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Jejich přehuštěný obsah zahl-
tily nekonečné klíčové kompe-
tence. Školy si z nich musely 
na míru ušít vlastní vzděláva-
cí programy. Kdo je připravo-
val, chválil je. Kdo musel po-
dle nich učit, stýskal si. Od 
počátku se RVP přesytily bouř-
livým mořem nároků, povin-
ností a téměř nesplnitelných 
výstupů. Byla jen otázka času, 
kdy se budou muset zásadně 
proměnit, více přiblížit životu. 

Ministerstvo školství proved-
lo v posledních dvou letech po-
kusné ověřování pozměněného 
obsahu informatiky a digitální 
gramotnosti. Poté upravilo stá-
vající RVP a položilo zvýšený 
důraz na informatické myšle-
ní. Zvolilo následující metodu: 
když jednomu přidáme, druhé-
mu ubereme. Do přežívajícího 
RVP se vložila několikastrán-
ková kapitola „nové“ infor-
matiky, která má reagovat na 

současné i budoucí požadavky 
rozvoje digitálních technologií 
– například na vládní Strategii 
2030+. Výrazně se navýšil po-
čet jejích vyučovacích hodin, 
a to na úkor většiny ostatních 
předmětů, s výjimkou české-
ho a cizího jazyka, matema-
tiky. Vzápětí se ozvali první 
dotčení, například obránci fy-
ziky. Vadí jim, že došlo k necit-
livým škrtům v obsahu dnešní 
výuky. A už je oheň na střeše.

Školství by asi více prospě-
lo, kdyby se současné vzdělá-
vací programy postavily „na 
nohy“ a vrátily zpět „na zem“. 
Jejich východiskem by se mě-
ly stát aktuální cíle a požadav-

ky schválené vládní Strategií 
2030+. Obsahově by měly být 
jasné a srozumitelné, využitel-
né i v běžném životě. Mnohé 
stávající předměty by se moh-
ly sloučit do menších učebních 
bloků, které by zaručovaly vý-
raznější vzájemné propojení 
a porozumění. Zahájená (velká) 
revize RVP má trvat ještě další 
dva roky. Asi budeme stále na-
rážet na stejný problém, jaký 
se vynořil právě u informatiky. 
Někde ubereme, jinde přidáme. 
Bude se vytloukat klín klínem, 
škrtat, lepit dodatky. A někde 
vzadu se možná bude skromně 
krčit koncepční změna…

Roman KANTOR

KAM SPĚJE REVIZE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
V roce 2004 přestaly platit osvědčené školní osnovy. 
Nahradil je model závazných rámcových vzdělávacích 
programů (RVP). Vznikly hodně tlusté „bible“ čítající 
stovku a více stran. 

Zvláštní 
příloha: Seznam 

EXOD 2021 
na Slovensku 
68. ročník exkurzních 

základen a zájezdů 
startuje počátkem června
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„Vyhodili mě... Sice je mi skoro šedesát, registroval jsem se v prioritní skupině 
učitelů prvních a druhých tříd, ale než na mě došla řada, mám už třeťáky!“
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Dosavadní úpravy maturit, 
jak je v lednu oznámil mini-
str školství Robert Plaga, po-
važují většinou za dostatečné. 
S ohledem na nepříznivý vývoj 
epidemie covidu-19 by se moh-
lo nyní spíše diskutovat o po-
sunutí termínu zkoušek nebo 
o redukci didaktických testů.

Podle předsedkyně Asocia-

ce ředitelů gymnázií Renaty 
Schejbalové učitelé chápou, že 
maturanti mají letos k přípravě 
složitější podmínky než obvyk-
le. „Určitě k tomu budeme při 
maturitách přihlížet, ale mys-
lím si, že je to vstup do dospě-
losti a že by studenti měli ma-
turitu zvládnout,“ řekla. Myslí, 
že rozhodnutí o úřední maturitě 

by mohlo maturanty do budouc-
na znevýhodnit na trhu práce. 
Ve stejném duchu se vyjádřil 
předseda Unie školských asocia-
cí CZESHA Jiří Zajíček a ředitel 
Smíchovské střední průmyslové 
školy a gymnázia Radko Sáb-
lík, který se podílel na přípra-
vě Strategie vzdělávání 2030+.

Podle Renaty Schejbalové 
mohou být se zkouškami pro-
blémy u oborů, kde mají stu-
denti na základě praktické vý-
uky skládat praktické zkoušky. 
Jiří Zajíček i Radko Sáblík míní, 
že ředitelé mohli v souvislosti 
s výukou na dálku rozhodnout 

o úpravě formy či obsahu prak-
tické zkoušky. Také podle nich 
proto teď není namístě přichá-
zet s návrhem úřední maturity. 
„Zásadně s tím v tuto chvíli ne-
souhlasím,“ uvedl Zajíček. Zdů-
raznil, že od ledna, kdy minis-
terstvo školství oznámilo úpra-
vy v maturitách, se kterými se 
nyní počítá, se ve školství nic 
zásadního nezměnilo. „Už na 
začátku roku byli všichni na vý-
uce na dálku a nevědělo se, kdy 
se obnoví prezenční výuka,“ ře-
kl. Jediná změna je podle něj 
nyní ve zhoršení epidemie.

red

NÁVRH „ÚŘEDNÍCH MATURIT“ NADŠENÍ NEVZBUDIL

NEOČKOVANÍ S VÝJIMKOU POČÍTAT NEMOHOU

Zástupci středních škol nejsou vesměs nadšeni nápadem 
premiéra Andreje Babiše prosadit pro letošní maturanty 
takzvanou úřední maturitu. Podle ředitelů, které oslovila 
ČTK, věděli studenti o zkouškách s dostatečným předstihem 
a měli by zvládnout se na ně připravit i při výuce na dálku. 

Když se spustila registrace k oč-
kování učitelů a zaměstnanců 
škol (v sobotu 27. 2. 2021), bě-
hem prvních dvou hodin se jich 
zaregistrovalo na 83 tisíc. Zájem 
byl mimořádný. Ve druhé polovi-
ně minulého týdne již bylo v sys-
tému „Chytrá karanténa“ téměř 
150 tisíc lidí ze škol (podle infor-
mací ministerstva zdravotnictví).

Ne všichni učitelé se však 
chtějí proti koronaviru očko-
vat. Důvody mají různé. Zů-
stává otázkou, jak se zapo-
jí do výuky, až se školy opět 
otevřou. „Očkování zaměstnan-
ců ve školství je na dobrovol-
né bázi. Pevně však věříme, 
že pedagogičtí i nepedagogič-
tí pracovníci využijí toho, že 

mají přednost“ uvedla mluv-
čí resortu Aneta Lednová. Uči-
telé a další zaměstnanci škol 
by měli dostat vakcínu Astra-
Zeneca. Účinnost vakcíny při 
prevenci onemocnění je podle 
prezentace ministerstva 81,3 
procenta.

Zájem je vysoký
Že by měli mít neočkovaní uči-
telé nějaké výjimky a například 
nemuseli učit žáky, si nedokáže 
představit předsedkyně Asocia-
ce gymnázií Renata Schejbalová. 

Ředitel základní školy v Klá-
novicích a prezident Asociace 
ředitelů základních škol Michal 
Černý dodal, že případný režim 
po návratu do škol by měl být 

stejný pro všechny. „Možná se 
stihneme všichni nechat naoč-
kovat dřív, než nastoupí naši žá-
ci. Tedy kromě těch, kteří to zá-
sadně odmítají. Žádné úlevy ale 
mít nebudou, je to jejich volba,“ 
řekl. Zájem se podle něj pohy-
buje kolem 70 procent. „Je mož-
né, že nakonec to číslo bude 
ještě vyšší, podle pokynů mini-
sterstva jsme zatím registrovali 
jenom první vlnu nejpotřebněj-
ších zaměstnanců - těch, kteří 
nastoupí nejdřív, zbytek by se 
měl registrovat cca za tři týdny. 
Třeba si to do té doby rozmyslí 
ještě další,“ doplnil.

Řešením pravidelné testování
I na vysokých školách a univer-

zitách je zájem vysoký. „Podle 
předběžných informací lidé zá-
jem mají. Pedagogů je přes 80 
procent, nepedagogů asi 90 pro-
cent. Vysoký zájem mohl způ-
sobil i nedostatek vakcíny, kte-
rý zvýšil její atraktivitu a také 
to, že učitelé donedávna neby-
li v prioritizované skupině pro 
vakcinaci,“ vysvětlil předseda 
České konference rektorů Petr 
Sklenička. Možností, jak zabrá-
nit šíření infekce u učitelů, kteří 
se očkovat nechtějí, nebo na ně 
ještě nevyšla řada, je podle něj 
průběžné testování. Mluvčí mini-
sterstva školství Aneta Lednová 
dodala, že s pravidelným testo-
váním učitelů se počítá.

red
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 Jakou školu jste vystu-
dovala?

Učitelství českého a němec-
kého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 
a střední školy na Pedagogic-
ké fakultě UK a studium k vý-
konu specializovaných činnos-
tí – metodik prevence, také 
na UK.

 Vzdělávací program 
JSNS společnosti Člo-

věk v tísni zveřejnil výsled-
ky reprezentativního prů-
zkumu realizovaného ve spo-
lupráci s agenturou STEM/
MARK. Jaká byla hlavní zjiš-
tění průzkumu?

Tak především, že případů 
rizikového chování v oblasti 
„kyberbezpečnosti“ přibývá 
a že za posledních 5 let vzrost-
la četnost výskytu online závis-
lostí u žáků. Rovněž se zvýšila 
četnost výskytu kyberšikany. 
Část výzkumu byla úžeji tema-
ticky zaměřena na bezpečnost 
v kyberprostoru.

 Jaká je role metodiků 
prevence při mediálním 

vzdělávání?
Myslím, že velmi důležitá, 

a to jak v souvislosti s bez-
pečností v kyberprostoru, tak 
i v dalších tématech. 

 Kdo nejčastěji zastává 
funkci školního meto-

dika prevence na ZŠ a SŠ?
Školními metodiky, resp. 

metodičkami prevence jsou 
u nás nejčastěji ženy, mužů 
je necelá pětina. Rekrutují se 
z řad třídních učitelů a v ma-
lých obcích je obvykle zastává 
ředitel školy. Metodik prevence 
je téměř bez výjimky jedinou 
osobou ze školy, která se po-
dílí na přípravě minimálního 
preventivního programu. Ab-
solvování specializačního stu-
dia je obvyklejší u metodiků 

prevence působících na dru-
hém stupni základních škol 
a na gymnáziích. 

 Jak jsou činnosti sou-
visející s naplňováním 

role školního metodika pre-
vence časově náročné? 

Na prvním stupni ZŠ se prů-
měrně starají asi o 100 až 200 
žáků. Nejvyšší počet studen-
tů se může na metodiky pre-
vence obracet na gymnáziích. 
Výkon funkce zabere metodi-

kům v průměru 80 až 100 mi-
nut týdně. 

 Co vůbec v praxi spadá 
do online závislostí 

a kyberšikany?
Jedná se například o závis-

lost na hraní počítačových 

her, někteří žáci tráví u počí-
tače čas až do brzkých ranních 
hodin, což se projevuje na je-
jich školních výsledcích. S pří-
chodem sociálních sítí řešíme 
nejrůznější komentáře a hate 
speech, zveřejňování nelichoti-
vých fotografií, natáčení a zve-
řejňování videí. Každý žák má 
u sebe chytrý telefon, takže se 
obsah během několika okamži-
ků dostane do online prostře-
dí, kde si může žít vlastním 
životem. 

 Čím to podle vás je, 
že online závislostí 

a kyberšikany mezi žáky 
přibývá? 

Online svět nás všechny ob-
klopuje, žáci v něm už vyrostli 
a je pro ně přirozenou součástí 
jejich života. Téměř každý žák 
vlastní smartphone a čím dál 
tím častěji i s dostatečným ob-
jemem dat. Také distanční vý-
uka žáky ještě více drží u po-
čítačů. V době, kdy se jejich 
komunikace odehrává nejčas-
těji online, je přirozeně i vět-
ší nárůst kyberšikany. Navíc 
agresor kyberšikany je scho-
vaný za svou obrazovkou, ne-

potřebuje být fyzický zdatný, 
dokonce ani přehnaně inteli-
gentní, aby své oběti ublížil.

 Jakým úskalím jsou 
učitelé vystaveni při 

uchopení těchto témat?
Jako velký problém vní-

mám, že jsme jako učitelé 
oproti svým žákům ve znalosti 
a orientaci v online světě po-
zadu. Mnohé aplikace nemá-
me a nepoužíváme, takže re-
agujeme se zpožděním. Dále 
je někdy těžké odlišit, co spa-
dá do naší kompetence. Napří-
klad kyberšikana se neodehrá-
vá přímo ve škole, před naši-
ma očima, takže se obtížněji 
rozkrývá.

 Je znepokojivé, že 
alespoň jeden případ 

sextingu řešili za poslední 
dva roky na téměř polovině 
škol? 

Pro mě ani ne. Pokud se 
komunikace dospívajících 
přesouvá do virtuálního pro-
středí, narostou zde i proble-
matické jevy. Bohužel v online 
prostředí si každá fotka začí-
ná žít vlastním životem, může 
ji šířit kdokoli v neomezeném 
množství kopií. Proto učíme 
žáky velmi opatrně nakládat 
s obsahem, který na internet 
umisťují nebo někomu posílají.

 Dokument V síti řeší 
palčivé téma: žákyně 

versus sexuální predátoři. 
Jsou žákyně na školách nějak 
konkrétně seznamovány 
s tímto nebezpečím?

V obecné rovině se nebez-
pečí v kyberprostoru se žáky 
rozebírá. Je na každém meto-
dikovi prevence, jakým způso-
bem téma uchopí. Zaznamena-
la jsem ale, že tento dokument 
vzbudil u žáků i rodičů velkou 
pozornost.

 Lze nějak do budoucna 
účinně zajistit bezpeč-

nost v kyberprostoru?
Tu asi nedokáže zajistit ni-

kdo. Můžeme ale žáky učit, jak 
se v tomto prostředí chovat, na 
co si dávat pozor, můžeme s ni-
mi nacvičovat například od-
mítací strategie a upozorňovat 
na nebezpečí, která jim hrozí.

Eva ROKYTOVÁ

Online závislostí a kyberšikany mezi žáky základních 
a středních škol přibývá. Ukázal to průzkum, kterého 
se zúčastnilo 800 školních metodiků prevence. Lucie 
Tetivová (33) nedávno dokončila studium pro metodiky 
prevence a o této problematice nám prozradila víc.

KYBERŠIKANY A ONLINE ZÁVISLOSTÍ DĚTÍ PŘIBÝVÁ

Agresor kyberšikany nepotřebuje být 
fyzický zdatný a inteligentní, aby ublížil.

Lucie TETIVOVÁ

Foto Jan STRNAD



4 číslo 10ŠKOLSTVÍŠKOLSKÉ ODBORY

OCHRANA V ZAMĚSTNÁNÍ I V SOUKROMÉM ŽIVOTĚ

Kromě právní pomoci v pra-
covněprávních sporech mají 
členové svazu nyní k dispozi-
ci i právní poradenství pro běž-
ný občanský život. Podmínkou 
je být zaměstnancem nebo bý-
valým zaměstnancem školství, 
členem základní organizace ne-
bo individuálním členem a mít 
zaplacené členské příspěvky.

Týdeník ŠKOLSTVÍ vyzpoví-
dal Romana Fleka, prokuristu 
a obchodního ředitele pojišťov-
ny D.A.S.

 Jaký je rozsah základ-
ního stavebního kame-

ne služeb pro členy ČMOS 
pracovníků školství – právní 
ochrany zaměstnance?

Jde o právní ochranu týka-
jící se celé škály související 
s problematikou zákoníku prá-
ce a dalších pracovněprávních 
předpisů, pracovní smlouvou 
počínaje, odměňováním, roz-
vázáním pracovního pomě-
ru či právním sporem kon-
če. K dispozici je členům tým 
nezávislých právníků D.A.S. 
a bohatá síť spolupracujících 
prověřených advokátních kan-
celáří. Je možné se nechat za-
stoupit i svým vlastním advo-
kátem, kterého potom D.A.S. 
zaplatí. U D.A.S. se vždy setká-
te s rychlým, lidským a pro-
fesionálním přístupem, sa-
mozřejmostí je také ochrana 

osobních údajů a maximální 
diskrétnost. V rámci právní 
ochrany zaměstnance hradí 
D.A.S. právní náklady až do 
výše jednoho milionu Kč na 
každou pojistnou událost. Dále 
pro členy zajišťujeme právní 
poradenství v nejrůznějších si-
tuacích, které nastanou v běž-
ném životě.

 Jak funguje služba 
právního poradenství 

pro soukromé osoby?
Členové odborového svazu 

mají k dispozici nepřetržité 
právní poradenství po tele-
fonu, 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. S právním problémem 
se mohou na D.A.S. obrátit ta-
ké e-mailem, poštou i osobně. 
Může jít o nejrůznější záleži-
tosti v oblasti rodinného práva, 
v dědických záležitostech, exe-
kucích, dopravních nehodách, 
ve vyřizování reklamací. Tyto 
konzultace jsou poskytovány 
právníky D.A.S. telefonicky 

a e-mailem. Pokud potřebuje-
te poradenství přímo advoká-
ta, notáře či exekutora, úhra-
du jejich nákladů lze čerpat 
až do výše 5000 Kč na kaž-
dou jednu poradu. Zde bych 
chtěl zdůraznit, že poradenství 
může čerpat nejen člen ČMOS 
pracovníků školství, ale i jeho 
partner, případně další osoby 
žijící ve společné domácnosti, 
pokud nejsou výdělečně činné.

 Jsou se spoluprací 
D.A.S. a ČMOS pracov-

níků školství spojené pro čle-
ny odborů nějaké další vý-
hody?

Ano, členové odborů mohou 
čerpat slevu 30 % na všechna 
pojištění D.A.S. pro soukromé 
osoby.

 Právní ochrana se týká 
i pomoci při uzavírání 

smluv?
Ano, jednou za rok má po-

jištěná osoba nárok na práv-
ní pomoc při uzavírání smlou-
vy, pokud je jednou ze stran. 

Jde například o vybrané nej-
častější typy smluv, například 
nájemní smlouvu, kupní, ces-
tovní, rezervační a další šká-
lu smluv týkajících se běžné-
ho života. Samozřejmě nesmí-
me zapomenout na pracovní 
smlouvu. Úhrada nákladů v té-
to oblasti je poskytována až do 
výše 10 000 Kč. 

 Můžete stručně před-
stavit vaši pojišťovnu 

D.A.S.? ČMOS pracovníků 
školství je jedinou odboro-
vou organizací, které posky-
tujete své služby?

Začnu od konce, zkušenosti 

se zastupováním odborů má-
me široké, ČMOS pracovníků 
školství je již několikátý velký 
odborový svaz, který využívá 
služeb pojišťovny D.A.S. Její 
činnost se datuje již od roku 
1928, kdy byla v Německu za-
ložena. 

Samotná historie pojištění 
právní ochrany se datuje od 
dvacátých let minulého stole-
tí. V České republice působíme 
od roku 1995 a poskytujeme 
široký právní servis v mnoha 
oblastech života i v České re-
publice. Jsme jediná speciali-
zovaná pojišťovna svého druhu 
u nás a naše zkušenosti v ev-
ropském i českém právním 
prostředí jsou zárukou nejvyš-
ší kvality poskytovaných slu-
žeb. Práva klientů hájíme ne-
jen na cestách, ale i v soukro-
mí, zaměstnání a podnikání. 
Právní servis zajišťujeme pro-
střednictvím desítek vlastních 
právníků, kteří jsou speciali-
zovaní nejen v tuzemském, ale 
i v zahraničním právu, a dále 
prostřednictvím desítek reno-
movaných advokátních kance-
láří po celé ČR i v zahraničí.

Jana KAŠPAROVÁ

Pracovněprávní ochrana byla jednou ze základních služeb, 
kterou ČMOS pracovníků školství už od svého založení 
v devadesátých letech zajišťoval pro své členy. Nyní tuto 
službu pro své členy rozšířil a posunul na profesionální 
úroveň. V loňském roce se podařilo svazu uzavřít 
exkluzívní smlouvu s pojišťovnou právní ochrany D.A.S., 
která jeho členům poskytuje opravdu velmi kvalitní službu 
ve formě profesionálního právního servisu.

Být členem Českomoravského odborového 
svazu pracovníků školství se vyplatí!

Roman FLEK
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EXOD
Exkurzno-vzdelávacie podu-
jatia sú špecifickou formou 
ďalšieho vzdelávania pedago-
gických zamestnancov škol-
stva, s cieľom rozširovania 
ich odborných teoretických 
aj praktických znalostí,  roz-
víjania rôznych záujmových 
činností, výmeny poznatkov 
a skúsenosti s kolegami, ktoré 
potom môžu využiť vo svojej 
výchovno-vzdelávacej práci. 
Umožňujú získavanie vedo-
mostí z oblasti kultúry, his-
tórie, umenia, geografie, rôz-
nych prírodovedných a tech-
nických odborov.  Základnou 
súčasťou exkurzno-vzdeláva-
cích podujatí sú odborné pred-
nášky, exkurzie, ale aj rela-
xačné aktivity, šport a turis-
tika. 

Podujatia EXOD sa usku-

točňujú formou exkurzno- 
vzdelávacích základní (EVZ), 
najmä v čase školských 
prázdnin. Zabezpečujú ich 
dobrovoľní pracovníci, ve-
dúci EXOD. Zúčastňovať sa 
na nich môžu pedagogickí  
zamestnanci školstva, ich 
rodinní príslušníci a iní zá-
ujemcovia. Program a tema-
tické zameranie exkurzno- 
vzdelávacích podujatí sa kaž- 
doročne aktualizuje. 

Prihláška k účasti
Uzávierka  prihlášok je 15. má-
ja 2021. Na pobyty sú pred-
nostne zaraďovaní členovia OZ 
PŠaV na Slovensku.

Pobyty sa uskutočnia v prí-
pade, že to dovolí pandemická 
situácia. Prosím, sledujte in-
formácie na našej web stránke 
v časti rekreácie – EXOD. Roz-
hodnutie o zrušení základne 

je v kompetencii organizátora 
základne. Rozhodnutie je ve-
dúci základne povinný ihneď 
oznámiť prihláseným účast-
níkom a v prípade zaplatenia 
účastníckeho poplatku potom 
celú čiastku vrátiť bez storno 
poplatkov.

Prihláška je záväzná. EVZ 
sa uskutoční len vtedy, ak je 
dostatočný počet prihlásených 
osôb.

Prihlášky posielajte na adre-
su uvedenú v ponuke jednot-
livých základní. Pre každú 
prihlásenú osobu (aj dieťa) po-
užite samostatné tlačivo, ktoré 
nájdete aj na webovej stránke 
OZ PŠaV www.ozpsav.sk v čas-
ti rekreácie. 

Nezabudnite pripojiť obálku 
so známkou a svojou adresou, 
na ktorú dostanete oznámenie 
o zaradení a podrobné infor-
mácie. V prípade elektronickej 

komunikácie nie je potrebné 
posielať obálku.

Pedagogickým zamestnan-
com v  činnej službe prihláš-
ku potvrdzuje zamestnávateľ 
(škola, školské zariadenie), ak 
sú členmi OZ PŠaV, prihlášku 
potvrdzuje aj predseda ZO.  

Úhrada - pri platení účast-
níckych poplatkov sa riaďte 
pokynmi vedúceho EVZ.

Vo vlastnom záujme dodrž-
te termín zaslania prihlášky 
a najmä termín zaplatenia a  
zaslania vyplneného  tlači-
va „Oznámenie o zaplatení“. 
V prípade nedodržania platob-
ných termínov môže byť vaše 
miesto obsadené inou osobou.  

Ak  sa z vážnych príčin  ne-
môžete na EVZ  zúčastniť, čo 
najskôr to oznámte jej vedú-
cemu.

Účastníkom EVZ želáme 
veľa pekných zážitkov. 

EXOD 2021 NA SLOVENSKU
Exkurzno-vzdelávacie základne organizované Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, 68. ročník.

Prihlášky k účasti na EXOD 2021 na Slovensku na webu ČMOS PŠ na adrese: www.skolskeodbory.cz/seznam-zakladen-exod-2021 

Ponuka pobytov

1. SPIŠ – SLOVENSKÝ 
RAJ – SPIŠSKÁ 

NOVÁ VES
Nová základňa

Termín: 3. 6. – 6. 6. 2021
Program: Poznávanie Spiša, 
Spišská Nová Ves – návšteva 
divadelného predstavenia, po-
čas prechádzky po najdlhšom 
šošovkovitom námestí v Euró-
pe uvidíme najkrajšie zaujíma-
vosti mesta. Odkryjeme čaro 
a historickú hodnotu budov na 
námestí – Provinčného domu, 
dnes sídlo Múzea Spiša,  kúzlo 
Reduty, najpôvabnejšej budo-
vy v Spišskej Novej Vsi,  Ga-
lérie umelcov Spiša s najkraj-
ším renesančným dvorom na 
námestí, so svojimi pokladmi 
sa podelí aj radnica, gréckoka-
tolícky, evanjelický a rímsko-
katolícky kostol. Nezabudne-
me ani na výstup na najvyššiu 
kostolnú vežu na Slovensku. 

Prehliadku mesta ukončíme 
vyslovením priania pri pamät-
níku Pocta Majstrovi Konrá-
dovi – Miesto prianí a symbo-
lickým zvukom zvončeka ho 
pošleme do neba. Popoludnie 
strávime v neďalekom kaštieli 
v Markušovciach a letohrádku 
Dardanely. Renesančno-baro-
kový kaštieľ ukrýva múzeum 
historického nábytku. V leto-
hrádku je inštalovaná expo-
zícia klávesových hudobných 

nástrojov a jeho nádherná sá-
la sa využíva ako koncertná 
sieň. Slovenský raj – Klášto-
risko, rokliny, Suchá Belá, To-
mášovský výhľad (turistika pre 
menej zdatných aj pre zdatnej-
ších – viacero variant), Vrbov 
– termálne kúpalisko.
Cena: 107 € za ubytovanie 
v penzióne, polpenziu, dopravu 
počas programu a prednášky. 
(Možnosť kratšieho pobytu: 
4. 6. – 6. 6. 2021 v cene 73 €).

Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

2. BANSKÁ ŠTIAVNICA 
– BANSKÉ UMENIE 

Termín: 17. 6. - 20. 6. 2021
Program: Banská Štiavnica 
– Kalvária (unikátny archi-
tektonicko-krajinný barokový 
sakrálny celok), Nový zámok, 
Starý zámok, Trojičné námes-
tie, Kremnica – historické jad-
ro, vrch Sitno, Počúvadlo, Skle-
né Teplice – kúpele.
Cena: 97 € za ubytovanie 
v Internáte SOŠ v Banskej Štiavnici 
v 2-posteľových izbách (bunkový 
systém), polpenziu, dopravu 
autobusom počas programu 
a služby sprievodcu. 
(Možnosť kratšieho pobytu: 
18. 6. – 20. 6. 2021 v cene 68 €).
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

Banska Štiavnica
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3. Z  TURCA  
DO MALEJ A  

VEĽKEJ FATRY – MARTIN
Nová základňa

Termín: 1. 7. – 5. 7. 2021
Program: Poznávanie Turca, 
Martin – Slovenské národné 
múzeum, Múzeum Andreja 
Kmeťa, Etnografické mú- 
zeum, Múzeum Martina Ben-
ku, Múzeum Karola Plicku 
v Blatnici, Turčianská Galé-
ria v Martine, galéria Miku-
láša Galandu v Turčianskych 
Tepliciach, Jahodnícke háje – 
Múzeum slovenskej dediny, 
ktoré zachováva tradície a vy-
stavuje objekty ľudovej archi-
tektúry na Slovensku, Kláštor 
pod Znievom, Lúčanská Malá 
Fatra – Kľacký vodopád, Kľak, 
Veľká Fatra – Gaderská dolina, 
Blatnický hrad, jaskyňa Ma-
žarná, Tlstá a Ostrá, Malá Fa-
tra – Chata pod Suchým, Cha-
ta pod Kľačianskou Magurou, 
Suchý, Malý Fatranský Kriváň. 
Cena: 129 € za ubytovanie 
v penzióne v 2- a 3-postelových 
izbách so sociálnym zariadením, 
polpenziu, dopravu autobusom 
počas programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

4. KYSUCE,  
SÚĽOVSKÉ SKALY, 

MALÁ FATRA – ŽILINA
Termín: 5. 7. – 11. 7. 2021

Program: Poznávanie horné-
ho Považia, Kysuce – krajom 
Drotárie, Veľká Rača, Buda-
tínsky hrad, Súľovské skaly 
– Súľovský hrad, hrad Lieta-
va (nenáročná turistika a aj 
pre zdatnejších – viacero va-
riant) Strečno – hrad, plavba 
po Váhu, Rajecké Teplice – mú- 
zeum dopravy, kúpele, Malá 
Fatra – Starhrad, Chata pod 
Suchým, chata pod Kľačian-
skou Magurou.
Cena: 153 € za ubytovanie 
v Internáte v Žiline, bunkový systém 
izieb so sociálnym zariadením, 
polpenziu, dopravu autobusom 
počas programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

5. HOREHRONIE – MÝTO 
POD ĎUMBIEROM

Termín: 11. 7. – 17. 7. 2021
Program: Komplexné pozná-
vanie Nízkych Tatier, Ďum- 
bier, Jaskyňa mŕtvych netopie-
rov, Chopok, Kotliská, Kraľo-
vohoľská časť NT – Homôlka, 
Slovenské Rudohorie – Čierno-
hronská železnička,  lesnícky 
skanzen vo Vydrove, Murán-
ska planina – Čertova roklina, 
Zbojská, hrad Ľupča, Hronsek 
– kostol UNESCO, Špania Doli-
na, historické a kultúrne zaují-
mavosti Horehronia, aj variant 
B pre menej zdatných turistov. 
Cena: 177 € za ubytovanie 
v penzióne v 2-posteľových izbách, 
polpenziu, dopravu autobusom 
počas programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

6. SNINA – HORNÝ 
ZEMPLÍN – 

POLONINY
Termín: 17. 7. – 24. 7. 2021

Program: Poznávanie Hor-
ného Zemplína a Polonín tu-
risticko-exkurznou formou – 
Sninský kameň, Vihorlat, ra-
šelinisko Podstávka (rosička 
okrúhlolistá), Morské oko, Me-
dová baba, Rjaba skala, Kreme-
nec – Stužický prales, Sninské 
rybníky, drevené kostolíky vý-
chodného obradu, observató-

rium a planetárium Kolonické 
sedlo, Hostovické lúky (kosa-
tec sibírsky), múzeum A. War-
hola v Medzilaborciach, Starin-
ská priehrada, Krásnobrodský 
monastier, Humenné – múze-
um a skanzen, Osadné – kost-
nica.
Cena: 169 € za ubytovanie 
v internáte SOŠ v Snine 
v 2- a 3-posteľových izbách so 
spoločným sociálnym zariadením, 
polpenziu, dopravu autobusom 
počas programu a služby 
sprievodcu.
Možnosť komfortnejšieho 
ubytovania: 217 € za ubytovanie 
v penzióne (pri plne obsadenej 
izbe), v  2-posteľových izbách 
s vlastným sociálnym zariadením, 
polpenziu, dopravu autobusom 
počas programu a služby 
sprievodcu.
Prihlášky: Mgr. Iveta Cenknerová, 
Vihorlatská 1422/10, 069 01 Snina
mobil:  0905 704 133, 
e-mail: hornyzemplin.exod@gmail.com, 
www.exod-snina.szm.sk 

7. PIENINY – KRÍŽOM 
KRÁŽOM – ČERVENÝ 

KLÁŠTOR
Termín: 18. 7. – 25. 7. 2021

Program: Komplexné pozná-
vanie Zamaguria a Pienin, prie- 
lom Dunajca, prielom Lesnic-
kého potoka, Haligovské skaly, 
hrebeň Spišskej Magury – roz-
hľadňa – Chodník v korunách 
stromov, Jezersko – jazero, 
Tri koruny, Sokolica – Soko-

lí chodník, hrebeňom Malých 
Pienin – Vysoké skalky, expo-
zícia PIENAP-u, hrady – Nedži-
dza, Čorštýn, Stará Ľubovňa – 
hrad a skanzen, Litmanová – 
Zvir,  Jaworky, aj variant B pre 
menej zdatných turistov.
Cena: 197 € za ubytovanie 
v penzióne v Červenom Kláštore 
v 2- a 3-posteľových izbách, 
polpenziu, dopravu autobusom 
počas programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

8. KOŠICE  
A  OKOLIE 

Termín: 19. 7. – 25. 7. 2021
Program: Košice (Dóm sv. Alž-
bety, Košický zlatý poklad, Ro-
došto), Jasov – kláštor, jaskyňa 
(UNESCO), Mauzóleum An-
drassyovcov, Betliar – kaštieľ, 
park, Spišský hrad (UNESCO), 
Žehra kostol (UNESCO), Hod-
kovce kaštieľ, Dargov – pamät-
ník, Trebišov – kaštieľ, park, 
Tokajská vinohradnícka ob-
lasť (ochutnávka vína v piv-
nici), Pozdišovce, Michalov-
ce, Zemplínska Šírava.
Cena: 178 € za ubytovanie vo 
vysokoškolskom internáte 
v pôvodnom stave, 
v 2- a 3-posteľových izbách, 
(umývadlo a WC pri každej izbe, 
sprchy spoločné), možnosť 
ubytovania na 2-posteľových 
hosťovských izbách 

Pieniny
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s príslušenstvom (chladnička, 
televízor...), za príplatok 8 €/
osoba/noc – stačí sa rozhodnúť pri 
príchode, záujem o jednoposteľovú 
hosťovskú izbu je potrebné uviesť 
v prihláške, polpenziu a dopravu 
autobusom počas programu. 
Prihlášky: RNDr. Eva Vladovičová, 
SOŠ technická, Družstevná 1474/19, 
066 01 Humenné
č. tel.: 057/77 20 454, 
mobil: 0903 129 149, 
e-mail: eva.vladovicova@gmail.com

9. POZNÁVANIE 
PIEŠŤAN A  OKOLIA 

– PAMIATKY, TURISTIKA 
Termín: 26. 7. – 1. 8. 2021

Program: Spoznávanie pa-
mätihodností Piešťan, histó-
ria kúpeľov, vychádzka Po-
važským Inovcom a Malými 
Karpatami, Košariská, rodisko 
M. R. Štefánika, Bradlo, mohy-
la, múzeum D.Jurkoviča v Bre-
zovej pod Bradlom, hrad Tema-
tín, pešia túra Považským Inov-
com do Lúky (aj variant B pre 
menej zdatných turistov), hrad 
Beckov, múzeum, Smolenický 
zámok, Záruby (najvyšší vrch 
Malých Karpát), jaskyňa Dri-
ny, tiesňava Hlboča, miniatú-
ry hradov v Podolí, Čachtický 
hrad, Haluzice (technická pa-
miatka vodných kaskád), roz-
hľadňa Hájnica, ruiny román-
skeho kostola), hradisko Valy 
Bojná (najznámejšie slovanské 
hradisko z čias Veľkomorav-
skej ríše), Ranč pod Babicou.

Cena: 187 € za ubytovanie 
v internáte Hotelovej akadémie 
Ľudovíta Wintera blízko centra 
v 2- a 3-posteľových izbách so 
sociálnym zariadením bunkového 
typu, polpenziu a dopravu 
autobusom počas programu.
Prihlášky: Mgr. Marcela Šicková, 
Scherera 8, 921 01 Piešťany
č.tel.: 033/77 42 156, 
mobil: 0907 600 415, 
e-mail: marcela.sickova54@gmail.com

10. VEĽKÁ FATRA 
Z LIPTOVA – 

LIPTOVSKÉ REVÚCE
Termín: 1. 8. – 8. 8. 2021

Program: Poznávanie Veľkej 
Fatry – liptovská časť – Ostre-
dok, Krížna, Zvolen, Nová hoľa, 
Rakytov, Čierny kameň, Bori-
šov, Sidorovo, Vtáčnik, Mali-
né, Vlkolinec – UNESCO, Šíp, 
Donovaly, Kozie chrbty, Koryt-
nica, Chočské vrchy – Likava 
hrad, Likavka – kostol, kúpe-
le Lúčky – vodopád, kúpanie, 
Čutkovská dolina, Maliné Brdo, 
kúpanie v Liptovskej Osade, aj 
variant B pre menej zdatných 
turistov. 
Cena: 179 € za ubytovanie 
v penzióne v Liptovských Revúcach 
v  2- a 3-posteľových izbách s  
vlastným sociálnym zariadením, 
polpenziu, dopravu autobusom 
počas programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

11. PREŠOV  
A OKOLIE

Termín: 2. 8. – 8. 8. 2021
Program: Prešov (kostol 
sv. Mikuláša, Rákocziho pa-
lác, synagóga, kalvária), So-
livar, Fintice – kaštieľ, Hanu-
šovce nad Topľou – kaštieľ, 
archeopark, Sabinov (Obchod 
na korze, kostol), Stará Ľubov-
ňa – hrad, skanzen, Hniezd-
ne – Nestwillepark, Bardejov 
(UNESCO), Bardejovské kúpe-
le, drevený kostolík, Dukla – 
pamätník, vyhliadková veža, 
Spišský Štvrtok, Spišská Ka-
pitula - cirkevné pamiatky 
(UNESCO), Levoča (UNESCO).
Cena: 168 € za ubytovanie vo 
vysokoškolskom internáte 
v 2-posteľových študentských 
izbách (s vlastným sociálnym 
zariadením a balkónom), možnosť 
ubytovania v hosťovských izbách 

(chladnička, televízor), za príplatok 
6 €/osoba/noc, záujem je potrebné 
uviesť v prihláške, polpenziu 
a dopravu autobusom počas 
programu.
Prihlášky: RNDr. Eva Vladovičová, 
SOŠ technická, Družstevná 1474/19, 
066 01 Humenné
č. tel.: 057/77 20 454, 
mobil: 0903 129 149, 
e-mail: eva.vladovicova@gmail.com

12. PO VÝHĽADOCH 
Z  LIPTOVA – 

LIPTOVSKÝ JÁN
Termín: 8. 8. – 15. 8. 2021

Program: Komplexné pozná-
vanie kultúrnych a prírodných 
krás Liptova, kúpele Liptovský 
Ján, Chopok, Ďumbier, Ohniš-
te, Stanišovská jaskyňa, Pro-
siecka a Kvačianska dolina, 
dom Milana Rúfusa v Závaž-
nej Porube, Múzeum jaskyniar-
stva a ochrany prírody, plavba 
po Liptovskej Mare, prírodný 
prameň Kaďa, Bobrovecká doli-
na – Babky, Sivý vrch, Žiarska 
dolina – Baranec, Plačlivé, aj 
variant B pre menej zdatných 
turistov. 
Cena: 163 € za ubytovanie 
v turistickej ubytovni, izby so 
spoločným sociálnym zariadením, 
polpenziu, dopravu autobusom 
počas programu a prednášky.
Možnosť komfortnejšieho 
ubytovania: 210 € za ubytovanie 
v penzióne v Liptovskom 
Jáne v 2-posteľových izbách 
so sociálnym zariadením a TV, 
polpenziu, dopravu autobusom 
počas programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

Piešťany

Liptov
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13.  
TATRY – ŽDIAR 

Termín: 16. 8. – 22. 8. 2021
Program: Komplexné pozná-
vanie Tatier – Belianskych, Vy-
sokých, aj na poľskej strane, 
formou vysokohorskej turisti-
ky, Meďodoly, dolina Zeleného 
plesa – Jahňací štít, Slavkovský 
štít, Morské oko, Husí krk, doli-
na Piatich poľských plies, Košie- 
lec – dolina Gasienicová, Or-
lia Perč, Červené vrchy, Spiš-
ská Magura – Bachledova doli-
na – Chodník v korunách stro-
mov, Spišská Belá – Múzeum 
J. M. Petzvala, Spišská Sobota 
– kostol a múzeum, termálne 
kúpalisko Vrbov, goralská kul-
túra – Goralský dom, aj variant 
B pre menej zdatných turistov. 
Cena: 196 € za ubytovanie 
v penzióne v Ždiari 
v 2- a 3-posteľových izbách 
s vlastným sociálnym zariadením, 
polpenziu a dopravu autobusom 
počas programu. 
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

14. PUTOVANIE PO 
ZÁPADNÝCH 

TATRÁCH A  ORAVE – 
TVRDOŠÍN

Termín: 23. 8. – 29. 8. 2021       
Program: Putovanie po Západ-
ných Tatrách – Baníkov, Lúčna, 
Spálená – lanovka, Plačlivé, Os-
trý Roháč, Brestovská jaskyňa, 
Juráňová dolina,  Chocholowská  
dolina na poľskej strane Tatier, 
Oravská priehrada, Slanický 
ostrov, galérie, drevený kostol 
v Tvrdošíne – UNESCO, Babia 
hora, Múzeum oravskej dediny, 

Oravice, aj variant B pre menej 
zdatných turistov. 
Cena: 149 € za ubytovanie v ŠI pri 
SŠ v Tvrdošíne v 2- a 3-posteľových 
izbách so sociálnym zariadením 
(bunkový systém), plnú penziu 
(obedy vo forme balíčkov), dopravu 
autobusom počas programu 
a prednášky. 
Možnosť komfortnejšieho 
ubytovania: 183 € za ubytovanie 
v penzióne v Tvrdošíne 
v 2-posteľových izbách 
so sociálnym zariadením, polpenziu, 
dopravu autobusom počas 
programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

15. MALÁ FATRA – 
TERCHOVÁ

Termín: 30. 8. – 4. 9. 2021
Program: Poznávanie Malej 
Fatry – Malý a Veľký Rozsu-
tec, Dolné, Horné a Nové diery, 
Veľký Fatranský Kriváň, Ste-
ny, Obšívanka, Suchý, Kraviar-

ske, Veľký Choč, Dolný Kubín 
– galéria, Florinov dom, Vyšný 
Kubín, Tupá a Ostrá skala, Leš-
tiny – kostol UNESCO.
Cena: 177 € za ubytovanie 
v penzióne v Terchovej v izbách so 
sociálnym zariadením, polpenziu, 
dopravu autobusom počas 
programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

16. Z  ORAVY ZA 
POZNANÍM – 

PAMIATKY UNESCO – 
TVRDOŠÍN

Termín: 1. 10. – 3. 10. 2021
Program: Historické a kultúr-
ne zaujímavosti Oravy – dreve-
ný kostol Tvrdošín – UNESCO, 
galéria M. Medveckej, galéria 
ART, fakultatívny výlet – Ná-
rodný park Ojców, hrad Piesko-
wa skala, Krakow a Wieliczka 
(obe UNESCO). 
Cena: 98 € za ubytovanie v ŠI pri SŠ 
v Tvrdošíne, bunkový systém izieb, 
2- a 3-posteľové izby so sociálnym 
zariadením, 1 noc s polpenziou 
a 1 noc v hoteli s raňajkami, 
dopravu autobusom počas 
programu a služby sprievodcu.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

17. KOJŠOVSKÁ 
HOĽA, LAČNOVSKÝ 

KAŇON,  DIVADLÁ – KOŠICE
Nová základňa

Termín: 14. 10. – 17. 10. 2021

Program: Košice spojené s ná-
vštevou divadelných predsta-
vení, Štátne divadlo (v histo-
rickej budove 3 predstavenia 
- činohra, opera, balet), Lačnov-
ský kaňon, Zlá diera – jaskyňa 
(nenáročná turistika), Kojšov-
ská hoľa, Jasov.
Cena: 103 € za ubytovanie v hoteli 
v 2-posteľových izbách s vlastným 
sociálnym zariadením, polpenziu, 
dopravu autobusom počas 
programu a služby sprievodcu. 
(Možnosť kratšieho pobytu: 
15. 10. – 17. 10. 2021 v cene 73 €) 
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

18. ZA KULTÚROU – 
BRATISLAVA

Termín: 4. 11. – 7. 11. 2021
Program: Historické a kul-
túrne zaujímavosti Brati-
slavy, poldenné vychádzky 
spojené s návštevou divadel-
ných predstavení (historic-
ká budova SND, Nové SND, 
Nová scéna), múzeum, Sand-
berg, Kamzík, Železná stud-
nička (nenáročná turistika), 
Danubiana, vodné dielo Ču-
novo.
Cena: 99 € za ubytovanie v hoteli 
v 2-posteľových izbách s vlastným 
sociálnym zariadením, polpenziu 
a služby sprievodcu. 
(Možnosť kratšieho pobytu: 
5. 11. – 7. 11. 2021 v cene 69 €) 
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
Nálepkova 3, 977 01 Brezno 
mobil: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com

Oravský hrad
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 Píši vám jako zástupce 
učitelů, kteří na 

školách vyučují tzv. výchovy 
– hudebku, výtvarku, 
pracovní činnosti, tělocvik. 
Dlouho jsme vyčkávali, 
neboť jsme stále doufali, 
že se děti v dohledné době 
vrátí do škol. Ale tato 
situace evidentně ještě 
dlouho nenastane. Minulo 
1. pololetí a je potřeba 
věc řešit. Jde o to, že již 
standardně probíhá online 
výuka jazyků, matematiky 
a základů věd, ale naše 
předměty jako by nebyly, 
zřejmě nejsou považovány 
za dostatečně důležité. My 
s tím však nesouhlasíme 
a rádi bychom (alespoň 
v rámci možností) děti 
rozvíjeli i v našich oborech. 
Máte nějaký nápad, jak 
distanční studium vést či 
jakým způsobem dětem 
výuku zprostředkovat?

Máte naprostou pravdu v tom, 
že tzv. výchovy jsou v součas-
né době výrazně opomíjeny. 
Většinou pouze jakoby „vy-
padnou z rozvrhu“ a nejsou 
nijak nahrazovány. Přitom ma-
jí ve výuce svůj význam, a to 
i při domácím studiu. Věřím, 
že mnohé děti naopak ocení, 
když si budou moci odpočinout 
od klasických výukových před-
mětů a zaměstnat se nějakou 
odpočinkovou aktivitou. Vaši 
iniciativu tedy určitě kvituji. 
Nepíšete, o jaký stupeň školy 
se jedná, pokusím se vám te-
dy odpovědět tak, abyste moje 
doporučení mohli využít bez 
ohledu na konkrétní ročník.

Podpora vedení je klíčová
Začala bych asi tím, že bych váš 
návrh přednesla vedení školy. 
Abyste získali možnost online 
výuky, příp. alespoň zadávání 
distančních úkolů, musíte mít 
souhlas a podporu vašich ředi-

telů/ředitelek. Jen oni/ony také 
mohou vašemu předmětu vy-
členit stabilní místo v rozvrhu. 
Nemějte však žádné přehnané 
vize – možná by stačilo pro za-
čátek zavést jednu obecnou on-
line hodinu výchov týdně, kte-
rá by byla jednou věnovaná vý-
chově hudební, příště výtvarné 
atd. Ostatní výchovy by v da-
ném týdnu mohly mít charak-
ter úkolů či výzev. Také zvažte, 
které výchovy jsou ve vašich 
očích pro online výuku vůbec 
vhodné a u kterých je efektiv-
nější zadat dětem samostatnou 
práci. Udělejte si jasnou před-
stavu a předem se s kolegy/ ko-
legyněmi dohodněte.

Připravte si také dostatečné 
odůvodnění vašeho záměru – 
pro vás je sice zavedení výchov 
do distančního rozvrhu napros-
to logické a samozřejmé, ale 
vedení školy to nemusí vidět 
stejně. Ostatně doposud ten-
to problém neřešilo, což prav-
děpodobně o něčem vypovídá. 
Pokud se vám nicméně podaří 
si jej v tomto smyslu naklonit, 
můžete začít s realizací.

Zapojte i rodiče
Nyní bude záležet na vaší spe-
cifické situaci – a na konkrétní 
domluvě s vašimi nadřízený-
mi. Obecně doporučuji, abyste 
před tím, než s výukou začne-
te, informovali jak děti, tak je-
jich rodiče. Seznamte obě stra-
ny se zavedením výchov jako 
takovým, ale též s jejich pří-
padným rotačním systémem, 
vysvětlete jim, proč k tomuto 
kroku dochází, o co se jeho pro-
střednictvím snažíte a jaké vý-
stupy budete od dětí očekávat. 

Můžete tím výrazně ovlivnit 
jejich motivaci k plnění úkolů, 
respektive ji zásadně podpořit.

Co se týče konkrétní podoby 
vaší výuky, určitě bude velký 
rozdíl v tom, když se budete 
připravovat na online výuku 
a když budete přemýšlet nad 
zadáním samostatné práce.

V prvním případě se zaměř-

te na co největší zapojení dětí 
do vámi naplánovaných akti-
vit. Bude-li se jednat o hudeb-
ní výchovu, můžete si např. 
pustit nějaké hudební ukázky 
a diskutovat o jejich žánru, ná-
ladě, stylu či autorovi. Ve vý-
tvarné výchově a pracovních 
činnostech lze dětem předsta-
vit nějaké neotřelé výtvarné 
techniky, které je možné bez 
speciálních pomůcek realizo-
vat i v domácím prostředí, na-
učit je skládat jednoduchá ori-
gami, přišít knoflík nebo třeba 
recyklovat některé materiály 
a vyrobit z nich dárky nebo 
praktické doplňky do domác-
nosti. Zde bude samozřejmě 
záležet na věku dětí. V přípa-
dě tělocviku byste se mohli za-
měřit např. na nácvik relaxace 
či jednoduchých způsobů po-
sílení svalstva.

Názor dětí má svou váhu
Můžete se ale také zeptat sa-
motných dětí, co by si v rámci 

online hodin přály vyzkoušet 
a jaké úkoly by je lákaly. Zís-
kané informace vám poslouží 
i jako podklad pro přípravu sa-
mostatné práce.

Ta by poté měla být sku-
tečně především nenáročná 
a ideálně odpočinková. Nejde 
o to, děti zahltit dalšími úko-
ly, ale distanční výuku jim 
zpestřit a je samotné oboha-
tit. V rámci hudební výchovy 
by tak např. mohly zhlédnout 
záznam koncertu, muzikálu, 
opery či baletu nebo jakého-
koliv hudebního představení 
určeného pro mladší diváky. 
Vytvořte jim virtuální album, 
kde budou pro změnu moci 
sdílet veškeré své výtvarné 
počiny nebo i obecněji jaké-
koliv výtvory, s tím, že bude 
jejich úkolem každý týden při-
dat alespoň jednu svou práci. 
V rámci tělocviku podporujte 
pohyb všeho druhu, od domá-
cího protahování přes zahradní 
práce, skákání na trampolíně, 
procházky, běh, jízdu na kole, 
kolečkových bruslích, koloběž-
ce či skejtu. Děti si také mo-
hou zavést „pohybový deník“ 
a své aktivity si do něj prů-
běžně zaznamenávat. Anebo 
si mohou vybrat jen jednu po-
hybovou aktivitu (každé svou), 
která je baví, pravidelně se jí 
věnovat a sledovat, zda se v da-
né oblasti zlepšují.

Možností je nepřeberné 
množství, záleží na vaší krea-
tivitě a schopnosti své žáky 
a žákyně pro tyto aktivity na-
dchnout. Přeji vám úspěšné vy-
jednávání a držím palce. 

Kateřina MAYEROVÁ

JAK DISTANČNĚ NA HUDEBKU, VÝTVARKU, TĚLOCVIK…
Školní psycholožka s vámi probere všechny vaše 
problémy a odpoví na vaše otázky. Pokud jste 
předplatiteli Týdeníku ŠKOLSTVÍ, posílejte své dotazy na 
e-mailovou adresu redakce.

Psycholožka Kateřina MAYEROVÁ

Mnohé děti určitě ocení, když si budou 
moci odpočinout od klasických výukových 
předmětů a zaměstnat se nějakou 
odpočinkovou aktivitou.
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PÉČE O DĚTI PRACOVNÍKŮ 
KRIZOVÝCH PROFESÍ
Kvůli uzavření mateřských 
škol Kraj Vysočina společně 
s městy rozšiřuje síť škol ur-
čených k zajištění péče o děti 
zaměstnanců krizových profe-
sí. Do 37 základních škol do-
cházelo před koncem minulého 
týdne více než 470  dětí. 

Nezbytná péče o děti ve vě-
ku od 2 do 10 let je poskytová-
na zákonným zástupcům, kte-
ří jsou například zaměstnanci 
bezpečnostních sborů, obecní 
policie, poskytovatelů zdravot-
ních služeb, orgánů ochrany 
veřejného zdraví, sociálních 
služeb, Úřadu práce České re-
publiky, České správy sociál-
ního zabezpečení, okresních 
správ sociálního zabezpečení, 

Finanční správy České republi-
ky, České pošty. Dále jde o pří-
slušníky ozbrojených sil a pe-
dagogické nebo nepedagogic-
ké pracovníky určených škol 
a školských zařízení.

INFORMUJEME

I když je učitelů řádově méně 
než žáků, mohou představovat 
až sedmnáct procent nakaže-
ných ve školách. Konstatuje to 
výzkumná zpráva k modelu ší-
ření covidu-19 na základních 
školách, zpracovaná Centrem 

pro modelování biologických 
a společenských procesů.

 „Celá síť učitelských kontak-
tů je propojená v jeden celek. To 
znamená, že v případě nákazy 
jednoho z učitelů se může ná-
kaza velice rychle rozšířit mezi 

všechny ostatní učitele,“ zdůvod-
ňuje rychlé šíření viru ve sborov-
nách výzkumná zpráva. Ochrana 
učitelů při znovuotevření škol by 
proto měla být významnou prio-
ritou. Podle modelu výzkumní-
ků by otevření celého prvního 

stupně s sebou přineslo o něco 
menší riziko nákazy než návrat 
žáků 2. stupně. Děti jsou podle 
modelu nejvíce ohroženy náka-
zou ve třídě, a tak jsou důležitá 
především režimová opatření ve 
třídě a o přestávce.

UČITELÉ OHROŽENI VÍCE NEŽ DĚTI

Stává se mi, že na některé stíž-
nosti nevím, co říct. No posuďte 
sami, případně poraďte.

Kolikrát se dozvídám i pikant-
nosti, které snad ani znát nemu-
sím. Možná se vám to bude zdát 
neskutečné, ale uváděné citace 
skutečné jsou.

„Chtěli bychom si stěžovat na 
paní učitelku. Píšeme za několik 
rodičů z různých ročníků a pro 
dobro našich potomků. Přesto, 
že to není slušné, zůstaneme 
v anonymitě.“

Slušné to opravdu není, to se 
nedá popřít. Navíc pokud někdo 
pošle anonym, nemám možnost 
mu ani odpovědět, natož věc jak-
koliv řešit. 

„Když už jsme u pana asisten-

ta, poradili bychom mu, ať si drží 
větší odstup od děvčat z 9. třídy. 
Celá obec o tom mluví, že jsou 
u něho v kabinetě ‚nalezlé‘ po-
řád, a nosit si navzájem svačiny 
je trošku přes čáru, nemyslíte? 
My si své dcery ve volném čase 
pohlídáme, ve škole bohužel ne!“

Jo, jo, celá obec o tom mluví… 
Jen chudák pan ředitel asi nic 
neví. Třeba není z této obce. Tak 
mu to musí prozradit anonym. 

„Chtěli bychom poprosit paní 
učitelku, aby změnila styl oblé-
kání. Je to absolutně nevhodné 
a pro děti je paní učitelka k smí-
chu. Bohužel už jí není dvacet.“

Nechápu, proč zákonní zá-
stupci prosí paní učitelku přes 
školského ombudsmana. Že 

bych si udělal výjezd a zkont-
roloval její styl oblékání? Ko-
neckonců proč ne. 

„S kolegyní se známe 16 let. 
Poznala jsem ji tudíž velmi dob-
ře. Její osobnostní rysy, charak-
ter, promiskuitní a koketní cho-
vání, jako i potřebu být vždy 
první, být vidět, být obdivova-
ná muži i ženami, být nejlepší.“

Mám pisatelce odpovědět, že 
jsem také chtěl být obdivován 
a vždy první a nejlepší? Nebo 
se mám snad zaměřit na osobní 
prověření promiskuitního a ko-
ketního chování její kolegyně?

„Vzhledem k tomu, že jsme 
byly kamarádky, jsem pokládala 
za povinnost ji upozornit na to, 
co se o ní po městě, a zejména 

mezi žáky, říká.“
Není šprochu, aby na něm ne-

bylo pravdy trochu, říká se. Ale 
já bych si nejdříve ty povídačky 
ověřil. Nedivím se, že stěžovatel-
ka píše v čase minulém.

A perlička na závěr. „Už ně-
kolik měsíců jsem Vašimi kole-
gyněmi upozorňován na Vaše 
nevhodné a neslušné chování. 
Na základě tohoto upozornění 
Vám snižuji osobní ohodnoce-
ní na 2 000.“ 

Prostě – jedna paní povídala 
a pan ředitel jako rozhodný muž 
jednal. Nejsem si jistý, že právě 
tím přispěl k vytváření dobrých 
vztahů a pozitivního školního 
klimatu. Nemám rád pomluvy, 
donášení, anonymy.  hr

ZÁPISNÍK ŠKOLSKÉHO OMBUDSMANA

JEDNA PANÍ POVÍDALA, ŽE SE NĚCO DĚJE...

Celonárodní projekt Děti na 
startu běží už osmým rokem. Za 
tu dobu přivedl ke sportu více 
než deset tisíc dětí od 4 do 9 let.

„Cvičíme stále, ale za zpřís-
něných hygienických opatření 
a já jako trenér navíc s naříze-
nou rouškou, což je někdy oprav-
du obtížné. Ale mám sportovního 
ducha odmalička, takže každou 
překážku beru jako výzvu,“ ří-
ká učitelka Lucie Kopalová, kte-
rá je v Mateřské škole Ladova 
v Litvínově i šéftrenérkou Dětí 
na startu. „Je důležité nepropás-

nout správnou chvíli a naučit děti 
lásce k pohybu co nejdříve, ještě 
v předškolním věku, protože s ná-
stupem do školy pohybu ubývá, 
více se sedí. Pohyb zároveň silně 
ovlivňuje motorické schopnosti 
dětí, a jestliže je začneme moti-
vovat ke cvičení už v mateřské 
škole, pomůže jim to například 
v rozvoji řeči,“ vysvětluje přínos 
pravidelného cvičení u předškolá-
ků Jana Boučková, autorka projek-
tu. Kromě cvičení prospívá dětem 
i zdravé stravování, jehož zásady 
jsou také součástí projektu.

PŘEDŠKOLÁCI NA STARTU 
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Jezte zdravě a vyhrajte s Mlékárnou Valašské Meziříčí
Vyvážená strava by měla být sou-
částí každodenního jídelníčku, a to 

napříč všemi věkovými kategorie-
mi. Čím se o sebe lépe postará-

me v rámci prevence, tím odolněj-
ší budeme v případě nejrůznějších 
onemocnění. „Acidofilní a kefíro-
vá mléka z Valašska jsou velmi 
oblíbená, proto jsme se rozhod-
li reagovat na rostoucí poptávku 
po nové příchuti a přicházíme na 
trh se svěží variantou Kefírového 
mléka nízkotučného citron, bezový 
květ,“ říká Radka Benešová, mar-
keting manager Mlékárny Valaš-
ské Meziříčí. „Novinka bude na-
víc v ekologickém obalu šetrném 
k přírodnímu prostředí,“ dodává 
R. Benešová.

Kefírová mléka nízkotučná 

z Mlékárny Valašské Meziříčí ob-
sahují probiotické kultury – Lacto-
bacillus acidophilus, Bifidobacte-
ria, Streptococcus thermophilus. 
Jsou vhodná pro všechny věko-
vé kategorie. Kefírové mléko níz-
kotučné se dobře hodí po celý rok 
nejen k osvěžení, ale také do stu-
dené kuchyně. Řadí se k nízkotuč-
ným produktům, tudíž jsou vhod-
ná pro udržení zdravého životního 
stylu a štíhlé linie. Velkou výhodou 
je praktický opakovatelně uzavíra-
telný uzávěr, který umožňuje kefír 
zabalit i na cesty a lze jej tak kon-
zumovat během celého dne. 

Soutěžní otázky: Čím se vyznačuje naturally hnědý karton, ve kterém je baleno Kefírové mléko citron, bezový květ?
V jakých dalších příchutích se kefírová mléka vyrábějí?
Více hledejte na www.mlekarna-valmez.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží bundu a batoh. Odpovědi posílejte  
na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 21. března 2021. Do předmětu uveďte „Valmez“. Na výhru nevzniká právní nárok.

INSPIRACE

Přesun výuky do online reži-
mu znamenal pro naše školství 
řadu změn, výzev i problémů. 
Na online konferenci ICT ve 
školství se zaměříme na způso-
by, jakými lze tuto situaci zvlá-
dat nyní i do budoucna co nej-
lépe, co lze zlepšit i co z toho-
to způsobu vyučování vytěžit. 

Mluvit budeme o využi-
tí nástrojů online výuky, 
jejich nastavení a propoje-
ní, o IT správě a potřebném 
HW a SW vybavení i interne-
tovém připojení. Probereme 
informační a redakční systé-
my a systémy pro plánování 
rozvrhů pro školy, studenty 
(a rodiče), jejich zabezpečení 
a nové možnosti interaktivní 
výuky, digitální vzdělávací 
materiály a využití ICT při 
experimentech. Neopome-
neme samozřejmě ani důle-
žité téma kybernetické bez-
pečnosti. 

Hlavní témata konference:
 Jak dále čelit bariérám on-
line vzdělávání a ověřování 
znalostí studentů
 Výuka přes internet – 

v hlavní roli software a rych-
lost internetu
 Minimální HW požadavky 
pro efektivní vzdělávání na 
dálku – stačí jen tablet? 
 Dokážou technologie po-
moci se zapojením a udr-
žením pozornosti studentů 
na dálku?
 Půlrok od metodických do-
poručení pro distanční vzdě-
lávání – je nutná revize?
 Strategie digitalizace vzdě-
lávání do roku 2020 je za ná-

mi. Co bude dál?
 Aktivity IROP 2021–2027 – 
investice do vzdělávací infra-
struktury
 Informační a redakční sys-
témy a systémy pro plánová-
ní rozvrhů pro školy, studenty 
(a rodiče) a jejich zabezpečení
 Sociální sítě a kybernetická 
bezpečnost

10. ročník konference ICT ve 
školství přinese užitečné infor-
mace všem vedoucím i odbor-
ným pedagogickým pracovní-

kům, vzdělávacím institucím, 
specialistům a metodikům na 
ICT, ale i představitelům státní 
správy a samosprávy, dodava-
telům ICT technologií a posky-
tovatelům ICT služeb a všem 
představitelům univerzit a od-
borné veřejnosti.

Konference se bude konat 
25. března v 9 hodin. Zdarma 
se můžete registrovat na strán-
kách konference www.tuesday.
cz/akce/ict-ve-skolstvi-2021/.

KONFERENCE NA TÉMA ONLINE VÝUKA

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ
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CESTOVNÍ NÁHRADY VE ŠKOLÁCH 
A DALŠÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH 

V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Publikace je určena vedoucím zaměst-
nancům a  účetním příspěvkových or-
ganizací – státních i  těch zřizovaných 
územními samosprávnými celky. Úvodní 
část obsahuje výtah z  legislativy, která 
upravuje pracovní cesty anebo s  nimi 
souvisí. Klíčová část publikace formou 
otázek a odpovědí podrobně mapuje tuto 
problematiku v  příspěvkových organiza-
cích. Názvy některých kapitol pro lepší 
orientaci přímo odkazují na bezprostřed-
ně související paragrafy zákoníku práce. 
V  poslední části jsou uvedeny aktuální 
základní sazby zahraničního stravného 
a dále průměrné ceny pohonných hmot, 
aktuální sazby stravného a  základní ná-
hrady za používání motorových vozidel. 

PARIS, 1/2021, cena 270 Kč, brož., 142 stran

VNITŘNÍ KONTROLA VE ŠKOLÁCH 
A DALŠÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH 

V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Publikace je určena ředitelům, ekono-
mům a účetním příspěvkových organizací 
– státních i  těch zřizovaných územními 
samosprávnými celky. Kromě související 
legislativy přináší formou otázek a  od-
povědí podstatné informace o  vnitřním 
kontrolním systému v  příspěvkových or-
ganizacích. Značná pozornost je věnována 
schvalování veřejných příjmů a  veřejných 
výdajů a v této souvislosti úloze schvalova-
telů – příkazců operací, správců rozpočtu 
a  hlavních účetních. Schvalovací postupy 
jsou probrány ve vazbě na jednotlivé para-
grafy prováděcí vyhlášky k zákonu o finan-
ční kontrole. Součástí publikace je vložené 
CD, které obsahuje doprovodné materiály 
k problematice včetně užitečných vzorů pí- semností souvisejících s vnitřní kontrolou.

PARIS, 10/2020, cena 285 Kč, brož., 152 stran, CD-R s přílohami

FKSP VE ŠKOLÁCH A DALŠÍCH 
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH 

V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Publikace kromě přehledu související le-
gislativy přináší formou otázek a odpo-
vědí podstatné informace o hospodaření 
s fondem kulturních a sociálních potřeb 
v příspěvkových organizacích – státních 
i  těch zřizovaných územními samo-
správnými celky. Zásadní pozornost 
je věnována jednotlivým možnostem 
použití fondu, které byly s účinností od 
1. 1. 2020 ještě rozšířeny či upraveny.

Součástí publikace je vložené CD, kte-
ré obsahuje zejména doprovodné mate-
riály k problematice a dále také užitečné 
vzory písemností související s  fondem 
kulturních a sociálních potřeb.

PARIS, 4/2020, cena 280 Kč, brož., 108 stran, CD-R s přílohami

MAJETEK ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ 
ORGANIZACE – KONTROLA A HOSPODAŘENÍ

Publikace si klade za cíl pomoci ředi-
telům, ekonomům a  účetním zejména 
školské příspěvkové organizace k orien-
taci v  oblasti majetku, hospodaření, 
peněžních fondů a  finanční kontroly. 
Text je přehledně členěn na sedm částí. 
Největší pozornost je věnována majetku 
jako takovému – jeho členění, finan-
cování, nakládání s  ním včetně tech-
nického zhodnocení a  oprav. Podrobně 
jsou vysvětleny povinnosti související 
s  inventarizací. Součástí publikace je 
vložené CD, které obsahuje zejména 
doprovodné materiály k  majetku, pe-
něžním fondům, odkazy na důležitou 
metodiku a právní předpisy a dále také 
užitečné vzory písemností souvisejících 

s  majetkem, schvalováním veřejných 
příjmů a výdajů a inventarizací.

PARIS, 1/2021, cena 330 Kč, brož., 224 stran, CD-R s přílohami


