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S koncem minulého roku 
a s uvedením prvních dávek 
vakcín do našich nemocnic se 
postupně měnil názor na potře-
bu samotného očkování. Virová 
epidemie se v lednu dál varovně 
šířila a mnozí váhající lidé ko-
nečně pochopili, že záchranná 
vakcína přichází jako na zavola-
nou. Možná na poslední chvíli. 
Stále více občanů se dnes při-
klání k očkování. Pořadí, kdo 
přijde první a kdo poslední, 
určuje zejména rizikové skó-
re. Přesto se podařilo, i s při-
spěním školských odborů, doda-

tečně zařadit do prioritní skupi-
ny 1B učitele a nepedagogické 
pracovníky. Mohou se nechat 
očkovat hned po zdravotnících 
a nejstarších občanech. 

Už dnes je jasné, že u nás 
vzniká nový druh obávané fron-
ty. Možná se není čemu divit, že 
ji chtěli předběhnout například 
soudci. Předseda jejich unie na-
psal ministrovi Blatnému dopis 
s požadavkem na přednostní oč-
kování. Jeho svodu neodolali ani 
někteří ředitelé zdravotnických 
zařízení či jiní „vyvolení“ a ne-
chali bez pořadí očkovat sebe, 

své blízké a známé. Dokonce 
prosákly odvážné a drzé návr-
hy, že si někdo vakcínu „pře(d)
platí“, koupí. Další zádrhel způ-
sobil špatně připravený a zpo-
čátku nefungující registrační 
systém pro nejstarší spoluob-
čany. Nedostatková vakcína se 
stala v celém světě vyhledáva-
ným a podpultovým zbožím. 
U nás navíc scházejí injekční 
stříkačky a jehly, které se na-
rychlo dokupují. Ke všemu zlé-
mu k nám pronikla agresivněj-
ší britská podoba nakažlivého 
koronaviru.

Zmatků a nejasností kolem 
očkování neubývá. Naopak. 
Přesto by měli být ve střehu uči-
telé i další školští zaměstnanci, 
aby se v okamžiku, až přijde na 
ně řada, nechali očkovat. Pokud 

zaváhají, jako třeba s testová-
ním, pak je to k zamyšlení. Při-
bývají počty lidí tlačících se ve 
frontě, kteří by tuze rádi přijali 
vakcínu. Situace je pořád velmi 
napjatá. Nemocnice jsou zahlce-
né vážně nemocnými covidový-
mi pacienty. Přitom nelze zcela 
vyloučit, že se za dva nebo tři 
měsíce nejen u nás objeví mož-
ná až nadbytečné množství oč-
kovací látky a prvotní rozum-
ný zájem o ni ochladne. Tako-
vý nežádoucí scénář by mohl 
naše společné zdraví výrazněji 
ohrozit. Připusťme však, že ani 
samotné očkování ještě nemu-
sí být spásné. Nadále zůstává 
potřeba osobní sebekázně a dů-
slednost v dodržování protiepi-
demických zásad.                                

Roman KANTOR

UČITELÉ NEMUSEJÍ STÁT V DLOUHÉ FRONTĚ
(Ne)očkování proti onemocnění covid-19 vyvolává ve spo-
lečnosti bouřlivé reakce. Propukla horečka, kdo by měl být 
očkován v první řadě. Učitele a nepedagogické pracovníky 
se dodatečně podařilo zařadit do prioritní skupiny. 
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„Podobu státní maturity neustále zdokonalujeme: zbavili jsme se povinné 
matematiky, nebude se konat písemná část jazyků, ze známek přejdeme na procenta... 

Napříště uvažujeme ještě o zrušení ústní zkoušky a úspěšnost studentů se bude 
hodnotit podle kvality připraveného občerstvení pro maturitní komisi!“
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„Pololetní vysvědčení – žádný 
zázrak,“ zamýšlí se nad svý-
mi školními výsledky osmák 
Petr. „Už jsem míval o hodně 
lepší známky. Abych pravdu 
řekl, ani pořádně nevím, jak 
se k nim učitelé dopracovali.“ 
„Kdo by to měl vědět líp než 
ty?“ podivuje se táta. „Přece 
víš, jak a z čeho tě kantoři hod-
notili, jaké měli připomínky 
k tvé práci a jak s ní byli spo-
kojení.“ „No, možná vím, mož-
ná nevím. Ve škole jsme byli 
sotva pár týdnů a přes moni-
tor počítače vypadá všechno 
jinak. Díváme se na sebe, ale 
nevidíme si do očí,“ postěžu-
je si viditelně zklamaný kluk. 

„Stejně mi na tvém vysvěd-

čení něco schází,“ dlouze si 
změří svého syna, jestli chá-
pe. Petr kouká, kouká, ale nic 
ho nenapadá. „Víš, docela bych 
přivítal, kdyby aspoň třídní 
učitel ocenil práci nás rodi-
čů. Přece jsme s tebou trávili 
nekonečné hodiny a dny u po-
čítače. Sám jsem se musel do 
tvých předmětů hodně připra-
vovat, dost učit, abychom po-
žadavky společně zvládli. Jen 
si vzpomeň, kolikrát jsme se 
pohádali a nedohodli. Teď ne-
vím, jestli to nebylo zbytečné,“ 
na chvíli se zamyslí hlava ro-
diny. „Ale, tati, jen si to moc 
neber. Všichni rodiče jsou na 
tom podobně. Makají, makají 
a společný výsledek je nemast-

ný, neslaný. Holt taková je co-
vidová doba. Jsme tak trochu 
ztracená generace.“ 

„Něco na tom bude. Už ani 
nevím, jaké to bylo, když jsi 
každé ráno zvesela mašíroval 
do školy. No, nedá se nic dě-
lat.“ „Tati, něco mě ale napad-
lo!“ nečekaně zavýskne Petr. 
„Fakt jsem dostal skvělý, ře-
kl bych přímo revoluční ná-
pad, který by všechno vyřešil!“ 
„Sem s ním,“ radostně pook-
řeje muž. „Asi by bylo docela 
spravedlivé a prozíravé, kdyby 
se letošní školní rok jednodu-
še zrušil, vymazal z kalendáře. 
Od září bychom si ho všichni 
coby covidoví repetenti zopa-
kovali. Známkám na vysvědče-

ní by se opět vrátil jejich pravý 
smysl.“ Chvilka ticha a mlčení. 
„Jak jsi na to přišel?!“ podiví se 
domácí autorita. „Nápad roz-
hodně k zamyšlení. Rok sem, 
rok tam. V životě by se jeho 
ztráta brzo vyrovnala. Dnes 
se tváříme, že škola nějak 
učí a vy se nějak učíte. Při-
tom všichni dobře víme, že je 
to jenom zdání. Dosahované 
výsledky jsou hodně sporné, 
spíš horší než lepší. Budu mu-
set o tvém nápadu popřemýš-
let. Není až tak nesmyslný, jak 
na první pohled vypadá. A ty 
se zatím uč, třeba se ještě ně-
kdy vrátíš do školy,“ zavelí táta 
a usměje se na svého malého 
revolucionáře. rk

FEJETON

ZRUŠIT ŠKOLNÍ ROK, TO JE NÁPAD!

Od března by měli někteří žáci 
jít do školy buď s negativním 
testem na koronavirus, nebo 
vůbec. (Termín návratu však 
ještě může podléhat změnám 
dle dalšího vývoje epidemie.) 
Školy zároveň podle ministra 
školství nebudou muset pro ty, 
kteří zůstanou doma, zajistit 
nynější distanční výuku. Ně-
kteří rodiče přitom s testová-
ním svých potomků nesou-
hlasí.

Testovat se děti mají samy ve 
školách pomocí tzv. antigen-
ních testů (výtěr z kraje no-
su), a to pravděpodobně dva-
krát týdně. „Pokud děti odmít-
nou být testovány, tak nedává 
smysl, aby byly zařazeny do 
prezenční výuky, a budou se 
muset učit doma. Neznamená 
to ale, že jim bude poskytována 
distanční výuka podle pravi-
del, která jsou v tuto chvíli jas-
ná pro distanční výuku podle 

zákona,” uvedl ministr školství 
na jednání školského výboru 
Poslanecké sněmovny ČR.

Před tímto přístupem varo-
vala např. exministryně škol-
ství Kateřina Valachová, která 
je členkou výboru. „Právo na 
vzdělání garantuje Listina zá-
kladních práv a svobod. I tyto 
děti musejí mít cestu, jak se dá-
le vzdělávat,” sdělila médiím.

Ministerstvo pro pilotní ob-
dobí počítá s tím, že kdo se 

nebude chtít podrobit připra-
vovanému testování, nebude 
účasten ani prezenčního vzdě-
lávání a bude se nadále vzdě-
lávat doma, sdělila Novinkám 
mluvčí úřadu Aneta Lednová.

Podle výsledků veřejné sou-
těže by antigenní testy měla 
dodávat čínská firma Tardigrad 
International Consulting. Prv-
ní dodávka 800 000 kusů má 
dorazit koncem února. 

red

DO ŠKOLY, BEZ TESTU VŠAK NIKOLI
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Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy doporučilo 
zohlednit vysoký podíl on-
line výuky, tedy hodnotit lze 
známkami, slovně nebo kom-
binovat obojí.

„Hodnocení jako obava, nebo 
výzva? Teď je ta chvíle, kdy si 
můžeme vyzkoušet něco nové-
ho a přemýšlet, jak s tím dál 

pracovat,“ říká Karel Derfl, ře-
ditel základní školy v Chraš-
ticích. „Důležité je nebát se 
chyby. Tahle doba poskytuje 
příležitost, která by se měla 
využít,“ souhlasí Pavel Škram-
lík, ředitel Sportovní soukromé 
základní školy Litvínov.

Většina škol k hodnocení 
takto přistupuje. Učitelé ne-

považují vysvědčení za nety-
pické pololetí za provizorium, 
ale hledají nejlepší řešení i do 
budoucna. Své názory a zkuše-
nosti sdílejí jak v rámci svých 
pedagogických sborů, tak pro-
střednictvím webinářů projek-
tu SYPO, který patří pod Ná-
rodní pedagogický institut.

Sebehodnocení jako 
součást výuky
Například v Litvínově se snaží 
měnit přístup k výuce už delší 
dobu. „Od klasických známek 
jsme ustoupili, využíváme se-
behodnocení, postupujeme po-
dle předem připravených kri-
térií a jejich splnění hodnotí-
me slovně nebo procentuálním 
ohodnocením,“ popisuje Pavel 
Škramlík.

Cílem má být přesun od 
hodnocení výkonu žáka uči-
telem k sebehodnocení. „Není 
to samozřejmě jednoduché, 
musíme hodně komuniko-
vat s rodiči i žáky o tom, jaké 
jsou vlastně cíle učení. Pře-
nášíme také část odpověd-
nosti za hodnocení na žáky 
tím, že se sami sebehodnotí, 

my jim s tím ale pomáháme. 
Proto se snažíme srozumitel-
ně pojmenovávat cíle výuky, 
aby učení dávalo dětem větší 
smysl. Na to jsme se soustře-
dili již na jaře, je to důležité 
pro motivaci. V případě, že to 
žáci zvládnou, dokážou pak 
lépe rozpoznat, jestli se jim 
práce daří, nebo nedaří,“ do-
dává Karel Derfl.

Nové nároky na učitele
Jednou z největších překážek 
nemusí však být přijetí nové-
ho systému hodnocení rodi-
či nebo žáky, ale trochu pře-
kvapivě samotnými pedagogy. 
Jak upozorňuje Petr Jíša, ře-
ditel ZŠ Vorlina Vlašim, prá-
ce s pedagogickým sborem je 
dlouhodobým procesem a dis-
kusí, hodně záleží na ladění 
společného jazyka a nazírá-
ní. „Pokud se slovním hodno-
cením nesouzní sami učitelé, 
pak je hodnocení problema-
tické. Může dojít k vnitřnímu 
nepřijetí, učitelé hodnotí pou-
ze formálně, jen protože mu-
sí,“ říká.

Táňa PIKARTOVÁ

Někde učitelé psali klasické známky, jinde slovní hodno-
cení. Žáci základních a středních škol před pár dny  
dostali vysvědčení. Vzhledem k pandemii onemocnění 
covid-19 však záleželo na školách, jak vypadala. 

KRIZE DALA ŠANCI MODERNIZOVAT HODNOCENÍ ŽÁKŮ

V návaznosti na situaci souvise-
jící s omezením klasické výuky 
realizovala Česká školní inspek-
ce (ČŠI) tematické šetření mezi 
řediteli téměř 5 000 základních 
a středních škol. Jednou z ob-
lastí, kterými se v šetření za-
bývala, byly také podmínky pro 
distanční vzdělávání. Průzkum 
začala loni na jaře a pokračo-
vala i na podzim, kdy byli me-
zi respondenty i učitelé a žáci. 

Nejlepší vybavení mají 
gymnazisté 
Pro úspěšnou realizaci distan-
ční výuky je velmi důležité, 
aby děti měly doma k dispozici 
nejen internetové připojení, ale 
také stolní počítač, laptop nebo 
tablet. Podle údajů z průzku-
mu OECD má v ČR průměrně 
jedna třetina žáků doma dva 
počítače a 47 % z nich uvádí, 
že má k dispozici i tři či ví-
ce počítačů: většinou se jedná 

o studenty gymnázií. Průměr-
ně 72 % českých žáků má doma 
alespoň jeden tablet. 

Předešlá data potvrzují i zjiš-
tění šetření České školní in-
spekce realizovaného v dubnu 
2020: Podle odhadu ředitelů 
škol má digitální techniku do-
ma určitě více než 80 % žáků. 
Vyšší podíl žáků z této skupiny 
je na středních školách (více 
než 90 % žáků) a nejnižší na 
prvním stupni základních škol 
(méně než 85 % žáků).

V domácích podmínkách 
jen lepší průměr
Moderní vybavení je věc jed-
na, tou druhou fakt, zda ma-
jí žáci možnost uvedená zaří-
zení reálně využívat, a s tím 
související vhodné zázemí pro 
učení. Například téměř všichni 
patnáctiletí (95 %) mají doma 
počítač, který mohou využívat 
pro školní práci. 

V mezinárodním srovnání 
je podle OECD Česká repub-
lika mezi 30 členskými státy 
jedenáctou zemí s nejvyšším 
počtem žáků, kteří mají doma 
počítač a mohou ho využít pro 
školní práci. Uvedené vybave-
ní nemá 7 % žáků základních 
škol a 2 % víceletých gymnázií. 

Klidné místo na učení má 
doma dle vlastního vyjádření 
90 % českých patnáctiletých, 
což je o něco méně, než činí 
průměr OECD. Při pohledu na 
první stupeň základních škol 
lze jako příklad uvést, že 5 % 
českých žáků 4. ročníku zá-
kladního vzdělávání nemá do-
ma psací stůl, který by moh-
li využívat, a 32 % nemá ani 
vlastní pokoj. 

Nové technologie ve výuce 
– učitelé jsou velmi dobří
Více než 80 % ředitelů souhla-
silo v průzkumu s tím, že uči-

telé jsou motivováni nové tech-
nologie do výuky co nejvíce za-
pojovat, což je v kontextu zemí 
OECD výrazně nadprůměrný 
podíl (tam uvedlo dostatečnou 
motivaci učitelů jen necelých 
60 % ředitelů). 

Zvláště na jaře se čas-
to spekulovalo o tom, zda 
jsou všichni učitelé schop-
ni zvládnout distanční výuku 
ve vyhovující míře, protože 
jejich znalosti IT nejsou do-
stačující. Zajímavý pohled 
na rozvoj tohoto druhu do-
vedností učitelů přináší te-
matická zpráva České škol-
ní inspekce z listopadu 2020 
reflektující zkušenosti žáků 
a učitelů základních škol 
s distanční výukou. 

Více informací naleznete 
v celé zprávě, která je ke stažení 
na stránkách České školní in-
spekce (https://www.csicr.cz). 

Romana SLANINOVÁ

ZÁZEMÍ PRO DISTANČNÍ VÝUKU NEMÁLO DĚTÍ MÁ 
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NA ČEM ZÁVISÍ ÚSPĚŠNÝ NÁVRAT DO ŠKOL

S konkrétními návrhy, poža-
davky a doporučeními, které 
předložily školské odbory, vás 
seznamujeme na zvláštní stra-
ně. Průběh tripartity v rozho-
voru pro Týdeník ŠKOLSTVÍ 
komentuje František Dobšík.

 Dlouhodobě jste pouka-
zoval na velmi špatnou 

komunikaci s ministerstvem 
školství, dokonce jste kvůli 
zamrznutí sociálního dialo-
gu ve školství psal premié-
rovi. Už je nyní po jednání 
jasněji?

Jsem velmi rád, že se koneč-
ně po 170 dnech školská tripar-
tita sešla. Ta dlouhá doba měla 
pochopitelně dohru a s panem 
ministrem Plagou jsme si věci 
vyříkali, byť to bylo z jeho stra-
ny více emotivní, než muselo. 
Osvědčená pravda říká, že zby-
tečné problémy vznikají z ne-
dostatečné komunikace. Ško-
da, pan ministr si mohl mnoho 
věcí v rámci sociálního dialo-
gu vyřešit. Vždyť i centrální 
tripartita zasedá jednoznačně 
častěji. Teď je opravdu zbyteč-
né se přít o to, co kdo měl udě-

lat dříve. Pochopitelně negativ-
ní roli v tom sehrává všudypří-
tomný a zbytečný resortismus, 
ale stále opakuji, že jsme ve 
zcela mimořádné situaci, tak 
musíme jednat mimořádně. 

 Na čem jste se tedy mi-
mořádně shodli?

Těch věcí bylo více, předně 
školská tripartita vyzvala mini-
sterstvo vnitra k urychlenému 
zakoupení a distribuci testů na 
covid-19 do škol. Zároveň jsme 

apelovali na ministerstvo zdra-
votnictví, aby urychlilo schva-
lování testů k samoodběru bez 
asistence zdravotníka. Máme 
informace, že už ministerstvo 
vnitra oslovilo dodavatele a vý-
robce šesti typů testů, které by 

se od března mohly používat. 
Mělo by jít o antigenní testy 
s výtěrem z kraje nosu, kte-
ré by si mohli žáci dělat sami. 

V současnosti ale žádné takové 
testy v Česku nemají pro sa-
moodběr povolení ministerstva 
zdravotnictví, které o to musí 
požádat jejich výrobce.

 Zvládne se vše včas za-
jistit?

Pokud ministři chtějí, a slíbi-
li to i hejtmanům v souvislos-
ti s prodloužením nouzového 
stavu, aby od 1. března byly 
otevírány školy, tak se to mu-
sí urychlit. Pro školské odbo-
ry jsou tzv. samoodběry prio-
ritou. Jde, podle již vyzkou-
šených postupů v některých 
malotřídkách na Bruntálsku, 
o neinvazivní, pro děti nestre-
sující velmi šetrné testy. Roz-
hodně nejde o žádný nepříjem-
ný odběr z nosohltanu.

To, že bohužel všechny tes-
ty na trhu v ČR vyžadují ny-
ní asistenci zdravotníka, a ne-
jsou tedy schválené pro takzva-
né samoodběry, řeší v rámci 
krizového štábu ministr vnit-
ra Jan Hamáček. Vyzval, aby 
si výrobce okamžitě požádal 
o výjimku ministerstva zdra-
votnictví, že testy mohou po-
užívat lidé sami. 

 Jak jste uspěli s poža-
davkem prioritního 

očkování učitelů a vybave-
ní škol respirátory? 

Ministr Plaga nás ujistil, 
že školy dostanou tři milio-
ny respirátorů ze zásob Sprá-
vy státních hmotných rezerv. 
Zdůraznil také, že i po otevření 
škol s testováním tam zůsta-
nou v platnosti další opatře-
ní jako větrání a nošení rou-
šek atd. Pokud jde o očkování 

Jednání sociálních partnerů ve školství se uskutečni-
lo po dlouhých 170 dnech. Probíhalo online formou a za 
ČMOS pracovníků školství se ho zúčastnili předseda 
František Dobšík a místopředsedkyně Markéta Seidlo-
vá. Hlavními tématy bylo bezpečné otevírání škol a rozpis 
rozpočtu kapitoly školství na rok 2021. 

Tripartita zahájila svoji činnost 
opět po 170 dnech odmlky online

Předseda školských odborů F. Dobšík 
a místopředsedkyně M. Seidlová

Požadujeme připravit plán nástupu dětí do 
škol s jasnými termíny a zodpovědností, 
s důrazem na bezpečnost práce
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učitelů, jsem rád, že jsme se 
shodli, že stávající prioritní za-
řazení učitelů nestačí a musí 
dojít k většímu upřednostně-
ní, jednak těch, kteří nyní učí, 
a je třeba zohlednit věk a pa-
ralelně očkovat. Prioritarizace 
očkování učitelů je podle mi-
nistra nutná.

 Z harmonogramu mini-
sterstva školství vyplý-

vá, že od 1. března se mají 
začít vracet maturanti, s žá-
ky devátých tříd ZŠ se počítá 
až 15. března. Jak to tedy je?

Nejde školy pro všechny ote-
vřít nárazově, musí jít o po-
stupný návrat. Samozřejmě 
bude záležet na epidemiologic-
kém hledisku. Uzavření škol 
trvá už velmi dlouho a chápu, 
že je to stresující pro všechny. 
O to více by zástupci státních 
orgánů měli udělat vše pro to, 
aby se připravovaný harmono-
gram ministerstva školství rea-
lizoval. 

 Jak to bude s ostatní-
mi ročníky základních 

škol?
Ministerstvo bude plány 

upřesňovat, nemůže si dovo-
lit improvizaci, vždyť otevření 
škol bylo jednoznačnou pod-
mínkou hejtmanů. Školským 
odborům jde jednoznačně 
o udržitelné otevření škol, ne 
abychom je zase za pár týd-
nů zavírali, a to vyžaduje za 

nás co největší možnou bez-
pečnost při maximální elimi-
naci nákazy pro učitele a pro 
žáky. Na co se zapomíná, je ne-
jednoduchá situace stále ote-
vřených mateřských, speciál-
ních, prvních a druhých tříd 
ZŠ, dětských domovů, kde se 
to z jejich pohledu bere jako 
samozřejmost, byť se potýka-
jí s problémy. I o nich jsme 
na tripartitě hovořili a žádali 
ministerstvo o podporu např. 

v přednostním zajišťování re-
spirátorů, proočkování.

 Prý jste také vyzvali 
ministerstvo školství, 

aby doporučilo ředitelům 
škol využít navýšení peněz 
na nadtarifní část platů spíš 
na osobní ohodnocení než na 
odměny.

Ano, osobní příplatek je po-
dle nás pro zaměstnance více 
motivační, protože ho dostávají 
každý měsíc, zatímco na odmě-
ny se čeká obvykle čtvrt nebo 
půl roku i déle. Ministr Plaga 
uvedl, že pro něho je podstatné 
to, že se celkově historicky nej-
více navýšily peníze na platy. 
Ministerstvo školství připravi-
lo v tomto pro školy návod, ale 
podle nás by to mělo zaznít dů-
razněji. Zejména nepedagogičtí 
pracovníci ve školách, kteří do-
stali od ledna přidána čtyři pro-
centa pouze na odměny a pří-
platky, by měli mít garantová-
no, že jim platy také narostou, 
a odměny by měly mít častější.

Jana KAŠPAROVÁ

ŠKOLSKÉ ODBORY

Pro bezpečnou výuku 
Co podporují odbory: 

 Podporujeme, aby postupný 
návrat do škol začal v termínu od 
1. 3. 2021. Požadujeme připravit 
plán nástupu dětí do škol s jas-
nými termíny a zodpovědností, 
s důrazem na bezpečnost práce.  

 Vítáme, že zajištění návratu 
dětí do škol a antigenních testů 
pro žáky bylo základní podmín-
kou hejtmanů při jednání s vlá-
dou o novém nouzovém stavu.

 Oceňujeme, že byl respek-
tován požadavek, aby učitelé 
nebyli odpovědní za testování, 
a jsou jednoznačně preferovány 
neinvazivní testy, které si mohou 
provádět v pravidelných interva-
lech žáci doma. V této souvislos-
ti však apelujeme na včasné ob-
jednání a zajištění těchto testů. 

 Podporujeme spuštění pilot-
ního testování v malotřídních 
školách. Na této skupině škol je 
možné vyladit citlivost testování 
vůči dětem, komunikaci s rodiči. 
Malotřídky dokončují v těchto 

dnech anketu mezi rodiči, bylo 
osloveno přes 700 malotřídních 
škol a pozitivní reakce rodičů 
jednoznačně převažují.

 Trváme na dlouhodobém po-
žadavku skutečně přednostního 
očkování pedagogických i nepe-
dagogických pracovníků (dobro-
volné) a stanovení termínu, od 
kdy se mohou registrovat. 

 Protože praxe hygienických 
stanic je velmi různá při nařizo-
vání karantén dosud otevřených 
škol, požadujeme soustavně 
sledovat, analyzovat a zveřejňo-
vat statistiky o výskytu nemoci 
v jednotlivých věkových skupi-
nách dětí.

 Žádáme novelizovat školský 
zákon tak, aby ředitelé moh-
li reagovat na změny situace 
v místech a regionech kombina-
cí prezenční, distanční a indivi-
duální výuky, právně upravit i do-
stupnost internetu a technického 
vybavení k online výuce pro děti 
z ekonomicky slabších rodin.
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ÚHRADA ZA PRÁCI PŘESČAS

PRAVIDLA ODSTOUPENÍ OD PRACOVNÍ SMLOUVY

 Podle § 2001 občanského zákoníku 
lze od smlouvy odstoupit, ujednají-

-li si to strany nebo stanoví-li tak zákon. 
Podle toho lze tedy rozlišovat odstoupení 
„smluvní“ a „zákonné“. K odstoupení od 
pracovní smlouvy má specifické ustanove-
ní zákoník práce v § 34. Obecně platí, že 
smluvní strany, a to i smluvní strany uza-
vírající pracovní smlouvu, si mohou sjed-
nat možnost odstoupení od smlouvy i v ji-
ných případech, než stanoví zákon. Podle 
ustálené soudní judikatury ovšem platí, 

že k smluvnímu odstoupení od smlouvy 
může dojít, jen byla-li možnost odstoupení 
nejen písemně sjednána, ale současně byly 
sjednány i důvody pro takové odstoupení. 
K uzavření písemné dohody o stanovení dů-
vodu pro odstoupení dochází zpravidla již 
v rámci písemně uzavřené pracovní smlou-
vy, a to zejména tehdy, kdy mezi uzavřením 
pracovní smlouvy a v ní sjednaným dnem 
nástupu do práce (dnem vzniku pracovní-
ho poměru) má uplynout delší doba (tzv. 
odložený den nástupu do práce). Tak na-
příklad má-li zaměstnavatel zájem získat 
do pracovního poměru budoucího absol-
venta střední, vyšší odborné nebo vysoké 
školy a uzavře s ním za tím účelem v době 
studia pracovní smlouvu s dnem nástupu 
do práce po úspěšném dokončení studia, 
lze v pracovní smlouvě sjednat i možnost 
odstoupení od této smlouvy, přičemž musí 

být uvedeno, která ze stran smlouvy a z ja-
kého důvodu může od této smlouvy odstou-
pit, např. zaměstnavatel z důvodu, že by 
zaměstnanec úspěšně nedokončil studium 
nebo se nepodrobil vstupní lékařské pro-
hlídce či byl uznán zdravotně nezpůsobi-
lým pro sjednaný druh práce přede dnem 
vzniku pracovního poměru. Tyto důvody 
musí být předem sjednány, tedy obsaženy 
v písemném ujednání o možném odstou-
pení od pracovní smlouvy. Pakliže někte-
rá z předvídaných situací skutečně nasta-
ne, bude mít zaměstnavatel možnost od 
již uzavřené pracovní smlouvy odstoupit, 
a to zásadně písemně s tím, že odstoupe-
ní se stane účinným dnem jeho doručení 
druhé smluvní straně. Podmínkou však je, 
že bude odstoupení od pracovní smlouvy 
zaměstnanci doručeno předtím, než na-
stoupil do práce.

 Podle platné právní úpravy je 
údajně přípustné sjednat me-

zi smluvními stranami možnost od-
stoupení od již uzavřené pracovní 
smlouvy. Jaká pravidla je  
v takovém případě nutno dodržovat?

 Zákonem č. 285/2020 Sb. byl noveli-
zován zákoník práce a s účinností od 

30. 7. 2020 i jeho § 127 o poskytování pla-
tu nebo náhradního volna za práci přesčas. 
V dosavadním znění § 127 odst. 1 chybělo 
jednoznačné vymezení rozsahu náhradního 
volna, na jehož poskytnutí se může zaměst-
navatel se zaměstnancem dohodnout místo 
platu za práci přesčas, podobně jako je to 
stanoveno v § 114 odst. 1 zákoníku práce 
(mzda nebo náhradní volno za práci přes-
čas). Tento nedostatek, který se dosud ře-
šil výkladem, odstraňuje novela doplněním 
textu tak, že náhradní volno místo platu za 
práci přesčas se poskytuje v rozsahu práce 
konané přesčas. V § 127 došlo k upřesnění 
také v odstavci 3, který upravuje plat nebo 
náhradní volno za práci přesčas zaměstnan-
ce, kterému přísluší příplatek za vedení dle 
§ 124 zákoníku práce. Tomuto zaměstnan-
ci je plat stanoven už s přihlédnutím k pří-
padné práci přesčas v rozsahu 150 hodin 
v kalendářním roce. To se však netýká jím 
vykonávané práce přesčas v noci, v den pra-
covního klidu nebo v době pracovní pohoto-
vosti, ke které se v jeho platu nepřihlíží. Tato 
skutečnost je v novelizovaném znění tohoto 

ustanovení zdůrazněna vložením nového 
textu „za kterou je zaměstnavatel povinen 
plat nebo náhradní volno poskytnout“. Po-
dle důvodové zprávy k návrhu novely z této 
změny nyní jednoznačně vyplývá, že dobu 
této práce přesčas nelze započítat do limitu 
přesčasových hodin, ke kterým bude přihléd-
nuto (150 hodin), a že plat nebo náhradní 
volno za práci přesčas bude vedoucím za-
městnancům příslušet až za práci přesčas 
vykonanou nad uvedený limit.

Po provedené novele ustanovení 
§ 127 odst. 3 zákoníku práce zní:

„Zaměstnanci, kterému přísluší 
příplatek za vedení podle § 124, 
je plat stanoven s přihlédnutím 
k případné práci přesčas v roz-
sahu 150 hodin v kalendářním 
roce. To neplatí o práci přes-
čas konané v noci, v den pra-
covního klidu nebo v době 
pracovní pohotovosti, za 
kterou je zaměstnavatel 
povinen plat nebo ná-
hradní volno poskyt-
nout.

V platu vedoucího 
zaměstnance, který je 
statutárním orgánem 
nebo vedoucím organi-
zační složky, je vždy při-
hlédnuto k veškeré práci 
přesčas.“

 K jakým změnám došlo  
v zákoníku práce, pokud jde 

o poskytování platu nebo náhrad-
ního volna za práci přesčas?
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PODMÍNKY PRO ZMĚNU PRACOVNÍHO POMĚRU

 Podle ustanovení § 65 odst. 2 zákoní-
ku práce, pokračuje-li zaměstnanec 

po uplynutí sjednané doby pracovního po-
měru s vědomím zaměstnavatele dále v ko-

nání práce, platí, že se jedná o pracovní 
poměr na dobu neurčitou. Toto ustano-
vení se vztahuje na situaci, kdy zaměst-
nanec pokračuje po uplynutí sjedna-
né doby v práci, aniž by se o tom se 
zaměstnavatelem výslovně dohodl. 
Aby mohlo za této situace dojít ke 
změně pracovního poměru z doby 
určité na dobu neurčitou, musí být 

současně splněny dvě podmín-
ky. První podmínkou je pokra-

čování zaměstnance v konání 
prací i po uplynutí sjednané 
doby a druhou podmínkou je 
vědomí zaměstnavatele o té-

to skutečnosti. Konáním prací 
se ve smyslu ustanovení § 65 

odst. 2 zákoníku práce rozumí 
výkon jakékoliv práce. Tedy nejen 

práce, kterou zaměstnanec pro zaměstna-
vatele vykonával před uplynutím sjednané 

doby pracovního poměru, ale i výkon jiné 
práce, než kterou dosud vykonával, dokonce 
i práce jiného druhu, než kterou měl vyko-
návat podle pracovní smlouvy. S vědomím 
zaměstnavatele koná zaměstnanec práci 
vždy, jestliže zaměstnavatel o pokračování 
v práci zaměstnancem ví, aniž by mu v tom 
zabránil; jinými slovy nestačí, aby zaměst-
navatel postoj k další práci zaměstnance 
zaujal jen ve svém vědomí, podstatné je, 
aby případný nesouhlas projevil i navenek, 
jinak je nutno uzavřít, že zaměstnanec pra-
cuje „s vědomím zaměstnavatele“. Jsou-li 
obě podmínky splněny, nastává fikce (na-
stává změna v obsahu pracovního pomě-
ru), že se jedná o pracovní poměr na dobu 
neurčitou. Pro naplnění pojmu „s vědomím 
zaměstnavatele“ stačí, je-li práce konána 
i jen s vědomím nejbližšího nadřízeného 
zaměstnance. 

Z uvedeného plyne, že pracovní poměr 
nemůže nadále platit za uzavřený na do-
bu neurčitou, pokračuje-li zaměstnanec ve 
výkonu práce, ačkoli mu to zaměstnavatel 
výslovně zakázal nebo mu jinak dal nepo-
chybně najevo, že s jeho dalším výkonem 
práce nesouhlasí. Ke stejnému závěru bude 
třeba dospět v případě, kdy zaměstnavatel 
svůj nesouhlas s dalším výkonem práce 
neprojevil (s výkonem další práce souhla-
sil) v důsledku omylu, který zaměstnanec 
u zaměstnavatele vyvolal (např. lstí).

Jak již bylo uvedeno, ustanovení § 65 

odst. 2 zák. práce se vztahuje na situaci, 
kdy zaměstnanec pokračuje po uplynutí 
sjednané doby v práci, aniž by se o tom 
se zaměstnavatelem výslovně dohodl. Pře-
měna pracovního poměru sjednaného na 
dobu určitou na pracovní poměr na dobu 
neurčitou je proto vyloučena tam, kde by 
ustanovením § 65 odst. 2 zák. práce sta-
novená fikce změny obsahu pracovního 
poměru byla v rozporu s projevenou vůlí 
účastníků pracovního poměru, kteří své 
vzájemné poměry vztahující se k činnostem 
vykonávaným zaměstnancem pro zaměst-
navatele po uplynutí sjednané doby pra-
covního poměru chtěli upravit jinak. Nelze 
například vyloučit nadstandardní přístup 
zaměstnance, který s ohledem na dosa-
vadní dobré vztahy se svým zaměstnavate-
lem, na specifické podmínky výkonu práce 
u zaměstnavatele a v zájmu zachování své 
profesní cti se souhlasem zaměstnavatele 
dokončí práci, kterou do sjednaného dne 
skončení pracovního poměru nestihl vyko-
nat, aniž by s tím účastníci chtěli spojovat 
další pokračování jejich pracovněprávního 
vztahu v podobě pracovního poměru na do-
bu neurčitou; na konkrétních okolnostech 
každé posuzované věci potom bude závi-
set, o jaký vztah se mezi účastníky jedná.

Tento výklad vychází ze stanoviska ob-
saženého v rozsudku Nejvyššího soudu 
ČR sp. zn. 21 Cdo 2866/2018 ze dne 
15. 4. 2020.

 Jaké podmínky musí být  
splněny, aby se změnil pra-

covní poměr z doby určité na dobu 
neurčitou z důvodu konání prací pro 
zaměstnavatele po uplynutí sjedna-
né doby trvání pracovního poměru?

 V ustanovení § 50 odst. 4 zákoníku 
práce je uvedeno: „Dá-li zaměstna-

vatel zaměstnanci výpověď (§ 52), mu-
sí důvod ve výpovědi skutkově vymezit 
tak, aby jej nebylo možno zaměnit s ji-
ným důvodem. Důvod výpovědi nesmí 
být dodatečně měněn.“

Zaměstnavatel musí tedy důvod výpo-
vědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo 
možno zaměnit s jiným důvodem. Výpo-
vědní důvod proto musí být popsán ta-
kovým způsobem, aby z něj bylo patrné, 
v jakých skutečnostech zaměstnavatel 
spatřuje naplnění výpovědního důvodu 

tak, aby nemohly vzniknout pochybnos-
ti, ze kterého důvodu se výpověď dává. 
Konkretizace výpovědního důvodu z to-
hoto hlediska bude různá podle charak-
teru jednotlivého výpovědního důvodu. 
Ve většině případů postačí zcela stručné 
vylíčení skutečností zakládajících zákon-
ný důvod k rozvázání pracovního pomě-
ru, shodné v podstatě s jejich uvedením 
v zákoníku práce (např. v případě vý-
povědního důvodu podle § 52 písm. a) 
až c)). Tam však, kde v zákoně je v těs-
né spojitosti obecně formulováno něko-
lik výpovědních důvodů (např. v § 52 
písmeno f) či g)), bude uvedení uplat-
něného výpovědního důvodu v písem-
né výpovědi vyžadovat bližší skutkovou 
konkretizaci, aby nemohly vzniknout 
pochybnosti v tom směru, který výpo-

vědní důvod je ve výpovědi uplatňován. 
Uvedení důvodu, pro který je výpověď 
dána, však nemusí být nezbytně vyčer-
pávající s uvedením některých okolností 
případu. Neplatná totiž bude jen taková 
výpověď, z jejíhož textu není možné 
pro neurčitost nebo nesrozumitelnost 
projevu vůle dovodit, v čem spočívá 
skutkové vymezení výpovědního důvodu, 
a tedy u které nelze ani výkladem zjistit, 
proč byla zaměstnanci dána. Jen taková 
konkretizace použitého důvodu po 
skutkové stránce zjišťuje, že nevzniknou 
pochybnosti o tom, z jakého důvodu byl 
se zaměstnancem rozvázán pracovní 
poměr, a že důvod výpovědi nebude 
možné dodatečně měnit. Odpověď 
vychází z běžně publikovaných výkladů 
a rozsudků Nejvyššího soudu ČR.

ŘÁDNÉ DŮVODY PRO VÝPOVĚĎ ZAMĚSTNANCI
 Do jakých podrobností mají být 
ve výpovědi dané zaměstnava-

telem uvedeny výpovědní důvody?
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BEST IN DESIGN BUDE POKRAČOVAT

 Soutěž Best in Design 
2020: Design nezasta-

víš! právě skončila, ale po-
kračování se prý chystá opět 
zanedlouho…

Ano, je to tak. Momentálně 
prostor „uklízíme“ a chystáme 
nový projekt, do kterého chce-
me zapojit komunitu Design 
KANTÝNY. To je facebooková 
skupina, kterou jsme vytvoři-
li na jaře a která sdružuje de-
signéry napříč městy, škola-
mi a obory. A právě jim chce-
me dát nyní prostor představit 
svou tvorbu takto online.

 Společně s přihlašová-
ním do dalšího roční-

ku této soutěže jste součas-
ně otevřeli virtuální výstavu 
vítězů a finalistů z loňské-
ho roku, která zájemcům 
umožňovala přístup 24 ho-

din denně. S jakým se to se-
tkalo ohlasem?

Myslím, že dobrým, nebo 
alespoň ty negativní recen-
ze se ke mně nedostaly. Víte, 
ono je to v této době složité: 
na jedné straně cítíme, že lidé 
jsou online prostorem přesyce-
ní, že nemají chuť ani kapaci-
tu ten obsah konzumovat, ale 
na straně druhé se očekává, že 
se se situací nějak vypořádá-
te. A my ty způsoby, nečekané 
cesty, jak tvořit to, co nám dá-

vá smysl, hledat chceme. Skvě-
lé bylo, že výstavu jste mohli 
navštívit z Prahy, New Yorku 
i Singapuru, a to kdykoliv se 

vám chtělo.

 Co si návštěvníci v ky-
berprostoru mohli pro-

hlédnout?

Byly to ukázky prací 30 fi-
nalistů mezinárodní soutěže 
Best in Design 2020. Soutěží se 
ve třech kategoriích; módním 
designu, průmyslovém a pro-
duktovém a jako třetí máme 
kategorii komunikační design 
(grafický design, ilustrace, di-
gitální design, návrhy webů, 
aplikací atd.). Konkrétně to by-
la například práce designérky 
Nikoly Mikulecké, která poro-
tu zaujala porcelánovou pivní 
pípou, nebo návrh univerzál-
ního světového jazyka od Lu-
kase Keysella. Nechyběla ani 

kolekce During the Sunset Mi-
lana Flíčka, absolutního vítě-
ze soutěže. 

 Prozraďte něco z histo-
rie této soutěže.

Soutěž odstartovala v roce 
2010, tenkrát jako Talent de-
signu, a od té doby podporuje 
designéry do 30 let z celého 
světa. Kromě finanční podpory 
zajišťuje začínajícím tvůrcům 
i kontakt s profesionály, zpět-
nou vazbu a mediální podpo-
ru. Mnoho let soutěž pořádal 
Nadační fond Martina a Mar-
tiny Růžičkových. Když vznikl 
Zlin Design Week, začali jsme 
pomáhat s organizací, zařadili 
soutěž do našeho programu. 
A minulý rok jsme se stali 
hlavními pořadateli. Co se týče 
samotné výstavy, dosud jsme 
žádnou podobného formátu ne-
realizovali, dokonce ani v kon-
textu celé české kulturní scé-
ny taková nevznikla. Netradič-
ní koncept využívá prostředí 
Mozilla Hubs a kromě vysta-
vení exponátů ve virtuálním 
prostředí umožňuje návštěv-
níkům vzájemně interagovat. 
Prostřednictvím svých avatarů 
spolu mohou vzájemně konver-
zovat i sdílet obsah. 

 Jaká kritéria porotci 
hodnotí?

Zejména originalitu a mí-
ru inovativnosti. A pak to 
jsou hlediska, která se kloubí 
v samotném pojmu design – 
tedy vyvážení funkčnosti a es-
tetiky. Důležitými body jsou 

Mezinárodní soutěž Best in Design – v rámci Zlin Design 
Weeku – už 11 let podporuje mladé designéry, a to i v době 
kultuře nepřející. Proto se autoři rozhodli otevřít alespoň 
virtuální výstavu vítězů a finalistů z roku 2020. Hlavní 
manažerkou a koordinátorkou projektu je Jitka Smolíková (22).

Hledáme způsoby a nečekané cesty, jak 
tvořit to, co nám dává smysl.

Znakověda od Silvie Klúčovské: oceněný 
návrh webu pro výuku znakové řeči

Porcelánová pivní pípa 
Nikoly Mikulecké

Jitka Smolíková, foto: Martin Bureš
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BOHÚŇOVA PALETA - HOLEŠOVŠTÍ USPĚLI

v současné době aspekty jako 
ergonomie, uživatelský kom-
fort, bezpečnost, snadná údrž-
ba, ekologická stránka… A pak 
samozřejmě i myšlenka tvůr-
ce, celková úroveň zpracová-
ní a potenciál uvedení do vý-
roby. Je důležité, aby si naše 
společnost začala uvědomovat, 
že přesně toto je design. Ne-
ní to drahý, luxusní produkt, 
ale celý proces myšlení, kte-
rý zohledňuje potřeby uživate-
le. V angličtině to funguje moc 
hezky, tam používají „design“ 
jako sloveso ve významu na-
vrhovat, plánovat. 

 Jste hlavní manažerkou 
a koordinátorkou pro-

jektu. Je chvályhodné, že jej 
pořádají sami studenti!

Ano. A zároveň jsem sama 
studentkou Fakulty multime-
diálních komunikací UTB. Je 
to zkušenost, která vám mů-
že změnit život, tím, že do-
stanete možnost vést projekt 
takových rozměrů, že vám 
dá někdo takovou důvěru – 
a na druhou stranu musíte 
vy vkládat důvěru do svých 
vrstevníků, umět je motivo-
vat, ale taky si nastavit ně-
jaká pravidla. Spousta členů 
týmu jsou moji blízcí kama-
rádi, což ale musí jít někdy 
stranou. Snažíme se být co 
nejvíc profesionální.

Eva ROKYTOVÁ

Pohled do prostoru virtuální 
výstavy Best in Design 2020

Vítězná kolekce During the Sunset 
designéra Milana Flíčka

Každoročně vyhlašuje Minister-
stvo školství Slovenské repub-
liky ve spolupráci se Základní 
uměleckou školou (ZUŠ) Dolný 
Kubín a Kulturním institutem 
města Bielsko – Biala (Polsko) 

mezinárodní výtvarnou soutěž 
Bohúňova paleta. Byly zveřejně-
ny výsledky XXIII. ročníku, ve 
kterém se svými díly výrazně 
uspěli i žáci ze ZUŠ F. X. Richte-
ra z Holešova (ČR). Vítězné prá-

ce budou vystaveny v Kultur-
ním domě města Dolný Kubín 
a v Kulturním institutu města 
Bialsko-Biala. Všem žákům, je-
jichž práce byly oceněny mezi-
národní odbornou porotou, ale 

také všem těm, kteří se soutě-
že zúčastnili, patří gratulace. 
Bližší informace na webových 
stránkách ZUŠ Petra Michala 
Bohúňa Dolný Kubín na adrese: 
http://www.zuspmb.sk/.
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ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE: 
MOŽNOST PROHLÍDKY ŠKOLY
Česká zemědělská akademie 
v Humpolci nabízí možnost 
prohlídky školy. Netradiční 
dny otevřených dveří spo-
čívají v tom, že si zájemci 
mohou zamluvit svůj indi-
viduální termín prostřed-
nictvím online rezervační-
ho systému až do 24. úno-
ra, vždy od 8:00 do 13:00, 
s výjimkou jarních prázd-
nin. Stačí si vybrat den, čas 
a místo, vyplnit údaje o so-
bě a odeslat tlačítkem „Re-
zervovat bez registrace“. Na 
jednotlivá místa se registruj-
te podle zájmu o konkrétní 

obor: Humpolec, Nádražní 
486, obor instalatér, tesař; 
Humpolec, Spojovací 1538, 
obor mechanik opravář mo-
torových vozidel; Humpo-
lec, Školní 764, s obory ag-
ropodnikání – ekologické 
a konvenční zemědělství, 
agropodnikání – chov koní 
a jezdectví, chovatelství ky-
nologie, mechanizace a služ-
by (teorie), jezdec a chovatel 
koní, zemědělec – farmář; 
Světlá nad Sázavou, Zámec-
ká 33, obory opravář země-
dělských strojů, mechaniza-
ce a služby.

INFORMUJEME

Žáci základní školy Litvínov-
ská v Praze 9 jako jedni z prv-
ních v Česku podstoupili pi-
lotní testování na covid-19 ze 
slin prostřednictvím samood-
běru. „Testovat se bude nej-
méně jednou za 14 dní a do 
školy budou chodit jen ško-
láci se zprávou o negativním 
výsledku testu,“ sdělila mluv-
čí Prahy 9 Marie Kurková. 

Vysočanská radnice podle 
místostarosty Tomáše Portlí-
ka zakoupila tři tisíce těchto 
antigenních testů. Jejich po-
čet stačí pro první testování 
v pěti znovuotevřených zá-
kladních školách, které Pra-
ha 9 zřizuje. Po měsíci se pro-
jekt samotestování bude vy-
hodnocovat. V budoucnu by 
se tak mohly testovat i děti 
navštěvující mateřské školy 
zřizované Prahou 9.

Odběrové sety k testování 
žáků pěti ZŠ jednou za 14 dní 
vyjdou na 800 000 korun za 
měsíc. „Pokud by tento stav 
trval celý školní rok, musí de-

vátá městská část najít finan-
ce na neplánovaný výdaj osm 
milionů korun,“ uvedl mís-
tostarosta. Testy nezačaly jen 
v Praze, ale i v dalších kra-

jích. Mezi první patřily napří-
klad základní školy v Petrovi-
cích u Sedlčan, v brněnském 
Starém Lískovci a připojily se 
další.

V březnu loňského roku Mi-
nisterstvo životního prostředí 
vyhlásilo prostřednictvím Stát-
ního fondu životního prostředí 
ČR 146. výzvu pro podávání 
žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci operačního programu 
Životní prostředí 2014–2020. 
Konkrétně se jedná o výstav-
bu zdrojů elektřiny a tepla vy-
užívajících obnovitelné zdroje 

energie, vybudování systémů 
řízeného větrání s rekupe-
rací ve školách a využití po-
tenciálu energetických úspor 

zlepšením tepelněizolačních 
vlastností obvodových kon-
strukcí staveb a zefektivnění 
technických zařízení budov 
(zdrojů tepla, systémů vytá-
pění, ohřevu vody, vnitřního 
osvětlení atd.).

Školy zřízené hlavním měs-
tem si po schválení souhlasné-
ho stanoviska s realizací pro-
jektu podaly své žádosti na 

Státní fond životního prostředí. 
Výsledek, zda budou projekto-
vé záměry podpořeny a v ja-
ké výši, bude znám přibližně 
v polovině tohoto roku.  Spolu-
financování projektů ze strany 
hlavního města Prahy bude za-
jištěno prostřednictvím vlast-
ních finančních zdrojů hlavní-
ho města v rámci investiční ak-
ce Energetické úspory.

VE ŠKOLÁCH ZAČALO  TESTOVÁNÍ ZE SLIN

PRAHA PODPOŘÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY ŠKOL

STŘEDOČESKÝ KRAJ 
OPTIMALIZUJE ŠKOLSTVÍ
Vedení kraje chce odstranit 
nadbytečnou kapacitu střed-
ních škol, která v konečném 
důsledku vede ke snížení kva-
lity a efektivity řízení.

„Kapacita našich středních 
škol je naddimenzovaná. Kon-
krétně je tomu tak zejména 
na Rakovnicku, Kutnohorsku 
a v Příbrami. Naopak dynamic-
ky se zvyšující počet obyva-
tel v okresech Praha-východ 
a Praha-západ není provázen 
odpovídající vzdělávací struk-
turou,“ říká radní pro oblast 
vzdělávání a sportu Milan Vá-
cha a dodává: „Musí dojít k od-
stranění duplicitních oborů 

a naopak je třeba zavést ty, 
které nejvíce chybí, tedy mo-
derní obory v oblasti IT, ky-
bernetiky, pedagogiky, zdra-
votnictví a sociálních služeb.“ 

Upozornil také na to, že mu-že mu-mu-
sí dojít i k optimalizaci škol-
ské infrastruktury. „Ředitelé 
škol jsou vyhořelí, demotivo-
vaní a zavalení administrati-
vou. I těm chceme pomoci,“ 
prohlásil radní Milan Vácha. 
Kraj proto chce prosadit pro-
fesní vzdělávání managemen-
tu škol, sdílení odborných ka-
pacit a služeb, efektivní správu 
školních budov a areálů. 

Zdroj: Středočeský kraj 
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Kupte roušku, druhá poputuje zdarma do mateřských škol
Chcete a můžete pomoci dětem 
a učitelkám ve školkách nebo 
hospitalizovaným dětem? Pomoz-
te tedy nákupem jedněch z nej-
bezpečnějších roušek z kolekce 
„Le Bon-bon“.

Autorka roušek, návrhářka Lu-
cie Marková, použila na jejich 
výrobu zcela nový materiál čes-
ké výroby ze 100% bavlny a spe-
ciální příměsi stříbrných částic, 
které prokazatelně fungují pro-
ti virům, což potvrzují atestace 
asociací Öko-Tex Standard 100. 
Testování tvoří 17 zkušebních 
textilních ústavů s pobočkami 
ve více než 40 zemích po celém 

světě a probíhá podle nejnověj-
ších vědeckých poznatků, podle 
nichž se jedná o nejbezpečnější 
ochranu po respirátoru. Použitá 
bavlna navíc umožňuje snazší 
dýchání. „Nápad vyrobit roušku 
se zrodil naprosto spontánně. 
Vloni jsem byla těhotná a děsi-
lo mě rodit v klasické roušce. Při-
jdou mi takové smutné a špatně 
se v nich dýchá. Jednou mě na-
padlo, že když se rouška po stra-
nách trochu prodlouží, bude vy-
padat jako bonbon. Pohled na ně 
může aspoň trochu zlepšit nála-
du. Proto zajišťuji take jejich dis-
tribuci do mateřských škol, na 
dětská oddělení v nemocnicích 
a do porodnic,“ vysvětluje Lucie 
Marková. Díky této aktivitě mají 
práci zkušené krejčové a švadle-
ny, jejichž zkušenosti nelze na-
hradit. Téměř nic jiného se to-
tiž touhle dobou nešije,“ dodává 
L. Marková.

Na www.luciemarkova.cz si 
vyberte jakoukoliv roušku z ko-
lekce „Le Bon-bon“. Nezapo-
meňte uvést do poznámky heslo 
„dárek“ a druhá rouška automa-

ticky zdarma poputuje potřeb-
ným. Máte tip na školku, kte-
rou obdarovat „bonbonkový-
mi“ rouškami? Napište nám na 
lucie@luciemarkova.com.

Soutěžní otázky: Z kolika druhů roušek v kolekci „Le Bon-bon“ lze vybírat? Která rouška se vám nejvíc líbí?
Více hledejte na www.luciemarkova.com.
Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který obdrží roušku Bon-bon. Odpovědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz 
do 7. března 2021. Do předmětu uveďte „Bon-bon“. Na výhru nevzniká právní nárok.

INSPIRACE

Každý z nás se občas neubrá-
ní zhoubnému přívalu hně-
vu, který jitří emoce a naru-
šuje naše obvyklé jednání. 
A což teprve dospívající, škol-
ní mládež, která dnes nedob-
rovolně zakotvila u svých do-
mácích „kompů“. Nejednou ji 
provázejí stresové situace pl-
né vzteku a zlosti. Spolehlivý 

lék na jejich ztišení není vždy 
po ruce. Poslední léta prožívá 
tzv. metoda mindfulness, česky 
všímavost, nebývalý rozkvět 
a oblibu. Nejde o žádnou no-
vinku, spíš o poučený návrat 
k tradici Buddhova učení. 

Vše se dnes módně točí ko-
lem mindfulness, všímavosti. 
Ani nakladatelství Portál ne-
zůstává pozadu. Nabízí svou 
horkou novinku Mindfulness 
pro zvládání hněvu pro teen-
agery, 2021 (autoři psycholo-
gové Mark C. Purcell a Jason 
R. Murphy). Již před dvěma le-
ty vydalo například Všímavost 
a soucit se sebou (Jan Benda) 
či Mindfulness pro každý den 
(Gary Hennessey).

Přestože publikace Mindful-
ness pro zvládání hněvu je ur-
čena dospívající mládeži, nebu-
de pro ni vůbec snadné „pro-
kousat“ se jejím obsahem. Tvoří 

jej šestačtyřicet drobných od-
dílů začínajících vstupním si-
tuačním textem. Poté střídavě 
následují cvičení, neformál-
ní nácvik a doporučené úko-
ly. Vnímavý čtenář by si měl 
ještě vést deník. Přímo v knize 
může vyplňovat otevřené úlo-
hy, vždy sám a bez podpůrné 
pomoci zkušeného člověka, 
staršího kamaráda či zasvěce-
ných rodičů. Řešení modelo-
vých zátěžových situací, kdy 
hněv překypuje a ohrožuje na-
še vzájemné vztahy, předpoklá-
dá hluboké soustředění spoje-
né s prvky meditace, dokonalé 
vnímání přítomného okamžiku 
a vědomé ovládání vlastní mys-
li. Jde o časově náročný výcvik, 
s vnitřní kázní a řízením vlast-
ních pocitů a očekávaného cho-
vání. Síla všímavosti vyžaduje, 
podle autorů, „chladivou moud-
rost“, schopnost ovládat „hasicí 

přístroj na emoce“, „odklon od 
obviňování“, dovednost „sebe-
zklidnění“ a bohatou míru tr-
pělivosti. Kdo zná dnešní teen-
agery, dobře ví, že tento vnitřní 
citový a myšlenkový zápas je 
pro ně, zejména v období stínící 
puberty, téměř nezvladatelný. 

Kniha dvou zkušených psy-
chologů přesto nabízí možné 
cesty k prospěšnému sebepo-
znávání i zdokonalování. Ur-
čitě nepředstavuje všelék na 
špatnou náladu, pocity mar-
nosti, hněvu a zlosti. Může 
však nabídnout pomoc spíš 
rodičům a učitelům, kteří v ní 
najdou sadu podnětných návo-
dů a myšlenek. Mindfulness 
neléčí, ale za jistých okolností 
může pomáhat při uzdravování 
lidské psychiky nejen mladého 
člověka. Škoda, že název pub-
likace je málo obratný a málo 
„český“. rk

MINDFULNESS NELÉČÍ, ALE MŮŽE UZDRAVOVAT

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ
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NOVÉ PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ PORTÁL

Práce s dětmi je krásná, ale také velká 
dřina. Náplní práce učitelky je zajistit 
nejen předškolní výchovu, ale i vzdělá-
vání předškolních dětí. Tato kniha vám 
zjednodušeně vysvětlí některé pojmy, při-
blíží práci učitelky, vysvětlí režim v ma-
teřské škole a poslouží jako návod k tvoření příprav. Autorka 
pracuje jako učitelka v mateřské škole.

Vyčistit zuby, pít a jít si zaplavat, za-
lít zahradu a vysprchovat se. K tomu 
všemu potřebujeme vodu. Na druhou 
stranu děti stále slyší, že by měly vo-
dou šetřit. Proč? Dá se vypotřebovat 
všechna voda? Odkud vlastně pochá-
zí? A co dělá vodu tak zvláštní? Komu 
patří? Děti se v knize dozvědí i o vodě 
v lidském těle, v přírodě, v hospodářství, o fyzikálních vlast-
nostech vody a souvislosti s klimatem.

Pět let poté, co se David oženil s Kris-
ten, zjistili, že má Aspergerův syn-
drom. Diagnóza objasnila, proč se Da-
vid někdy chová divně, ale rozhod-
ně Kristin život s ním neusnadnila. 
Rozhodnut ke změně snažil se David s ne-
utuchajícím zápalem pochopit Aspergerův syndrom a stát 
se lepším manželem. 

Praktická část publikace je zaměřena 
na aktivity, které s pomocí karet zapoju-
jí děti do běžného provozu MŠ, ukazují 
pedagogům, jak lze karty využít i pro 
ostatní děti. V knize pak následuje ně-
kolik oblastí, které jsou uvedeny mož-
nostmi, jak danou oblast s dětmi pro-
cvičovat obrazovým materiálem, který 
má dětem pomoci v plynulejším zapo-
jení do chodu třídy a k jejich inkluzi. 

Knížka pro začínající učitelky 
mateřských škol

Bez vody to nejde!

Omluvy, které zařveš, se 
nepočítají

Pověz mi to obrázkem

MARCELA KOTOVÁ

CHRISTINA STEINLEIN

DAVID FINCH

KATEŘINA KONVALINOVÁ

Jedinečná publikace, která vychází v no-
vém, upraveném a aktualizovaném vy-
dání, je nejen vynikajícím textem pro 
studenty psychologie, speciální peda-
gogiky a příbuzných oborů, ale i zají-
mavým nahlédnutím do jedné z tech-
nik arteterapie pro laickou veřejnost. 
Psychoterapeuti, vychovatelé i vedoucí 
dramatických kroužků zde mohou najít 
inspiraci a informace o stále se rozvíjejícím oboru.

Autoři knihy užívají jednoduchou me-
taforu kbelíku a naběračky, aby ohod-
notili, jestli náš kontakt s jinými lidmi 
přispívá k naplnění našeho kbelíku, te-
dy k intenzivnějšímu zakoušení poziti-
vity, či z něj naopak ubírá, tedy způso-
buje, že prožíváme negativně. Jádrem 
knihy je přesvědčení, že i ty nejnepa-
trnější interakce ovlivňují naše vztahy, 
zdraví a délku života.

Dramaterapie

Jak plný je tvůj kbelík?

MILAN VALENTA 

TOM RATH, DONALD O. CLIFTON

Autorka sestavila učební látku českého 
jazyka do podoby zábavných křížovek 
a doplňovaček. Děti se procvičí v určo-
vání slabik, pravopise, hledání nadřa-
zených a podřazených slov, doplňování 
větných celků, sestavování smysluplné-
ho textu. Procvičí si čtení a užití jazyka 
v různých sociálních kontextech. Publi-
kace je určena druhákům, šikovným prvňáčkům nebo jako 
opakovací sešit pro žáky třetích tříd.

Zábavná čeština
IVA NOVÁKOVÁ

Když se v 80. letech minulého století zača-
la autorka tohoto bestselleru zabývat rodi-
nami lidí závislých na alkoholu, vstupova-
la na neznámé území. Dospěla k určitým 
charakteristikám těchto lidí. V důsledku 
absence rodičovské vřelosti a jasně defi-
novaných hranic v dětství si například ne-
jsou jisti tím, jaké chování je normální, 
lžou v situacích, kdy to vůbec není potřeba, posuzují se bez 
slitování, mají problémy s důvěrnými vztahy. 

Dospělé děti alkoholiků
JANET GERING WOITITZ


