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„Život znamená žít takovým způsobem, aby se člověk nebál ničeho, ani smrti.“ Sv. Terezie z Avily

Škola nikdy nebyla jediným 
zdrojem poznávání. Na rozvoj 
mladého člověka významně 
působí mimoškolní vzděláva-
cí zařízení, sociální prostředí 
a zejména rodina. V ní se po-
stupně ujalo zákonem stvrzené 
individuální vzdělávání. Teprve 
dnes, kdy školáci musejí zůstat 
doma, si mnozí rodiče uvědo-
mují, jak zodpovědná je profe-
se učitele. S učebnicí v ruce se 
věnují svým dvěma nebo třem 
dětem a najednou zjišťují, že je 
to práce úmorná a namáhavá, 

náročná na schopnost srozumi-
telně vysvětlit, procvičit a upev-
nit zadané učivo. Jenže učitelé 
mívají ve třídách někdy i přes 
třicet žáků. Není vůbec snadné 
je získat, zaujmout a udržet je-
jich pozornost, natož jim předat 
užitečné vědomosti, dovednosti 
a vlastní zkušenosti. 

Česká veřejnoprávní televize 
dlouhodobě přispívá svými vy-
branými pořady ke vzdělávání 
nejen žáků a studentů. Mimo 
jiné velmi pohotově nabídla do-
polední projekt UčíTelka. Vtip-

ný název. Hravé děti a ochot-
ní učitelé. Nejeden rodič jistě 
ocení vstřícnou televizní po-
moc a může za ni jen poděko-
vat. Důležitější však zůstává 
nenahraditelný kontakt žáka 
s učitelem. 

Učitelé nezahálejí a snaží se 
ze všech sil. Využívají internet, 
sociální sítě a různé dostupné 
výukové programy. Oslovují své 
žáky, zadávají jim cvičení a po-
vzbuzují je. Najednou se všich-
ni učíme za pochodu. 

Je zbytečné odvolávat se na 
před šesti lety vládou schvá-
lenou a dosud málo účinnou 
Strategii digitálního vzdělávání 
do roku 2020. Ta měla význam-
ně podpořit rozvoj digitalizace 

našich škol. Učitelé jako vždy 
musejí spoléhat především sa-
mi na sebe, na vlastní rozum, 
iniciativu a nápady. Snaží se 
a hledají cesty ke zvládnutí mi-
mořádně obtížné situace. Teď 
není důležité ukazovat prstem 
na toho, kdo měl udělat více, 
a udělal málo. Je třeba podnik-
nout vše nezbytné, aby znudě-
ní školáci neseděli doma pouze 
u počítačových her a filmů, ale 
aby našli s výraznou podporou 
rodičů a školy vnitřní motivaci 
průběžně se učit a nezůstávat 
příliš pozadu. 

Je to velká zkouška pro 
všechny. Obstojí v ní pouze 
ti, kteří ji nevzdají.

Roman KANTOR

OBSTOJÍ POUZE TI, KTEŘÍ TO NEVZDAJÍ
Mnohé včerejší problémy házíme pod tíhou koronaviru za 
hlavu. Svět zvážněl a školy zůstaly prázdné. Každodenní 
život se však zcela zastavit nemůže. Ani výuka na dálku.

FOTO: Stanislav JUGA
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„Milé děti, děkuji vám za pozornost při dnešní lekci a až budete mít hotové všechny 
úkoly, pustíme maminkám SAMA DOMA a tatínkům HOSPODU!“
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„Původně jsme si představovali zahájení 
provozu v mediálním studiu opravdu jinak, 
chtěli jsme ve spolupráci s ministerstvem 
školství zahájit přípravu propagace Strate-
gie 2030+, naplňovat obsahem náš portál 
Presloviny.cz. Situace kolem šíření koro-
naviru ale naše plány výrazně změnila,“ 
říká Daniel Fric, student třetího ročníku 
Smíchovské SPŠ a zástupce ředitele Me-
diálního domu Preslova. „Nevíme, jak naši 
snahu ředitelé škol, učitelé a veřejnost při-
jmou. Ale jen se snažíme pomoct v rámci 
svých možností a schopností,“ vysvětluje.

„Chtěli jsme zahájit provoz interneto-
vého studentského Rádia Ámos až po let-
ních prázdninách, ale rozhodli jsme se 
začít hned,“ přidává se další třeťák ze 
Smíchovské SPŠ Thanh Hoang Tien a do-
dává: „Obsah našeho rádia bude pochopi-
telně jiný. Chceme dát prostor odborní-
kům, ředitelům, učitelům a studentům, 
aby mohli sdělit své zkušenosti s probí-
hající výukou v době uzavírky škol, se 
zaváděním její online podoby.“
Více na www.ucime.online nebo v inter-
netovém rádiu www.radioamos.cz.  Pik 

Opatření vlády v souvislosti s novým ko-
ronavirem se dotkla i prezenčních pří-
pravných kurzů pořádaných vzdělávacími 
společnostmi, které připravují studenty 
na přijímací zkoušky nebo na státní ma-
turitu. Například společnost Tutor se pro-
blém rozhodla řešit převedením prakticky 
všech prezenčních kurzů na online výuku. 
První online kurzy už zahájila. „Naštěstí 
jsme s několika pilotními online kurzy za-
čali už v září minulého roku,“ říká Pavla 
Roučková, koordinátorka přípravných kur-
zů v Tutoru. „Část lektorů díky tomu má-
me zaškolených a zvyklých učit v online 
prostředí Google Classroom, zbylé rychle 
doškolujeme. Deváťáci a maturanti přijali 
přechod na online výuku bez problémů, 
někteří z nich znají něco podobného ze 
školy. Trochu problém byl s několika ro-
diči páťáků, kteří si nejdříve nedovedli 
fungování online kurzu představit a ne-
považovali jej za plnohodnotnou náhradu 
prezenční výuky. Snažíme se jim ale vše 
vysvětlit a předvést,“ pokračuje koordi-
nátorka P. Roučková. 

Jan ŠIMRAL

Portál DUMY.cz funguje už mnoho let a na-
bízí možnost využití vložených prezentací, 
videí i pracovních listů jak pro učitele, tak 
pro žáky. V současné době je tak i velice 
dobrou pomůckou vzdělávání žáků doma. 
Jestliže si vytvoříte pro děti pracovní list 
nebo prezentaci či najdete například na 
YouTube pěkné video, můžete vše vložit 
na portál DUMY.cz a žákům potom po-
slat jen odkaz. Vše si mohou doma v kli-
du rozkliknout, prohlédnout, případně 
i stáhnout a zpětně reagovat podle poky-
nů vyučujících. A vše je pěkně zdarma. 
Součástí portálu je také možnost využití 
i-třídy, kde můžete dětem zadávat i testy, 
na které mohou reagovat, tím si vyzkou-
šíte plnění domácích úkolů. Sama mám 
s tímto portálem velice dobré zkušenosti 
a v současné době ho budu využívat ještě 
více. Zadat prezentace a pracovní listy je 
snadné, při práci v i-třídě zároveň může-
me pracovat v dohodnutou určitou dobu 
i pěkně společně.

Alena TUČÍMOVÁ

Mediální studio pomáhá

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE

Na této straně se setkáváte s dopisy vás čtenářů. Nejzajímavější dopis měsíce odměníme dobrou knihou. 



1. dubna 2020  3ŠKOLSTVÍ ZAMĚŘENO NA...

 V naší digitální době 
existují metody, jak 

učit na dálku. Co poradíte 
učitelům? 

V současnosti existuje mno-
ho způsobů, jak učit na dál-
ku, a také mnoho poskytova-
telů takové služby. Těžko lze 
plošně radit školám či učite-
lům, co z toho mají použít. Bu-
de rozhodovat vybavení ško-
ly, digitální dovednosti učitelů 
i obsah toho, co chtějí se svý-
mi žáky a studenty komuni-
kovat. To si musí zvážit sami, 
my se jim k tomu však poku-
síme poskytnout relevantní 
a na poskytovatelích služeb 
nezávislé informace. Proto 
jsme nabídli službu pro školy 
a učitele ve spolupráci se zři-
zovatelem Prahou a minister-
stvem školství. Od pondělí 16. 
března je k dispozici webová 
stránka „ucime.online“ a také 
internetové „Rádio Ámos“, kde 
chceme poskytovat informace 
právě pro učitele a školy, pře-
devším pak pro ty z nich, kde 
není digitální komunikace se 
studenty příliš rozšířena. 

Naše IT oddělení připravu-
je analýzu prostředků a metod 
digitálního vzdělávání v Čes-
ké republice, jednáme s po-
skytovateli služeb o informa-
cích pro učitele, připravujeme 
ukázky vzorových hodin a ta-
ké rozhovory s poskytovateli 
služeb i jejich uživateli. Také 
jsme připraveni školám pomo-
ci některý ze systémů u nich 
nainstalovat. 

 Jaký dopad může mít 
současný stav na tolik 

potřebnou digitalizaci české-
ho školství?

Dopad současné krize může 
být pozitivní. Nikomu z nás se 
příliš nechce vystoupit ze své 
komfortní zóny a nyní nás k to-
mu okolnosti mohou donutit. 
Pokud se učitelé naučí využí-
vat informační technologie pro 

výuku, je dost velký předpo-
klad, že v tom budou pokra-
čovat i po skončení uzavření 
škol. Jejich hodiny se tak sta-
nou atraktivnějšími, názorněj-
šími a také ušetří čas, který 
mohou věnovat větší interakci 
s žáky a studenty, k lepší ko-
munikaci s nimi. 

 Jak v současné době vy-
užívají učitelé možnosti 

výuky na dálku a ve kterých 
předmětech hlavně? 

V tuto chvíli to vlastně ne-
vím. V den, kdy došlo k prohlá-
šení vlády o uzavření škol, jsem 
sám byl svědkem, jak se někte-
ří učitelé domlouvají se studen-

ty, jak s nimi budou komuniko-
vat, kdy pro ně budou online 
a podobně. Vydal jsem pokyn, 
aby všichni učitelé u každé tří-
dy uvedli, jakým způsobem se 
studenty budou komunikovat, 
k čemuž mohou u nás ve škole 
využívat hned několik různých 
způsobů. Zaprvé systém Baka-
láři, vlastní virtuální školu, so-
ciální sítě, volně dostupný sys-
tém online výuky, který nain-
staloval a vyzkoušel vedoucí IT 
oddělení. Využívat však mohou 
i další systémy, na které jsou 
zvyklí. Nenařizuji jim žádný 
konkrétní způsob, nechávám 
volbu na učitelích a jejich stu-
dentech, vytváříme jim pouze 
podmínky, aby tak mohli činit. 
A pokud budou potřebovat dal-
ší podporu IT oddělení, tak se 
jim dostane. 

 Co vlastně mají se svý-
mi studenty učitelé dě-

lat? 
Za nejméně vhodné považu-

ji pouhé zadávání tradičních 
úkolů či sdělení, že si mají 
nastudovat látku například 
od stránky 10 do stránky 100, 
z čehož pak budou zkoušeni. 
Proto jsem všem učitelům do-
poručil, aby zvážili možnost vy-
užít u nás tradiční projektovou 
výuku. U nás všichni studenti 

vytvářejí ve třetím a čtvrtém 
ročníku celoroční práci, stu-
dentský, respektive maturitní 
projekt. Tyto předměty jsou 
přímo v rozvrhu, většinou jsou 
témata zpracovávána v různě 
velké skupině řešitelů. Kromě 
toho vykonávají studenti krát-
kodobé či střednědobé projekty 
v některých předmětech. 

Osobně se domnívám, že vy-
myslet pro skupiny studentů 
střednědobý projekt, třeba 
i s prvky nové látky, je velmi 
vhodný způsob pro současnou 
situaci ve všech předmětech. 
Studenti budou muset hledat 
informace, ty vyhodnocovat, 
komunikovat mezi sebou, vy-
užívat je k vytvoření řešení. 
Učitelé jim pak různou formou 
mohou radit, být pro ně kon-
zultanty, mentory. 

Až mimořádná situace pomi-
ne, mohou studenti své výstu-
py prezentovat, a tím bude mít 
učitel i podklady pro jejich kla-

sifikaci. Navíc při prezentaci, 
při troše zkušeností, které na-
ši učitelé mají, mohou snadno 
zjistit, jak moc se daný student 
na vytvoření projektu podílel, 
kdo byl tahounem a kdo se tak 
říkajíc vezl. Při prezentacích 
se pak i další skupiny studen-
tů dozvědí mnoho zajímavého, 
mohou se svých kolegů ptát, 
čímž si tázaní procvičují dal-
ší důležité dovednosti, jako je 
umět dobře a srozumitelně vy-
světlit své výstupy.

 Jak budete organizo-
vat přípravu maturan-

tů? Také výukou na dálku? 
Jak jsem již uvedl, nechci 

nikomu z učitelů radit, jak 
má v konkrétním předmětu 
a v konkrétní třídě postupo-
vat. Věřím v jejich zkušenosti, 
v jejich zodpovědnost, věřím, 
že zvolí vhodný způsob. Napří-
klad v předmětu maturitní pro-
jekt pokračuje vlastně systém, 
kdy studenti přes hodnoticí list 
komunikují s konzultanty, za-
věšují tam své výstupy. V dal-
ších předmětech bude nutné, 
aby učitelé využili co nejúčin-
něji prostředky pro komuni-
kaci přes internet. Scházet se 
v současné době, byť v menších 
skupinách, nepovažuji za vhod-
né. Ale učitelé se mohou se stu-
denty sejít ve skupině ve vir-
tuálním prostoru, třeba podle 
toho, co konkrétně řeší, anebo 
podle toho, jak dobře či špat-
ně studentům daný předmět 
jde. Podobné doučování také 
nebude na naší škole novinkou.

 A jak budete organizo-
vat přijímací zkoušky 

na vaši školu? 
Musíme čekat, jaké rozhod-

nutí přijmou kompetentní or-
gány státu. Podle toho se zaří-
díme. Situaci nám komplikuje 
počet přihlášek. Již v loňském 
přijímacím řízení jsme mě-
li nejvíce přihlášek ze všech 
pražských škol, které posky-
tují čtyřleté maturitní obory, 
včetně těch nejprestižnějších 
gymnázií. Letos máme ještě 
o padesát přihlášek víc, cel-
kem 612.  

Táňa PIKARTOVÁ

Hovoříme s Radko Sáblíkem, ředitelem Smíchovské 
střední průmyslové školy a členem expertní skupiny 
Strategie 2030+. V tomto rozhovoru ale nejde o strategii 
pro budoucnost, nýbrž o strategii pro současnost.

Od 16. března je k dis pozici webová strán
ka ucime.online.cz, a také internetové 
Rádio Ámos, jejichž pomocí chceme po
skytovat informace pro školy, kde není di
gitální komunikace příliš rozšířena. 

JAK V TÉTO DOBĚ UČIT EFEKTIVNĚ NA DÁLKU
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Ministerstvo školství v sou-
vislosti s aktuální situací 
okolo šíření koronaviru před-
stavilo v pondělí 23. břez-
na plán, jak by mohly pro-
běhnout jednotné přijímací 
zkoušky na střední školy, zá-
věrečné zkoušky a maturita. 
Hlavní informací je, že termín 
výše uvedených zkoušek se 
bude odvíjet od data, kdy bude 
zrušeno krizové opatření vlá-
dy ohledně uzavření základ-
ních a středních škol. Jednotné 
přijímací zkoušky proběhnou 
nejdříve 14 dní po umožnění 
studentům vrátit se do škol, 
v případě maturity to pak bu-
dou 3 týdny.

„Uvědomuji si, jak je součas-
ná situace psychicky náročná 
pro žáky, jejich rodiče i peda-
gogy škol. Předložené řešení 
jsme zpracovali po důkladném 
zvážení všech okolností a růz-
ných možných variant řešení 
s tím, že za nejdůležitější v tu-
to chvíli považuji uklidnit žá-
ky a vrátit jim nezbytný klid 

na přípravu – jak na přijíma-
cí, tak závěrečné i maturitní 
zkoušky,“ řekl ministr školství 
Robert Plaga.

„U maturit bude klíčové, zda 
se školy otevřou do 1. června. 
Pokud ano, budou maturity 
probíhat sice ve zjednoduše-
né, ale obdobné podobě ja-
ko každý rok. Pro případ, že 
se školy do 1. června neote-
vřou, obsahuje návrh v zájmu 
jistoty maturantů náhradní ře-
šení,“ podotkl ministr školství. 
Návrh říká, že pokud nebude 
k 1. červnu školní docházka 
na střední školy obnovena, 
bude maturitní vysvědčení 
vystaveno na základě studij-
ních výsledků žáka z posled-
ních tří vysvědčení. Pokud žák 
v posledním ročníku v polole-
tí neprospěl, škola mu umož-
ní vykonat komisionální pře-
zkoušení, aby mohl v případě 
úspěchu maturitní vysvědčení 
získat také.

Závěrečné zkoušky u učeb-
ních oborů by pak podle návr-

hu proběhly podle podobných 
podmínek jako zkoušky ma-
turitní, včetně totožného ná-
hradního řešení, pokud by ško-
ly nebyly znovuotevřeny do 
1. června.

Důvodem předložení záko-
na ze strany ministerstva škol-
ství je řešení mimořádné situa-

ce vzniklé v souvislosti se zá-
kazem osobní přítomnosti žáků 
ve školách v souvislosti s ko-
ronavirovou nákazou a násled-
ným vyhlášením nouzového sta-
vu v České republice. Účinnost 
tohoto zákona bude časově ome-
zena pouze na tento školní rok.

red

INFORMACE

MINISTR ŠKOLSTVÍ CHCE ODLOŽIT MATURITY

ZRUŠENÍ MATURIT ZNEVÝHODNÍ ŽÁKY, VARUJÍ PIRÁTI
Ministerstvo školství předložilo 
návrh zákona o tom, jakým způ-
sobem budou v tomto školním 
roce mimořádně probíhat při-
jímací zkoušky na střední ško-
ly, maturitní zkoušky a závěreč-
né zkoušky v učebních oborech. 
„Skončilo tápání žáků, rodičů 
i učitelů, kteří doposud neměli 
žádné informace o tom, jak bu-
dou letošní zkoušky probíhat. To 
je bezpochyby pozitivní, na dru-
hou stranu samotný návrh mi-
nisterstva má i své nedostatky. 
Zatímco odklad termínů zkou-
šek a zkrácení lhůt jsou kroky 
správným směrem, tak pou-
ze jeden pokus u přijímacích 
zkoušek či maturita vycháze-
jící z předchozích vysvědčení 
nejsou zdaleka ideálním řeše-
ním,“ uvádí pirátský poslanec 
Lukáš Bartoň. 

„Chápeme, že v této krizové 
situaci není a ani nemůže být 
prostor pro rozsáhlé konzultace, 
ale uvítali bychom, kdyby mini-
sterstvo školství návrh opatření 
komunikovalo s opozičními stra-

nami již ve fázi přípravy. Nyní 
jsme postaveni před hlasování 
o návrhu, na jehož prostudování 
a případné sepsání pozměňova-
cích návrhů jsme měli přesně 
jednu noc,“ dodává předseda Pi-
rátů Ivan Bartoš.

Piráti souhlasí se zjednodu-
šenou podobou společné části 
maturitní zkoušky a zjedno-
dušením závěrečných zkoušek 
v učebních oborech. Nicméně 
pokud by se žáci nevrátili do 
škol k 1. červnu, navrhuje mi-
nisterstvo školství možnost zís-

kání maturitního vysvědčení či 
výučního listu na základě pro-
spěchu doloženého vysvědče-
ním z nižších ročníků, aniž by 
žák prokázal své odborné zna-
losti a dovednosti získané v rám-
ci studovaného oboru. „To po-
važuji za rizikové v souvislosti 
s prokázáním kvalifikace na tr-
hu práce a možností následného 
pracovního uplatnění. Součástí 
maturitní zkoušky je i profilová 
část, která stejně jako závěreč-
ná zkouška u učebních oborů 
ověřuje kvalifikační předpokla-
dy pro výkon příslušné profese. 
Teoreticky může dojít k tomu, že 
tito budoucí absolventi budou 
na trhu práce znevýhodněni, 
protože zaměstnavatelé na ně 
nebudou pohlížet jako na oso-
by plně kvalifikované a budou 
dávat přednost absolventům 
jiných ročníků. Nepředpoklá-
dáme, že se další rok přihlásí 
dobrovolně k závěrečné zkoušce 
významné procento těch, kteří 
budou mít závěrečnou zkoušku 
uznanou z roku 2020,“ dodává 

Lukáš Bartoň.
Dle předloženého návrhu bu-

dou mít žáci termín u přijíma-
cích zkoušek na střední školy 
posunutý, s čímž Piráti souhla-
sí. Žáci však přicházejí o druhý 
termín, a budou tak mít jediný 
pokus, zatímco za standardní 
situace mají pokusy dva. „Jedná 
se o zpřísnění, s čímž nelze za 
současných podmínek souhla-
sit. Žáci budou posuzováni na 
základě výsledku jediného testu 
a v případě špatného výsledku 
jim bude ztížena cesta ke zvo-
lenému oboru a škole. Žáci by 
dle vládního návrhu rovněž ne-
měli možnost odvolání proti roz-
hodnutí ředitele školy o žádosti 
o přijetí ke vzdělávání na střed-
ní školu, což je velmi problema-
tické,“ uvedla poslankyně Len-
ka Kozlová. Piráti proto v rámci 
jednání Poslanecké sněmovny 
navrhnou doprovodné usnesení, 
aby byly zajištěny dva pokusy 
v rámci přijímacích zkoušek na 
střední školy. 

Karolína SADÍLKOVÁ
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 Jaký byl záměr přistou-
pit k tomuto projektu?

Tak, jak jej deklaroval gene-
rální ředitel České televize Petr 
Dvořák, který řekl, že v době 
mimořádných opatření a uza-
vření škol v celé republice, je 
třeba nabídnout dětem alterna-
tivu ke klasickému školnímu 
vzdělávání, které může doplnit 
jejich samostudium. 

 A také samozřejmě 
ulehčit rodičům, kteří 

ne vždy mají na své děti čas.
Ano, a proto se připravilo 

živé vysílání výukových blo-
ků, které vedou vystudovaní 
pedagogové. 

 Jak jste se vy sama tak 
rychle stihla připravit 

na tuto výuku?
Bylo to stejně rychlé, jako 

vše ostatní. Dělo se to celé za 
pochodu, takže jsem najednou 
stála ve studiu před kamerou 
a slyším: „Tááák, za deset… de-
set sekund.“ Byla jsem hozena 
do vody a já v těchto situacích 
ožívám a plavu. Mám ráda vý-
zvy - a toto byla opravdu vel-
ká výzva a jsem za ni vděčná. 
A navíc: výuka v televizi je pro 
děti v tuto dobu velice důležitá 
a potřebná.

 Jak vypadají jednotlivé 
učební bloky?

Škola doma se vysílá každé 
úterý a čtvrtek na ČT1, při-
čemž úterní vysílání se týká 
češtiny a literatury a čtvrteč-
ní matematiky. Učební hodina 
trvá stejně jako ve škole 45 mi-
nut a je rozdělena do tří učeb-
ních bloků. Máme dva učitele 
a tři děti. Jeden učitel vede vý-
uku a druhý je na chatu a zod-
povídá dotazy žáků, kteří se na 
nás dívají v televizi. Já osobně 
moderuji český jazyk a litera-
turu, protože k českému jazy-
ku mám opravdu vřelý vztah. 

 Přijímačky na střední 
školy a víceletá gymná-

zia jsou pro děti velice ak-
tuální, takže to byl dozajista 
skvělý nápad. 

Určitě. Zatím máme za se-
bou první vysílání, která se za 
stávajících podmínek velmi po-
vedla. Vše vznikalo velmi or-
ganicky a rychle a celý tým 
Školy doma, včetně učitelů, byl 
semknutý a pracoval na tisíc 
procent. Máme jediný záměr 
- předat v těchto složitých ča-
sech co nejvíce pomoci. V tom-
to případě dětem, které se při-
pravují na přijímačky. Věřím 
ale, že přinášíme i radost a zá-
bavu taktéž pro rodiče a pra-
rodiče, kteří si s dětmi mohou 
opakovat to, co už si ze školy 
téměř nepamatují. Mně osobně 
se výuka líbila a s dětmi jsem 
si látku sama ráda zopakovala.

 Mohou děti po vysílání 
ještě někde najít probí-

ranou látku?
Na našem webu www.ces-

katelevize.cz/skoladoma na-
bízíme texty k probrané lát-
ce, doporučujeme knihy a zá-
roveň učitelé zadávají dětem 

domácí úkoly, které si mohou 
procvičovat v průběhu týdne. 

 Dřív jste byla známá ja-
ko moderátorka hudeb-

ních pořadů. Co vás teď baví 
na televizní výuce?

V posledních letech už to ne-
ní tak docela pravda. Před pě-
ti lety jsem odešla z ČT, kde 
jsem moderovala Dobré ráno, 
které se věnovalo různým té-
matům a zároveň moderovala 
i hudební pořad Tečka páteční 
noci. Když Tečka páteční no-
ci skončila, připravovala jsem 
a natáčela pořady pro interne-

tovou televizi Stream.cz. Každý 
byl z jiného soudku: jeden se 
věnoval českým firmám (Vy-
robeno v Česku), druhý neob-
vyklým typům bydlení (Jako 
doma) a třetí byl právě o kni-
hách (Čtení s Lenny). Ten vzni-
kl právě proto, že knihy miluji 

a chtěla jsem se věnovat své 
další lásce po hudbě, a to jsou 
knihy a čtení. 

 Díky Čtení s Lenny 
vznikl i projekt k pod-

poře čtení Čtení tě mění?
Ano, pořad Čtení tě mění 

vznikl pár měsíců poté, co Čte-
ní s Lenny skončilo. Zkrátka 
se mi už nechtělo od knížek 
odcházet a hledala jsem pří-
ležitost, jak v tom pokračovat. 

 Pořad je velice úspěšný 
a stále běží.

To mě velice těší a už nyní 
přemýšlím spíš o jeho dalším 

rozšíření. Nerada ale prozra-
zuji něco, co se teprve chystá. 
Brzy to ale diváci budou moci 
vidět sami a věřím, že se jim 
to bude také líbit. 

 Předpokládám, že vás 
napadají i další pro-

jekty.
V současné chvíli spíše díky 

vzniklé situaci vymýšlím něja-
ký video obsah na sociální sítě, 
abychom lidi potěšili a dodali 
jim trochu radosti v době, kdy 
jsou nuceni zůstávat doma.

 Na jak dlouho se před-
pokládá, že bude Škola 

doma vysílána?
Všechno se samozřejmě mě-

ní ze dne na den, ale Česká te-
levize jej prozatím spustila na 
dobu jednoho měsíce. 

 Jak ještě k tomu všemu 
stihnete šít roušky ji-

ným?
Ta situace, že jsou potřebné, 

mě oživuje k aktivitě a mám 
chuť dělat spoustu věcí. Pro-
bralo mě to. Šít roušky, které 
nás ochraňují, mi připadá zce-
la zásadní rozhodnutí.

Eva ROKYTOVÁ

NAŠE TÉMA

VÝUKA V TELEVIZI JE PRO DĚTI POTŘEBNÁ
V úterý 17. března spustila Česká televize projekt Škola doma 
pro děti, které zůstaly po zavření škol doma. Každé úterý a čtvr-
tek se tak deváťáci mohou prostřednictvím programu ČT1 při-
pravovat na přijímací zkoušky na střední školy. V úterý probíhá 
výuka češtiny a literatury, kterou moderuje Lenny Trčková.

V době mimořádných opatření a uzavření 
škol, je třeba nabídnout dětem alternativu 
ke klasickému školnímu vzdělávání.
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Opatření se týká základních 
škol, základních škol speciál-
ních, středních škol, konzerva-
toří a vyšších odborných škol 
včetně provozu škol při zaří-
zení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, a to bez 
ohledu na zřizovatele – tedy 
veřejných i soukromých.

Přestože se opatření výslov-
ně netýká mateřských škol 
a lesních mateřských škol, 
doporučujeme zvážit omeze-
ní nebo přerušení provozu ma-
teřské školy.

 U základních uměleckých 
škol a jazykových škol s prá-
vem státní jazykové zkoušky 
doporučujeme jejich provoz 
přerušit nebo omezit v maxi-
mální možné míře, a to po do-
hodě se zřizovatelem.

Opatření se týká i jiných ak-
cí pořádaných školou pro žáky 
a studenty a také praktického 
vyučování včetně odborného 
výcviku.

V případě již probíhajících 
akcí pořádaných školou (napří-
klad lyžařský kurz) je možné 
tyto akce dokončit. U dalších 
takových naplánovaných ak-
cí doporučujeme zvážit jejich 
uskutečnění. Pokud škola ko-

ná další akce, které však ne-
souvisí přímo se vzděláváním, 
doporučujeme i takovéto akce 
zrušit nebo omezit.

Opatření se týká prezenční-
ho vzdělávání, tedy v ZŠ ce-
lé vzdělávání, v SŠ a VOŠ při 
denní, večerní, případně kom-
binované formě vzdělávání při 
osobní účasti. Tam, kde to pod-
mínky školy a žáků či studentů 
umožní, je možné používat ná-
stroje „distančního vzdělává-
ní/studia“. O využití těchto ná-
strojů rozhoduje ředitel školy. 

Školní jídelny – poskytují-
cí stravování žákům a studen-
tům ZŠ, ZŠS, SŠ, konzervatoře 
a VOŠ nebudou po tuto dobu 
poskytovat školní stravování 
těmto žákům a studentům. 
Na jiné činnosti nemá opatře-
ní přímý vliv.

Výchovná a ubytovací zaří-
zení – přestože se jich opatření 
přímo nedotýká, doporučuje-
me provoz omezit v maximální 
možné míře.

Školní družiny – nebudou 
po dobu platnosti opatření 
v provozu.

Školní kluby a střediska 
volného času – přestože se 
jich opatření přímo nedotýká, 

doporučujeme provoz přeru-
šit nebo omezit v maximální 
možné míře. 

Školská účelová zařízení 
– jedná-li se o činnost pro žá-
ky a studenty, která je vzdě-
láváním, tak se jich opatření 
týká. Jiné činnosti doporučuje-
me přerušit nebo omezit v ma-
ximální možné míře. 

Školská poradenská zaří-
zení – opatření se jich přímo 
nedotýká, doporučujeme pro-
voz přizpůsobit situaci.

Soutěže a přehlídky – po-
dle školských předpisů, přes-
tože se jich opatření přímo 
nedotýká, doporučujeme tyto 
akce omezit nebo zrušit, pří-
padně, je-li to možné, odložit 
jejich konání.

Zaměstnanci školy:
I nadále platí, že podle § 22a 
odst. 2 zákona o pedagogic-
kých pracovnících je pedago-
gický pracovník povinen být 
na pracovišti zaměstnavatele 

v době stanovené rozvrhem je-
ho přímé pedagogické činnos-
ti, v době stanovené rozvrhem 
jeho dohledu nad dětmi a žá-
ky, v době zastupování jiné-
ho pedagogického pracovníka 
a v případech, které stanoví 
v souladu se zákoníkem prá-
ce zaměstnavatel.

Primárně ředitel školy při-
děluje zaměstnancům, peda-
gogickým i nepedagogickým 
pracovníkům práci, napří-
klad vzdělávání s využitím 
nástrojů distančního vzdělá-
vání nebo výkon prací souvi-
sejících s přímou pedagogic-
kou činností. Nemůže-li ře-
ditel školy pedagogickému 
pracovníkovi práci přidě-
lovat, může mu určit dobu 
čerpání samostudia. Pokud 
ředitel školy nemůže zaměst-
nanci přidělovat práci, jedná 
se o překážku v práci na stra-
ně zaměstnavatele.

Ošetřovné:
Pokud v souvislosti s opatře-
ním ministerstva zdravotnic-
tví bude muset rodič pečovat 
o dítě mladší 10 let, pak za-
městnavatel je povinen omlu-
vit jeho nepřítomnost v prá-
ci po dobu, kdy pečuje o dítě 
mladší 10 let. Zaměstnanec-ro-
dič má nárok na ošetřovné, po-
kud žije s dítětem ve společné 
domácnosti. Rodiče se mohou 
v péči o dítě vystřídat. Podrob-
nosti včetně tiskopisu, který 
potvrzuje škola, jsou k dispo-
zici na https://www.cssz.cz/
documents/20143/157311/
Karantena_a_osetrovne.pdf.

red

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K UZAVŘENÍ ŠKOL
Opatření ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní pří-
tomnost při vzdělávání nebo studiu. Opatření se týká 
všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také pří-
pravných tříd a přípravného stupně základní školy spe-
ciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve ško-
lách a školských zařízeních. Opatření platí do odvolání.

INFORMACE

FOTO: Stanislav JUGA
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Ombudsman není poradce
Dost lidí si plete školského om-
budsmana s poradcem. Mnoho 
telefonátů a mailů, které přijí-
mám, začíná slovy „mohl byste 
mi poradit… kolik žáků může 
být ve třídě, kde si mohu stě-
žovat na třídní učitelku, kdo 
hodnotí maturitní testy, kdo je 
nadřízený pana starosty, mohu 
učit angličtinu, když nemám 
pedagogické vzdělání, kde si 
mohu stěžovat na školu, kolik 
je příplatek pro uvádějící uči-
tele“ atd. 

Ombudsman není poradce. 
Je veřejný ochránce práv a řeší 
stížnosti v případě, že stěžova-
tel už využil všechny možnosti 
a stále je přesvědčený o tom, 
že někdo porušuje jeho prá-
va. Stává se, že dostanu celé 
složky plné kopií stížností. 
Při řešení takových podnětů 
se radím s odborníky, prově-

řuji postupy úředníků, hledám 
možnosti, jak stížnost řešit. 

Šanon plný papírů
Před časem mě navštívil v do-
provodu rodičů plnoletý žák 
třetího ročníku gymnázia. Na 
stůl položili šanon plný popsa-
ných papírů. Od prvního roční-
ku si žák a jeho rodiče na něco 
stěžovali, posílali a stále posí-
lají stížnosti, odvolání, žádos-
ti o přezkoumání, nesouhlasy 
s rozhodnutím na nejrůznější 
školy, úřady, poradny, organi-
zace. Mají pocit, že všichni je-
jich synovi ubližují. Poslední 
série lejster obsahovala stíž-
nosti na nedostatečnou na vy-
svědčení, na výsledek oprav-
né zkoušky, žádost o vykoná-
ní nové opravné zkoušky na 
jiném gymnáziu, stížnost na 
nespravedlivé hodnocení (ne-
dostatečná) opravné zkoušky 
na jiném gymnáziu a nesou-

hlas s vyloučením z gymnázia. 
Jedním z argumentů bylo i to, 
že při výuce a při opravných 
zkouškách nebyly dodržovány 
úlevy doporučené pedagogic-
ko-psychologickou poradnouy 
a že zadané otázky byly z uči-
va, které ve škole neprobírali.

Rozplétání balíku stížností
Rozplétání tohoto balíku stíž-
ností mi zabralo hodně ča-
su. Několikrát jsem navštívil 
školu, mluvil jsem s vedením 
i s pedagogy, navštívil jsem 
pedagogicko-psychologickou 
poradnu, spolupracoval jsem 
se zřizovatelem školy, pročítal 
jsem zprávy ČŠI, která něko-
likrát stížnosti zákonných zá-
stupců žáka šetřila. Výsledek 
shrnu do několika bodů. 

Podle mého zjištění všechno, 
co se odehrává, je výsledkem 
toho, že rodiče ani jejich syn 
nerespektovali a nerespektují 
doporučení a rady odborníků. 
Veškerý čas věnovali a věnují 
sepisování stížností, odvolání, 
žádostí. 

Poradna na základě výsled-
ků testů (podprůměrné a vý-

razně podprůměrné) doporu-
čila změnit vzdělávání na ji-
ný druh SŠ, gymnázium není 
vhodné. Rodiče i syn odmítli. 
Poradna doporučila pravidelné 
konzultace v poradně. Využil 
pouze jednou.

Škola pravidelně upozorňo-
vala na špatný prospěch z Ma, 
Nj, Čj, Aj, Dě, Fy, Ze, Ch. Po-
dle rodičů byla chyba na stra-
ně pedagogů a žádali o změnu 
vyučujících. Škola nabízela in-
dividuální konzultace a doučo-
vání. Nevyužito. Škola doporu-
čovala zařazení do jiné studijní 
skupiny. V té, kterou si rodiče 
a syn vybrali, byli zařazeni žá-
ci s nadprůměrnými výsledky. 
Odmítnuto.

Změnu školy odmítá
Při posledním setkání s žákem 
a jeho rodiči jsem doporučil, 
aby místo psaní stížností hle-
dali vhodnou střední školu, 
kde by mohl opakovat třetí 
ročník a dokončit středoškol-
ské vzdělání. Zřizovatel slíbil, 
že při hledání takové školy po-
může. Rázem jsem byl zařa-
zen mezi nepřátele, kteří je-
jich synovi ubližují.  Chce být 
lékařem, a tak musí studovat 
na gymnáziu. A vyslechl jsem 
výhrůžku, že syn je z celé té 
dlouhodobé šikany nervově la-
bilní a hrozí nebezpečí, že si 
může něco udělat.

Komu není rady
Na přehnané a nereálné před-
stavy rodičů bohužel doplácí 
především jejich syn. Co na to 
říct? Napadla mě jen prověřená 
lidová moudrost, kterou jsem 
šetření uzavřel: Komu není ra-
dy, tomu není pomoci. Možná 
by bylo dobré vzpomenout si 
i na jinou lidovou moudrost, 
která praví: Když to nejde po 
dobrém, musí to jít po zlém. 
To v této a podobných kauzách 
znamená jednat ve prospěch 
dítěte. Vedení školy a zřizova-
tel by měli už v prvním roč-
níku studia takového žáka re-
spektovat (když to odmítají 
rodiče) doporučení poradny 
a pedagogů. 
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. 

OMBUDSMAN RADÍ
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KOPIE, NEBO ORIGINÁL?

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA ODLOŽENÝCH VĚCECH

VYMEZENÍ PRAVIDELNÉHO PRACOVIŠTĚ

 Stanovisko k této otázce zaujal Nej-
vyšší soud ve svém rozsudku ze dne 

24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3278/2010, 
který se týká doručení písemností podle 
§ 334 odst. 1 zákoníku práce (písemnosti 
týkající se vzniku, změn a skončení pra-
covního poměru nebo dohod o pracích ko-
naných mimo pracovní poměr, odvolání 
z pracovního místa vedoucího zaměstnan-
ce, důležité písemnosti týkající se odměňo-
vání, jimiž jsou mzdový nebo platový vý-
měr a záznam o porušení režimu dočasně 
práce neschopného pojištěnce). U těchto 
listin musí být zaměstnanci doručena ta, 
na které je vlastnoruční podpis jednající 
osoby, tedy originál. 

Právní věta vyvozená ze zmíněného roz-
sudku, zní:

„Při osobním doručování písemností uve-
dených v ustanovení § 334 odst. 1 zákoníku 
práce do vlastních rukou zaměstnance mu-
sí být zaměstnanci předána (ode-
vzdána) do vlastních rukou lis-
tina s vlastnoručním podpisem 
jednající osoby; nestačí, jestliže 
zaměstnavatel umožní zaměst-
nanci seznámit se s obsahem 
listiny s vlastnoručním pod-
pisem jednající osoby napří-
klad tím, že mu ji předloží 
k nahlédnutí a poté mu 
předá pouze fotokopii 
této listiny, která ob-
sahuje jen grafickou 
napodobeninu toho-
to podpisu.“

Právní jednání 
(například výpověď, 
odvolání z funkce) by 
tedy bylo neplatné, po-
kud by zaměstnanec 
nedostal listiny s origi-
nálním podpisem.

 Pokud se zaměstnanci pře-
dávají písemnosti týkající 

se skončení pracovního poměru, 
postačuje, pokud se předá kopie 
takového dokumentu?

 Právní úprava odpovědnosti zaměst-
navatele za škodu na odložených vě-

cech je obsažena v § 267 zákoníku práce. 
Ta však na dopravní prostředky vůbec 
nedopadá. Takový závěr lze odvodit jed-
nak z toho, že zákoník práce nestano-
ví povinnost zaměstnavateli, aby zajistil 
jejich bezpečnou úschovu (na rozdíl od 

úpravy do 31. 12. 2006); jednak z toho, 
že tato odpovědnost se týká věcí, které 
zaměstnanci do práce obvykle nosí (což 
není případ dopravních prostředků). Ten-
to závěr ovšem nevylučuje, že by mohl 
zaměstnavatel odpovídat zaměstnanci za 
škodu na dopravních prostředcích podle 
občanského zákoníku. Podle jeho § 2945 
platí, že je-li s provozováním nějaké čin-
nosti zpravidla spojeno odkládání věcí 
a byla-li věc odložena na místě k tomu ur-
čeném nebo na místě, kam se takové věci 
obvykle ukládají, nahradí provozovatel 
poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, 
kdo ji odložil, popřípadě vlastníku věci. 
Stejně nahradí škodu provozovatel hlí-
daných garáží nebo zařízení podobného 

druhu, jedná-li se o dopravní prostředky 
v nich umístěné a o jejich příslušenství. 
Taková odpovědnost přichází v úvahu ale 
jen tehdy, pokud by podle okolností pří-
padu byl zaměstnavatel posouzen podle 
občanského zákoníku jako provozovatel. 
Což by mohlo být v případech, že garáže 
nebo kolárnu sám zřídil, nabídl zaměst-
nancům odkládání jejich dopravních pro-
středků na tomto místě a zajišťuje jejich 
hlídání. Nutno přitom upozornit, že aby 
vůbec právo na náhradu škody zaměst-
nanci z tohoto titulu vzniklo, musel by 
zaměstnavateli coby provozovateli ohlásit 
vznik škody a uplatnit právo na její ná-
hradu do 15 dnů po dni, kdy se o škodě 
dozvěděl nebo musel dozvědět.

 Zaměstnavatel zřídil vyhra-
zený prostor pro ukládání 

kol. Lze v takovém případě apli-
kovat ustanovení zákoníku práce 
o jeho odpovědnosti za škodu na 
odložených věcech?

 Pokud zákoník práce váže sjednání 
pravidelného pracoviště na dohodu 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 
a to přímo v pracovní smlouvě, je změ-
na tohoto sjednaného místa možná jen 
změnou obsahu pracovní smlouvy v sou-
ladu s ustanovením § 40 zákoníku práce. 
Jednostranná změna místa pravidelného 
pracoviště je vyloučena.

 Může zaměstnavatel sám roz-
hodnout o změně vymezení 

pravidelného pracoviště pro účely 
poskytování cestovních náhrad?
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PRÁVNÍK RADÍ

 Přechod práv a povinnos-
tí z pracovněprávních 

vztahů a zánik práv a povin-
ností z pracovněprávních vztahů 

a přechod výkonu práv a povinností z pra-
covněprávních vztahů upravují ustanove-

ní § 338 až 345 zákoníku práce. Z uvede-
ných zákonných ustanovení vyplývá, že 
předmětem přechodu jsou veškerá práva 
a povinnosti zaměstnance, která existovala 
ke dni přechodu. Přecházejí jednak práva 
a povinnosti vyplývající z individuálních 
smluv mezi zaměstnavatelem a zaměst-
nancem, tedy zejména z pracovní smlouvy 
o mzdě, smluv o odpovědnosti, zvyšování 
nebo prohlubování kvalifikace atd. Před-
mětem přechodu jsou dále rovněž práva 
vyplývající ze smlouvy kolektivní, stejně 
jako z vnitřních předpisů platných u za-
městnavatele v den přechodu. K tomuto 
přechodu dochází přímo ze zákona, aniž 

by bylo možné jeho rozsah jakkoliv mě-
nit individuální dohodou mezi dotčenými 
zaměstnavateli. Nový zaměstnavatel mů-
že tato práva a povinnosti změnit pouze 
v případě souhlasu převáděného zaměst-
nance. Na přejímajícího zaměstnavatele 
tak přecházejí i závazky dosavadního za-
městnavatele vůči převáděným zaměstnan-
cům, například povinnost vyplatit náhra-
du škody, náhradu platu nebo poskytnout 
dosud nevyčerpanou dovolenou, a dokon-
ce i právo zaměstnance na náhradu škody 
vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání, k nimž došlo ještě před jeho 
převedením. 

PŘECHOD POVINNOSTÍ NA JINÉHO ZAMĚSTNAVATELE

EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

KDY NEPŘÍSLUŠÍ STRAVNÉ?

ŠKOLNÍK A PLATOVÉ TŘÍDY

 Tyto překážky jsou vyjmenovány 
v ustanoveních § 25 odst. 6 až 8 zá-

kona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
kde je uvedeno:

(6) Překážkou pro vedení v evidenci 
není ani takové zaměstnání, které není 
pro uchazeče o zaměstnání vhodným za-
městnáním (§ 20) a je zprostředkováno 
krajskou pobočkou úřadu práce nejdéle 
na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá jeho 
zdravotnímu stavu (dále jen „krátkodo-
bé zaměstnání“).

(7) Překážkou pro zařazení a vedení 
v evidenci uchazečů o zaměstnání je ne-
poskytnutí identifikačních údajů a nepo-
skytnutí nebo zrušení souhlasu se zpra-

cováním osobních údajů (§ 17 odst. 2).
(8) Překážkou pro zařazení a vedení 

v evidenci uchazečů o zaměstnání je, pokud
a) fyzická osoba bez vážného důvodu 

ukončí sama nebo na základě dohody 
se zaměstnavatelem vhodné zaměstná-
ní (§ 20) zprostředkované krajskou po-
bočkou úřadu práce nebo

b) zaměstnavatel s fyzickou osobou 
ukončí vhodné zaměstnání (§ 20) zpro-
středkované krajskou pobočkou úřadu 
práce z důvodu porušení povinnosti vy-
plývající z právních předpisů vztahují-
cích se k jí vykonávané práci zvlášť hru-
bým způsobem.

V případech podle písmene a) nebo b) 
může být fyzická osoba zařazena na zá-
kladě nové písemné žádosti do eviden-
ce uchazečů o zaměstnání po uplynutí 
6 měsíců ode dne sjednaného jako den 
nástupu do zaměstnání, zprostředkova-
ného krajskou pobočkou úřadu práce.

 Pokud dochází k pře-
chodu práv a povin-

ností z pracovněprávních 
vztahů na jiného za-
městnavatele, přechází 
i kvalifikační dohoda?

 Které překážky brání tomu, 
aby nezaměstnaná osoba 

byla zařazena a vedena v evidenci 
uchazečů o zaměstnání?

 Jak jsou pro povolání školní-
ka určeny platové třídy?

 V příloze k nařízení vlády 
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 

veřejných službách a správě, se stanoví:
„3. platová třída
Běžné školnické práce, například ob-

sluha vytápění a jednodušší údržba školy 
nebo školského objektu a jejich zaříze-
ní, otevírání a zavírání objektu, obsluha 
hlavních energetických uzávěrů, výměna 
žárovek a pojistek, dozor nad správným 
používáním společných zařízení objektu.

4. platová třída
Školnické práce včetně drobných řeme-

slných prací při opravách a údržbě školy 
nebo školského objektu, jejich zařízení 
a technického vybavení, například údrž-
bářské práce, zahradnické, sklenářské, 
zednické, zámečnické a lakýrnické práce.

5. platová třída
Školnické specializované práce při 

opravách a údržbě školy nebo školské-
ho objektu, jejich zařízení a technické-
ho vybavení, například opravy elektric-
ké instalace, opravy a výměna zámků, 
opravy kovových částí nábytku a zaříze-
ní, opravy zavírání oken a dveří, opravy 
školních lavic a nábytku, opravy vodoin-
stalací a zařizovacích předmětů, opravy 
obkladů a dlažeb.

6. platová třída
Zajišťování provozu více objektů školy 

nebo školského zařízení včetně zajišťo-
vání a organizace údržby nebo úklido-
vých prací.“

 Případy, kdy zaměstnanci stravné 
nepřísluší, upravuje § 176 odst. 4 

zákoníku práce, kde se stanoví:
„Stravné zaměstnanci nepřísluší, po-

kud mu během pracovní cesty, která trvá

 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bez-
platná jídla,
 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bez-
platná jídla.“

Toto ustanovení navazuje na usta-
novení odst. 3 o snižování stravného 
v tom smyslu, že při zajištění většího 
počtu jídel právo na stravné zaniká. 
Toto ustanovení má kogentní povahu 
a nelze se od něj žádným způsobem 
odchýlit.

 V kterých případech při po-
skytnutí bezplatného jíd-

la nepřísluší zaměstnancům pří-
spěvkových organizací stravné?
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DOVOLENÁ PO UKONČENÍ PŘEKÁŽEK V PRÁCI

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

JE NUTNO PROVÁDĚT ZMĚNU PRACOVNÍ SMLOUVY?

 Zákoník práce používá ve vztahu 
k právní úpravě dovolené na něko-

lika místech přímo výraz „bezprostředně“, 
aby tím dal najevo požadovanou časovou 
návaznost. Jde o výpočet poměrné části do-
volené při změně zaměstnání v kalendář-
ním měsíci (§ 212 odst. 3 zákoníku práce), 
vymezení podmínky nepřetržitého trvání 
pracovního poměru při skončení dosavad-
ního a vzniku nového pracovního pomě-
ru zaměstnance k témuž zaměstnavateli 
(§ 216 odst. 1 zákoníku práce) a možnost 

poskytnutí dovolené nebo její části novým 
zaměstnavatelem při změně zaměstnání, 
byť jde o dovolenou, na kterou vzniklo za-
městnanci právo u dosavadního zaměst-
navatele (§ 221 odst. 2 zákoníku práce).

V ustanovení § 218 odst. 4 zákoníku 
práce, který se uvedeného dotazu týká, 
termín „bezprostředně“ uveden není. 

Proto zaměstnavatel nemusí určit za-
městnanci čerpání nevyčerpané dovo-
lené z příslušného kalendářního roku 
hned po skončení výše uvedených pře-
kážek v práci. Zaměstnavatel má tedy 
možnost určit čerpání dovolené až ně-
kdy v době, kdy už zaměstnanec začal 
vykonávat znovu práci.

 V § 12 odst. 1 a 2 školského zá-
kona (po změnách provedených 

s účinností od 1. ledna 2012 zákonem 
č. 472/2011 Sb.) se stanoví:

„1. Hodnocení školy se uskutečňuje ja-
ko vlastní hodnocení školy a hodnocení 
Českou školní inspekcí.

2. Vlastní hodnocení školy je výcho-
diskem pro zpracování výroční zprávy 
o činnosti školy.“

K tomuto ustanovení školského záko-
na podalo ministerstvo školství následu-
jící výklad (č. j. MSMT – 902/2012-20):

„Novelou školského zákona se ruší po-
vinnost škol zpracovávat zprávu o vlast-
ním hodnocení školy (dále jen ‚vlastní 
hodnocení‘). Vlastní hodnocení již není 
podkladem pro hodnocení školy Českou 
školní inspekcí, je ponecháno pouze ja-

ko východisko pro zpracování výroční 
zprávy o činnosti školy. Zpráva z vlast-
ního hodnocení není součástí povinné 
dokumentace škol a školských zařízení. 
Zároveň s tím se ruší povinnost vypra-
covávat vlastní hodnocení školy podle 
struktury, pravidel a termínů stanove-
ných vyhláškou. Škola však může zprávu 
o vlastním hodnocení zpracovávat i nadá-
le, je to zcela na jejím uvážení. Termíny, 
strukturu a obsah vlastního hodnocení 
si škola stanoví sama.“

 Povinné náležitosti pracovní smlou-
vy stanoví § 34 zákoníku práce. 

Jde o sjednání druhu vykonávané prá-
ce, místa výkonu práce a dne nástupu 
do práce. V pracovní smlouvě lze sjednat 

i další náležitosti. Pokud nastane situace, 
že pracovní smlouva obsahuje údaje, kte-
ré vyplývají z právního předpisu, který 
je později nahrazen právním předpisem 
jiným, platí samozřejmě právní předpis 
v platném znění a není třeba pracovní 
smlouvu z tohoto důvodu měnit. Ke změ-
ně pracovní smlouvy může podle § 40 
zákoníku práce dojít pouze tehdy, do-
hodnou-li se zaměstnavatel a zaměstna-
nec na její změně. Tato změna připadá 
v úvahu pouze tehdy, pokud se na zákla-
dě dohody zaměstnavatele a zaměstnan-
ce mění obsah pracovního poměru. Ne-
dochází-li ke změně obsahu pracovního 

poměru, ale pouze k novelizaci přísluš-
ného právního předpisu nebo náhradě 
předpisem novým, není změna pracovní 
smlouvy nutná. Mělo by však být využito 
ustanovení § 37 zákoníku práce, které 
uvádí, že pokud pracovní smlouva neob-
sahuje údaje o právech a povinnostech 
vyplývajících z pracovního poměru, je 
zaměstnavatel povinen o nich písemně 
informovat, a to nejpozději do jednoho 
měsíce od vzniku pracovního poměru, 
což platí i o změnách těchto údajů. In-
formace je jednostranným sdělením za-
městnavatele a musí vycházet z platných 
právních předpisů.

 Pokud dovolená nemůže být 
vyčerpána do konce násle-

dujícího kalendářního roku proto, 
že zaměstnanec byl uznán dočas-
ně práce neschopným, je zaměst-
navatel povinen určit dobu čerpá-
ní dovolené po skončení překážek 
v práci. Má to být bezprostředně?

 Podle jakých pravidel se 
postupuje při zpracování 

vlastního hodnocení školy?

 V pracovních smlouvách 
máme uvedenou informa-

ci, že zařazení do platové třídy je 
provedeno podle nařízení vlády 
č. 222/2010 Sb. Je nutno při změně 
právního předpisu provádět změnu 
pracovní smlouvy?

Na vaše otázky odpovídá právník školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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K oslavám výročí narození Ja-
na Amose Komenského a ke 
Dni učitelů už 27 let patří ko-
runovace oblíbených učitelek 
a učitelů – Ámose fyzikáře (vy-
bírá z nominovaných partner 
ankety ČEZ), Ámose matiká-
ře (vybírá z nominovaných 
MŠMT), Ámose sympaťáka 
(volí diváci ČT :D), Dětského 
Ámose (volí dětská porota) 
a Zlatého Ámose (volí dospě-
lá porota). 

Letošní ročník se musel při-
způsobit současné mimořádné 
situaci. „Slavnostní veřejné fi-
nále s úžasnou atmosféru fan-
dících žáků, kteří společně se 
svými pedagogy usilují o titul 
nejvyšší, jsme museli zrušit. 
Ale tradici související se Dnem 
učitelů jsme chtěli zachovat. 
Proto výsledky 27. ročníku an-
kety Zlatý Ámos vyhlašujeme 
bez finále, pouze formou tis-
kové zprávy a videa na Face-
booku a webu zlatyamos.cz,“ 
říká zakladatel ankety Slávek 
Hrzal. „Neviditelný virus za-

bránil finálovému klání, ne-
mohl se uskutečnit vzácný 
okamžik, kdy i kantorská au-
torita se přiblíží k dětské duši 
a společně z toho pak vytrysk-
ne vzácná souhra zkušeného 
orchestru. Názorný příklad, 
jak má vypadat škola,“ dodává 
předseda poroty Jan Cimický.

O titulu Zlatý Ámos letos ne-
rozhodovala porota, ale semifi-
nalisté, kteří zvítězili v jednot-
livých regionech. Nejvíce hlasů 
od nich dostal a Zlatým Ámo-
sem školního roku 2019/2020 
se stává Tomáš Míka z Gym-
názia Pierra de Coubertina 
v Táboře. 

„Z udělení titulu Zlatý Ámos 
mám obrovskou radost a jsem 
za něj moc vděčný. Zejména 
proto, že je to soutěž, která je 
zaměřená na to, co je podle mé-
ho názoru důležité, na sepětí, 
porozumění a spolupráci mezi 
studenty a učitelem,“ řekl po 
oznámení výsledků nový Zlatý 
Ámos. „Chtěl bych poděkovat 
především své fantastické 4. B, 

protože tenhle Zlatý Ámos je 
pro nás,“ upřesnil Tomáš Míka.

Hlasování na webu ČT :D 
přiřklo titul Ámos sympaťák 
2020 Vladimíru Švarcovi ze ZŠ 
v Rajnochovicích. Dostal 3 557 
hlasů, tedy 29 procent z celko-
vého počtu 12 338 hlasů. 

„Pan učitel Vladimír Švarc 
je všemi žáky naší školy vel-

mi oblíbený pro svoji přímoča-
rost, laskavost, vtip, inteligen-
ci a schopnost zapojit všechny 
žáky do skvělých aktivit. Je po-
hotový, názorný a ideální kan-
tor pro dnešní svět,“ napsali 
o něm jeho žáci.

Titul Dětský Ámos 2020 
v tomto ročníku nebyl udělen.

DTA

Nejen ve škole se dají získávat 
potřebné vědomosti. V součas-
né době mají školy možnost 
zpestřit svým svěřencům vý-
uku díky velké nabídce vzdělá-
vacích programů mimo školní 
lavice. Základní škola Vysoča-
ny v okrese Blansko často vy-
užívá tohoto trendu. 

V pátek 6. března naši žáci 
navštívili tři vzdělávací a kul-
turní instituce v krajském měs-
tě Brno. Pro žáky všech tříd by-
ly připraveny rozmanité vzdě-
lávací programy zaměřené na 
environmentální výchovu. Při-
rozený cit dětí pro otázky eko-
logie, tedy jejich ekologickou 
gramotnost, je prospěšné neu-
stále prohlubovat. Často si kla-
deme otázku, co znamená eko-
logie pro současné děti. 

Ve škole využíváme různé 
možnosti přiblížit žákům po-
jem ekologie. Jedním ze způ-
sobů jsou výukové programy, 
které organizuje Lipka, školské 
zařízení pro environmentální 

vzdělávání. Programy jsou vy-
zkoušené a propracované. Pro-
bíhají na jednotlivých praco-
vištích a také na zahradách, 
které je obklopují.

Příběhy ze starého stromu
S žáky 1. a 2. ročníku jsme na-
vštívili program s názvem Pří-
běhy ze starého stromu na pra-
covišti Lipová. Pohádkový pří-
běh nás zavedl k obyvatelům 
jednoho starého stromu, který 
se zdál být zpočátku napros-
to bezvýznamný pro náš život. 
Zajímavé informace a aktivity 
o sršních, lýkožroutech nebo 
mravencích byly pro mnohé 
žáky velkým překvapením. 
Vždyť kdo si „na vlastní ků-
ži“ může zkusit stát se sršněm 
a postavit si hnízdo za pomoci 
ostatních kamarádů – sršňů? 
A kdo ví, že se sršni bojí nás, 
a pokud je nebudeme dráždit, 
nic nám neudělají? Také malý 
lýkožrout nás překvapil techni-
kou vytváření dokonalých cho-

deb pod kůrou stromů. Dále 
nás bavilo interaktivní pexe-
so. Prošli jsme si cestu celým 
mraveništěm a objevili vajíčka, 
larvy i kukly. Dozvěděli jsme 
se, že strom má také svoje rost-
liny a houby. 

Alchymisté v parku VIDA
Žáci 3., 4. a 5. ročníku se vyda-
li nejprve za uměním do Mo-
ravské galerie v Brně a potom 

za „zábavnou vědou“ do parku 
VIDA. V galerii si žáci mimo 
jiné i prohlédli část stálých ex-
pozic. V rámci edukačního pro-
gramu Chyťte zloděje! viděli 
obrazy známého autora Jana 
Zrzavého, surrealistické uměl-
kyně Toyen anebo rekvizitu au-
tomobilu Tatra 600 Tatraplan 
vyrobeného z 23 kg plastelíny. 
V zábavním parku VIDA byl 
pro žáky připraven program 
Alchymisté. Ve speciální labo-
ratoři děti objevovaly fyzické 
vlastnosti pevných, kapalných 
a plynných látek. Každý pokus 
byl vždy překvapením a mladá 
vědkyně, která program vedla, 
dětem během experimentů vy-
světlovala, s jakými materiály 
pracují a jak se tyto materiá-
ly chovají, jak je využít, čím 
jsou prospěšné. Společné sdí-
lení získaných poznatků, zku-
šeností a dovedností získaných 
žáky obou skupin nás teprve 
čeká.  Soňa ŠVRČINOVÁ,

Tereza CHALUPOVÁ

ZLATÝM ÁMOSEM SE STAL TOMÁŠ MÍKA Z TÁBORA

ROZVÍJÍME EKOLOGICKOU GRAMOTNOST
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Velikonoce patří k nejvýznam-
nějším křesťanským svátkům 
u nás i ve světě a každoročně 
připadají na jiný termín. Ve-
likonoční neděle se slaví prv-
ní neděli po prvním jarním 
úplňku. V letošním roce při-
padá Velikonoční pondělí na 
13. dubna. 

Původně byly Velikonoce po-
hanským svátkem jara. Před 
přibližně 3 500 lety dali Židé 
tomuto svátku zcela nový vý-
znam svým svátkem Pesach 
– uchránění, ušetření, ten je 
oslavou vyvedení a osvobození 
židovského národa z egyptské-
ho otroctví. Před dvěma tisí-

ci lety pak Velikonoce dostaly 
současný význam, jsou osla-
vou vzkříšení Krista. V na-
šem pojetí pak jsou Veliko-
noce především oslavou jara, 
nové energie, očisty a uctívá-
ní tradic. 

„Velikonoce jsou spjaty ta-
ké s dobrým jídlem a peče-

ním něčeho sladkého na stůl. 
Z našich produktů jsme při-
pravili zajímavé recepty. Vy-
zkoušet můžete jednoduchou, 
ale velmi chutnou bábovku 
s použitím Bílého jogurtu z Va-
lašska,“ uvádí Radka Benešo-
vá, marketing manager Mlé-
kárny Valašské Meziříčí. 

Ingredience:
  200 g bílého jogurtu 
  200 g hladké mouky
  3 vejce
  150 g cukru krupice 
  1 vanilkový cukr
  1 prášek do pečiva
  100 ml oleje
  nastrouhaná kůra z jednoho 
citronu

Postup:
Všechny ingredience nasypeme 
do hluboké mísy a důkladně vy

šleháme robotem nebo šleha
čem. Vzniklé těsto nalijeme do 
dobře vymazané a moukou vy
sypané formy. Pečeme 15 mi
nut při 180 °C, pak snížíme na 
150 °C a dopečeme. Propeče
nost zkusíme špejlí. Po upeče
ní vyklopíme a necháme dobře 
vychladnout na mřížce. Pak po
cukrujeme nebo můžeme polít 
rozpuštěnou čokoládou. Bábov
ka je vláčná a voňavá. Uvede
né množství těsta je do menší 
formy.

Bábovka s bílým jogurtem

Ingredience:
  1 lžička Kysané smetany 
z Valašska
  30 g másla
  1 lžička hořčice plnotučné
  100 g sýra eidam
  1 špetka sladké papriky 
  6 vařených vajec natvrdo
  sůl, pepř

Postup:
Vejce rozřízneme napůl. Žlout
ky rozetřeme se sýrem, más
lem, hořčicí a Kysanou smeta
nou z Mlékárny Valašské Mezi
říčí. Ochutíme a vyšleháme do 
pěny. Touto směsí pak plníme 
bílky. Můžeme dozdobit zele
ninou.

Plněná velikonoční vejce

VELIKONOČNÍ PEČENÍ S MLÉKÁRNOU VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Kdy jindy jsou vejce tak populár
ní než o Velikonocích? Odpověď 
je jednoduchá: nikdy! Receptů 
na jejich úpravu je celá řada. 
Jemná chuť vajec a schopnost 
perfektně zasytit z nich děla
jí ideální surovinu pro široké 
použití. Vaječnou pomazánku 
zná určitě každý. Zkuste tento
krát přidat na kousky nakrájený 
řapíkatý celer, ředkvičky a ci
buli a vše dochutit lehkým jo
gurtovohořčičným dresinkem. 
Troufáme si tvrdit, že si na této 
kombinaci pochutnají i ti, kte
ří jinak řapíkatému celeru moc 
neholdují. Počet porcí: 5, doba 
přípravy: 30 minut.

Ingredience:
  10 vajec
  1 červená cibule
  2 stonky řapíkatého celeru
  svazek ředkviček včetně listů

  400 g bílého jogurtu
  1 lžíce plnotučné hořčice
  sůl, pepř

Postup:
Vejce uvařte natvrdo, olou
pejte a nakrájejte na kostičky. 
Na malé kousky pak nakrájej
te také celer, ředkvičky a cibu
li. Vše promíchejte, přidejte jo
gurt, hořčici, osolte a opepřete. 
Nakonec přeberte pár hezkých 
ředkvičkových listů, pokrájejte 
je nadrobno a také přidejte do 
salátu. 

Vajíčkový salát

Esem z rukávu může být ten 
náš, kde nechybí kromě klasiky 
– másla, mouky a cukru – ani 
tolik oblíbený tvaroh, který těs
to neuvěřitelně zvláční. Až ho 
ochutnáte, nejspíše si zařadíte 
tento recept do svého rodinné
ho archivu. 

Ingredience
  250 g polohrubé mouky 
  250 g másla 
  250 g polotučného tvarohu 

  200 g cukru krupice 
  1 vanilkový cukr
  3 vejce
  ½ prášku do pečiva
  citronová kůra
  špetka soli
  máslo na vymazání formy

Postup
Máslo utřete s vejci a cukry do 
hladké pěny. Poté přidejte tva
roh a postupně i prosátou mou
ku s práškem do pečiva a sůl. 
Přidejte citronovou kůru podle 
chuti. Formu na beránka vymaž
te důkladně máslem a vysypte 
moukou. Formu naplňte těstem 
a pečte cca 40 minut v troubě 
předehřáté na 170 stupňů.

Velikonoční beránek 
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ŠKOLNÍ MEDIACE UČÍ EMPATII A NASLOUCHÁNÍ

 Jak a proč jste začala 
s mediacemi na ško-

lách? 
V naší škole využíváme me-

diaci tři roky. Účastnila jsem 
se pilotního projektu, který 
organizoval Úřad vlády, www.
mediaceveskole.cz. Byli jsme 
proškoleni, aby se z nás stali 
profesionální mediátoři. Přes-
tože už projekt skončil, stále se 
potkáváme, vzájemně se od se-
be učíme a vyměňujeme si zku-
šenosti s mediacemi ve školách 
i s jejich zaváděním. Mediace 
jsou většinou pro veřejnost ne-
známé, přitom je to nástroj ne-
jen pro vyřešení konfliktu, ale 
zároveň učí žáky i učitele no-
vým dovednostem pro život. 

 Kdo je tedy školní me-
diátor?  

Nejčastěji je to učitel, který 
prošel mediačním výcvikem 
v rozsahu 100 a více hodin. Na-
učil se, jakým způsobem komu-
nikovat a řešit problémy trochu 
jinak, než jsme zvyklí. Přece 
jen ve školství stále převládá 
přístup, kdy učitel nehledá ře-
šení u dětí, ale rozhodne sám, 
například dá poznámku. Při-
stupuje ke konfliktu ze svého 
úhlu pohledu a rychle zajistí 
klid. Naopak školní mediátor 
vede rozhovor dvou dětí. Ne-
chá je popsat problém a děti 
samy hledají způsob, jak by se 
dal vyřešit. Pojmenují jej a roz-
hodnou, jak by k němu chtěly 
přistoupit. Není jim nic pod-
souváno, přijdou si na to sa-
my. Děti se učí komunikovat 
a rozhodovat. Tím pádem je tr-
valost řešení mnohem větší. To 
je jako s výrobky na naší školní 
chodbě. Mají tady svoje výtvo-
ry a nic nezničí. Vědí, kolik to 
dalo práce. S mediací je to po-
dobné, svoje řešení respektují.

 V jakých situacích je 
mediace vhodná? 

Dobře se dají nastavit kom-

fortní vztahy ve třídě. Není to 
ještě šikana, ale konflikt: bere 
mi pomůcky, shodil mi penál, 
polil mi tašku. Můžete namít-
nout, že to jsou drobnosti a že 
se nemusí řešit dlouhým roz-
hovorem, ale to už je pohled 
dospělého. Pro děti je to stejné 
jako pro nás dospělé konflikt 
na pracovišti.  

 Můžete uvést příklad?
Běžně to vypadá tak, 

že učitel řekne: Kdo to udělal? 
Viník dostane poznámku a víc 
se nezjišťuje. Řeší se důsledek, 
nehledá se příčina. Většinou za 
tím malým problémem něco je, 

nějaká historie, hlubší kořeny. 
Pro děti je překvapení, že si 
s nimi sednu a nabídnu jim, 
aby o tom povyprávěly, aby si-
tuaci popsaly. Najednou je ně-
kdo poslouchá. Nejen jednoho 
z nich, ale obě strany. Sedí ve-
dle sebe a každý to vypráví ze 
svého pohledu. Začínají si uvě-
domovat, kde je příčina, proč 
se to tak stalo. Potom vyjde na-
jevo, že tašku polil proto, že 
ten druhý jej ráno nepozdravil. 

 Co je tedy cílem me-
diace? 

Odhalit příčinu a popsat si ji. 
Vysvětlíme si a ukážeme per-
spektivu toho druhého. Učíme 
se empatii a naslouchání. Ne-
jen mluvení, ale i naslouchání 
je základem komunikace. Je to 
něco, co si děti potom nesou do 
života. Často neumí komuniko-
vat a vůbec se neposloucha-
jí, mluví jeden přes druhého. 
Nebo jsou v situaci, kdy mají 
nějaký názor a ten chtějí sdě-
lit, ale už nejsou nastaveny na 

to, aby poslouchaly druhého. 
Učí se, jak se dá na věci dívat 
a jak je řešit v klidu.

 V čem se mediace liší 
od běžného rozhovoru?   

Na začátku se dají přes-
ná pravidla. Důležité je, že 
tam jsou jen děti a mediátor 
a všechno zůstane mezi nimi. 

Nedozví se o tom ani třídní uči-
tel, ani rodiče, ani nikdo dal-
ší, pokud mu to dítě samo ne-
řekne. Nemá to pro děti další 
následky. Pokud vyplyne něco 
zásadního jako šikana, media-
ce se zastaví a řeší se to jinými 
postupy. Výsledkem mediace 
je domluva. Děti se shodnou na 
tom, co udělat, aby k podobné 
situaci příště vůbec nedošlo. 

 Dodržují děti svoji do-
hodu? 

Většinou to nekončí jen jed-
ním sezením. Dělá se následná 
mediace. Domluvíme se už do-
předu, že se sejdeme třeba za 
14 dní. Popovídáme si o tom, 
jestli řešení pomohlo, jestli 
fungovalo to, co jsme si do-
mluvili. Nestalo se mi, že by 
děti přišly a řekly, že to nedo-
držely. Na rozdíl od dospělých 
ještě nemají usazené modely 
chování, a tak se nemusí nic 
přeučovat. Dohoda je mnohdy 
velmi jednoduchá. Jsou to jed-
notlivé kroky. 

 Kolik času věnujete jed-
né mediaci?   

Obvykle třicet minut. Důle-
žité je děti pro mediaci získat. 
Nejvíce prostoru tedy zabere 
první fáze, kdy se děti otevíra-
jí. Povídáme si, já jim řeknu, 
jak to bude probíhat, a pracu-
ji na tom, aby mi důvěřovaly. 
Nesmí se bát říct, co se stalo. 

 Jakými konflikty se me-
diace ve škole zabývá?  

Nejsou to jen konflikty mezi 
dětmi, ale i mezi učiteli, rodi-
čem a učitelem apod. Vlastně 
všechny možné interakce, kte-
ré si ve škole dokážete předsta-
vit, třeba i učitel a třída. Často 
je tu rodič, který přijde roz-
lícený, že učitel něco udělal. 
Rodič popisuje nějakou situaci 
a já si píšu poznámky a druhý 
den jdu za učitelem a zjišťuji, 
jak to bylo. Já jsem u těch kon-
fliktních situací nebyla a ne-
můžu k tomu říct objektivní 
názor. Mnohem lepší je, když 
se sejdeme všichni tři a slyší-
me svoje názory. 

 A jak to vnímáte ve 
školách v Novém Boru, 

kam přicházíte jako externí 
mediátorka? 

Velká výhoda je v nestrannos-
ti, pro děti, rodiče i pro učitele. 
Děti se mnohem rychleji oteví-
rají a začnou se se mnou bavit. 
S rodiči nemusím překonávat 
bariéru jako ve své škole. Často 
si myslí, že jako ředitelka budu 
stranit učitelům. A pro učitele 
ve škole je to něco nového, jsou 
opatrní a nedůvěřiví. Sama za 
sebe musím říct, že díky media-
cím jsem ze sebe svalila veliké 
břemeno, ať už se to týká kon-
fliktů mezi dětmi, nebo třeba ro-
diči. Já tu nejsem od toho, abych 
je soudila. Dříve jsem si nosi-
la problémy domů, přemýšlela 
jsem, jak situace vyřešit a roz-
hodnout. Najednou vidím, že to 
jde i jinak, a je to pohoda.   

Jana MATYÁŠOVÁ

Přinášíme rozhovor s Ivanou Preyovou, ředitelkou ZŠ 
a MŠ v Krásné Lípě. Věnuje se školním mediacím a nyní 
působí i v novoborských školách. Rodiče, žáci i učitelé 
mohou zdarma využít mediátorských služeb v rámci pro-
jektu S rodinou k inkluzi. 

Mediace ve školách realizuje 
nezisková organizace Rodina 
v centru v rámci projektu S ro
dinou k inkluzi. Více informací: 
matyasova@rodinavcentru.cz, 
www.rodinavcentru.cz.

Ukážeme si per spektivu toho druhého. Učí
me se empatii a naslouchání. Ne jen mluve
ní, ale i naslouchání je základem komunika
ce. Je to něco, co si děti odnesou do života. 



PRACOVNÍ LISTY  
KE STAŽENÍ

Na obchod.portal.cz v záložce Další informace u vybraných knih lze stáhnout 
pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky, kreslení, výslovnosti, čtení, počítání, 

celkového vývoje atd. Nechybějí listy na hry uvnitř i venku, hry na suplování, zábavu 
i sebepoznání. Pracovní listy využijí pedagogové v MŠ i ZŠ na obou stupních.

obchod.por tal.cz
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DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAVOU FORMOU

HURVÍNEK A MÁNIČKA POMÁHAJÍ UČIT DĚTI
Na webové stránce divadla 
www.spejbl-hurvinek.cz na-
jdou děti loutkový seriál, který 
je provede světem chráněných 

zvířat. Dobrodružství děti čeká 
v dílech Po stopách rysa, Dlouhá 
cesta lososa, Netopýří jeskyně, 
Na křídlech modráska a Tetřív-

kův taneček. Pokud by se malí 
diváci chtěli procvičit v němči-
ně, mohou tento seriál sledovat 
i v německé verzi. Krátký lout-
kový film na stránkách je věno-
ván také dědečkům a babičkám. 
Koronavirová hlídka proti nudě 
vedená Hurvínkem a Máničkou 
zavede děti i do zákulisí lout-
kového divadla. 

Přiblíží jim, jak vzniká 
loutkové představení, kdo se 
na něm podílí a co je k tomu 
potřeba. Stáhnout si děti mo-
hou také vystřihovánky a oma-
lovánky, díky kterým se dozvě-
dí víc např. o koloběhu vody 
v přírodě. Dospělí fanoušci si 
také přijdou na své. Je pro ně 

připraven seriál Kamila Fajmo-
na „Na poslech“, který mapuje 
90 let „zvukové“ historie scény 
Divadla Spejbla a Hurvínka. 

Děti se se Spejblem a Hur-
vínkem mohou učit i anglicky. 
Divadlo Spejbla a Hurvínka na-
točilo ve spolupráci s Českou 
televizí a British Council 60 dí-
lů angličtiny, ve kterých Hurví-
nek s Máničkou a dalšími hr-
diny této loutkové scény učí 
děti v krátkých scénkách dů-
ležitým anglickým slovíčkům 
a větným spojením. Tento se-
riál má i své speciální webo-
vé stránky https://decko.ces-
katelevize.cz/anglictina-s-hur- 
vinkem. 

VELIKONOČNÍ VEGANSKÁ KOSMETIKA LUSH
Letošní Velikonoce budou be-
zesporu jiné, než na jaké jsme 
zvyklí a jaké bychom si přáli. 
Lush přichází s novou hravou 
velikonoční kolekcí. Zkuste se 
oprostit od starostí a relaxujte 
s koupelovými a sprchovými 
100% veganskými produkty 
Lush. Více informací a objed-
návky na https://cz.lush.com/.

Období strávené doma s malý-
mi školáky i předškoláky mo-
hou rodiče vyplnit řadou doplň-
kových aktivit, které jsou nejen 
zábavné, ale také rozvíjí schop-
nosti dítěte. Český výrobce her 
a Igráčka, firma EFKO, přichází 
s tipem ve formě kreativní hry 
Domalovánky, jež se dají vy-
užít jako doplňkový nástroj pro 
domácí vzdělávání – zejména 
pro nácvik psaní a čtení. Od-
reagují se při ní rodiče i děti. 
Domalovánky jsou na trhu ve 
dvou verzích. V té větší, pod 
názvem „Domalovánky 2“, jsou 
dvě herní varianty, „Písmen-
ka“ a „Obrázky“. Hra obsahu-
je herní plán ve formě tabu-
le, kvalitní bezprašnou křídu, 
mazací houbičku, sadu karti-
ček s písmenky, sadu kartiček 
s obrázky a hrací kostky. Do-
malovánky je možné pohodl-

ně zakoupit přímo na e-shopu 
společnosti EFKO. 

 „Hra Domalovánky se dá 
hrát ve dvou variantách po-
psaných v návodu, ale také 
v bezpočtu vlastních kreativ-
ních verzí, které si mohou vy-
myslet rodiče s dětmi sami,“ 
uvádí Miroslav Kotík, maji-
tel firmy EFKO – karton s.r.o. 
„Domalovánky jsou postaveny 
na oblibě dětí psát křídou na 
tabuli. Většina her má pevně 
daná pravidla. Nelze do nich 
příliš zasahovat. Do Domalová-
nek jsme kromě předtištěných 
vložili i bianco kartičky, které si 
dle libosti dotvoříte. U varian-
ty Písmenka si hráči vylosují 
z hromádky kartiček písmenko, 
vloží ho do prohlubně v tabuli 
a mají za úkol křídou dopisovat 
další hlásky a skládat tak smy-
sluplné slovo. Například „O“ – 

„OKO“ – „OKOUN“. Pokud pro-
tihráče nenapadne nic lepšího, 
kartičku získává ten, kdo jako 
poslední slovo doplnil. Ve va-
riantě Obrázky se můžete vrá-
tit do dětství a čmárat křídou, 
co jen budete chtít. Vylosovali 
jste si například obrázek kru-
hu? Dokreslete ho. Protihráč, 
který jako první pozná, co 
kreslíte, kartičku vyhrá-
vá,“ dodává Miroslav 
Kotík. 

Vývojář i 
firmy EFKO 
jsou nejen 
krea t ivc i , 
ale i rodiče s boha-
tými zkušenostmi z vlastních 
rodin, kterým záleží na kvalitě 
navrhovaných hraček. Dbají na 
to, aby výrobky neplnily pou-
ze zábavnou funkci, ale byly 
zároveň prostředkem rozvoje 

fantazie, motoriky a kognitiv-
ních schopností. Hry a hrač-
ky často vznikají ve spolupráci 
se speciálními pedagogy. Více 
na http://www.efko.cz/doma-
lovanky-obrazky-a-pismenka.
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KNIHY Z PIKOLY PRO MALÉ ČTENÁŘE

Když tě pálí v krku nebo bolí ucho, 
znamená to, že se do tvého těla dosta-
ly zlomyslné mrňavé potvůrky, které 
tam chtějí řádit a zadělat na pořád-
nou chorobu. Naštěstí ale máme v tě-
le stejně miniaturní pomocníky, kteří 
svádí s bacily a viry lítý boj o naše 
zdraví. Co všechno se v tu chvíli v těle děje, jak spolu tak-
zvaní dobroníčci a zlostníčci bojují a co můžeme udělat pro 
to, aby to dobře dopadlo? 

Chmatákovým se líbí věci, které nejsou 
jejich. Nemůžou si zkrátka pomoct, tedy 
aspoň tatínek Mstiboj, maminka Mája 
a jejich dcera Berta. Trochu si ale děla-
jí starosti o malého Tondu. Tonda má 
rád pouze to, co se smí. A nikdy si nic 
nebere bez placení. Co z něj jenom bu-
de? Navíc má Tonda brzy narozeniny 
a ze všeho nejvíc si přeje obří lízátko z výlohy Hermíniných 
laskomin. Dostat se k němu ale není žádná hračka.

Nikola Borůvková a její Vesmírná bri-
gáda pokračují ve své neohrožené cestě 
po galaxii. Tentokrát je čeká ten vůbec 
nejtěžší úkol: zachránit mírumilovnou 
planetu Vrtoch před šupinatými oby-
vateli Vulkomanie. Dokáže Nikola se 
svými přáteli pomoct věčně zasněným Vrtošanům v boji s je-
jich zlovolnými protivníky? 

Klárka se těší na oslavu svých naro-
zenin v Čarokrásném knihkupectví, 
kterou chystá společně s kocourem 
Gustafem a mluvícím zrcadlem pa-
nem Králem. Jenže majitelka knih-
kupectví, paní Sovová, musí zniče-
honic odcestovat. Její zástupce pan 
Hibou má dokonce i křišťálovou kouli 
na věštění, ale vyvolává taky spous-
tu zmatků. 

Jak bacit bacila

Chmatákovi

Vesmírné mise  
Nikoly Borůvkové

Čarokrásné knihkupectví

DANIELA KROLUPPEROVÁ

ANDERS SPARRING

LIANE MORIARTY

KATJA FRIXEOVÁ

Začínají se dít velice podivné věci: 
banky rozdávají peníze, obchodní 
domy nemůžou účtovat za své zbo-
ží, takže lidé dostávají jídlo zadar-
mo, a letadla se odmítají vznést. 
Vypadá to, že nejlepší a největší po-
čítače světa kdosi napadl a George 
i Annie se budou muset vypravit do 
vesmíru aby zjistili, co se za tím 
skrývá.

Maminka Vildovi přísně zakazuje 
chodit ven z domu a už vůbec se 
nesmí vydávat do temného hvoz-
du kousek za zahradní brankou. 
Co myslíte, že se tedy jednoho dne 
stane? Ano, správně. Vilda udělá 
přesně to, co má zakázáno. Další 
úžasné dobrodružství od oblíbené-
ho autora bude zaručeně oblíbenou 
četbou mladších školáků.

Jirka a neprolomitelná šifra 

Vilda a pidipískové

LUCY A STEPHEN HAWKINGOVI

ROALD DAHL

Díky této skvělé a kreativní knize se 
krok za krokem naučíte profesionál-
ně kreslit své superhrdiny. Vezměte 
tužku a vydejte se na supertajnou 
uměleckou misi. Vytvořte své vlast-
ní kreslicí projekty jako třeba kos-
tým pro superhrdinu. A když budete 
chtít, můžete z něj udělat i létajícího 
hrdinu a dokončit vzrušující scénu 
dle vlastní fantazie. Záleží jen na vás.

Superhrdinové
JAMES LANCETT

Informativní texty plné zajímavostí 
a nádherné, do detailu propracované 
ilustrace provedou malé čtenáře všemi 
měsíci roku. Ukážou jim, jak zvířátka 
bydlí, čím se živí a jak pečují o svá mlá-
ďata. Děti se seznámí s nejdůležitějšími 
rostlinami a nahlédnou i do ekologické 
rovnováhy v přírodě. Speciální tema-
tické dvoustrany jim navíc vysvětlí zimní spánek, koloběh 
vody nebo život listnatého stromu v průběhu roku. 

Hurá do přírody
SUSANNE RIHA


