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Kdo je nejhorší ze všech lidí? Ten, kdo si myslí, že je nejlepší.    Hasan al-Basrí

Kterak politické strany školství podporují
Učitelé jsou mezi voliči významnou a  jistě ne 
zanedbatelnou skupinou. Letos se bude o pří-
zeň voličů ucházet řada politických stran. 
Všechny budou mít v  programu formulován 
svůj pohled na školství, jeho problémy a námě-
ty, jak je řešit.

Mnohé další dají před-
nost atraktivní předvo-

lební kampani spíše reklam-
ního typu. Trochu to bu-
de připomínat větu z  jedné 
Haškovy humoristické po-
vídky, kde předvolební kan-
didát slibuje, že to, co voli-
čům slibuje konkurence, jim 
může slíbit taky. Rozhodo-
vání, koho volit, proto ne-
musí být jednoduché. Ob-
zvláště když řadu předchá-
zejících měsíců byly zveřej-
ňovány předvolební prů-
zkumy, o  jejichž serióznosti 

mohly být sice určité pochy-
by, ale i ty byly pouze v ob-
lasti představ a nepodlože-
ných dohadů.

Samozřejmě, že 
je možné volit 
podle osobnos-
tí, které na kan-
didátních listi-
nách politických 
stran budou. Ale 
i  u  nich přetrvá-
vá jeden nikoliv nepod-
statný problém. Jejich obec-
ně větší známost může být 
výsledkem aktivnějšího za-

pojování do nejrůznějších 
diskuzí. Mnohdy však mů-
že být i  výrazem snahy vy-
jadřovat se lehce k  čemu-
koliv, bez respektování sta-
ré zásady, že švec se má dr-
žet svého kopyta. V horším 
případě pak může být jejich 
předvolební aktivita výrazem 

osobnostní povrchnosti 
a neserióznosti.

Možná, že pro 
určitou orien-
taci v  množ-
ství politických 
stran, které se 
budou o  pří-

zeň voličů uchá-
zet, by pomoh-

la vzpomínka na Kar-
la Havlíčka Borovského. Ten 
se jako novinář problema-
tikou školství často zabý-

val. Nejenže se zasazoval 
o vyšší vzdělání učitelů, ale 
i o jejich odpovídající finan-
ční ocenění. Jeho konstato-
vání, že pokud budou uči-
telé odměňováni hůře než 
„pěstitelé koní“, nebudou 
obce kvést, byla svého času 
značně známá. Přitom teh-
dejší „pěstitelé koní“ prá-
vě proto, že odváděli ko-
ně eráru – chovali je pro ar-
mádu  –, patřili mezi velmi 
dobře odměňované.

Karel Havlíček Borovský ta-
ké jasně konstatoval:

„Jsou toliko dvě strany po-
litické na světě: strana po-
ctivých a  strana nepocti-
vých. Poznáte a rozeznáte je 
podle toho, kterak školství 
podporují.“

František MORKES
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Telefonáty kvůli šikaně
V poslední době se 
zvyšuje počet dětí, které 
kvůli šikaně volají na 
Linku bezpečí. Zatímco 
v předchozích letech 
to bývalo kolem 1 400 
telefonátů, loni jich Linka 
bezpečí přijala 2 239. Kvůli 
šikaně volají spíše chlapci ve 
věku 12 až 13 let. Problém 
kyberšikany naopak řeší 
spíše dívky ve věku 14 až 
15 let. čtk

Dvoumetrový kolibřík
Téměř dvoumetrovou 
sochu kolibříka pijícího 
nektar z květů vytvořil na 
mezinárodním sochařském 
sympoziu v Bystřici pod 
Hostýnem Bedřich Mrkva. 
Je studentem třetího 
ročníku střední školy 
nábytkářské a obchodní, 
která sympozium Bystřické 
dřevosochání pořádá. 
Ústřední téma 5. ročníku 
znělo: V oblacích. čtk

Kybernetická bezpečnost
Jihomoravský kraj chce za 
52 milionů korun vybudovat 
centrum pro kybernetickou 
bezpečnost ve Střední škole 
informatiky, poštovnictví 
a finančnictví v Brně. 

Většinu nákladů by měla 
pokrýt Evropská unie. 
Centrum umožní praktickou 
přípravu žáků v oboru ky- 
bernetická bezpečnost. čtk

Kontrola personálu
Česká lékařská komora chce 
mít pravomoc zjišťovat, 
kolik kvalifikovaných lékařů 
a s jakými přesčasy pracuje 
v nemocnicích. Pokud by 
jich nebyl dostatek, chtěla 
by, aby se nedostatečně 
personálně obsazená 
oddělení zavřela, řekl pre-
zident lékařské komory 
Milan Kubek.         čtk

Zápisník

„Dej sem žákovskou, Vonásku. Ty můžeš být potrestán i bez vydání parlamentem!“
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Školství příští rok dostane o dvacet miliard více
Vláda v  pondělí schvalo-

vala rozpočet pro  rok 
2018. Ministru školství Sta-
nislavu Štechovi se podařilo 
získat historicky nejvyšší roz-
počet pro  školství v  objemu 
168,2  miliardy korun, což je 
o 20 miliard více, než byl roz-
počet pro  letošní rok. S  fi-
nancemi z  Evropské unie či-
ní rozpočet ministerstva škol-
ství pro  rok 2018 dokonce 
175,3 miliardy korun.

Vysoké školy získají navýšení 
o 3 miliardy korun. Pro peda-
gogické pracovníky přinese no-
vý rozpočet zvýšení tarifní čás-
ti platu o 15 procent, pro ne-
pedagogické o  10 procent, 
a  to už od  listopadu 2017. 
Pro srovnání, v roce 2013 bylo 
schváleno ze státního rozpočtu 
do  školství 122,7 miliard ko-
run o rok později 125 miliard 
korun.

 Podle ministra školství se ko-

nečně podařilo udělat ze škol-
ství celospolečenské téma. 
„Školský rozpočet v  uplynu-
lých dvou letech rekordně ros-
tl. Investice do vzdělávání jsou 
ale u nás ve srovnání s vyspě-
lým světem stále podprůměr-
né. Bez  posilování rozpočtu, 
které jsme zahájili, nebude 
možné zvyšovat kvalitu vzdě-
lávání, která se odvíjí od kvali-
ty učitelů,“ dodal ministr.

mšmt

Spolupráce škol a firem přispěje k zájmu o řemesla
Zaměstnavatelé i  školy si 

dlouhodobě stěžují na ne-
dostatek zájemců o  řemesla 
a  jiné technické obory. Pro-
blém je podle zástupců firem 
to, že výuka v základních ško-
lách děti k  řemeslům dosta-
tečně nemotivuje. A bsolven-
ti učilišť a středních škol pak 

často postrádají pracovní ná-
vyky a chybí jim praxe.

Kvalitu odborného vzdělá-
vání by v budoucnu měla vy-
lepšit užší spolupráce škol a fi-
rem na tvorbě školních vzdě-
lávacích programů, teore-
tická odborná příprava ve fir-
mách a větší počet hodin pra-

xe. Přispět by k tomu měl pro-
jekt Modernizace odborného 
vzdělávání, který zahájilo mi-
nisterstvo školství letos v květ-
nu. Při příležitosti 10. roční-
ku celostátní výstavy řemesel 
a odborné soutěže Machři ro-
ku to řekl Petr Bannert z mi-
nisterstva školství. čtk

Program Erasmus+ pro více studentů a učitelů
Europoslanci vyzvali Evrop-

skou komisi, aby stanovi-
la priority pro další fungová-
ní programu Erasmus+, který 
umožňuje výměnné vzdělávací 
pobyty žáků, studentů a učite-
lů. Do programu, který dostal 
přiděleno z rozpočtu unie 14,7 
miliardy eur (384 miliard  Kč) 
na léta 2014 až 2020, Evrop-
ská komise podle europoslan-
kyně Michaely Šojdrové zahr-
nuje nové iniciativy, i když roz-

počet zůstává stejný. „Žádáme 
komisi, aby řekla jasně, jakým 
způsobem hodlá program Eras-
mus+ financovat. V tuto chví-
li jsou totiž do programu vklá-
dány nové iniciativy, které ode-
bírají peníze na standardní, již 
fungující projekty programu,“ 
řekla M. Šojdrová.

Jako příklad uvedla rodící se 
Evropské sbory solidarity, v je-
jichž rámci mají mladí lidé po-
máhat například při obnově 

po přírodních katastrofách, ve 
střediscích pro žadatele o azyl 
či v  sociálních centrech. Do-
jednána zatím není ani otázka 
vztahu s  Británií po jejím vy-
stoupení z EU v roce 2019.

„Apelujeme na Evropskou 
komisi, aby zajistila, že Britá-
nie dofinancuje do rozpočtu 
programu Erasmus+ to, co 
se zavázala, což je poměrně 
velká část rozpočtu,“ uvedla 
M.  Šojdrová. čtk



27. září 2017 3

Výuce fi nanční 

gramotnosti ve školách 

by podle odborníků 

prospělo, kdyby se 

místo samostatného 

předmětu stala 

průřezovým tématem.

Výuka finanční gramotnosti je již několik let součás-
tí rámcového vzdělávacího programu v základních 
i  středních školách. Otázkou zůstává, zda v podo-
bě, v jaké se vyučuje, vede k žádoucím výsledkům.

Letos v  červenci zveřejnilo 
ministerstvo financí ak-

tuální Standard finanční gra-
motnosti, který stanovuje cí-
lovou úroveň finanční gra-
motnosti pro žáky základ-
ních a  středních škol. Stan-
dard byl předán ministerstvu 
školství, které jej zapracuje 
do rámcových vzdělávacích 
programů.

Oproti standardu z  roku 
2007 je zde kladen větší dů-
raz na bezhotovostní placení, 
ochranu osobních údajů, kri-
tické posouzení nabídky slu-
žeb a zboží, sestavení rozpočtu 
a porovnání majetku a závaz-
ků, úročení, porovnání finanč-
ních produktů, krátkodobé 
a dlouhodobé plánování a rizi-
ka dosažení cílů, zabezpečení 
na stáří, vznik a riziko půjček, 
důsledky nesplácení a  řešení 
zadlužení a předlužení.

Nejde jen o peníze

Standard je ovšem teoretický 
dokument, který jako všechna 
taková doporučení se poněkud 
míjí s realitou. Stačí si jen pro-
číst body, co by měli žáci na 

jednotlivých vzdělávacích stup-
ních zvládnout. Najdeme zde 
například i  tento požadavek: 
Žák sestaví jednoduchý rozpo-
čet a  v příkladu rozli-
ší vyrovnaný, pře-
bytkový a schod-
kový rozpočet. 
To je znalost, 
kterou by mě-
lo podle stan-
dardu zvlád-
nout dítě na prv-
ním stupni. Řada 
dětí prvního stupně toho 
však není ještě schopna, takže 
se toto i další podobná zadání 
stávají pro pedagogy nesplni-
telným cílem.

Výuce finanční gramotnos-
ti ve školách by podle odbor-
níků prospělo, kdyby se místo 
samostatného předmětu stala 
průřezovým tématem, protože 
ve skutečnosti není pouze ma-
tematickou záležitostí. Upo-
zornil na to Karel Ševčík z  In-
stitutu výzkumu školního vzdě-
lávání Masarykovy univerzity 
v Brně ve svém článku Finan-
ční gramotnost ve vzdělávání:

„Finanční gramotnost se 

v  současné podobě zaměřu-
je především na znalosti, ale 
opomíjí kultivační rovinu vzdě-
lávání, která je úzce spojena 
s postoji, hodnotami a kvalita-
mi osobnosti. Příkladem mů-
že být růst míry zadlužování 
spotřebitelů především kvů-
li neschopnosti jedince ode-

přít si okamžité potě-
šení, což je příznak 

jeho nezralos-
ti a nedospělos-
ti. Otázkou te-
dy zůstává, zda 
má být rozvoj 
kultivační strán-

ky osobnosti sou-
částí vzdělávání k fi-

nanční gramotnosti, po-
případě jak ji v kurikulu vhod-
ně zachytit.“

Vliv rodiny je zásadní

Zatím žádný standard ne-
bere vůbec na zřetel význam 
a vliv rodiny, která při budová-
ní finančních a ekonomických 
návyků hraje rozhodující roli. 
Beze zbytku platí, že ani sebe-
lépe připravený a zdatný peda-
gog příliš nezmůže, když pra-
cuje s dítětem, které přichází 
z rodinného prostředí, v němž 
se penězi plýtvá a žije se dlou-
hodobě na dluh. Dítě si pak 
odnáší do života hluboce za-

kořeněné špatné vzorce fi-
nančního jednání.

Příprava budoucích učitelů

Učitelé oborů občanská vý-
chova a matematika, jichž se 
výuka finanční gramotnosti 
především týká, nejsou podle 
Karla Ševčíka během svého 
studia ve finanční gramotnos-
ti vzděláváni tak, aby ji moh-
li kompetentně vyučovat. Ale 
v tom nejsme sami.

Jak vyplývá z průzkumu me-
zi budoucími pedagogy, který 
nedávno proběhl v USA, přes 
85 procent nastávajících učite-
lů souhlasilo s tím, že by stu-
denti před ukončením střední 
školy měli absolvovat kurz fi-
nančního vzdělávání. Na dru-
hou stranu se ale budoucí uči-
telé necítili dostatečně připra-
veni, jak obsahově, tak meto-
dicky, pro výuku v  oblasti fi-
nancí. A jen necelá pětina re-
spondentů se cítila kompe-
tentní k  výuce alespoň jedné 
z finančních oblastí, které jsou 
uvedeny v tamějších vzděláva-
cích standardech.

Škoda, že nemáme podobné 
údaje k dispozici z tuzemských 
pedagogických fakult, protože 
srovnání by to bylo bezesporu 
zajímavé.

Romana SLANINOVÁ
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Nový standard finanční gramotnosti přichází do škol
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Osobní příplatek za práci přesčas místo platu?
Je možné provozním a  správním zaměstnancům 
ve školství poskytovat za práci přesčas místo platu 
osobní příplatek nebo odměnu? Bylo by to takto 
možné dohodnout v kolektivní smlouvě?

Poskytování platu nebo ná-
hradního volna za práci 

přesčas upravuje § 127 záko-
níku práce. Podle této úpravy 
přísluší zaměstnanci za hodi-
nu práce přesčas plat ve sta-
novené výši, pokud se zaměst-

nanec se zaměstnavatelem ne-
dohodli na poskytnutí náhrad-
ního volna místo platu za prá-
ci přesčas. Jiný než takto uve-
dený postup zákon neumož-
ňuje. To znamená, že v přípa-
dě, kdy nedojde k dohodě, ob-

drží zaměstnanec plat za práci 
přesčas určený způsobem sta-
noveným v zákoně. Nahrazo-
vat plat za práci přesčas jinou 
složkou platu, například osob-
ním příplatkem (§ 131 záko-
níku práce) nebo odměnou (§ 
134 zákoníku práce), není pří-
pustné, protože ustanovení 
o platu nebo náhradním vol-
nu za práci přesčas je ustano-
vením kogentním.

To je jednoznačně vyjádřeno 
v § 122 odst. 1 zákoníku prá-
ce, kde se mimo jiné stanoví:

„Plat není možné určit jiným 
způsobem v jiném složení a ji-
né výši, než stanoví tento zá-
kon a právní předpisy vydané 
k  jeho provedení, nestanoví-li 
zvláštní zákon jinak.“

V  tomto případě žádný 
zvláštní zákon nic jinak nesta-
noví. Vít BERKA

Pokud škola nesouhlasí, může žá dat o revizi doporučení
Zejména inkluze v  základních školách byla v  září 
na  pořadu jednání republikové volební konference 
sekce základního školství školských odborů. Její účast-
níci vyhodnocovali šetření, které v krajích mapovalo, 
co nového v uplynulém roce inkluze do škol přinesla.

Kladné ohlasy zazněly 
v mizivé míře, na-

opak připomínky 
a  zásadní nesou-
hlas s  takto na-
staveným začle-
ňováním znevý-
hodněných žáků 
byly mezi  účastní-
ky konference velmi 
hlasité. Co pedagogům 
na současné inkluzi vadí nejví-
ce? To, že mají ve třídě znevý-
hodněné žáky, jim velice ztě-
žuje výuku ostatních žáků. Po-
kud jsou začleňovaní agresiv-
ní nebo se chovají jinak ne-
vhodně, řeší se ve  třídách je-
jich zklidnění, zatímco ostat-
ní žáci se nemohou učit. Padla 
otázka, jak lze vyloučit žáka 
z vyučování, pokud jeho cho-
vání ohrožuje ostatní. A kdo je 
zodpovědný za to, když je ně-
který jiný žák zraněn. Odborní-
ci z ministerstva školství Svato-

pluk Pohořelý a právnička Mi-
chaela Šťastná potvrdi-

li, že žáka základní 
školy podle sou-
časných právních 
norem z  vyučo-
vání vyloučit ne-
lze. Pokud se ne-

lze domluvit s  ro-
dinou, padlo dopo-

ručení, aby škola nahlási-
la případ na  odbor sociálně-
právní ochrany dětí, jehož pra-
covníci by měli v rodině zajistit 
nápravu. Učitelé však upozor-
ňují na to, že v současné do-
bě pracovníci OSPOD se ško-
lami v  mnoha případech ne-
spolupracují a ani nemají po-
vinnost škole poskytovat infor-
mace o tom, jaké kroky učini-
li. Navíc je tento proces v praxi 
zdlouhavý a neúčinný.

„Zatímco škola má k  žá-
kům spoustu povinností, rodi-
če spolupracovat s nikým ne-

musejí. Pro mnoho rodin platí, 
že učitel je jediný člověk, který 
po žákovi něco vyžaduje. Po-
kud je žák agresivní, je to uči-
tel, který je na něj ve třídě sám. 
Potřebujeme právní ochranu 
a  my ji po  ministerstvu škol-
ství požadujeme. Tak se zkuste 
nad tím zamyslet a věc vyřešit, 
ať můžeme ve třídách efektiv-
ně pracovat,“ obrátil se s kon-
krétní žádostí na přítomné mi-
nisterské úředníky Michal Kup-
ka, učitel z jižní Moravy.

A  ještě sugestivněji polo-
žil další otázky: „Učím děje-
pis a zeměpis na druhém stup-
ni a ptám se, ve kterém oka-
mžiku se ze mě stal speciální 
pedagog, abych mohl učit za-
čleňované žáky? Nestudoval 

jsem to a ani jsem s tím ve své 
profesi nepočítal. A ptal se mě 
někdo, zda tohle vůbec chci 
dělat?“

Na  ministerské úředníky 
směřovaly také otázky o kom-
petenci pedagogicko-psycho-
logických poraden. Na  do-
taz, kdo je řídí a kontroluje, se 
účastníci konference dozvědě-
li, že činnost poraden je říze-
na jejich zřizovateli, tedy kraji, 
a metodické řízení má na sta-
rosti Národní ústav pro vzdě-
lávání. Pokud škola nesou-
hlasí s  doporučením poradny 
pro určitého žáka, může žádat 
o  jeho revizi pracoviště České 
školní inspekce, které tuto čin-
nost od září nově vykonává.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Stávková pohotovost školských odborů odvolána 
Školské odbory oceňují, že 

po složitých jednáních vlá-
da splnila svůj slib a tarifní platy 
učitelů se od 1. listopadu zvýší 
o 15 procent a nepedagogic-
kým pracovníkům ke stejnému 

datu o 10 procent. „Jsem rád 
za všechny pracovníky ve škol-
ství, že nakonec zvítězil zdra-
vý rozum, protože složitá jed-
nání často naznačovala, že 
priorita školství, kterou se to-

lik politici zaštiťovali, zůstane 
pouhou proklamací. Neutěše-
ná situace nás dala dohroma-
dy s  vysokými školami, ocitli 
jsme se na jedné solidární lo-
di a získali podporu veřejnos-

ti. Je dobře, že mohu k 25. zá-
ří ohlásit ukončení stávkové 
pohotovosti, její důvody po-
minuly,“ uvedl František Dob-
šík, předseda ČMOS pracovní-
ků školství. red

FOTO: ARCHIVFOTO: ARCHIV
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Spolupráce a tvořivost jsou více než vědomosti
Současná škola by měla směřovat k tomu, aby učila 
děti kooperaci, kreativitě a způsobu, jak se úspěšně 
pohybovat v globálním světě, který se díky moder-
ním technologiím vyvíjí závratným tempem.

Můžeme s nostalgií vzpo-
mínat na to, kolik zna-

lostí si žáci v minulosti ze škol 
odnášeli, současnost je však ji-
ná. Na trhu práce obstojí niko-
liv ti, jejichž mozky se podoba-
jí chodícím encyklopediím, ale 
ti, kteří se dokážou přizpůso-
bit momentálním požadav-
kům a  jsou připraveni na to, 
že se jejich profese bude vyví-
jet a měnit. A připravit se mu-
sí i na radikální změnu v přípa-
dě, že práci člověka v někte-
rých oborech nahradí inteli-
gentní technika.

Multitasking

Jedním z moderních slov se 
stal termín „multitasking“, kte-
rý se z informatiky, kde zname-
ná schopnost operačního sys-
tému provádět zdánlivě ně-
kolik procesů současně, pře-
nesl i  do běžného života. Ta-
dy si ho můžeme vyložit jako 
schopnost rozvíjet více doved-
ností a talentů najednou. Tedy 
přesně to, co současná chaotic-
ká, neustále se měnící a těžko 
předvídatelná realita potřebuje.

„Stejně nepředvídatelný je 
i  současný trh práce. To, že 
momentálně například chybí 
dopravním firmám tisíce řidi-
čů, vůbec neznamená, že to je 
perspektivní povolání, po kte-
rém bude poptávka i za něko-
lik let. Žijeme v  době nástu-
pu samořiditelných doprav-
ních systémů, které jsou ve fá-
zi finálního testování, a lze te-
dy očekávat, že velmi záhy ři-
diče nahradí.

Každá lidská činnost se mě-
ní před očima. Bývalý soustruž-
ník se již proměnil v operáto-
ra, nebo dokonce programá-
tora CNC strojů, účetní se mu-
sí připravit na to, že nevystačí 
s  tím, co se naučila v prvních 
letech praxe, ale bude se mu-
set celý život učit novým a do-
konalejším účetním progra-
mům,“ říká Tomáš Ervín Dom-

brovský, analytik společnos-
ti LMC Praha, která se věnuje 
on-line personalistice.

Odborníci z praxe

Nelze pochopitelně chtít, 
aby se školy vzdaly své 
vzdělávací úlohy 
v tradičním smyslu 
slova. Ale nemá 
smysl nalévat 
setrvale dětem 
do hlav přemíru 
faktů a  znalos-
tí a zároveň nevi-
dět, že se škola pro-
měnila v místo, kde se 
žáci učí samostatně přemýš-
let a rozhodovat, spolupraco-
vat s ostatními a sžít se s před-
stavou, že to, co platí teď, mů-
že být zakrátko jinak.

„Děti by měly být vedeny ke 
komunikaci a empatii, měly by 
poznat, jaká je realita v jednot-
livých profesích. Například sou-
časní konstruktéři se učí věci, 
které jsou už patnáct let zasta-
ralé. Jako účinnou cestu pro-
to vidím zapojit do výuky li-
di zvenčí. Nemám na mys-
li, aby firmy diktovaly, jak má 
výuka vypadat, ale aby pro-

fesionálové z praxe přicháze-
li do škol a dětem vysvětlova-
li, co se v konkrétních oborech 
děje a jaký lze očekávat vývoj 
v budoucnosti. A toto zpestře-
ní výuky je v moci každého pe-
dagoga a ředitele školy,“ nabí-
zí řešení T. E. Dombrovský.

Pokud se v nejbližších letech 
školství nezmění, Česká repub-
lika se za nějakých deset let sta-

ne neperspektivním pra-
covním trhem. „Teď 

jsme jakousi lev-
nou montovnou 
pro zahraniční 
firmy, ale to ne-
bude trvat věč-
ně. Zaměstna-

vatelé se budou 
postupně přesouvat 

tam, kde najdou nejen 
montéry, ale hlavně lidi, kteří 
budou schopni tvořit a spoluvy-
tvářet budoucnost,“ je přesvěd-
čen T. E. Dombrovský. Podle něj 
už je náznak tohoto vývoje vi-

dět na tom, jaké profese jsou 
žádané. Chybí hlavně kvalifi-
kovaní technologičtí odborní-
ci. „Chybí lidé pro vysoce kva-
lifikované profese, jako jsou in-
ženýři, konstruktéři nebo IT vý-

vojáři. S moderními technolo-
giemi se dnes stále více pracu-
je i v oborech, kde dříve nemě-
ly uplatnění, například finanční 
sféra prochází doslova revolu-
cí,“ doplňuje personalista.

Změny ve školství jsou po-
třebné i  pro samotné školy. 
„Pokud k nim nepřistoupí, pře-
stanou být zajímavé i pro žá-
ky a rodiče. I proto vzniká to-
lik alternativních škol, jsou od-
razem potřeby změn. A  pro-
to se některé školy potýkají 
s nedostatkem studentů,“ říká 
T. E. Dombrovský.

Kariérový poradce

Třebaže se české školství mů-
že zdát někdy svázáno mnoha 
faktory, včetně těch politic-
kých, uvést předešlé řádky do 
praxe není zas tak složité, jak 
může na první pohled vypa-
dat. Jako snad v každé činnosti 
stačí chtít a nabídnout žákům 
„trochu jinou školu“.

Každá škola by měla mít ka-
riérního poradce, který dětem 
i rodičům pomůže orientovat se 
v tom, kam směřuje vývoj na tr-
hu práce.

 Romana SLANINOVÁ

O moderních výukových trendech najdete mnoho užitečných 
informací a tipů například na www.seduo.cz nebo www.eduin.cz. 
S dotazy ohledně současného vývoje na trhu práce se můžete obrátit 
přímo na T. E. Dombrovského (Tomas.Dombrovsky@lmc.eu), s nímž si 
můžete domluvit přednášku na toto téma.
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Ošetření ve vzdáleném zdravotnickém zařízení
Jaká pravidla je nutno dodržovat v případě, že se 
zaměstnanec nechává vyšetřit v jiném než nejbliž-
ším zdravotnickém zařízení?

Příslušným právním před-
pisem pro řešení těch-

to otázek je nařízení vlády 
č.  590/2006 Sb., kterým se 
stanoví okruh a rozsah jiných 
důležitých osobních překážek 
v práci.

Pokud se zaměstnanec ne-
chá vyšetřit nebo ošetřit v  ji-
ném než nejbližším zdravot-
nickém zařízení, zaměstnava-
tel sice tuto dobu omluví a po-
skytne mu pracovní volno na 
nezbytně nutnou dobu, ale ná-
hrada mzdy nebo platu pracov-
níkovi přísluší nejdéle za dobu, 
kterou by strávil vyšetřením ne-
bo ošetřením v nejbližším zdra-
votnickém zařízení. Proto po-
kud si zaměstnanec v  rám-

ci svobodné volby zvolí prak-
tického lékaře jinde než v mís-
tě svého bydliště nebo praco-
viště, musí počítat s  tím, 
že v  případě vyšet-
ření nebo ošetře-
ní u tohoto léka-
ře půjde částeč-
ně o  překážku 
v práci, která je 
neplacená.

Zaměstnanci 
často zapomínají 
na poslední uvedenou 
podmínku, a  to, že vyšetře-
ní nebo ošetření nebylo mož-
né provést mimo pracovní do-
bu. Pokud by z porovnání or-
dinačních hodin lékaře, cha-
rakteru vyšetření nebo ošetře-

ní a rozvrhu pracovní doby za-
městnance vyplynulo, že ten-
to je záměrně absolvuje v rám-
ci své pracovní doby, i  když 
měl možnost se jim podrobit 
mimo její rámec, je věcí za-
městnavatele, jak bude reago-

vat. V úvahu přichází i to, 
že uvedenou dobu 

zaměstnanci jako 
překážku v práci 
neuzná a absen-
ci zaměstnance 
v práci neomlu-
ví. Toto může sa-

mozřejmě zhod-
notit a rozhodnout 

pouze přímý nadříze-
ný nebo zaměstnanec, nikoliv 
například mzdová účetní.

Zaměstnanec je povinen za-
městnavatele včas o  pracov-
ní volno spojené s překážkou 
v práci požádat (případně ho 
o její existenci a předpokláda-
né době trvání uvědomit). Zá-
roveň je povinen zaměstnava-
teli překážku v práci prokázat, 
přičemž ke splnění této po-
vinnosti jsou dle ustanovení 
§ 206 odst. 2 zákoníku práce 
povinny právnické nebo fyzic-
ké osoby poskytnout zaměst-
nanci potřebnou součinnost. 
U vyšetření nebo ošetření u lé-
kaře je to tedy právě dotyčný 
lékař nebo sestra, kteří jsou 
povinni poskytnout součinnost 
tím, že svému pacientovi (ni-
koliv jeho zaměstnavateli) vy-
dají potvrzení o  době vyšet-
ření či ošetření a uvedou pří-
padně i to, že je nebylo mož-
né provést mimo pracovní do-
bu zaměstnavatele.

Vít BERKA

Výpověď 
dohodou
Může být rozvázán 
pracovní poměr do-
hodou i v době, kdy 
je zaměstnanec v pra-
covní neschopnosti?

Skončení pracovního po-
měru dohodou upravuje 
§ 49 zákoníku práce, kde 
je uvedeno:

„Dohodnou-li se za-
městnavatel a  zaměstna-
nec na rozvázání pracovní-
ho poměru, končí pracovní 
poměr sjednaným dnem. 
Dohodu o  rozvázání pra-
covního poměru uzavíra-
jí zaměstnavatel a zaměst-
nanec písemně, jinak je ne-
platná. V dohodě musí být 
uvedeny důvody rozvázá-
ní pracovního poměru, po-
žaduje-li to zaměstnanec. 
Jedno vyhotovení doho-
dy o rozvázání pracovního 
poměru vydá zaměstnava-
tel zaměstnanci.“

Pro rozvázání pracovní-
ho poměru dohodou ne-
platí žádné tzv. ochranné 
doby, jak jsou uplatňová-
ny v  souvislosti s  výpově-
dí ze strany zaměstnavate-
le (viz § 53 zákoníku prá-
ce). Ani například těhoten-
ství zaměstnankyně v  do-
bě uzavření dohody není 
důvodem její neplatnos-
ti, a to ani v případě ženy, 
která o  svém těhotenství 
nevěděla. Proto je možné 
dohodou ukončit pracov-
ní poměr i v době pracovní 
neschopnosti. Vít BERKA

Podmínky pro volno na hledání nového zaměstnání
Pokud je zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, 
má nárok na pracovní volno k  vyhledání nového 
zaměstnání? Pokud v době pracovního volna jedná 
s případným novým zaměstnavatelem, může na něm 
požadovat, aby mu potvrdil, že s ním jednal?

Zaměstnanec, se kterým je 
rozvazován pracovní po-

měr, má nárok na pracovní 
volno k vyhledání nového za-

městnání v rozsahu a za pod-
mínek podle nařízení vlády 
č.  590/2006 Sb., kterým se 
stanoví okruh a  rozsah jiných 

důležitých osobních překážek 
v  práci. K  tomuto právnímu 
předpisu se vztahuje ustanove-
ní § 206 odst. 2 zákoníku prá-
ce, kde je uvedeno:

„Překážku v práci je zaměst-
nanec povinen prokázat za-
městnavateli. Ke splnění povin-
nosti podle věty první jsou práv-
nické a  fyzické osoby povinny 

poskytnout zaměstnanci po-
třebnou součinnost.“

Tuto povinnost, která je před-
mětem dotazu, tedy zákoník 
práce ukládá obecně právnic-
kým a  fyzickým osobám. Vy-
jmuty z této povinnosti nejsou 
ani úřady práce, které uchazeč 
o zaměstnání navštíví.

Vít BERKA
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Žádná cesta, jak přivést žáky ke knížkám, není špatná
Klesající zájem žáků o literaturu je problém, se kte-
rým se setkáváme ve všech humanitně zaměřených 
předmětech. Na čarovnou moc povinné četby už 
nikdo nevěří, a tak mnozí učitelé hledají účinnější 
způsoby, jak žáky ke knížkám přivést.

Pokoušíme se o to i u nás ve 
Střední škole Náhorní v Pra-

ze. Do koncepce naší školy pa-
tří podpora vztahu k psanému 
i mluvenému slovu. Bereme si 
za cíl, aby se naši absolventi 
dokázali orientovat v tom, co 
čtou, a zároveň dokázali slov-
ně vyjádřit své myšlenky, po-
stoje a pocity. Jinak řečeno, je 
pro nás důležité připravit je na 
roli konzumenta i tvůrce textů.

Tvůrčí psaní povinně
Jedním z prvních kroků, kte-

ré jsme učinili, bylo zavedení 
tvůrčího psaní jako povinného 
předmětu pro dva z pěti matu-
ritních oborů, které nabízíme, 
a sice pro knihkupecké a nakla-
datelské činnosti a  informační 
služby. V  rámci tvůrčího psa-
ní se žáci pokoušejí o  své pr-
votiny. Jsou také vedeni k to-
mu, aby dokázali interpretovat 
jak krásnou literaturu, tak i tex-
ty publicistického a administra-
tivního stylu.

„Středoškolákům obvyk-
le nedělá problém informa-
ce si vyhledat. Problém nastá-
vá, když je mají třídit, dávat do 
souvislostí a  hlavně si utvořit 
vlastní názor,“ vysvětluje Jan 
Pytel. Čtenářskou gramotnost 

považuje za natolik důležitou, 
že se rozhodl zapojit naši ško-
lu do dvouletého mezinárod-
ního projektu na její podporu. 
Koordinátorem tohoto projek-
tu je chorvatská škola X. gim-
nazija Ivan Supek a další part-
neři jsou ze Slovenska a Itálie.

V  září loňského roku zača-
ly zúčastněné školy pracovat 
na obsahu příručky pro uči-
tele žáků se slabým vztahem 
ke čtenářství, která je určena 
pro použití v hodinách anglic-
kého jazyka. Nejdříve byly vy-
brány vhodné povídky a romá-
ny a k nim pak byly vytvořeny 
rozmanité aktivity. Do příručky 
se dostala jak původní anglic-
ky psaná literární tvorba (Oscar 
Wilde, F. S. Fitzgerald) a  pře-
klady klasiků (A. P. Čechov, 
H.  Ch.  Andersen), tak i  texty 
současných autorů (Tom Had-
rava). Když byla pracovní verze 
příručky hotova, bylo nezbytné 
ji ověřit v praxi, tedy na žácích.

Projektové setkání
V Ústřední knihovně Městské 

knihovny v Praze se uskutečni-
lo projektové setkání, kterého 
se zúčastnilo celkem 22 žáků 
ze čtyř zmíněných států. Každý 
partner měl na starosti jeden 

pětihodinový workshop, jehož 
aktivity pak ostatní prostřed-
nictvím dotazníků hodnotili.

Čím kratší, tím lepší
„Už z bezprostředních reakcí 

během workshopu jsme se 
snadno dovtípili, co má u žáků 
úspěch,“ uvedla koordinátorka 
projektu Jelena Crnek. Do ná-
plně workshopů patřilo hraní 
němých scének podle úryvku 
z knihy, psaní dialogů na zada-
né téma, spekulace o motiva-
cích hlavních postav nebo cvi-
čení na obohacování slovní zá-
soby v cizím jazyce. Jednotícím 
prvkem byla snaha probudit 
v účastnících zájem o daná díla.

K našim stěžejním závěrům 
patří zjištění, že čím byl text 
kratší, tím více čtenáře zaujal. 
O to víc prostoru pak totiž zby-
lo na interpretaci, do které žá-
ci mohli projektovat sami se-
be. To bývá pro věkovou sku-
pinu dospívajících lákavou vý-
zvou. Také vyšlo najevo, že ta-
to generace naštěs tí už nezná 
hodiny literatury, ve kterých se 
muselo smysluplně odpovídat 
na nesmyslnou otázku: Co tím 
chtěl autor říci?

Velkým přínosem byla účast 
anglicky píšícího autora Toma 
Hadravy, který svůj workshop 
postavil na dvou krátkých povíd-
kách publikovaných na prestiž-
ních amerických stránkách 
strangehorizons.com. Účastníci 
tak mohli sdílet svůj čtenářský 

zážitek přímo s  tvůrcem textu 
a zároveň nahlédnout do spiso-
vatelovy práce. „Předvedl jsem 
jim svůj svět fantazie a oni se 
nadšeně vydali na literární cestu 
smyšlenými kraji. Po malé chví-
li jsem jim přestal být průvod-
cem a začal sledovat, kam se sa-
mi vydávají. V  literatuře žádná 
cesta není špatná nebo nebez-
pečná, všechny vedou směrem 
k  obohacení čtenáře,“ uvedl 
Tom Hadrava.

Kreativní přístup
Učitelé si díky workshopům 

potvrdili svoji domněnku, že 
současná mládež potřebuje 
kreativní přístup a také hodně 
akce. Svědčí o tom fakt, že nej-
větší ohlas měla soutěžní hra, 
která se uskutečnila v prosto-
rách knihovny za běžného pro-
vozu. Žáci se měli dle jednotli-
vých indicií ukrytých v textech 
knih dobrat finálního titulu, 
kterým byl román Dám ti slun-
ce od Jandy Nelsonové. Po prv-
ních rozpacích se mezinárodní 
týmy v  čele s  českým zástup-
cem začaly mezi regály s nad-
šením orientovat, což jistě pod-
pořilo jejich vztah ke knihovně 
a čtenářství.

Pavlína VOČKOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Střední škola Náhorní

U Měšťanských škol 525/1

Praha 8 – Kobylisy

Tel.: 284 680 190

ssnahorni@ssnahorni.cz

Najděte ukrytá literární dílaNajděte ukrytá literární díla
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Začínám svou třicátou kantorskou sezónu…
„Co je pro člověka dů-

ležitější. Těšit se na 
konec, nebo vítat nový začá-
tek? Zdánlivě snadná odpo-
věď,“ zamýšlí se Hromádka.

„Václave, proč tak filozo-
ficky hned v září?“ zajímá se 
Hartungová.

„Víš, celý květen a červen 
jsem se těšil, až skončí jed-
notné přijímačky, státní ma-
turity, závěrečné zkoušky, 
odborné exkurze, až dopí-
šeme poslední známky na 
vysvědčení, vyplníme a ode-
vzdáme všechny potřebné 
výkazy, katalog, třídní kni-
hu. Závěr školního roku se 
vždy proměňuje v  divoké 

dostihy,“ pokračuje ve své 
úvaze češtinář.

„Osobně dávám přednost 
začátkům. Obvykle 
bývají trochu ta-
juplné a  má-
lo předvídatel-
né. Občas při-
nášejí drob-
nou obavu, 
co a  jak bude 
dál,“ vlídně po-
zoruje Hartungo-
vá svého kolegu.

„Letos začínám svou třicá-
tou kantorskou sezonu. Mu-
sím přiznat, že sotva skon-
čí prázdniny, umím se zno-
vu těšit na nový školní rok. 

Pořád věřím, že letos práce. 
Pokoříme hory papírování 
a dostaneme se blíž ke svým 

žákům. Nebudeme 
k  nim stále jen 

promlouvat, ale 
budeme si s ni-
mi povídat. Ta-
dy je opravdu 
každý začátek 
dobrý,“ zadí-

vá se Hromádka 
z okna sborovny.

„Konečně ses nala-
dil na příznivou strunu, Václa-
ve. Za svou letitou učitelskou 
praxi jsem taky zjistila, že se 
vyplácí méně spoléhat na ji-
né, ale více na svůj osvědče-

ný kantorský cit. V každé ho-
dině zůstáváš ve třídě sám se 
svými žáky. Záleží jen a pou-
ze na tobě, čím je obohatíš 
a jak jim pomůžeš připravo-
vat se na opravdový život,“ 
odmlčí se Hartungová.

„Vidíš, už se shodneme 
v tvrzení, že bez konce ne-
ní začátku. S přibývajícím vě-
kem nás vrozená zodpověd-
nost častěji nutí myslet na 
závěrečný úspěch společ-
né práce. Nejednou je však 
mnohem užitečnější pama-
tovat na očekávané začát-
ky,“ neodpustí si konečné 
slovo češtinář.

Roman KANTOR

Povinnosti pedagogů podle novely školského zákona
Jaké povinnosti stanovuje novela školského zákona?

Školský zákon byl novelizo-
ván zákonem č. 101/2017. 

Jednou ze změn je i  vlože-
ní nového § 22b o povinno-
stech pedagogických pra-
covníků, v  němž se sta-
noví:

„Pedagogický pracovník je 
povinen:

a) vykonávat pedagogic-

kou činnost v souladu se zá-
sadami a cíli vzdělávání,

b) chránit a  respekto-
vat práva dítěte, žáka nebo 
studenta,

c) chránit bezpečí a zdra-
ví dítěte, žáka a  studenta 
a předcházet všem formám 
rizikového chování ve ško-
lách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k  vý-
chově a  vzdělávání vytvářet 
pozitivní a bezpečné klima ve 
školním prostředí a podporo-
vat jeho rozvoj,

e) zachovávat mlčenli-
vost a  chránit před zneuži-
tím osobní údaje, informa-
ce o  zdravotním stavu dě-
tí, žáků a studentů a výsled-
ky poradenské pomoci škol-
ského poradenského zaříze-

ní a školního poradenského 
pracoviště, s nimiž přišel do 
styku,

f) poskytovat dítěti, žá-
ku, studentovi nebo zákon-
nému zástupci nezletilé-
ho dítěte nebo žáka infor-
mace spojené s  výchovou 
a vzděláváním.“

Tato změna školského zá-
kona nabyla účinnosti dnem 
1. září 2017.

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Pracovní smlouva a odvod na zdravotní pojištění
Je stanovena částka, do které se neodvádí pojistné 
na zdravotní pojištění?

Na rozdíl od dohod o pra-
cích konaných mimo pra-

covní poměr není u pracovní 
smlouvy pro vznik účasti na 
zdravotním pojištění stanove-
na žádná příjmová hranice. To 
znamená, že pojistné se platí 
z jakékoliv částky zúčtované-
ho příjmu, případně i s potře-
bou dodržet při odvodu po-
jistného minimální vyměřova-
cí základ. Pokud by zaměst-
nání trvalo pouze po část ka-
lendářního měsíce, musí být 
dodržena poměrná část mini-
málního vyměřovacího zákla-
du podle počtu kalendářních 
dnů trvání zaměstnání v pří-
slušném kalendářním měsíci.

Uvedeme příklad z minulé-
ho roku. Zaměstnanec pra-
cující na kratší pracovní dobu 
ukončil své jediné zaměstná-
ní dne 21. října 2016 a  za 
odpracované dny mu byl zú-
čtován hrubý příjem ve výši 
7 250 Kč. V  tomto případě 
musí být pojistné na zdra-
votní pojištění odve-
deno nikoliv z  ak-
tuální celko-
vé výše 
mini-

mální mzdy, nýbrž alespoň 
z poměrné části minimálního 
vyměřovacího základu v ná-
vaznosti na počet kalendář-
ních dnů trvání zaměstná-

ní v  měsíci říjnu 
2016, kdy tato 
poměrná část 
minima činí 

6.387,09 Kč 

[(20:31) x 9.900]. Vzhledem 
k  tomu, že výší zúčtované-
ho příjmu je takto vypočtená 
poměrná část minimálního 
vyměřovacího základu pře-
kročena, je vyměřovacím zá-
kladem zaměstnance za mě-
síc říjen částka 7 250 Kč.

Minimální vyměřovací zá-
klad, respektive jeho poměrná 
část musí být dodrženy tehdy, 
pokud zaměstnanec nepatří 
mezi výjimky taxativně stano-
vené v § 3 zákona č. 592/1992 
Sb., o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění.
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Učitelkám z Polska se u nás líbilo
Základní školu v Ostrově na 

Karlovarsku navštívilo pět 
polských kolegyň z města Bia-
lystok. Jejich návštěva proběh-
la v rámci projektu Erasmus+, 
ve kterém jsou obě školy, čes-
ká i polská, zainteresovány od 
roku 2016. Během týdenního 
pobytu se paní učitelky byly ta-
ké podívat na Městském gym-
náziu a základní škole v Jirko-
vě. V obou školách se sezná-
mily se způsoby výuky a pro-

hlédly si prostředí, ve kterém 
se vzdělávají naše děti. Součás-
tí návštěvy byla také prohlídka 
azylového domu pro matky 
s dětmi a domu pro osoby bez 
přístřeší, kde jim byly podány 
podrobné informace o těchto 
dvou zařízeních. Kromě toho 
jsme jim ukázali řadu krásných 
a  zajímavých míst našeho re-
gionu. A co se jim u nás nejví-
ce líbilo? Velmi pozitivní atmo-
sféra, relaxační koutky pro dě-

ti, velká budova školy, barev-
né obrazy na stěnách, student-
ské práce – malby a kresby vy-
povídající o pozitivní atmosfé-
ře školy.

Na společném setkání s pe-
dagogickým sborem naší školy 
představili naši hosté prezentaci 
zaměřenou na vzdělávání a čin-
nost zájmových útvarů v polské 
škole napříč jejím historickým 
spektrem. Vyměnili jsme si in-
formace o rozdílech a průběhu 
vzdělávání v obou zemích. Asi 
nejvíce nás zaujal fakt, že polští 
učitelé mohou každých sedm 
let, a to celkem třikrát během 
své pedagogické činnosti, čer-
pat roční placenou dovolenou.

Na dotaz, zda plánují něja-
kou další spolupráci s naší ško-
lou, učitelky odpověděly: „Pře-
mýšlíme o  vytvoření nového 
partnerského projektu. Zajíma-
vou myšlenkou by bylo vytvo-
ření projektu se zaměřením na 
spolupráci volejbalových tříd 
obou škol.“ Jana KAŠŠÁKOVÁ

Exaktní metody 
průzkumu památek
KAREL PAVELKA A KOL.

Kniha v samostatných kapi-
tolách představuje jednot-
livé metody, zabývá se je-
jich využitím v  dokumen-
tační praxi a názorně uka-
zuje i  vybrané provedené 
průzkumy. Jsou zde zastou-
peny i technologie zaměřo-
vání a dokumentace kleneb 
exaktními metodami. Mo-
nografii vydala Česká tech-
nika – nakladatelství ČVUT.

Znáte je?

Karel Pavelka a kolektiv

EXAKTNÍ
METODY
PRŮZKUMU
PAMÁTEK
S VYUŽITÍM GEODETICKÝCH 
A GEOFYZIKÁLNÍCH METOD

Vzdělávací program pro učitele základních škol
Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy

Česká školní inspekce v  rámci realizace individuálního projektu 
systémového Komplexní systém hodnocení připravila pro  pe-

dagogy základních škol vzdělávací program, jehož cílem je na-
bídnout pedagogům podrobnější seznámení s uvolněnými úlo-
hami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh 
z TIMSS 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky 
matematiky a přírodovědy.

Seminář je určen zejména pro učitele prvního stupně základních 
škol, přihlásit je však možné i pedagogy působící na 2. stupni či zástupce 
vedení školy. Přihlášeno může být i více účastníků za jednu školu.

Jednodenní semináře (9:00–15:00) pro  skupiny max. 15 účast-
níků se od října do prosince 2017 uskuteční ve většině krajů České 
republiky.

Pozvánky jsou základním školám v jednotlivých krajích zasílány 
také adresně prostřednictvím e-mailové zprávy, a to vždy s několika-
týdenním předstihem před prvním termínem konání vzdělávacího 
programu v daném regionu.

V případě zájmu o účast pedagogů je třeba, aby ředitel školy nahlá-
sil účastníky za svou školu na e-mailovou adresu registrace@csicr.cz.
Do  zprávy je třeba uvést jméno a  příjmení účastníka/účast-
níků, e-mail účastníka/účastníků a termín a místo vybraného 
semináře.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto vzdělávacích akcí 
lze využít systém InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), téma 
požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI.
Rámcový program
Pojetí matematiky a přírodovědy v TIMSS 2015
Práce s ukázkami testových úloh
Práce s uvolněnými úlohami TIMSS 2015 v modulu InspIS SET
Další možnosti využití modulu InspIS SET pro vlastní 
hodnocení školy
Reflexe výuky matematiky a přírodovědy v učitelském 
dotazníku mezinárodního šetření TIMSS 2015 a v národním 
inspekčním zjišťování

MÍSTO TERMÍNY

Hradec Králové: ADALBERTINUM, Československé armády 300
(Určeno pro Královéhradecký a Pardubický kraj.)

2. 10. | 3. 10. | 4. 10. | 5. 10. | 6. 10. | 9. 10. | 10. 10. | 
11. 10. | 12. 10. | 13. 10. | 16. 10.

Jihlava: JMA stavební, spol. s r. o., Pávovská 4493/15b 16. 10. | 17. 10. | 18. 10. | 19. 10. | 20. 10.
Karlovy Vary: TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o., T. G. Masaryka 1/559 18. 10. | 19. 10. | 20. 10. | 23. 10. | 24. 10. | 25. 10.
Plzeň: Veřejná informační služba, spol. s r. o., Farského 14 2. 10. | 3. 10. | 4. 10. | 5. 10. | 6. 10. | 9. 10. | 10. 10. | 11. 10.
Ústí nad Labem: JA CER – CZ, a. s., nám. Prokopa Velikého 466 2. 10. | 3. 10. | 4. 10. | 5. 10. | 6. 10.
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Cyril Höschl, lékař-psychiatr
„Otázka výchovných zásad by mě-

la vždy zahrnovat oba rodiče a  ně-
kdy i širší příbuzenstvo. Já byl ve vý-
chově liberální, nezakazoval jsem, ne-
kontroloval, moc neradil, nenabádal, 
tu a tam jsem vyjádřil svůj názor. Usměrňovat jsem se snažil na-
stavováním podmínek spíše než nařizováním. O škole dětí jsem 
skoro neměl přehled, někdy jsem ani pořádně nevěděl, do kte-
ré vlastně chodí třídy. Na rodičovské schůzce ve škole jsem byl 
v průběhu 48 let (4krát 12) snad dvakrát. Naopak moje žena by-
la úzkostnější, chodila s dětmi do hudebky, tu a tam i na tříd-
ní schůzky, věděla, jak jsou na  tom, ptala se, zda mají čepici 
a šálu a podobně. Řekl bych, že tyhle dva přístupy se vzájem-
ně neutralizovaly.

Univerzální rada, jak vychovávat děti, není, protože i děti v jed-
né rodině se poněkud liší genetickou výbavou a různými zážitky, 
takže přístup k nim se musí většinou rovněž lišit. Holčičky bývají 
pořádnější a svědomitější, kluci méně. Už to znamená trochu ji-
ný přístup. Nadrzlé dítě by se občas mělo trochu srazit, zakřiknu-
té povzbudit, úzkostné trénovat, adrenalinové tu a tam postra-
šit. Kdyby se výchovné zásady vešly do jednoho odstavce, asi by 
svět vypadal úplně jinak.“

Děti: Karolina, Kristina, Cyril a  Patrik; 4 vnoučata (2 kluci, 
2 děvčata)

Karel Schwarzenberg, 
čestný předseda TOP 09

„Zásady při výchově mých dětí jsem 
– někdy asi i  nevědomky – převzal 
od svých rodičů. V první řadě to byla 
hluboká víra, neboť jak má matka, tak 
i otec, byť každý odlišným způsobem, 
byli velcí katolíci. Pak to bylo přesvěd-
čení rodičů, že nám bylo dáno shůry 
mnoho darů – jméno, z toho vyplýva-
jící společenské postavení, ale i maje-
tek – a za toto vše se musíme zodpovídat. A že tato odpovědnost 
neplatí jen pro osobní život, nýbrž i ve vztahu k širšímu okolí, ať 
už to byla rodina, či podnik, nebo činnost ve společnosti – po-
litická, kulturní či jiná. A moji rodiče mě vychovali dobře, takže 
o to samé jsem se snažil i já u svých dětí. Jistě, byla období, kte-
rá lze nazvat kritická, ale to asi zažijí všichni rodiče. Obával jsem 
se o ně, ale důležité je, že se ta doba překonala. Výchovné zása-
dy jsem tedy neměl nikterak zvláštní. Ze svých dětí mám dnes ra-
dost. Z toho soudím, že jsem je také vychoval dobře.“

Děti: Jan Nepomuk, Anna Karolína a Karel Filip
(Karel Schwarzenberg, v němčině plným jménem Karl Johan-

nes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena 
zu Schwarzenberg)

Lubomír Brabec, 
kytarový virtuos

„Myslím si, že jsem děti vychovával 
přísně a tak trochu sparťansky. Mož-
ná jsem to někdy až přeháněl, ale obě 
dcery to přežily. Když bylo Alžbětě půl 
roku, dostala od Ježíška svůj první pé-
řový spacák. S téměř ročním mimin-
kem jsme celé léto tábořili na Šuma-
vě. Koupali jsme ji jen v ledových vodách Otavy a po našem ná-
vratu domů do Prahy, když jsme před sprchováním neodtoči-
li kohoutek a nevypustili všechnu teplou vodu, vždy křičela: Pá-
líííí, pálíííííí! S každou ze svých dcer, když jim byly tak čtyři či pět, 
jsem absolvoval podzimní přechod Krkonoš. Já s batohem na zá-
dech, aby si do něj mohly vlézt, kdyby už nemohly – ony s nad-
šením a natěšeny na pohádky, které jsem si pro ně o každém kr-
konošském kopci, cestě či boudě vymýšlel, aby cesta lépe ubíha-
la. Dívali jsme se na podzimním sluncem zalité hory a pod námi 
se rozprostíralo moře jak z peří načechraných inverzních oblaků, 
z kterého v dálce vystupovaly špičky kopců a hor jako malé moř-
ské ostrůvky, na nichž sídlili piráti nebo byl ukryt poklad. Krko-
nošské boudy v dálce se proměnily v tajemné hrady a sídla čaro-
dějů. Rozuměli jsme si a bylo nám spolu dobře.“

Děti: Alžběta, Apolena

Jaroslav Dušek, herec
„Snad jsem ani žádné určité zásady 

neměl, ale vím, že dnes bych své dě-
ti vychovával jinak. Pořád totiž věřím, 
že děti si vybírají své rodiče, že přichá-
zejí za rodiči, protože je chtějí. Jedné 
hlavní zásady jsem se ale držel: moc 
se jim neplést do jejich hraní a co nej-
víc je nechat tak, aby si mohly dělat, co chtějí. Když mi bylo de-

Eva Salzmannová, herečka
„Syna jsem se snažila přesvědčit 

především o tom, že vzdělání je čímsi 
pro život podstatným a zásadním. Ve-
den silou své osobnosti se rozhodl, že 
se bude vzdělávat zcela sám, nezávis-
le na našem školství a pouze v tom, co 
považuje on za užitečné. Nyní tedy jen 
z dálky trpně pozoruji, jaké to bude mít výsledky. Zatím je jisté, že 
mluví na rozdíl ode mne výborně anglicky, ač jsem ho s učebnicí 
angličtiny nikdy neviděla, zatímco já mám z angličtiny maturitu. 
Obávám se ovšem, že vůbec netuší, co je to binomická věta. Asi 
je těžké si připustit, že některé vlastnosti se nám jako bumerang 
vracejí v našich dětech, ovšem patřičně zvětšeny a sytě probar-
veny. V tomto případě je řeč o svéhlavosti. Takže žádným arbit-
rem na výchovu dětí nejsem. Tento svůj neúspěch si kompenzu-
ji učením herectví na Divadelní fakultě AMU, kde už ale mám co 
do činění s hotovými, dospělými lidmi, i když tam učíme, že dob-
rý herec má zůstat tak trochu dítětem. Takže jsem zvědavá, jaký 
bumerang nám za pár let do českého divadla přiletí.“

Syn Kryštof

Jaké zásady se vám os vědčily při výchově dětí?
Otázku jsme položili několika známým osobnostem

Stranu připravila Eva ROKYTOVÁ

set, tak mi můj tatínek řekl: „Tvůj život je tvůj život, rozhodu-
ješ si o něm sám. Mě se můžeš zeptat na názor, a jestli chceš, 
tak se jím můžeš řídit, ale nemusíš – stejně se budeš rozhodovat 
ty.“ A já jsem si právě toto z dětství ohromně pamatoval, proto-
že se mi to zdálo jako nejsilnější zpráva. V tom smyslu jsem pak 
vychovával i své děti.“

Děti: Martin, Agáta
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Zdravé a chutné svačiny pro školáky
Mnozí lidé si stále myslí, že 

nejdůležitějšími jídly dne jsou 
snídaně, obědy a večeře. Prav-
dou však je, že nezastupi-
telné místo v každodenním jí-
delníčku nejen dospělého člo-
věka, ale především dítěte jsou 
dopolední a  odpolední sva-
činy. Z průzkumu o dětských 
svačinách, realizovaného spo-
lečností Max Sport, vyplynulo, 
že:
► 47 % dětí sní pokaždé sva-

činu ve škole, 52 % ji někdy 
donese zpět.

► 76 % rodičů dbá při přípravě 
svačiny na  zdravé složení 
jednotlivých potravin.

► 81 % respondentů 
dává svému dítěti 
na svačinu ovoce.

► V  České republice 
pravidelně sportuje 
více než 80 % dětí.
Svačina má v denním 

režimu příjmu potravy svoje 
pevné místo. Je důležité, aby 
rodiče učili své děti správné 

stravovací návyky už od útlého 
věku. Výběr vhodné, vyvážené 
a pro dítě prospěšné svačiny je 
velmi podstatný. 76 % dotáza-
ných uvažuje při přípravě sva-
činy o zdravém složení jednot-
livých potravin. Pro  více než 
dvě třetiny dotázaných je dů-
ležitá chuť jídla.

Pro  správný a  zdravý vývoj 

dětského organismu je nutné 
velké množství různorodých ži-
vin, vitamínů či minerálních lá-
tek, které by měly být obsa-
žené v každém jídle. Okolo tří 
čtvrtin rodičů nejčastěji dává 
svému dítěti ke svačině ovoce 
(81,2 %) či  šunku (72,7 %). 
Naopak nejméně zastoupe-
nými potravinami ve svačinách 
školou povinných dětí jsou su-
šenky (8,2 %) a  smetanové 
a tvarohové dezerty (10,9 %). 
Pokud jde o výběr pečiva, více 
než polovina dává dítěti ce-
reální nebo celozrnné pečivo, 
téměř třetina balí svým dětem 
do školy pečivo sladké.

Jednatel firmy Max 
Sport Martin Poledna 
k výsledkům průzkumu 
dodává: „Jsme rádi, že 
95 % rodičů pravidelně 
chystá svým dětem sva-
činu. Pomocí jim bude 

i  naše nová tyčinka Fit Kid, 
zdravá alternativa pro svačiny 
do školy či na výlety.“

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
V jakých příchutích je 
tyčinka Fit Kid k dostání?

Více na http://maxsportnu-
trition.com/cz.

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme tři výherce, kteří obdrží 
balíček se zdravou svačinou. 
Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
15. října 2017. Do předmětu 
uveďte „Svačina“.

Výhra bude po ukončení 
soutěže k vyzvednutí v redakci 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V případě, 
že výhra nebude vyzvednuta 
do tří týdnů od vyhlášení vý-
sledků, bude postoupena ná-
hradnímu výherci. Na výhru 
nevzniká právní nárok.

Reparil® Dragées 
– proti otokům nohou a křečovým žilám

Míváte oteklé nohy a  po-
cit, že jsou neuvěřitelně 

těžké? Nejspíše máte problém 
s  chronickou žilní nedostateč-
ností dolních končetin, která se 
dále projevuje křečovými žilami, 
bolestí, únavou, svěděním, na-
pětím nebo křečemi v  lýtkách. 
S  těmito nepříjemnostmi vám 
dokáže pomoci Reparil Dragées 
díky obsahu escinu – léčivé látky 
jírovce maďalu.

Escin dokáže redukovat průnik 
tekutiny cévní stěnou do tkání, 
čímž rychle odstraňuje obtíže 

způsobené místním otokem. 
Kromě toho, že redukuje otoky, 
působí také protizánětlivě, zvy-
šuje napětí kapilár, zlepšuje mi-
krocirkulaci krve, a dokonce má 
antioxidační vlastnosti.

Reparil Dragées je dostupný 
bez  lékařského předpisu a mo-
hou ho užívat dospělí i děti.

Reparil® Ice-Spray 
– pomůže při sportovních úrazech

Nedokážete vydržet ani den 
bez  pohybu? Nebo si ale-

spoň jednou za čas rekreačně za-
sportujete? Vyplatí se mít 
pro  jistotu při ruce R epa-
ril® Ice-Spray, pomocníka 
při drobných sportovních 
úrazech. Dokáže účinně 
ochladit pohmožděniny, 
přinese úlevu v  případě 
vymknutí, svalových kře-
čích a také při tvorbě he-
matomu. Díky chladivému 
efektu spreje se okamžitě 
zbavíte bolesti.

Reparil® Ice-Spray je 
dostupný bez  lékařského 
předpisu. Je vyroben 

bez konzervačních látek.
Pokud se tedy nějak zraníte, 

aplikujte přípravek ihned, a to ze 
vzdálenosti alespoň 15 cm 
od postižené kůže. V pří-
padě potřeby ho použijte 
několikrát za  den. Aby 
byla zabezpečena kva-
lita přípravku a  správná 
funkce aplikačního sys-
tému, láhev se sprejem se 
nesmí míchat. Reparil® 
Ice-Spray má příjemnou 
vůni a je velmi dobře sná-
šen. Neaplikujte ho na sliz-
nice a otevřené rány. Ne-
používejte u kojenců a dětí 
do 6 let.

Reparil® Gel N 
– na výrony, pohmožděniny nebo vymknutí

Každému z  nás se občas 
stane, že špatně došlápne, 

o něco se praští nebo si udělá 
modřinu. Tuto nepříjemnou tu-
pou bolest známe všichni moc 
dobře. Proč ale trpět, když si 
postižené místo můžeme potřít 
gelem Reparil? Ten je přímo ur-

čen na zlepšení obtíží spojených 
s tupými poraněními, jako je vy-
mknutí, pohmoždění, hematom 
nebo výron.

Přípravek obsahuje léčivé látky 
escin a  diethylamin salicylát 
(DES). Lokálním působením 
těchto látek dochází ke  zmen-

Na pohmožděniny a otoky s Reparilem
šení otoků, potlačení zánětu 
a bolesti. Escin konkrétně zmen-

šuje otok posílením žilní stěny, 
DES zase redukuje bolest a zá-
nět. Forma gelu zaručuje pří-
jemný chladivý efekt.

Můžete ho využít při  sporto-
vání, turistice, úrazech na pra-
covišti. Je dostupný bez  lékař-
ského předpisu.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

Výherci soutěže DO VODY: D. Prajznerová, K. Dosoudilová, J. Hornová, H. Smolíková, A. Valešová Výhercům blahopřejeme.
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