 5 se do 15. dubna mohou 
přihlašovat tříčlenné týmy z mateřských 
i základních škol, dětských domovů a vol-
nočasových sdružení. „Úkolem malých 
kuchtíků je připravit zdravou a vyváže-
nou svačinku, která obsahuje ovoce ne-
bo zeleninu. Při výběru surovin na va-
ření by se měli vejít do sta korun,“ říká 
k podmínkám soutěže manažerka Zdra-
vé 5 Alena Paldusová.

Alena PALDUSOVÁ

V únoru se žáci Základní školy Uničov, 
Šternberská, díky 2D projekci brněnského 
planetária vydali do naší Sluneční soustavy. 
Cesta do vesmíru v pohodlí křesla a poutavé 
putování mezi jednotlivými planetami nás 
opravdu zaujaly. Cesta Galaxií nás doved-
la do míst, kde se rodí nové hvězdy, pavu-
činy mlhovin, ale také na všechny planety 
Sluneční soustavy, o kterých se učíme ve 
škole. První zastávkou byl Měsíc, dalším 
místem Mars, který je ze všech planet nej-
více podobný Zemi. Pak jsme pokračova-
li k plynným obrům – Jupiteru, Saturnu, 
Uranu a Neptunu. 

Planetárium v Brně bylo pro žáky ne-
nahraditelným zážitkem, za kterým nyní 
nemusíme cestovat nijak daleko. Zázemí 
planetária je moderně zařízeno, sál s pro-
jekcí byl pro žáky i pedagogy velkým pře-
kvapením. Také jsme si prošli „vědeckou 
stezku“ s několika interaktivními expo-
náty, jako je kaleidoskop, pixelová stěna, 
zvukovod, planetární siloměr nebo spek-
troskop.

Pavla PĚNČÍKOVÁ

Zimní olympiádu vyhrál Liberecký kraj po-
osmé v historii. Olympijskou štafetu při zá-
věrečném ceremoniálu převzal Olomouc-
ký kraj, který v roce 2021 uspořádá letní 
Olympiádu dětí a mládeže. „Jsme velmi rá-
di, že si naši mladí sportovci drží dlouho-
době vysokou laťku v úspěšnosti na olym-
pijských hrách mládeže. Ovšem výsledky 
nejsou hlavním cílem. Důležitá je zejména 
dětská radost z pohybu a z toho, že se účast-
níci mohou setkávat se svými vrstevníky 
a společně sdílet své úspěchy, sny a olympij-
skou myšlenku,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek 
libereckého hejtmana pro rezort školství. 
Nejlepší sportovkyní byla Kateřina Duško-
vá, která závodila v kategorii starších dívek 
ve dvou disciplínách, a to v běhu na tři ki-
lometry klasicky a na stejnou vzdálenost 
volně. V obou disciplínách předběhla své 
soupeřky a získala zlaté medaile. 

Táňa PIKARTOVÁ

Malí kuchtíci poměří síly

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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 Aktuální změny se do-
tknou i pedagogické 

činnosti zástupců ředitelů. 
V jakém směru?
Novela nařízení vlády bude 
upravovat nové stanovení roz-
sahu přímé pedagogické čin-
nosti zástupců ředitelů mateř-
ských škol takto: V samostatné 
mateřské škole s více pracovi-
šti bude možnost jmenovat zá-
stupce nebo vedoucího učite-
le, který bude mít snížený roz-
sah maximálně o pět hodin na 
jednom pracovišti. Pokud jde 
o sloučené subjekty mateřské 
a základní školy, půjde o jme-
nování zástupce nebo vedoucí-
ho učitele již od 1. třídy mateř-
ské školy. Vždy se započítává 
tolik tříd, kolik zástupce ředi-
tele řídí, i v případě více praco-
višť. Pro mateřské školy bude 
stanoven rozsah přímé peda-
gogické činnosti následovně: 
4 až 6 tříd MŠ – snížení o 11 
hodin (na 20 hodin/týden); 7 
až 9 tříd MŠ – snížení o 14 ho-
din (na 16 hodin/týden); 10 až 
12 tříd MŠ – snížení o 17 hodin 
(na 14 hodin/týden); za další 
3 třídy snížení o další 3 hodi-
ny; v MŠ s internátním provo-
zem od 3 tříd o 15 hodin/týden. 

Podmínkou je, že týdenní roz-
sah přímé pedagogické činnos-
ti zástupce ředitele nesmí být 
nižší než týdenní rozsah ředi-
tele školy.

 Jak je ve vztahu k před-
školnímu vzdělávání 

charakterizováno dvouleté 
dítě? Jaké mají rodiče mož-
nosti?

Předškolní vzdělávání se or-
ganizuje pro děti ve věku zpra-
vidla od tří do šesti let, nejdříve 
však od dvou let. Dítě mladší 
tří let nemá na přijetí do mateř-
ské školy právní nárok. Mateř-
ská škola, která vzdělává ales-
poň dvě děti mladší tří let, mů-
že čerpat personální podporu, 
tedy chůvy ze šablon pro ma-
teřské školy.

 Jaké změny čekají asi-
stenty pedagoga?

Ve třídě mateřské školy zři-
zované podle § 16 odst. 9 škol-
ského zákona mohou být vzdě-

lávány děti s různými druhy 
postižení. V personální podpo-
ře půjde o větší rozsah překrý-

vání přímé pedagogické čin-
nosti učitelů, a to o 17,5 hodiny 
týdně oproti běžným třídám, 

kde se doporučuje překrývá-
ní přímé pedagogické činnosti 
učitelů o 12,5 hodiny týdně.

Asistent pedagoga je ve 
třídě zřizované podle § 16 
odst. 9 školského zákona od 
ledna 2020 na úvazek 1,0 s pří-
mou pedagogickou činností 
36 hodin nárokově. Tyto třídy 
jsou naplňovány počtem 6 až 
14 dětí dle druhu jejich zdra-
votního postižení. 

 Maximálně může být 
ve třídě 24 dětí. Dá se 

tento počet překročit? Za ja-
kých okolností existují vý-
jimky?

Vyhláška o předškolním 
vzdělávání (č. 14/2005 Sb.) sta-
novuje maximální počet dětí ve 
třídě na 24. Z tohoto počtu mů-
že zřizovatel v souladu s usta-
novením § 23 odst. 5 školské-
ho zákona na žádost ředitele 
školy povolit výjimku z maxi-
málního počtu 24 dětí ve třídě 
až o čtyři děti za předpokladu, 
že toto zvýšení počtu nebude 
na újmu kvalitě poskytované 
vzdělávací činnosti a budou 
splněny podmínky bezpeč-
nosti a ochrany zdraví.

Táňa PIKARTOVÁ

Aktuálně je připravena novela nařízení vlády o stanovení 
rozsahu přímé vyučovací a přímé výchovné činnosti pe-
dagogických pracovníků. O některých detailech novely 
hovoříme s tiskovou mluvčí ministerstva školství Anetou 
Lednovou.

Mateř ská škola, která vzdělává ales poň 
dvě děti mladší tří let, mů že čerpat per-
sonální podporu, tedy chůvy ze šablon 
pro ma teřské školy. 

JAK SE BUDE UČIT V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Aneta LEDNOVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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 Jak byste charakteri-
zovala současný stav 

předškolního vzdělávání?
Předškolní vzdělávání je 

stále na vysoké úrovni. Potý-
ká se však s mnoha problémy, 
které se dlouho neřešily. Jsou 
to problémy, které mají i jiné 
typy škol, ale podmínky pro 
činnost měly a mají mateřské 
školy velmi náročné. Potřebují 
srovnatelné podmínky i v ob-
lasti administrativních úkonů.

 Kde vidíte největší pro-
blémy, které se nedaří 

řešit?
Velký úkol je katalog prací, 

tedy zařazení do platových 
tříd. Zde se domnívám, že 
je nutná celková revize za-
řazení učitelek mateřských 
škol. Po šetření ministerstva 

práce a sociálních věcí jsem 
malinko uvěřila, že je snaha 
k řešení, zatím mi ale zůstá-
vají jen otazníky. Argumen-
ty, že nejsou peníze, a dále 
zdůvodňování zařazení uči-
telek mateřských škol tak, 
aby vyhovělo státnímu roz-
počtu, jsou neuvěřitelné. Cí-
lem je jejich přeřazení v ka-
talogu prací do vyšší plato-
vé třídy. Šetření MPSV jsme 
se zúčastnili a vyjádřili jsme 
se podle našich plánů a poža-
davků z praxe a škol, jak by 
měli být zařazeni pedagogo-
vé předškolního vzdělávání 
dle katalogu prací vzhledem 
k tomu, že se ve školství vel-
mi mnoho změnilo od doby, 
kdy byl katalog prací tvořen. 
Naším cílem je tedy přeřaze-

ní učitelek v katalogu prací 
do vyšší platové třídy.

 Dalším velkým téma-
tem je přímá vyučova-

cí povinnost.
Ano, a opět nás čeká při-

pomínkování novely o přímé 
vyučovací povinnosti. Dlou-
hodobě a zatím donekonečna 
upozorňujeme na to, že vyučo-
vací povinnost v mateřských 
školách 31 hodin je nejvyšší 
ve školství. Jsem přesvědčena, 
že poměr přímé vyučovací po-
vinnosti a prací souvisejících 
už dávno nevyhovuje nastave-
ní, a s přibývající náročností, 
administrativou a dalšími po-
vinnostmi je třeba to řešit. 

 Počet dětí ve třídách má 
své limity, ne vždy se je 

ale daří respektovat.  
Jde o bezpečnost. Připomín-

kujeme snížení počtu dětí ve 
třídě, ve vyhlášce číslo 14 je 
stanoven počet dětí ve třídě 
na 20. Stále jsou ale mateřské 
školy, kde je 28 dětí ve třídě. 
I když je spuštěno nové finan-
cování, v některých regionech 
prostě nejsou dostatečné kapa-

city, což stále vede k vyššímu 
počtu dětí ve třídách. 

 Jak se díváte na rozdíl-
né financování mateř-

ských škol v jednotlivých 
krajích?

Doufáme, že to v letošním 
roce skončí, a proto se určitě 
například už po prvním polole-
tí roku podíváme na výsledky 
úrovně odměňování. 

 Na závěr rozhovoru 
jsem si nechala téma 

vyhoření, protože ani uči-
telky mateřských škol ho 
nejsou ušetřeny. Máte dob-
rou radu? 

Nejsem odborník na tuto 
problematiku, ale jisté je, že 
hluk ve školách ovlivňuje psy-
chiku a je velkou psychickou 
zátěží. Myslím, že právě v ma-
teřských školách je nutné za-
jistit změnu vyhlášky a snížit 
počet dětí ve třídě. I to by po-

mohlo, stejně tak péče o peda-
gogické pracovníky, terapeu-
tická pomoc, konzultace s psy-
chologem, dobrá spolupráce 
s vedením školy, vzájemná ote-
vřenost a důvěra, dobré vzta-
hy se všemi spolupracovníky, 
samozřejmě také omezení psy-
chického přetížení, zachování 
duševní hygieny práce a sní-
žení nadbytečné a zatěžující 
administrativy.

Táňa PIKARTOVÁ

ŠKOLSKÉ ODBORY

POVINNOST PODÁVAT INFORMACE ODBOROVÉ ORGANIZACI
 V ustanovení § 38 zákoníku práce 
jsou uvedeny povinnosti vyplývající 

pro zaměstnavatele i zaměstnance z pra-
covního poměru. V § 38 odst. 3 zákoní-
ku práce se stanoví, že zaměstnavatel 
je povinen předkládat odborové organi-
zaci ve lhůtách s ní dohodnutých zprá-
vy o nově vzniklých pracovních pomě-

rech. Podrobnosti plnění této povinnosti 
zaměstnavatele, tedy například způsob, 
časové údaje při předávání zpráv, může 
upravit kolektivní smlouva. Jinak je ov-
šem zaměstnavatel povinen plnit výše 
uvedenou povinnost vůči odborové or-
ganizaci bez ohledu na to, zda je, či není 
uzavřena kolektivní smlouva.

 Platí stále povinnost zaměst-
navatele podávat odborové 

organizaci informaci o tom, jaké 
nové pracovní poměry byly u něho 
uzavřeny? Nebo to musí být dohod-
nuto v kolektivní smlouvě?

USILUJEME O SNÍŽENÍ POČTU DĚTÍ VE TŘÍDĚ
Jak dál v předškolním vzdělávání, učitelky v mateřských 
školách vědí, jen se jejich představy nesetkávají se sou-
časnou realitou. O detailech hovoříme s Evou Soukalovou, 
předsedkyní republikového výboru předškolního vzdělávání 
ČMOS pracovníků školství. 

FOTO: ARCHIV
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 Jaké byly vaše dojmy 
z první cesty?

Mé dojmy byly naprosto jed-
noznačné. Prohlásila jsem, že 
končím s rozvojovou pomocí 
a že se do Keni už nikdy ne-
chci vrátit. A vidíte, od té doby 
jsem tam byla ještě šestkrát 
a na příští rok plánuji další 
cestu. Během uplynulých let 
se však velmi změnil můj ná-
zor na způsob pomoci.

 Před osmi lety jste de-
butovala románem Děti 

nikoho, který se zařadil mezi 
naše nejprodávanější knihy. 
Tomu říkám raketový start.

Nebylo to zase tak jednodu-
ché, jak to může vypadat. Před-
tím jsem psala už dlouho. Na-
psala jsem dokonce dvě knihy, 
ale nikdo mi je nechtěl vydat, 
protože nebyly dobré. V té době 
už jsem se pomalu smiřovala 
s tím, že se spisovatelkou nikdy 
nestanu, a přestala jsem úplně 
psát. K psaní jsem se vrátila až 
s cestami do Afriky a potom se 
na mě usmálo štěstí.

 Ano, protože hned nato 
jste s rukopisem knihy 

Karibu Keňa vyhrála soutěž 
Mám talent. Pokračovala jste 
romány Dobrovolnice, Oča-
rovaná, Smrtící byznys a Ne-
zlomný. Kterou z nich máte 
nejraději a proč?

Nejvíc si cením románu 
Smrtící byznys, protože ten 
mi dal nejvíc práce a myslím 
si, že dělá velkou osvětu téma-
tu, o němž se příliš neví. Jen 
různými rešeršemi jsem strá-
vila půl roku, přečetla jsem asi 
dvacet odborných studií v ang-
ličtině a spolupracovala s orga-
nizacemi jako Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, Světová zdra-
votnická organizace, National 
Drug Authority Uganda či In-
terpol Uganda.

 Tato kniha je příbě-
hem z Ugandy, kde dě-

ti, které dostaly falešné léky 
na malárii, umírají. Není to 
kontroverzní téma?

Proč kontroverzní? Všech-
no, co v knize popisuji, je pře-
ce pravda. Byznys s falešnými 
léky v Africe je obrovský. Pří-
běh je sice z větší části smy-
šlený, ale fakta jsou bohužel 
reálná. Přála bych si, aby tato 
kniha byla raději čistou fik-
cí a problematika falešných 
léků vůbec neexistovala. To 
mi věřte.

 Lze tomu vůbec nějak 
zabránit?

Bohužel zatím velmi těžko, 
protože v zemích, kterých se 
to nejvíce týká, je obrovská 
korupce. A pokud bude téměř 
každý podplatitelný, falešné lé-
ky se dostanou úplně všude.

 V chudobě jsou nej-
zranitelnější děti. Ko-

lik jich končí na ulici?
V současné době jich je na 

ulici asi tři sta tisíc. Vše vyprá-
vím prostřednictvím příběhů 

Davida a Josepha, s nimiž jsem 
se tam osobně setkala.

 Je v Keni povinná škol-
ní docházka?

Ano, je. Základní škola má 
osm tříd a děti se učí podob-
né předměty jako u nás. Navíc 
mají ještě svahilštinu a nábo-
ženství.

 Jak to tam vypadá se 
středním a vysokoškol-

ským vzděláním?
Střední školy v Keni jsou 

všeobecně zaměřené. Řek-
něme, že je to obdoba našeho 
gymnázia. Po střední škole ná-
sleduje tříletá college, tzv. vyš-
ší odborná škola. Po absolvo-
vání college mohou jít mladí 
lidé na univerzitu.

 Jezdíte kromě Keni ještě 
do jiných zemí světa?

Kromě Afriky jsem procesto-

vala téměř celou Evropu, USA, 
Portoriko a přilehlé ostrovy, 
Kapverdy, Maroko, Egypt, Tu-
nisko, Argentinu, Chile, Spo-
jené arabské emiráty, Turecko, 
Nepál a Nový Zéland.

 O svých cestách pořádá-
te i besedy pro školy. Je 

o ně zájem?
Myslím, že ano, a jsem rá-

da, že to děti a mladé lidi za-
jímá. Žáky na obou stupních 
základních, ale i středních škol 
seznamuji se životem v této ze-

mi a s mojí spisovatelskou pro-
fesí. Také je naučím základní 
fráze z místního jazyka, sva-
hilštiny. Podstatné je, že se do-
zvědí, jak žijí děti a mladí lidé 
na druhé straně světa. S těmi 
staršími probíráme i odvráce-
nou stránku života v Keni jako 
chudinské čtvrti či problemati-
ku dětí ulice. Součástí besedy 
je i prodej originálních afric-
kých šperků z mého projek-
tu Dárky s myšlenkou, které 
vyráběly ženy z nairobských 
chudinských čtvrtí. V pří-
padě, že by měla některá ze 
škol zájem o besedu, tak mě 
může kontaktovat na e-mailu 
hana@hindrakova.cz.

 Máte čerstvě za sebou 
křest své poslední kni-

hy Svítání nad savanou. Ode-
hrává se zase v Keni?

Ano, protože Keňa je prostě 
mou srdeční záležitostí. Ten-
tokrát se jedná o román ne-
jen z afrického prostředí, ale 
i z prostředí českého společen-
ského tance. Je to napínavý pří-
běh plný dobrodružství, lásky 
a romantiky. Po těžkých téma-
tech týkajících se falešných lé-
ků a problematiky života na 
ulici jsem si potřebovala od-
počinout a chtěla jsem dopřát 
oddech i mým čtenářům.

 Řekněte mi něco pouč-
ného ve svahilštině. 

Hakuna matata. Je to velmi 
oblíbená místní fráze, že nic 
není nemožné.

Eva ROKYTOVÁ
Více na www.hindrakova.cz 

a www.darkysmyslenkou.cz.

NAŠE TÉMA

PROBLÉMY AFRIKY MLADÉ LIDI ZAJÍMAJÍ
Spisovatelka a cestovatelka Hana Hindráková (37) si zamilova-
la africkou Keňu, která se stala tématem jejích knih. Prostřed-
nictvím beletrie tak upozorňuje na ožehavé problémy Afriky. 
Nejdříve působila jako dobrovolník v jedné neziskové organi-
zaci, poté založila vlastní organizaci Fair a v rámci realizace 
projektů rozvojové spolupráce se několikrát dostala do Keni. 
Nyní pomáhá prostřednictvím projektu Dárky s myšlenkou. 

Žáci se do zvědí, jak žijí děti a mladí lidé na 
druhé straně světa. Probíráme i odvráce nou 
stránku života v Keni jako jsou chudinské 
čtvrti či problemati ka dětí ulice. 

Foto: archiv Hany Hindrákové
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

KRATŠÍ PRACOVNÍ ÚVAZEK

NÁHRADNÍ VOLNO ZA DOBU STRÁVENOU NA CESTĚ

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU

 Pro zaměstnavatele odměňující 
své zaměstnance platem je závaz-

né ustanovení právních předpisů o mi-
nimální mzdě a nejnižší úrovni zaruče-
né mzdy (zákoník práce a nařízení vlá-
dy č. 567/2006 Sb.). Zároveň ale platí 
i ustanovení § 80 zákoníku práce, že při 
sjednání kratší pracovní doby přísluší 
zaměstnanci mzda nebo plat, které od-
povídají sjednané kratší pracovní době. 
Jestliže tedy zaměstnanec odměňovaný 

měsíčním platem má sjednanou 
kratší pracovní dobu (v dotaze 
uvedeno jako kratší pracovní 
úvazek) nebo v měsíci neod-
pracoval všechny pracovní 
dny (směny), musí se pocho-
pitelně snížit i minimální 
(zaručená) mzda, na niž je 
nárok, a to na výši odpo-
vídající kratší pracov-
ní době. Například při 
kratší pracovní době 
36 hodin týdně činí 
minimální (zaruče-
ná) mzda 13 140 Kč 
(14 600 x 0,9).

S účinností od 
1. ledna 2020 bylo na-
řízení vlády č. 567/2006 
Sb. novelizováno naříze-
ním vlády č. 347/2019 Sb.

 Náhradní volno je podle § 127 zá-
koníku práce ekvivalentem platu za 

práci přesčas. Podle § 78 zákoníku práce 
je prací přesčas taková práce, která je ko-
naná zaměstnancem na příkaz zaměstna-
vatele nebo s jeho souhlasem nad stano-

venou týdenní pracovní dobu vyplývající 
z předem stanoveného rozvržení pracovní 
doby a konané mimo rámec rozvrhu pra-
covních směn. Výkonem práce je přitom 
nutné rozumět plnění pracovních povin-
ností vyplývajících z druhu práce sjedna-
né v pracovní smlouvě. Za výkon práce 
tedy nelze považovat dobu, kdy například 
zaměstnanec cestuje nebo přenocuje na 
pracovní cestě. Z toho tedy vyplývá, že za-
městnanci nelze poskytnout náhradní vol-
no za dobu, kterou mimo svou pracovní 

dobu strávil na pracovní cestě jinak než 
plněním pracovních úkolů. Je možné, aby zaměstnanec 

čerpal náhradní volno za do-
bu strávenou na pracovní cestě 
nad denní pracovní dobu?

 Zaměstnanci ve druhé pla-
tové třídě je od 1. ledna 2020 

určen nejnižší plat ve výši 14 600 
Kč měsíčně. Pokud by s ním byl 
sjednán kratší pracovní úvazek, 
měl by stále nárok na tuto výši 
platu?

 Skončení pracovního poměru na do-
bu určitou upravuje § 65 zákoníku 

práce. V odst. 1 se stanoví, že tento pra-
covní poměr může skončit také ostatní-
mi způsoby uvedenými v § 48 odst. 1, 3 
a 4 (to je dohodou, výpovědí, okamžitým 
zrušením, zrušením ve zkušební době, 
skutečnostmi, které způsobují skončení 
pracovního poměru cizince nebo fyzic-

ké osoby bez státní příslušnosti, smrtí 
zaměstnance). Pokud byla doba trvání 
pracovního poměru omezena na dobu 

konání určitých prací, je zaměstnavatel 
povinen upozornit zaměstnance na skon-
čení těchto prací včas, zpravidla alespoň 
tři dny předem.

Pokud zaměstnanec pokračuje po uply-
nutí sjednané doby s vědomím zaměstna-
vatele dále v konání prací, mění se podle 
§ 65 odst. 2 zákoníku práce pracovní po-
měr sjednaný původně na dobu určitou 
v pracovní poměr na dobu neurčitou. K té-
to změně dochází ze zákona a není k to-
mu třeba zvláštního právního jednání. Pro 
uplatnění pojmu „s vědomím zaměstnava-
tele“ stačí, je-li práce konána s vědomím 
nejbližšího nadřízeného zaměstnance.

 Může skončit pracovní po-
měr uzavřený na dobu urči-

tou i před uplynutím sjednané do-
by například výpovědí či dohodou? 
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 Příspěvky z FKSP na stra-
vování upravuje § 7 vyhláš-

ky č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve 
znění pozdějších předpisů, kde 

se stanoví: „Z fondu lze přispí-
vat zaměstnancům na závod-

ní stravování podle právních 
předpisů upravujících stra-
vování v organizační složce 
státu, příspěvkové organiza-

ci a státním podniku.“
V případě škol je nutné se 

vedle vyhlášky o FKSP řídit 
i vyhláškou č. 84/2005 Sb., o ná-

kladech na závodní stravování a jejich 
úhradě v příspěvkových organizacích zří-

zených územními samosprávnými celky.
V komentáři k vyhlášce č. 84/2005 Sb. 

(publikace Jak správně vytvářet a využívat 
FKSP; Jak postupovat při poskytování pří-
spěvku na stravování, autorky V. Zdeňko-
vá, MF ČR, H. Čornejová, ČMKOS, a H. Pe-
terová, MF ČR, Sondy, Praha 2014) je 
k dotazu: „Organizace zabezpečuje obědy 
pro své zaměstnance nákupem stravenek. 
Je stanovena cena stravenky? Může orga-
nizace zakoupit stravenky např. v hodnotě 
100 Kč?“ uvedena tato odpověď:

„Nominální hodnota stravenky není 
upravena, a to ani vyhláškou č. 430/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, ani 
vyhláškou č. 84/2005 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů. Není tedy omezena. 
Vyhlášky pouze stanoví maximální hor-
ní hranici nákladů na závodní stravová-
ní, které lze uhradit z rozpočtu (nákla-
dů) organizace. Organizace může z roz-
počtu (nákladů) uhradit až 55 procent 
dohodnuté ceny stravenky (tedy včetně 
tzv. marže), maximálně však 70 procent 
horní hranice stravného při pracovní ces-

tě 5 až 12 hodin stanoveného zákoníkem 
práce. V době zpracování této odpově-
di činila tato výše stravného 80 Kč. Při 
výpočtu maximální možné výše úhrady 
z rozpočtu (nákladů) organizace se vy-
počte nejprve 55 procent ze stokoruno-
vé nominální ceny stravenky, což činí 
55 Kč. Pak se tato částka porovná s ma-
ximální hranicí, kterou lze z rozpočtu 
(nákladů) organizace uhradit (tj. s hod-
notou 70 procent horní hranice strav-
ného při pracovní cestě 5 až 12 hodin), 
a teprve poté se stanoví konkrétní vý-
še. Zbytek z dohodnuté ceny stravenky 
musí uhradit strávník, tedy zaměstna-
nec, který však může dostat příspěvek 
z fondu kulturních a sociálních potřeb. 
Výše příspěvku z fondu není omezena, 
záleží na možnostech fondu podle jeho 
rozpočtu. Příspěvek z fondu se poskytuje 
jako nepeněžní plnění, tedy převodem 
na účet závodního stravování.“

Citovaná odpověď je využitelná i při 
současně platné právní úpravě FKSP a zá-
vodního stravování.

PŘÍSPĚVKY Z FKSP NA STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ŽÁDOST O ÚPRAVU

VZNIKÁ UČITELI NÁROK NA ÚHRADU OPRAVY?

DOVOLENÁ I BEZ ODPRACOVANÝCH DNŮ

 Poskytování náhrad cestovních 
výdajů při pracovních cestách za-

městnanců upravuje § 151 a následují-
cí (část sedmá) zákoníku práce. Jestliže 
došlo k poškození lyže pedagogického 
pracovníka při plnění úkolů, které byly 
předmětem pracovní cesty (tedy v prů-

běhu výcviku žáků), pak je možné opra-
vu lyže uhradit jako nutný vedlejší výdaj 
podle § 164 zákoníku práce. Tento výdaj 
bude uhrazen ve výši, kterou zaměstna-
nec zaměstnavateli prokáže. Cena opra-
vy tedy musí být prokázána dokladem 
o úhradě.

 Máme v plánu zakoupit pro 
zaměstnance školy poukáz- 

ky Fokus Pass od společnos-
ti Sodexo Pass. Je to v souladu 

s vyhláškou č. 114/2002 Sb. ve 
znění účinném od 1. 1. 2020?

 Pedagogický pracovník byl 
s žáky na lyžařském výcviku, 

kde se mu poškodilo lyžařské vá-
zání a muselo být opraveno. Vzniká 
učiteli nárok na úhradu opravy?

 Odpověď na tuto otázku jednoznač-
ně vyplývá z ustanovení § 217 odst. 2 

zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení 
zaměstnavatel může určit zaměstnanci čer-
pání dovolené, i když dosud nesplnil pod-
mínky pro vznik práva na dovolenou, jestli-
že je možné předpokládat, že zaměstnanec 
tyto podmínky splní do konce kalendářní-
ho roku, případně do ukončení pracovního 
poměru.  O době, kdy bude zaměstnanec 

dovolenou čerpat, rozhoduje zaměstnava-
tel. Zaměstnanci (až na stanovené výjimky) 
nemohou o době čerpání své dovolené roz-
hodnout sami. To platí i pro určení čerpání 
dovolené podle § 217 odst. 2 zákoníku prá-
ce a postup podle tohoto ustanovení není 
podmíněn žádostí zaměstnance.  Podle ustanovení § 315 zákoníku prá-

ce se v případě, že zaměstnanec ne-
souhlasí s obsahem posudku o pracovní 
činnosti, má možnost domáhat u soudu 
ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o je-
ho obsahu dozvěděl, aby bylo zaměstna-
vateli uloženo pracovní posudek přimě-
řeně opravit. V žalobě je nezbytné přes-
ně stanovit, jak má být posudek upraven 
(například vypuštění věty, slova ve větě, 
doplnění nějakého údaje apod.).

 Podmínkou vzniku práva na 
dovolenou je odpracování ale-

spoň 60 dnů. Může zaměstnavatel 
zaměstnanci dovolenou určit, i když 
tato podmínka ještě není splněna?

 Nesouhlasím s obsahem pra-
covního posudku. Moji žádost 

o úpravu zaměstnavatel odmítl. Mám 
nějaké možnosti tuto situaci řešit?
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Dveře vagonu v metru se na-
učeně zavírají. Dvě učitelky 
rozsadí žáky na volná sedadla. 
Sotva se usadí, začnou se žáci 
hlasitě překřikovat. Bojovně 
do sebe šťouchají. Chichota-
jí se. Divoce přebíhají z místa 
na místo. „Uklidněte se! Ne-
jste ve škole. Tady jsou lidi,“ 
nabádá svěřence mladší uči-
telka v tmavém kabátě. Nepo-
sedný Petr neustále naráží do 
ženy, která úzkostlivě chrání 
svého malého pejska v tašce. 
Kluk rozhazuje rukama jako 
na divadelních prknech. Vy-
strašená paní před ním nesta-
čí uhýbat. Najednou vystřelí 
jako prasklá struna z kytary 
a neúnavně obíhá kolem obsa-
zených sedaček. Cestující na 
sebe nevěřícně zírají. Učitel-

ka si nerušeně listuje v něja-
ké brožuře. K rozlítanému Pe-
trovi se rychle přidávají další 
vytrvalí běžci.  

„Nejste na hřišti, tak se las-
kavě ztište,“ konečně zvedne 
obočí učitelka a dál pokraču-
je v četbě. Sotva závodníci 
úspěšně zdolají asi páté ko-
lečko, přísně se zadívá na 
tmavovlasého chlapce sedí-
cího přes uličku. Ten nikoho 
neruší. Jen se tváří trochu roz-
mrzele. „Mirku, nemůžu se 
na tebe dívat!“ zničehonic se 
přes celý vagon obrací na klu-
ka. „Tváříš se otráveně. Příš-
tě s námi nepojedeš, když se 
netěšíš do knihovny.“ Mirek 
se nepozorovaně přikrčí a ml-
čí. Naučeně sevře obličej a za-
dívá se do prázdna. „Dám ti 

tolik úkolů, že je nezvládneš 
za celý den,“ znovu zaútočí na 
svého žáka. „Rodičům řeknu, 
že se pořád divně tváříš a na 
nic se netěšíš. Aspoň uvidí, ja-
kého mají doma syna. Dobré 
známky ještě nejsou všech-
no.“ Kluk se nepříjemně oší-
vá. Zjevně se mu nelíbí, jak 
ho kantorka napadá před ci-
zími lidmi. 

Jeho kamarádi zatím ne-
přestávají dovádět. Honí se. 
Proplétají se mezi cestujícími. 
Učitelkám to viditelně neva-
dí. Děti si musejí hrát, aby se 
nenudily. Musejí pořád mezi 
sebou soutěžit. Jenom Mirek, 
který celou dobu poslušně se-
dí u okna, se nijak neprojevu-
je. Zaskočila ho slova nahně-
vané učitelky. Neumí se ještě 

příliš bránit. Dávno ví, že ho 
třídní nemá v oblibě. Kde mů-
že, tam mu přitápí. 

Konečně se blíží cílová za-
stávka. Mladší učitelka se zve-
dá, aby pomohla rozverné žáč-
ky seřadit do skupinky. Možná 
si ani nevšimla, když se opa-
kovaně navážela do vystraše-
ného Mirka, že nad ní unaveně 
postávala výrazně starší žena 
s holí. Rozdováděným dětem 
se podařilo vyjít z metra a vy-
dat se směrem ke knihovně. 
Poněkud zaražený Mirek se 
loudá úplně poslední. Ráno 
nadšeně sděloval mamince, 
jak se těší, až dnes pojedou 
s třídou do knihovny. Rád čte 
a ještě raději poznává svět ko-
lem sebe a lidi v něm.          
 Roman KANTOR

FEJETON

KLUK, KTERÝ RÁD ČTE A POZNÁVÁ SVĚT

NOVOPACKÉ CUKRÁŘKY VE SVĚTĚ ZAZÁŘILY
Skvělý úspěch zaznamenaly 
cukrářky z Nové Paky na Svě-
tové olympiádě kuchařů a cuk-
rářů IKA Stuttgart 2020. Již 
tradičně získávají cukrářky 
ze Střední školy gastronomie 
a služeb Nová Paka nejcenněj-
ší trofeje v kategorii cukrářská 
artistika (Pastry Artistic – D2). 
17. února opět potvrdily skvě-
lou úroveň novopackého cuk-
rářství, tentokrát ve Stuttgar-
tu. Do soutěže škola přihlásila 
celkem tři soutěžící, učitelky 
a žákyni školy, se třemi sou-
těžními exponáty. 

Učitelka odborného výcvi-
ku Eliška Hebká si připravi-
la exponát Game Over? podle 
námětu PC hry Mario (Mario 
na svém drakovi Yoshim vs. 
oběť masožravka). Nedávná 
žákyně a dnes už také učitel-
ka odborného výcviku Barbora 
Šimůnková soutěžila s mode-
lem Vzhůru do oblak opět po-
dle pohádkové předlohy. A tře-
tí soutěžící, také již „tradiční“ 
účastnice světových soutěží, 
Aneta Růžková, si připravila 
vlastní kompozici Osobnosti 
Johnnyho Deppa. 

Navzdory stoupající kon-

kurenci (účastnilo se 73 ze-
mí z celého světa, 17. 2. v ka-
tegorii D2 soutěžilo celkem 56 
exponátů) novopacké cukrář-
ky potvrdily, že se celosvětové 
konkurence stále nemusí obá-
vat. Všechny tři se zařadily do 

zlatého pásma a získaly prá-
vem pro školu tři zlaté olym-
pijské medaile. 

Celkově tak škola navýši-
la počet medailí ze světových 
soutěží na 19, z toho 8 zlatých. 
Podobným výsledkem se ne-

může pochlubit žádná jiná ško-
la s gastronomickým zaměře-
ním. Novopacké cukrářství tak 
potvrzuje, že patří ke špičče 
v daném oboru v rámci celé 
České republiky. 

 Petr JAROŠ
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Prodloužená 
sonáta života 
Boženy 
Němcové
ANNA STRNADOVÁ

Autorka se ve své knize in-
spirovala životem nejpro-
slulejší české autorky Bo-
ženy Němcové. S pomocí 
tajemného mecenáše pro-
žívá Němcová konečně 
důstojný a šťastný život. 
V reminiscencích se au-
torka vrací ke svému dět-
ství a mládí, k osudovým 
láskám, ale také ke svému 
pozdějšímu rodinnému ži-
votu s manželem Josefem 
a vztahu ke svým dětem. 
Celým příběhem se jako 
nit vine snaha české spi-
sovatelky odhalit tajemství 
svého původu. Vydalo na-
kladatelství MOBA.

DUBNOVÉ TIPY Z DIVADLA V DLOUHÉ

V obci nedaleko Prahy se už od 
14. století vařilo pivo, a když 
tady baron František Ringhof- 
fer v roce 1874 vybudoval 
opravdový pivovar, navždy 
spojil Velké Popovice s velko-
popovickým Kozlem. Pivovar 
je dějištěm mnoha zajímavých 
akcí, které určitě stojí za ná-
vštěvu. 

Vepřové hody se uskuteční 
v sobotu 14. března od 9 do 
15 hodin, kdy pivovarský park 
zaplní stánky s jitrnicemi, 
prejtem, polévkami, sulcem, 
tlačenkami, gulášem, škvar-
ky a dalšími neodolatelnými 
specialitami. Každou půlho-
dinu bude možné vyrazit na 
prohlídku pivovaru zpestřenou 
o školu čepování piva a chleba 
se škvarky.

Spojit zábavu, poznání a tra-
dice můžete v sobotu 11. dubna, 
kdy se v areálu pivovaru usku-
teční Velikonoční jarmark. Ce-
lý den se ponese v duchu zvyk-
lostí spojených s Velikonocemi, 

připraveno je také několik do-
provodných aktivit. Průvodci 
vás pozvou na prohlídku pi-
vovaru s mimořádně rozšíře-
nou degustací piva, během níž 
se dozvíte mnoho zajímavého 
z minulosti i současnosti pi-
vovaru, zjistíte, jak a z čeho 
se vaří poctivé velkopopovic-
ké pivo, uvidíte stáčírnu lahví 
a sudů, expozici pivních obalů. 
A na závěr pozdravíte i živého 
maskota pivovaru kozla Oldu. 

Pěšky, na kole či na ko-
loběžce, děti i dospělí, poma-

lu či rychle, pochod krajinou 
barona Ringhoffera může ab-
solvovat kdokoliv a prakticky 
jakkoliv. Oblíbená akce odstar-
tuje v sobotu 25. dubna. Dva-
cetikilometrová trasa vede po 
naučné stezce Krajinou barona 
Ringhoffera půvabným okolím 
Velkých Popovic a Kamenice, 
kde tento významný průmysl-
ník a podnikatel v 19. století 
žil. Cestu svěží jarní přírodou 
tradičně zpestří několik zasta-
vení, včetně prohlídky velko-
popovického pivovaru.

Chcete-li si dopřát ještě in-
tenzivnější výletní zážitek, vy-
dejte se do pivovaru Velké Po-
povice motoráčkem Kozel ex-
pres. Jezdí od dubna každou 
sobotu z pražského hlavního 
nádraží. Své místo v motoro-
vém voze řady 810 v retro nátě-
ru 80. let si můžete rezervovat 
předem online na stránkách 
pivovaru nebo v pokladnách 
Českých drah.  

Více na www.kozel.cz.

JARMARK VE VELKÝCH POPOVICÍCH

Pokud jste ještě neviděli Taj-
ný deník Adriana Molea ve 
věku 13 a ¾, máte ideální pří-
ležitost, protože v dubnu jej 
v Divadle v Dlouhé hrají cel-
kem třikrát: 14., 20. a 22. dub-
na. Hudební retro inscenace 
Miroslava Hanuše podle kul-
tovní knihy Sue Townsendo-
vé s humorem připomíná nej-
těžší okamžiky v životě, které 
zažil každý z nás.

Do pražského Divadla 
v Dlouhé můžete přijít s dět-
mi nejen o víkendu či ve svá-
tek, ale i ve všední den od-

poledne, kdy se připojíte 
ke Klubu mladých diváků. 
Pro jeho členy se hraje ve 
čtvrtek 2. dubna od 14 ho-
din Nebe – peklo, oceňovaná 
rodinná inscenace, považo-
vaná za jeden z nejlepších 
dramatických textů pro dě-
ti a mládež posledních let. 
Oblíbenou programovou 
stálici O líné babičce uvá-
dí Dlouhá v dubnu pro ve-
řejnost dvakrát – na Veli-
konoční pondělí 13. dubna 
a v neděli 19. dubna. Více 
na www.divadlovdlouhe.cz.
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Už přes dvacet let mám prv-
ní dva měsíce roku příležitost 
se v regionálních kolech an-
kety Zlatý Ámos osobně se-
tkat a mluvit s řadou učitelek 
a učitelů. Při takzvaných ob-
hajobách žáci za účasti nomi-
novaného pedagoga porotě vy-
světlují, proč jsou paní učitelka 
nebo pan učitel oblíbení. Růz-. Růz-
nými formami (vyprávění, po-
pis, scénky, básničky) sezna-
mují porotu s vlastnostmi, kte-
ré u svých učitelů oceňují. Po 
obhajobě následuje rozhovor 
s porotou. Já se poslední do-
bou většinou zajímám o téma-
ta, která řeším v roli školské-
ho ombudsmana. Letos jsem 
se zaměřil na problémy s ne-
ukázněnými žáky. 

Jak na zlobivé žáky?
„Naše paní učitelka by ukáz-
nila i čerty,“ řekl jeden z ob-
hájců. Při rozhovoru pak tuto 
větu vysvětlil. V hodinách s ji-
nými učitelkami a učiteli bý-
vá ve třídě hluk, někteří žáci 
nepracují, povídají si, vykři-
kují a ruší ostatní. „Když ale 
přijde naše paní učitelka, je 
slyšet i tikání hodin na zdi,“ 
doplnily děti charakteristiku. 
Ptal jsem se paní učitelky, jak 
toho dosáhla. Nejdříve pokr-
čila rameny. Pak prozradila, 
že hned na začátku roku se 
všichni (žáci i rodiče) sezná-
mí s pravidly školy i s jejími 
požadavky. Dohodnou se, že je 
budou dodržovat, a paní uči-
telka dbá na to, aby je oprav-
du všichni dodržovali. „A pak 
už to jde samo,“ usmála se na 
závěr.

Jiného oblíbeného pana uči-
tele jsem se ptal, co by dělal 
v případě, že by při hodině 
někdo odmítl pracovat a ještě 
přitom vykřikoval nadávky 
a sprostá slova (ano, i na to 
si současní kantoři stěžují). 
„Nic,“ zněla odpověď. Na můj 
udivený obličej reagoval slovy: 

„Opravdu nic, protože to se mi 
nemůže stát.“ Jeho slova potvr-
dili i žáci. Něco takového by si 
u nich ve škole k panu učiteli 
nikdo nedovolil. A důvod? Jas-
ná pravidla hry, která všichni 
dodržují. Funguje to.

Do třetice ještě jeden pří-
klad. Při jiné obhajobě z úst 
žáků zaznělo: „Naše paní uči-
telka chodí do hodin vždycky 
včas.“ Zeptal jsem se, jestli 
ostatní učitelky a učitelé chodí 
do hodin pozdě. Bylo mi řeče-
no, že většinou ano. Zase jsme 
u dodržování pravidel hry. „Co 
chci od žáků, musím dodržovat 
i já, jinak to nejde,” upozornila 
mě pedagožka.

Dodržování pravidel
V uvádění podobných histo-
rek z regionálních kol Zla-
tého Ámose bych mohl ještě 
dlouho pokračovat. Vždy tím 

hlavním důvodem spokojenos-
ti bylo dobrovolné dodržová-
ní pravidel. Nikdo nemluvil 
o výborně zpracovaném plá-
nu primární prevence, který 
na několika desítkách stránek 
popisuje, co a jak dělat, jaká 
témata zařazovat do jednotli-

vých vyučovacích hodin, jak 
k prevenci využívat třídnické 
hodiny, divadelní představení, 
besedy atd.

Při těchto úvahách jsem si 
vzpomněl na výzkum, který 
konstatoval, že děti, které se 
věnují kolektivním sportům, 
jsou členy dětských spolků 
nebo chodí do různých zá-
jmových oddílů, mají obvyk-
le menší problémy s dodržo-
váním školních pravidel. Je to 
pochopitelné. Ve fotbale kaž-
dý ví, že míč za postranní čá-
rou je aut a vhazují protihrá-
či. Hákování v hokeji je faul 
a viník musí na trestnou lavi-
ci. Vytrhnout nebo vyrazit míč 
z rukou protihráče je v házené 
prohřešek proti pravidlům. Ni-
kdo se tomu nediví, neprotes-
tuje a trest přijme. 

I v těch nejukázněnějších 
třídách a školách se samo-
zřejmě vyskytnou prohřešky 
proti školnímu řádu. Ale stejně 
jako při sportu je nutné, aby 
si viníci uvědomili, že porušili 
pravidla hry. Musí je znát a při-
jmout. Pokud si všichni (opět 
zdůrazňuji, že všichni zname-
ná žáci, rodiče, učitelé) na do-
držování pravidel zvyknou, jde 
to samo, jak řekla paní učitelka 
z prvního příkladu.

Zkuste si to ve vaší škole.
 Ladislav HRZAL, školský ombudsman

KDYŽ NEVÍTE KUDY KAM, JE TU JEŠTĚ OMBUDSMAN
Od září nacházíte v Týdeníku ŠKOLSTVÍ velice zajímavou 
oblast školského práva, kterou po několik let hlídá školský 
ombudsman Ladislav Hrzal. Oslovili jsme ho, aby se s námi 
podělil o svůj pohled na problémy, které pomáhá řešit. 

Pokud jako učitelé nebo rodiče řešíte nějaký problém se 
školou a nemůžete se nijak dohodnout, napište nám. Váš 
podnět dostane školský ombudsman a vyjádří se k němu. 

Ilustrační foto: Alena TUČÍMOVÁ
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Rozhodli jsme se vám nabídnout zdravé recepty na rychlé večeře. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně obědváte ve školní jí-
delně, večer jistě často nemáte sílu ani chuť rodině příliš vyvářet. Inspirujte se u nás. Olina Táborská vaří často, ráda a krea-
tivně, o recepty se s vámi nezištně podělí. 

VAŘENÍ

SVIŽNÁ ZDRAVÁ KUCHYNĚ, POCHVALA VÁS NEMINE

Bramborový salát ve zdravější 
verzi dělám často. Vydrží v lednici 
pár dní a každý den k němu nabíd-
nu rodině něco jiného. Někdy ne-
chám na pánvi změknout plísňový 
sýr a na talíři ho ozdobím brusin-
kami nebo pomerančovým dže-
mem. Vypadá to i chutná efektně.

Nyní nabízím recept s trhaným 
krůtím, které zbylo od nedělního 
oběda. Aby nebyla nuda, vymys-
lela jsem recept s cuketou, lilkem 
a houbami šiitake. V létě bych po-
užila papriky a rajčata.

Ingredience na salát:
  1 kg brambor
  sáček zmrazené kořenové 
zeleniny
  1 velká cibule
  5 nakládaných okurek
  2 polévkové lžíce plnotučné 
hořčice

  lák z okurek
  5 polévkových lžic olivového 
oleje
  sůl a pepř

Postup:
Uvařené a vychlazené brambory 
propasíruji přes kovovou mřížku. 
Osolím, opepřím, promíchám ve 
větší míse. Do menší misky dám 
nakrájenou cibuli, nakrájené 

okurky, olivový olej a lák z oku-
rek, v němž jsem rozmíchala hoř-
čici. Promíchám. Nakonec vsypu 
vychlazenou uvařenou kořenovou 
zeleninu a naposled promíchám. 
Salát je dobrý i neuležený.

Ingredience na krůtí maso:
  zbytky krůtí pečeně
  1 červená cibule
  1 malá cuketa

  třetina většího lilku
  3 velké stroužky česneku
  kmín, sůl, pepř
  hrst hub šiitake nebo 
Jidášova ucha
  olej nebo máslo

Postup:
Houby šiitake nebo Jidášovo ucho 
zaliji vařící vodou a nechám deset 
minut změknout. Na oleji nebo na 
másle osmažím nakrájenou cibuli, 
přidám nakrájenou osolenou cuke-
tu a lilek, kmín, propasírovaný čes-
nek a natrhané maso. Míchám na 
pánvi, než zelenina změkne. Do-
chutím sójovou omáčkou, není to 
nutné. Nakrájím na drobno změk-
lé houby a přidám k masu. Promí-
chám a servíruji. Práce mi nezabe-
re ani půlhodinu, pokud jsou pře-
dem uvařené brambory.
 Olina TÁBORSKÁ

Trhané krůtí maso s bramborovým salátem

Skupina žáků z 9. ročníku ze 
ZŠ Okružní navštěvuje každý 
měsíc babičky a dědečky v Do-
mově pro seniory v ulici Anto-
nína Dvořáka v Mostě. 

Společně se věnují různým 
aktivitám. Na podzim vyráběli 
z přírodnin obrázky a výrobky. 
Jindy strávili příjemné odpo-
ledne hraním her jako karty, 
člověče nezlob se, bingo atd. 
V předvánočním čase si poví-

dali o tom, jaké dárky v dětství 
udělaly babičkám a dědečkům 
radost, jaké tenkrát dodržovali 
rodinné vánoční tradice a jak 
tráví vánoční období nyní star-
ší i mladší generace. Termíny 
návštěv a program předem do-
mlouváme se sociální pracov-
nicí Táťánou Sklenářovou. 

V únoru proběhlo další spo-
lečné setkání. Tentokrát měli 
žáci možnost zhlédnout růz-
né fotky ze života obyvatel Do-
mova. Rozvinula se debata pl-
ná vzpomínek na dětská léta, 
školní docházku a zážitky. By-
lo zajímavé poslouchat a po-
sléze porovnávat školu dříve 
a dnes, zejména kázeň, vyba-
vení a technický pokrok. Starší 
lidé mají za sebou bohatý život 
a řadu zkušeností. Ochotně po-
skytli rady do života mladým 
lidem a každý sám za sebe vy-
slovili vzkaz pro mladou gene-
raci, například: Pečujte o své 
zdraví. Buďte poctiví a prav-
domluvní.  Važte si možností, 

které máte. Učte se. Poznávejte 
svět, užijte si mládí. 

Na další návštěvu v jarním 
měsíci březnu si dívky a chlap-
ci opět připraví zajímavý pro-
gram. Návštěvy probíhají 
v milé atmosféře, všichni se 
už navzájem znají a komuni-

kují spolu bez ostychu. Obyva-
telé Domova pro seniory se těší 
na každé další setkání s dětmi 
z 18. ZŠ a také pro dospíva-
jící děti je společně strávený 
čas se seniory cennou životní 
zkušeností. 
 Edita DOLEŽALOVÁ   

SETKÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SENIORY JE CENNOU ZKUŠENOSTÍ
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Aplikace WocaBee na učení 
slovíček se na českých ško-
lách s úspěchem používá již 
druhý školní rok. Díky ní žá-
ci učení nevnímají jako po-
vinnost, ale jako hru, která 
je baví. Jestli chcete své žá-
ky v druhém pololetí k uče-
ní pořádně „nakopnout“, za-
pojte svou třídu do 17. břez-
na do celonárodní soutěže 
Jarní WocaBee šampionát. 
V soutěži si znalosti a znám-

ky zlepší všichni žáci, nejen 
ti nejlepší.

Online aplikace WocaBee je 
určena pro všechny cizí jazy-
ky a zaručeně zpestří jazykové 
vyučování na školách. Žákům 
přináší lepší výsledky, naučí 
je i výslovnost a učitelům šetří 
čas, který by strávili zkoušením 
žáků nebo opravováním píse-
mek. V současnosti umožňuje 
i online hry, které mohou vy-
užít kdykoliv na zpestření ho-

diny. Aplikace funguje jedno-
duše – učitel průběžně zadá-
vá do aplikace balíky slovíček 
a frází, které se mají žáci naučit 
a doma procvičovat. Za procvi-
čování slovíček získávají body, 
tzv. WocaPoints – čím více pro-
cvičují, tím více bodů získají.

Právě WocaPoints jsou krité-
riem hodnocení v soutěži Jar-
ní WocaBee šampionát, která 
je určena pro studenty všech 
cizích jazyků na našich ško-
lách. Soutěžit se bude v okres-
ních a krajských kolech, která 
v květnu vyvrcholí celostátním 
kolem. V každém kole vítězí 
třída, která získá nejvyšší prů-
měrný počet WocaPoints na žá-
ka. Jinak řečeno – vyhrávají 
žáci, kteří jsou v učení cizích 
jazyků nejpilnější.

Zapojit se do soutěže s Woca-
Bee je jednoduché. Stačí si do 
17. 3. 2020 objednat zkušební 
měsíční verzi aplikace na wo-
cabee.app a zadat žákům ales-
poň dva balíky slovíček. Auto-
maticky jste tak se žáky zařa-
zeni do okresního kola Jarního 

WocaBee šampionátu, z něhož 
31. 3. vítězové postoupí do kraj-
ských kol. Extra motivací jsou 
zajímavé ceny, které může zís-
kat škola, učitelé i žáci v jed-
notlivých kolech soutěže, viz: 
www.wocabee.app/soutez.

Pilotní ročník WocaBee šam-
pionátu se uskutečnil v prv-
ním pololetí na školách na 
Slovensku. Zvítězili v něm 
žáci 5. A ze Základní školy ve 
Skalici, kteří v soutěži porazili 
starší žáky a dokonce i gym-
nazisty.

Pan učitel Jozef Kollár, který 
ve vítězné třídě vyučuje ang-
lický jazyk, hodnotí soutěž ná-
sledovně: „Žáci jsou z aplika-
ce naprosto nadšení. Vícekrát 
říkali, že je učení baví, a když 
se nudí, tak si otevřou appku 
a učí se. WocaBee šampionát 
je podle mě zajímavější než ji-
né existující soutěže, kam se 
nedostanou všechny děti. Zde 
jsou motivováni nejen nejlepší 
žáci, ale opravdu všichni, pro-
tože každý se chce posouvat 
dopředu.“

WOCABEE MOTIVUJE ŽÁKY K UČENÍ JAZYKŮ

KVALITNÍ SPÁNEK NAVODÍTE S KOSMETIKOU LUSH

Každému se někdy stane, že ne-
může usnout anebo nedodržu-
je doporučenou délku spánku, 
což je 6 až 9 hodin. Stává-li se 
to pravidelně, může to být pro 
organismus devastující. 

Relaxace před spaním
Pokud se dlouhodobě vystavu-
jete nedostatku spánku, mohou 
se u vás začít tvořit takzvané 
falešné vzpomínky. V mozku 
vzniká chaos. To, co prožívá-
te ve spánkové deprivaci, není 
mozkem interpretováno správ-
ně. Pletou se vám čísla, jména 
či informace. Takže pokud je 
odpírání spánku vysvětlováno 
nutností pracovat, není to dob-
rý důvod.

Naložte se do vany a nechte 

den odplavat. Horká koupel asi 
dvě hodiny před spaním vám 
pomůže se uvolnit. Propad v tě-
lesné teplotě, který nastane po 
opuštění dlouhé lázně, napo-
dobuje ten, který nastává při-
rozeně před usnutím.

Terapeutka Lush Spa Emma 
Logan říká: „Horká koupel před 
spaním nám pomůže k dobré-

mu spánku, protože uvolňuje 
svaly a pomáhá znovu propojit 
mysl s tělem.“

Zkuste obličejovou masáž
Napětí ve svalech vašeho obli-
čeje během dne narůstá. Masáž 
obličeje tedy nejen může pomoci 
ukolébat se ke spánku, ale také 
podporuje krevní oběh, aby pleť 
vypadala pevnější a jasnější.

Podle terapeutky Lush Spa 
Emmy Logan masáž pomáhá 
povolit tenzi v obličejových 
svalech, uvolnit dutiny a zmír-
nit bolest hlavy.

Použitím aromatických pro-

duktů při masáži se mohou 
zklidňující účinky ještě zvýšit. 
Jedná se o esenciální oleje se si-
licemi z levandule, ylang-ylan-
gu, heřmánku nebo santalové-
ho dřeva.

Za vyzkoušení stojí koupelo-
vá bomba Twilight s levandulí, 
tělový sprej Twilight s vůní le-
vandule, tonky a ylang-ylangu. 
Skvělá je i řada Sleepy, ve kte-
ré najdete mýdlo, tělový krém 
a bezobalový odličovací olej.Více 
na https://cz.lush.com/. 

Na první jarní den připadá Mezinárodní den zdravého 
spánku. Dříve se zdravý spánek příliš neřešil, ale s ná-
stupem rychlejšího životního tempa a stresu to začal být 
častý problém. Proto bychom se měli zaměřit na možnou 
prevenci těchto potíží.

INSPIRACE


