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KOMENTÁŘ

Každé dítě má nárok  
na kvalitní vzdělávání

Nedávno jmenovaný ředitel 
Cermatu Miroslav Krejčí, 
bývalý IT specialista, se v roz-
hovoru pro iDNES.cz nechal 
slyšet, že hodlá do tří let spus-
tit digitalizaci státních matu-
ritních testů. Nic nového pod 
sluncem. Před časem o nich 
básnil bývalý ministr Petr 
Gazdík. Mnohem dříve volal 
po e-maturitách ministerský 
vizionář Marcel Chládek. Už 
v roce 2015 předložil Sobot-
kově vládě stostránkový mate-
riál k zamýšleným změnám ve 
školství. Jednou z nich měla 
být právě elektronizace matu-
rit. Hodně mu vadil jejich drahý 
tisk a zastaralý rozvoz auty do 
všech škol. Jeho volání však 
nikdo nevyslyšel. Nový ředitel 
Cermatu věří, že digitalizaci 
testů zvládnou do roku 2025. 
Dřív to prý nikdo nestihne. Ze 
slavné a  předražené státní 
maturity dnes zůstal jen ostře 
sledovaný didaktický test. Vše 
ostatní se postupně vrátilo do 
škol. Laikovi se nechce věřit, 
že po tolika dlouhých letech 
slibů není možné digitálně 
zpracovat a  „dopravit“ testy 
do školních lavic. À propos, 
za poslední půlrok se v Cer-
matu už vystřídali tři šéfové. 
Kde máme jistotu, že právě 
Miroslav Krejčí nebo stávající 
ministr Vladimír Balaš vydrží 
do zamýšleného roku 2025? 
Po deseti letech planého sli-
bování by se konečně mohly 
spustit digitální maturity. V té 
době už nemusejí žádné státní 
testy být. Hodně desítek mi- 
lionů by se ušetřilo. KR
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Úvahy o  tom, zda učivo základních škol 
členit na tzv. „jádrové“ a „rozšiřující“, jsou 
poněkud zavádějící. Nejenom zahraniční 
odborníci radí, aby si děti do patnácti let 
osvojovaly tentýž učební obsah. 
Rozdíl ve schopnostech žáků není 

z  počátku vzdělávání příliš výrazný, proto 
je snadnější usilovat o  to, aby ve škole 
nikdo nezaostával. Každý demokratický 
školský systém chce být ve své podstatě 
spravedlivý a  rovný. Má zabezpečit všem 
dětem odpovídající podmínky ke kvalitnímu 
vzdělávání. A stejné příležitosti, bez ohledu 
na jejich rozdílné sociální a rodinné zázemí. 
Brzké rozdělování dětí do skupin podle jejich 
výsledků a schopností se neosvědčilo ani 
v zemích, které dnes dosahují v mezinárod-
ním srovnání PISA výrazných úspěchů. 
Důležitá je včasná, průběžná a  důsledná 

pomoc slabším žákům nejen ve škole, ale 
i v domácím prostředí. Ve Finsku a Kanadě 
vznikla zvláštní skupina učitelů, kteří se 
zaměřují na individuální doučování žáků. 
V  asijských zemích jim pomáhají učitelé 

daného předmětu. Obdobně nezapomínají ani 
na talentované žáky. Dosahované výsledky se 
ve finských školách vzájemně málo odlišují. 
Pedagogové vyučují podobně. Obvykle volí 
menší rozsah učiva, který důkladně a vytrvale 
opakují a procvičují. Ani v Japonsku netvoří 
děti do patnácti let skupiny podle dosahova-
ných výkonů a schopností. Požadavky jsou 
pro všechny stejně náročné. 
Důležité je podporovat děti ve složitých 

úkolech a současně neslevovat z obtížnosti. 
Pokud bychom do našich základních škol 
vnášeli dvojí obsah učiva, byl by to zjevný 
tlak na nespravedlnost a  nerovnost. Je 
třeba všem dětem dát stejnou příležitost, 
jejich případné dílčí individuální nedostatky 
odstraňovat mimo jiné propracovaným 
systémem doučování a podporou učitelů. 
Podmínkou je kvalitní příprava vzdělávacích 
programů, cíleně se soustředit na vybraná 
témata a  ta zvládat do hloubky. K  tomu 
ovšem musejí mít učitelé odpovídající pod-
mínky, o nichž se bohužel příliš nemluví.

RK
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NA POMOC ŠKOLÁM

Existují postupy, metody a  strate-
gie, které mohou tyto negativní jevy 
pomoci řešit, případně je ve třídě 
významně zmírnit. O  užitečné tipy 
z  praxe se podělil uznávaný britský 
pedagog Rob Plevin, jehož metodám 
se v tomto článku věnujeme. Text popi-
suje konkrétní kroky, jak třídu zklidnit 
před výukou. Postupy jsou vhodné 
zejména pro třídy s žáky s mimořádně 
náročným, případně výrazně hlučným 
chováním.
Jednou z  Plevinových metod je, 

že důležité je nekřičet a  pokusit se 
žáky spíše pozvolna zklidnit tím, že 
si s  nimi chvilku neformálně popo-
vídáme, vyhneme se konfrontacím 
a vyzdvihneme chování, které od nich 
očekáváme. Většina těchto kroků by 
měla probíhat už během čekání dětí 
před učebnou, aby do třídy nevstoupily 
podle svých pravidel, ale podle pravidel 
vás jako učitele. 
Na následujících řádcích si ve čty-

řech krocích podrobněji popíšeme, 
jak třídu dostat do učebny a připravit 
ji k výuce tak, aby děti působily co nej-
méně rozruchu a nenarušovaly hodinu. 
Rob Plevin připomíná, že tyto strategie 
pomůžou i s problematickými třídami, 
které si navykly na špatné chování.

První krok ke zklidnění:  
Jasné instrukce
Prvním krokem k  utišení a  správ-
nému naladění žáků je dát třídě jasné 
instrukce. Dosud jsme k  dětem při-
stupovali spíše neformálně, uvolněně, 
prohodili jsme pár slov s menšími sku-
pinkami i jednotlivci. Jakmile chceme 
žáky oslovit všechny jako celistvou 
třídu, musíme změnit hlasitost a  tón 
hlasu, a  tím rozlišit mezi časem, kdy 
si neformálně povídáme, a časem, kdy 

se máme věnovat práci. Rob Plevin tak 
doporučuje přesunout se od třídy kou-
sek dál a mluvit hlasitěji. Z této pozice 
máme dávat třídě naprosto jasné 
a  jednoznačné instrukce, abychom 
se vyhnuli nedorozumění a  hlavně 
abychom žákům nedali žádný prostor 
nebo záminku provádět něco jiného 
než to, co od nich očekáváme. 
Rob Plevin uvádí tento příklad: 

Pokud budeme chtít po žácích, aby 
se před učebnou seřadili a utišili, prav-
děpodobně to nebude ta nejvhodnější 
instrukce, protože někteří žáci si budou 
i nadále povídat. Když potom konkrétní 

žáky oslovíme a připomeneme jim, že 
mají být potichu, oni nejspíš pouze 
odvětí, že přece potichu jsou. Lepší 
je tak zcela jasně a srozumitelně sdě-
lit vaše očekávání. Příkladem jasné 
instrukce může být třeba: „Seřaďte se 
prosím bez mluvení.“ 

Druhý krok:  
Do třídy po skupinkách
Druhým krokem je vpustit do učebny 
první skupinu žáků – jde o  ty děti, 
které zareagují na přání učitele oka-
mžitě. Tyto žáky navrhuje Rob Plevin 
posunout v  řadě dopředu a ocenit je 
za jejich spolupráci a rychlé poslech-
nutí. Žáky, kteří se takto zklidnili a jsou 
naladění na výuku, je možné poslat do 
třídy s  instrukcemi, aby se usadili na 
svá místa a začali pracovat. 
Tři důležité věci, které  
je třeba připravit předem
Před samotnou výukou je třeba mít 
zajištěno několik věcí, aby se nám žáci 
uvnitř třídy „nerozprchli“ a  nezačali 
dělat, co se jim zlíbí: 
  První z nich je zasedací pořádek, 
v němž učitel přesně určí, kde má 
kdo sedět. Je možné to provést 
buď tak, že se na zeď pověsí plán 
lavic se jmény, nebo je možné na 
lavice umístit kartičky se jmény. Je 
to důležité, jelikož učitel své žáky 
zná a  dokáže předem předvídat, 
jaké místo je pro koho vhodné, kde 
bude docházet k nejmenšímu vzá-
jemnému rozptylování. Rob Plevin 
navrhuje usadit děti s  náročným 
chováním dopředu tak, aby mezi 
sebou měly určité rozestupy, a  ty 
žáky s méně náročným chováním 
dozadu. Řízení třídy spočívá z velké 
části v předvídání problémů a před-
cházení jim a právě to by mělo být 

Tipy na práci s extrémně 
hlučnými žáky
S hlukem a vyrušováním během výuky se v praxi setkal asi každý 
učitel. Ne u všech žáků však stačí k uklidnění situace běžné 
napomenutí. Zvýšená hlasitost a překřikování během výuky 
ruší nejen učitele, ale i všechny žáky, kteří by si přáli pochopit 
probíranou látku. 

1. KROK – JASNÉ INSTRUKCE –
SDĚLIT ZŘETELNĚ SVÁ OČEKÁVÁNÍ

Dávat jasné pokyny.

2. KROK – VPUSTIT DO TŘÍDY SKUPINY 
ŽÁKŮ PŘIPRAVENÝCH NA VÝUKU

Pustit do učebny první skupinu 
dětí (a mít připravený zasedací 

pořádek, pomůcky, aktivitu).

3. KROK – OPAKOVANÉ SDĚLENÍ

Zopakovat jasné pokyny (a tím 
vyfiltrovat žáky s problémy).

4. KROK – POSKYTNUTÍ PODPORY NAVÍC 
TĚM ŽÁKŮM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ

Věnovat pozornost 
problematickým dětem 

a podpořit je.
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vzato v  úvahu při tvorbě zaseda-
cího pořádku. 
  Druhou věcí, kterou je třeba si 
předem připravit, jsou učební 
pomůcky. Podle Roba Plevina ale 
nejde jen o ty pro učitele, ale i pro 
žáky. Na každé lavici by podle něj 
měly čekat nachystané pomůcky 
pro případ, že dětem bude chybět 
tužka, papír, pravítko nebo cokoliv, 
co by mohly na hodině potřebo-
vat. Eliminuje se tím tak chaos 
a překřikování mezi žáky s žádostí 
o zápůjčky.
  Třetí věcí, kterou je třeba si pře-
dem připravit, je nějaká aktivita, 
kterou začne práce ve třídě. Její 
volba je velmi důležitá – neměla 
by vyžadovat žádné zásahy učitele 

nebo dodatečné pokyny k  tomu, 
aby se do ní žáci mohli pustit. Vše, 
co by mělo být třeba, jsou instrukce 
na tabuli nebo na papíru na lavicích 
žáků. Smyslem je žáky na chvíli 
zaměstnat, zatímco učitel je ještě 
před učebnou a zabývá se zbytkem 
třídy.

Třetí a čtvrtý krok:  
Opakování instrukcí a podpora
Třetí krok spočívá v  zopakování 
instrukcí zbytku třídy, který ještě 

postává před učebnou. V návaznosti 
na to by měla vzniknout další sku-
pinka těch, kteří budou zklidnění nato-
lik, aby mohli vstoupit do místnosti. 
Metoda tak umožní odfiltrovat žáky, 
kteří by pravděpodobně v  učebně 
dělali nepořádek. Ti zůstanou na 
chodbě a lze u nich přistoupit ke čtvr-
tému kroku, a to poskytnutí podpory 
navíc.
V každé třídě jsou totiž žáci, kterým 

trvá déle, než se zklidní a připraví na 
hodinu. Někteří si do výuky přinášejí 
své osobní problémy, a když se s tím 
nic neudělá, často mohou být příčinou 
vyrušování. Může jít také o žáky, kteří 
si neudělali domácí úkoly a  do třídy 
se jim nechce, protože vědí, že z toho 
budou potíže. Nebo může jít o  děti, 
které mají problémy se šikanou, popří-
padě o třídního klauna vyhledávajícího 
pozornost. Na Plevinově metodě je 
skvělé, že umožňuje podobné pro-
blémy řešit ještě předtím, než začnou 
narušovat hodinu. 
Způsob řešení nespočívá v  křičení 

na žáky, ale v  poskytnutí podpory 
navíc. Je třeba dětem vysvětlit, že se 
jim jako učitelé snažíte pomoct uspět 
v životě, a jestli jsou nějaké problémy, 
které výuce brání, pokusíte se je s nimi 
vyřešit, aby mohli být na hodině spo-
kojenější. Stejně jako ostatním žákům 
byste jim měli také nastínit zasedací 
pořádek s tím, že je to příležitost spo-
lečně pracovat na problémech, které 
v  hodinách mají. K  tomu má dopo-
moct to, že budou sedět blíže k učiteli, 
který se jim tak bude moci více a indi-
viduálně věnovat. 
Je důležité si od žáků vyžádat sou-

hlas s  tímto postupem, protože je to 
zaváže k respektování plánu namísto 
toho, aby se hned po vstupu do třídy 
rozutekli a  dělali nepořádek. Po této 
rozmluvě by i  poslední žáci měli být 
připraveni vejít do třídy a  dát se do 
práce popsané na tabuli.

Autorský tým APIV B

NA POMOC ŠKOLÁM

Projekt Podpora společného vzdělávání 
v pedagogické praxi (APIV B) realizuje 
Národní pedagogický institut České 
republiky (www.npi.cz) a  je spolufi-
nancován EU. Tento projekt připravil 
interaktivní web Zapojmevšechny.cz.

V každé 
třídě jsou 
žáci, kterým 
trvá déle, 
než se 
zklidní
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ŠKOLSKÉ ODBORY

Ohlédnutí za tradicí  odborových protestů

Prohlášení odborových svazů ČMKOS 
přednesl předseda OS KOVO Roman Ďurčo
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ŠKOLSKÉ ODBORY

Současná situace může mnohým 
z  nás připomínat krizová léta 2010–
2013. Tehdy vláda ODS a TOP 09 dog-
maticky trvala na tom, že k prosperitě 
se „prošetříme a  proškrtáme“. Tak 
moc na tom trvala, až dokonce sní-
žila platy zaměstnancům ve veřejné 
sféře, dokonce i hasičům a policistům. 
Nakonec měla plná náměstí Palachovo 
i  Václavské, pamatujeme na nich 
hesla „odmítáme škrtformu; otevřete 
oči; STOP vládě“. V červnu 2011 jsme 
zažili největší stávku v  dopravě, kdy 
stálo i metro v Praze. Protesty vládu 
od jejích škrticích reforem neodradily, 
ale ve volbách občané s touto vládní 
koalicí zúčtovali. Byli jsme jedinou 
evropskou zemí, která na finanční krizi 
doplatila největším poklesem HDP. 

Pět minut po dvanácté  
proti chudobě
Píše se rok 2022 a  občané ČR na 

krizi tentokrát inflační a  energetickou 
opět doplácejí nejvíce ze všech zemí 
EU. Českomoravská konfederace odbo-

rových svazů (ČMKOS) svolává 8. září 
demonstraci proti chudobě do Prahy na 
Václavské náměstí pod heslem: Vládo, 
je „pět minut po dvanácté“. Ta již nedo-
sahuje mohutnosti podobných akcí 
z minulých let. Jde spíše o protest. Na 
demonstraci však zaznívají požadavky, 
které mají zabránit, aby se velká vět-
šina občanů nepropadala do chudoby 
a nebyla závislá na sociálních dávkách. 
Jde zejména o tato opatření:
  okamžité zavedení regulace cen 
základních životních potřeb a zpřís-
nění cenové kontroly,
  regulace cen potravin, energií, 
pohonných hmot, vody a  nájem-
ného,
  bezodkladné vypracování protikri-
zového plánu, který bude mj. obsa-
hovat prorůstová opatření,

  přednostně zaměřit výdaje stát-
ního rozpočtu na boj proti ekono-
mické krizi, 
  prosadit do daňových zákonů a dal-
ších opatření principy, na jejichž 
základě se na nákladech krize 
budou spravedlivě podílet všichni 
občané ČR i  firmy zde působící 
(nejen zaměstnanci a důchodci),
  zachování reálné kupní síly mezd 
a platů minimálně na úrovni roku 
2022,
  zvýšit minimální mzdu na 18 200 Kč 
ještě v roce 2022.

Podrobně ČMKOS seznámí vládu se 
svými požadavky na nejbližším jed-
nání tripartity.

Prohlášení odborových svazů 
Na demonstraci 8. září bylo před-
neseno Prohlášení odborových 
svazů ČMKOS s  výzvou vládě, aby 
urychleně řešila současnou kri-
tickou situaci v  České republice. 
Celé prohlášení naleznete mj. i  na 
webu školských odborů, adresa: 
www.skolskeodbory.cz.

KAŠ

Ohlédnutí za tradicí  odborových protestů
Tradice velkých odborových demonstrací, která začala v roce 
1997 stotisícovou demonstrací na Staroměstském náměstí 
následovanou zaplněnou Letnou v roce 2003, se zrodila 
doslova jako reakce na postoje vlád, které zaujímaly především 
k destrukci zákoníku práce a asociálním reformám.

Na demonstraci nechyběli 
ani členové školských odborů

Na  pódiu vystupovali představitelé jednotlivých 
odborových  svazů  a sympatizujících organizací
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K ZAMYŠLENÍ

Autorka knihy s podtitulem Tajemství 
úspěchu zemí s  nejlepším vzdělává-
ním na světě si vybrala, na základě 
výsledků mezinárodního srovnávání 
čtenářské, přírodovědné i  matema-
tické gramotnosti patnáctiletých 
žáků (PISA), pět zemí, které dosahují 
světově příkladných výsledků ve 
vzdělávání. V každé z nich, ve Finsku, 
Japonsku, Singapuru, Šanghaji 
a Kanadě, vždy strávila nejméně jeden 
měsíc. Navštěvovala místní školy. 
Diskutovala s učiteli a žáky. Pomáhala 
učit. Zkoumala historii, tradice a  kul-
turu dané země. 

Finsko a Japonsko…
Autorku Chytrozemě Lucy Crehan za- 
ujal ve finském školství například 

dobře fungující poradenský tým 
složený z  odborníků, kteří se sta-
rají o  duševní zdraví a  pohodu dětí. 
Jednotný školský systém usiluje 
ve Finsku o  to, aby se žádný žák 
v něm neztratil. Důraz klade na kva-
litní a  náročnou přípravu učitelů. 
V  Helsinkách se na jedno místo 
učitelského studia hlásí až deset 
uchazečů. Pedagogům s praxí nikdo 
nestojí za zády. Mají volnost. Těší se 
mimořádné důvěře a vyžaduje se od 
nich odpovědnost. Japonské školství 
zato vyniká řádem a přísným dodržo-
váním základních pravidel. Ve školách 
rozhoduje kolektivní odpovědnost 
a  společné studijní úsilí. Úspěchu 
může dosáhnout každý, ale jen za 
cenu zvýšené námahy a vytrvalé píle. 
Žákům vstřícně pomáhají nejen uči-
telé, ale zejména starostliví rodiče. 

Singapur, Šanghaj a Kanada…
Singapurské školství podporuje 
talent, ale současně vyžaduje od 
žáků každodenní pracovitost. Už 
ve dvanácti letech skládají životně 
náročnou zkoušku PSLE. Jak sami 
tvrdí, někdy z ní mají větší strach než 
ze smrti svých blízkých. Podle Crehan 
si Singapur vykupuje své úspěchy 
v  PISA velkým důrazem na potřebu 
náročného a  kvalitního vzdělávání. 
Základy čínského školství vycházejí 
z  historie, bohatých tradic a  asijské 
kultury. V  Šanghaji se Crehan mno-
hokrát přesvědčila, že u  žáků roz-
hodují především snaha, sebekázeň 
a  houževnatost. Vítězí myšlenka, že 
„úkol můžou splnit všichni, když se 
budou snažit“. V  osmnácti letech 
čeká zájemce o vysokou školu exis-
tenční zkouška kao-kchao. Zásadně 
ovlivňuje budoucí život, zaměstnání, 

ale i  manželství. Škola se nevyhýbá 
memorování a  drilu. V  posledních 
letech se častěji prosazuje „podpora 
nezávislého myšlení žáků a  jejich 
svobodného vyjadřování a kreativity“. 
Tvůrčí síla Kanady zase spočívá v její 
rozmanitosti. Dřívější dvojkolejné 
vzdělávání, odborné a akademické, se 
postupně proměnilo v jednotné škol-
ství. Systém vychází více vstříc indivi-
duálním potřebám žáků. Do čtrnácti 
let se nerozdělují do skupin podle 
schopností a  studijních výsledků. 
V Kanadě se žáci učí vůdčím doved-
nostem, zvládání osobních problémů 
a překážek. Dobré výsledky práce škol 
přičítají kvalitním učitelům.

Nedrilovat jen kvůli testům
V  závěru své knihy shrnuje autorka 
Lucy Crehan pět zásad úspěšných 
a spravedlivých vzdělávacích systémů. 
Podle ní například neuspějí výukové 
programy škol, pokud budou existo-
vat zkoušky (testy), „u  kterých se dá 
nejlépe uspět pomocí memorování 
a  drilování“. Kniha CHYTROZEMĚ 
vyniká srozumitelným a  přitažlivým 
jazykem. Obsahuje oživující repor-
tážní prvky s  prožitými osobními 
příběhy, jimiž se vyvažují a  vyhodno-
cují strohá fakta a získané poznatky. 
Spisovatelka je vzájemně porovnává 
a  třídí. Dovedně se opírá o  bohatou 
sekundární literaturu a účelně využívá 
rozsáhlý poznámkový aparát. Nikomu 
své názory a komentáře nevnucuje, ale 
nabízí ke zralé úvaze.  

(ROK)

Nejúspěšnější vzdělávací 
systémy inspirují
Většina zemí touží po úspěšném systému vzdělávání. Britská 
učitelka, výzkumnice a mezinárodní poradkyně Lucy Crehan 
zpracovala ve své knize CHYTROZEMĚ (nakladatelství 
Audiolibrix, 2022) osobní zkušenosti a poznatky z těch 
nejlepších vzdělávacích systémů světa. 

Úspěchu může dosáhnout 
každý, cenou za to je 

vytrvalá píle
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právník radí

Zaměstnanec pobírá nemocenské 
dávky již rok a zakrátko skončí doba, 
po kterou má na dávky nárok. Je ale 
hospitalizovaný, což ještě nějaký čas 
bude trvat. Prodlouží se pobírání 
nemocenského automaticky o dobu 
pobytu v nemocnici?
Podpůrčí dobu u  nemocenského 

upravuje § 26 až § 28 zákona 
č.  187/2006 Sb., o  nemocenském 
pojištění. Na daný případ, to je mož-
nost vyplácení nemocenského po 
uplynutí podpůrčí doby, je nutno 
aplikovat § 27 uvedeného zákona. 
Nemocenské může být vypláceno i po 
uplynutí podpůrčí doby (která činí 380 
dní), ovšem nedochází k  tomu auto-
maticky a dočasně práce neschopný 
pojištěnec musí o další výplatu nemo-
cenského požádat písemně OSSZ 
(okresní správu sociálního zabez-
pečení, Pražskou správu sociálního 
zabezpečení anebo městskou správu 
sociálního zabezpečení), která nemo-
censké vyplácí. Žádost je nejlepší 
podat cca 1 měsíc před uplynutím 
podpůrčí doby, nelze ji však podat poz-
ději než do 3 měsíců ode dne, kterým 
podpůrčí doba uplynula. Doporučený 
vzor žádosti o výplatu nemocenského 
po uplynutí podpůrčí doby je k dispo-
zici na každé OSSZ a na webu ČSSZ 
v sekci Tiskopisy. Na základě posou-
zení zdravotního stavu pojištěnce 
lékařem lékařské posudkové služby 
příslušná OSSZ vydá rozhodnutí. Je-li 
rozhodnutím OSSZ přiznána výplata 
nemocenského na další období, pak při 
jednotlivém prodloužení výplaty nemo-
cenského může doba tohoto prodlou-
žení činit maximálně tři měsíce. Žádost 
o  výplatu nemocenského po uplynutí 

podpůrčí doby lze podat i opakovaně, 
přičemž vždy musí být žádost podána 
nejpozději tři měsíce ode dne, kterým 
podpůrčí doba uplynula (podpůrčí 
dobou je doba, po kterou má být nemo-
censké vypláceno, např. na základě 
rozhodnutí OSSZ). Nemocenské může 

být na základě všech podaných žádostí 
vypláceno nejdéle po dobu 350 kalen-
dářních dnů. Žádost se podá u OSSZ, 
která žadateli dávku vyplácí. Do žádosti 
lékař, který mu vystavil neschopenku, 
uvede důvody, pro které je třeba posou-
dit trvání jeho pracovní neschopnosti.

Prodloužení pobírání nemocenské dávky

Jak je v  platném znění školského 
zákona upraveno ukončení funkce 
člena školské rady před uplynutím 
funkčního období?
Funkce člena školské rady skončí 

před uplynutím funkčního období 
podle ustanovení § 167 odst. 9 škol-
ského zákona v těchto případech:
a) vzdáním se funkce písemným 

prohlášením do rukou předsedy škol-
ské rady,
b) dnem doručení písemného odvo-

lání jmenovaného člena školské rady 

zřizovatelem do rukou předsedy škol-
ské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle 

odstavce 2 věty třetí (to je, když se člen 
školské rady stane ředitelem školy),
d) v případě opakované neomluvené 

neúčasti na zasedání školské rady, 
pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena 

školské rady zvolen nový člen v před-
časných volbách podle odstavce 
8 věty první (předčasné volby do 
funkce voleného člena školské rady 

lze konat, požádá-li o  to ředitele 
školy alespoň většina voličů opráv-
něných volit tohoto člena školské 
rady, která je podle volebního řádu 
nezbytná ke zvolení člena školské 
rady),
f) dnem, kdy zástupce pedagogic-

kých pracovníků přestane být v základ-
ním pracovněprávním vztahu ke škole 
nebo u  zákonných zástupců nezleti-
lých žáků nebo studentů dnem, kdy 
přestane být tento nezletilý žák žákem 
či studentem školy.

Ukončení funkce člena školské rady
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právník radí

S  naší zaměstnankyní (pedagogický 
pracovník na ZŠ) jsme sjednotili 
dodatek k pracovní smlouvě, kde na 
její žádost bylo upraveno rozvržení 
pracovní doby. Od podepsání dodatku 
uplynula již dlouhá doba a z provoz-
ních důvodů by škola potřebovala, aby 
se pracovní doba vrátila do stavu před 
úpravou. Je stanovena nějaká doba, 
kdy platnost takových smluvních 
dodatků končí a  zaměstnavatel je 
vázán již jen původní pracovní smlou-
vou a  ke zrušení dodatku tedy již 
nepotřebuje souhlas zaměstnance?

Pracovní podmínky a  ostatní nále-
žitosti sjednané v  pracovní smlouvě 
nebo příp. dodatku k pracovní smlouvě 
je možné měnit pouze se souhlasem 
obou stran, to je zaměstnavatele 
i  zaměstnance. V  tomto ohledu není 
zaměstnavatel oprávněn zaměst-
nankyni jednostranně určovat změny 
pracovní smlouvy nebo dodatku k ní. 
Zaměstnavatel zároveň nemůže 
zaměstnankyni přidělovat práci 
v režimu pracovní doby podle úpravy 
před sjednáním dodatku, aniž se na 
tom se zaměstnancem dohodne.

Pokud se se zaměstnankyní nepo-
daří dohodnout a ani dodatek neumož-
ňuje jej vypovědět, tak v tomto případě 
zaměstnavatel nemá jednostranný 
nástroj, jak zaměstnankyni přimět, aby 
pracovala podle úpravy pracovní doby 
v původní pracovní smlouvě.
Pouze pro úplnost je třeba dodat, že 

pokud zaměstnankyně splňuje definici 
podle § 241 odst. 2 zákoníku práce 
(pečuje o  dítě do 15 let věku nebo 
o  osoby závislé na péči jiné osoby), 
tak byste jí obdobně museli vyjít vstříc 
i bez dodatku k pracovní smlouvě.

Jak je upravena odpovědnost za 
škodu, která vznikla dítěti v mateřské 
škole?
Odpovědnost za škodu vzniklou 

v  uvedeném případě upravuje § 391 
odst. 2 zákoníku práce, kde se stanoví:
(2) Za škodu, která vznikla dětem 

v mateřských školách, žákům základ-
ních škol a  základních uměleckých 
škol při vyučování nebo v přímé sou-
vislosti s  ním, odpovídá právnická 
osoba vykonávající činnost dané školy; 
při výchově mimo vyučování ve škol-
ském zařízení nebo v  přímé souvis-
losti s ní odpovídá za škodu právnická 
osoba vykonávající činnost daného 
školského zařízení.
Za škodu, která vznikla dětem 

v mateřských školách při vyučování 
nebo v přímé souvislosti s ním, odpo-
vídá tedy právnická osoba vykonáva-
jící činnost dané školy. Při výchově 
mimo vyučování ve školském 
zařízení nebo v  přímé souvislosti 
s  ní odpovídá za škodu právnická 
osoba vykonávající činnost daného 
školského zařízení. V úvahu přichází 
především odpovědnost za škodu na 
zdraví při úrazech. Pokud se v záko-
níku práce hovoří o pracovním úrazu, 
bude se tím u  dětí v  mateřských 
školách rozumět úraz, který se jim 
přihodil ve školských zařízeních nebo 
při jimi organizovaných aktivitách 
souvisejících s výchovou v mateřské 
škole. Mateřské školy stejně jako jiné 
školy budou odpovídat i za excesivní 
události, když dítě, žáka nebo stu-
denta zraní jeho spolužák. Škodu 
vzniklou úrazem způsobeným při 
vyučování musí škola nahradit, i když 

k  úrazu došlo nejen během vyučo-
vacích hodin, nýbrž i o přestávkách, 
a  to v  budově školy či jejím areálu, 
třeba na hřišti. Děti, žáci a  studenti 
mají nárok zejména na bolestné a na 
odškodnění ztížení společenského 
uplatnění. Tělesné a duševní strádání 

při škodné události na zdraví a v době 
léčení se odškodňuje náhradou za 
bolest (tzv. bolestným), trvalé zdra-
votní následky projevující se v ome-
zené možnosti zapojení do různých 
životních činností pak náhradou za 
ztížení společenského uplatnění. 

Délka platnosti dodatků k pracovní smlouvě

Když dítěti v mateřské škole vznikne škoda
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právník radí

Zaměstnanec v  průběhu pracovní 
neschopnosti ukončil pracovní poměr 
dohodou. Zápočtový list mu byl předán 
v  den ukončení pracovního poměru, 
i  když pokračovala nemoc. Byl tento 
postup správný?
V  § 313 odst. 1 zákoníku práce se 

mimo jiné stanoví, že „při skončení pra-
covního poměru nebo právního vztahu 
založeného dohodou o  pracovní čin-
nosti nebo dohodou o provedení práce, 
pokud dohoda o provedení práce zalo-
žila účast na nemocenském pojištění 

podle jiného právního předpisu nebo 
pokud byl z odměny z této dohody pro-
váděn výkon rozhodnutí nebo exekuce 
srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel 
povinen vydat zaměstnanci potvr-
zení o  zaměstnání“. Postup uvedený 
v dotaze je tedy správný. 
V  případě rozvázání pracovního 

poměru dohodou končí pracovní poměr 
ve sjednaný den, a to bez ohledu na to, 
zda je zaměstnanec v  té době v  pra-
covní neschopnosti. Prodlužování trvání 
pracovního poměru po dobu pracovní 

neschopnosti jakožto ochranné doby 
se uplatní pouze v  případě, kdy má 
zaměstnancův pracovní poměr skončit 
výpovědí ze strany zaměstnavatele.
Pochopitelně v případě, že zaměst-

nanec není na pracovišti a  nemá 
vycházky, bude problematické fyzické 
předání v  poslední den trvání pra-
covního poměru. V  tomto případě je 
jedinou možností zaslat zaměstnanci 
zápočtový list neprodleně doporuče-
nou poštou.

Ukončení pracovního  
poměru v době nemoci

Jak v současné době upravuje škol-
ský zákon uzavírání smlouvy mezi 
žákem střední školy a  právnickou 
osobou o  příspěvku na studium 
a o závazku žáka uzavřít s touto práv-
nickou osobou po ukončení studia 
pracovní poměr?
Problematiku uvedenou v  dotazu 

upravuje § 30 odst. 6 školského 
zákona, kde se stanoví:
(6) Ředitel střední nebo vyšší 

odborné školy může se souhlasem 
zřizovatele vystupovat jako zpro-
středkovatel smlouvy mezi žákem 
nebo studentem starším 15 let na 

jedné straně a právnickou či fyzickou 
osobou na druhé straně, ve které se 
za sjednaných podmínek právnická 
či fyzická osoba zaváže poskytovat 
žákovi či studentovi příspěvek na 
výuku či studium a žák či student se 
zaváže po ukončení výuky či studia 
uzavřít s určenou právnickou či fyzic-
kou osobou pracovní poměr souvi-
sející s oborem jeho výuky či studia 
a v tomto pracovním poměru setrvat 
po sjednanou dobu nebo vrátit poskyt-
nuté příspěvky. Žák střední školy, který 
dovršil patnáct let a ukončil povinnou 
školní docházku, se může zavázat 

smlouvou podle věty první; smlouva 
podle věty první uzavřená nezletilým 
žákem je neplatná, jestliže k  jejímu 
uzavření nedal souhlas zákonný 
zástupce žáka. 
Zároveň upozorňuji na doporučení 

MŠMT k  zabezpečení jednotného 
postupu při uzavírání smluvního 
vztahu mezi zaměstnavatelem 
a  žákem střední školy nebo absol-
ventem VOŠ připravujícím se pro 
potřeby zaměstnavatele (č. j. MŠMT – 
33636/2015-1). Součástí tohoto dopo-
ručení jsou vzory dohody o poskytnutí 
motivačního příspěvku.

Příspěvek na studium se závazkem

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

Z  provozních důvodů vznikají někdy 
u  zaměstnavatele situace, kdy nelze 
všem zaměstnancům přidělovat práci. 
Je možno v takovém případě zaměstnan-
cům nařídit čerpání pracovního volna?
Zákoník práce neumožňuje zaměst-

navateli, aby bez důvodů obsažených 
v právních předpisech nařizoval zaměst-
nanci čerpání neplaceného volna. 
Jestliže zaměstnanec nemůže konat 

práci pro jiné důležité osobní překážky 
v práci týkající se jeho osoby, než uvádí 
zákoník práce, je zaměstnavatel povinen 
poskytnout mu ve stanoveném rozsahu 
pracovní volno, v  některých případech 
s  náhradou platu. Ovšem jedná se 
o  důležité osobní překážky na straně 
zaměstnance stanovené nařízením 
vlády č. 590/2006 Sb. Od tohoto ustano-
vení však je možné se v souladu s § 363 
zákoníku práce odchýlit a dohodnout se 
na dalších osobních překážkách v práci, 
ať už se jedná o krátkodobé, či dlouho-
dobé neplacené volno. Zaměstnavatel 
tedy může a  nemusí žádosti zaměst-
nance o  neplacené volno vyhovět. 
Záleží na provozních podmínkách, jako 

je možnost zástupu apod. Možnost 
poskytnout neplacené pracovní volno 
lze dokonce ošetřit kolektivní smlou-
vou či vnitřním předpisem, který může 
obsahovat konkrétnější podmínky, kupří-
kladu právě čerpání neplaceného volna 
za účelem studia, péče o děti do čtyř let 
věku po skončení rodičovské dovolené 
nebo v době školních prázdnin.
Neplacené volno však nelze zaměst-

nanci nařídit. Na neplaceném volnu se 

může zaměstnavatel se zaměstnan-
cem pouze dohodnout. Skutečnost, 
že zaměstnavatel v  určitém období 
nemůže přidělovat zaměstnancům 
práci podle pracovní smlouvy, nemůže 
řešit nařízením neplaceného volna. 
V takovém případě se jedná o překážku 
v práci na straně zaměstnavatele podle 
§ 208 ZP a po dobu jejího trvání náleží 
zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu 
ve výši průměrného výdělku.

Nařízení volna při nedostatku práce

Jak je upraveno čerpání pracovního 
volna (například při důležitých osob-
ních překážkách v  práci), pokud má 
zaměstnanec uzavřeno více pracov-
ních poměrů? Je nutné toto volno 
čerpat v obou pracovních poměrech?
V případě tzv. souběžných pracovních 

poměrů se vychází ze zásady, že se 
práva a povinnosti z těchto pracovních 
poměrů posuzují zcela samostatně. 
Tento princip se uplatní jak za situace, 
kdy zaměstnanec uzavřel pracovní 
poměry se dvěma různými zaměstna-
vateli, tak za situace, kdy má zaměst-
nanec dva souběžné pracovní poměry 
s jedním zaměstnavatelem. Co se týče 
důležitých osobních překážek na straně 
zaměstnance, princip samostatného 
posuzování jednotlivých pracovních 
poměrů (ale i jiných základních pracov-
něprávních vztahů – dohody o pracovní 
činnosti a dohody o provedení práce) 
se zde plně uplatní rovněž.
Jak vyplývá i z § 16 písm. a) zákona 

o nemocenském pojištění, pojištěnec/
zaměstnanec nemá nárok na výplatu 
vypočtených dávek (nemocenské, 
peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné 

atd.) za dobu, po kterou vykonává 
z pojištěné činnosti, ze které tyto dávky 
náleží, práci, což znamená, že zánik 
nároku na předmětné dávky nezpů-
sobí výkon práce, která je vykonávána 
v jiném pracovněprávním vztahu, byť ke 
stejnému zaměstnavateli. Vznik nároku 
na dávku se potom odvíjí od toho, zda 
jsou splněny jak obecné, tak specifické 
podmínky nároku na tuto dávku, jak je 
definuje zákon o nemocenském pojiš-
tění.
V  takové konstelaci ale je zásadní 

dbát na dodržení pravidla obsaže-
ného v § 34b odst. 2 zákoníku práce, 
že zaměstnanec v  dalším základním 
pracovněprávním vztahu nesmí vyko-
návat práce, které jsou stejně druhově 
vymezeny, tj. musí se jednat skutečně 
o jinou práci nespadající pod sjednaný 
druh práce podle (původní) pracovní 
smlouvy. V případě dvou souběžných 
pracovních poměrů musí být tedy 
v  jednotlivých pracovních poměrech 
sjednány práce jiného druhu, odlišné od 
povahy činností vykonávaných zaměst-
nancem ve druhém pracovním poměru.
Možná je pochopitelně i varianta, že 

pracovní volno bude čerpáno v  obou 
pracovních poměrech současně, před-
mětná dávka pak bude zaměstnanci 
náležet ale jen jednou (§ 14 odst. 2 
zákona o nemocenském pojištění).
Lze tedy shrnout, že v případě sou-

běžných pracovních poměrů může 
být v závislosti na konkrétní situaci při 
důležitých osobních překážkách v práci 
pracovní volno čerpáno buď v  obou 
pracovních poměrech současně, nebo 
může být čerpáno jen v  jednom pra-
covním poměru s  tím, že ve druhém 
pracovním poměru bude zaměstna-
nec dále vykonávat přidělenou práci. 
Nárok na příslušnou dávku se přitom 
bude řídit podmínkami stanovenými 
v zákoně o nemocenském pojištění.
V  odpovědi je zmíněno ustanovení 

§ 16 písm. a) zákona o nemocenském 
pojištění, které zní:
„Pojištěnec nemá nárok na výplatu 

nemocenského, peněžité pomoci 
v  mateřství, otcovství a  ošetřovného 
za dobu, po kterou vykonává v  pojiš-
těné činnosti, ze které tyto dávky náleží, 
práci nebo osobně vykonává samostat-
nou výdělečnou činnost.“

Čerpání volna při více pracovních poměrech

12 číslo 33/34



V Česku v  roce 2021 působilo podle 
údajů ministerstva školství, mládeže 
a  tělovýchovy v  rámci regionálního 
školství 149 tisíc učitelů. V  loňském 
roce pobírali průměrnou hrubou 
měsíční mzdu ve výši 46 843 korun. 
Jejich výdělky odpovídaly 115 % prů-
měrné celorepublikové mzdy, nicméně 
ve srovnání se mzdou zaměstnanců 
s  vysokoškolským vzděláním šlo 
pouze o  76 %. „Po letech 2018 až 
2020, kdy mzda učitelů rostla dvojci-
ferným tempem, došlo v následujícím 
období ke zpomalení. Minulý rok si uči-
telé v regionálním školství meziročně 
polepšili o 8,1 %, v absolutním vyjád-
ření o 3 525 korun,“ říká Jitka Wichová 
z  odboru statistik rozvoje Českého 
statistického úřadu (ČSÚ). 

Veřejná správa platí lépe
Učitelství je doménou žen. V roce 2021 
zastávaly osm z  deseti učitelských 
pozic v  regionálním školství ženy. 
Průměrná mzda učitelek základních 
škol dosáhla v minulém roce 132 % 
průměrné mzdy všech zaměstnankyň 
v  Česku. V  případě učitelů mužů to 
bylo „jen“ 110 %.
Nejlépe placenou skupinou peda-

gogů v  rámci regionálního školství 
byli středoškolští učitelé, kteří pobírali 
měsíčně v průměru 49,4 tisíce korun, 
výše mzdy se však značně liší mezi 
učiteli všeobecného, resp. odborného 
vzdělávání a  praktického vyučování. 
Průměrná mzda učitelů na základ-
ních školách dosáhla v minulém roce 
49,0  tisíce Kč, tj. o  více než 10  tisíc 
korun více nežli mzda učitelů v mateř-
ských školách (39,1 tisíce Kč). Učitelky 
ve veřejných mateřských školách, 
které dostávají plat, jsou výrazně lépe 

finančně ohodnoceny ve srovnání 
s  kolegyněmi pracujícími za mzdu, 
zpravidla v  soukromých školkách. 
V  roce 2021 vydělávaly v  průměru 
o 10 tisíc Kč více.

Které kraje jsou nejštědřejší
Mzda, kterou učitelé dostávají, 
roste úměrně s  délkou jejich praxe. 
Pedagogové v  regionálním školství 
mladší 35 let pobírali v  roce 2021 
v  průměru 40,6 tisíce korun. Jejich 
kolegové starší 55 let vydělávali přes 
50 tisíc korun.
Na základních školách dostávali 

nejvyšší průměrnou mzdu v roce 2021 
učitelé v Libereckém kraji (50,0 tis. Kč), 
nejméně naopak vydělávali učitelé 
v Kraji Vysočina (48,4 tis. Kč). V relaci 

k průměrné hrubé mzdě všech zaměst-
nanců daného kraje však pobírali nej-
více učitelé v Karlovarském a Zlínském 
kraji (137 % a 135 %) a nejméně učitelé 
v Praze (99 %).
Podrobné informace jsou dostupné 

na webu ČSÚ (www.czso.cz) v aktuální 
publikaci Mzdy učitelů v  regionálním 
školství 2012–2021.

ČSÚ + RED

MĚLI BYSTE VĚDĚT

Rok

Průměrná hrubá měsíční mzda
věková skupina

25–29 let 30–34 let 35–44 let 45–54 let 55+ let
absolutně (Kč)

2012 22 656 23 979 25 050 26 507 27 528
2013 23 026 24 344 25 479 27 015 27 774
2014 23 592 24 872 25 979 27 776 28 630
2015 24 077 25 256 26 762 28 538 29 557
2016 24 888 26 394 27 899 30 031 31 198
2017 26 680 28 229 29 970 32 126 33 314
2018 29 681 31 155 33 227 35 779 37 194
2019 34 199 35 958 38 229 41 102 42 539
2020 37 247 38 930 41 753 44 893 46 521
2021 40 497 42 172 45 146 48 560 50 268
Meziroční změna 
(2020–2021)

Kč 3 251 3 242 3 393 3 667 3 748
v % 8,7 8,3 8,1 8,2 8,1

Změna za 5 let  
(2016–2021)

Kč 15 609 15 778 17 247 18 528 19 070
v % 62,7 59,8 61,8 61,7 61,1

Mzdy učitelů v regionálním školství podle věku 

Zdroj: ČSÚ

Mzdy učitelů dále  
rostou, ale pomaleji 
Učitelé v regionálním školství pobírali po započtení všech příplatků 
a odměn v roce 2021 průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 
téměř 47 tisíc korun, tedy meziročně o 8 procent více. Zatímco 
výdělky učitelů na základních a středních školách se v minulém 
roce výrazně přiblížily hranici 50 tisíc korun, pedagogové 
v mateřských školách berou stále v průměru méně než 40 tisíc. 
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Pane profesore, můžete ten zákrok 
blíže specifikovat?
Jednalo se o operaci – fotorefrakční 

keratektomii excimerovým laserem 
v celkové anestezii u dítěte s kompli-
kovanou dioptrickou vadou – vysokou 
myopickou anisometropií, kde nebylo 
možno využít klasické brýlové korekce 
a  byla prokázaná biologická intole-
rance kontaktní čočky. 
 
Víte, jak se tomuto pacientovi daří 
dnes?
Je to již dospělá žena se stopro-

centní zrakovou ostrostí a  kvalitním 
prostorovým binokulárním viděním 
a je bez dioptrické vady, nemá žádná 
profesní ani jiná omezení a  užívá si 
radostí života.

Ve stejném roce jste – zase jako 
první v Evropě – provedl hned další 
operaci…
Jednalo se o  fototerapeutickou 

keratektomii PTK u dítěte s praktickou 
slepotou a  s  velmi sytou a  plošnou 
opacitou povrchových částí rohovky 
v  důsledku přední dystrofie rohovky. 
O pět let později jsme na naší klinice 
provedli u  dítěte s  komplikovanou 
dioptrickou vadou vlastní modifiko-
vanou technikou preparaci epitelu 
rohovky a  s  multizonální fotoablací 
šetřící stroma rohovky pomocí nového 
řídicího softwaru excimerového laseru.

Když slyším „s praktickou slepotou“, 
tak tomu mám rozumět tak, že jste 
tomu dítěti vrátil zrak?

Praktická slepota je pojem, který 
označuje velmi sníženou zrakovou 
ostrost – například vnímání pohybu 
před okem se správnou projekcí 
světla. Na rozdíl od úplné slepoty – 
amaurózy – bez vnímání světla. Takže 
přesně řečeno: zákrokem PTK jsme 
dítěti výrazně zlepšili zrakovou ostrost 
a kvalitu vidění oběma očima.

Při operaci používáte excimerový 
laser, jenž patří mezi světovou špičku 
v oblasti této technologie. Jaké oční 

vady lze tímto mikrochirurgickým 
skalpelem léčit?   
Dovoluje odstranit krátkozrakost, 

dalekozrakost i  astigmatismus tech-
nologií, která je stále inovována podle 
posledních vědeckých poznatků. 
Slouží ke korekci dioptrických očních 
vad, jako jsou myopie, hypermetropie, 
astigmatismus u pacientů, kteří splňují 
přesně indikační kritéria po komplex-
ním specializovaném vyšetření. U dětí 
lze korigovat myopii, anizometropii 
a astigmatismus v případě, že tyto děti 
nesnáší plnou brýlovou korekci nebo 
kontaktní čočky.

Kolik laserových operací tohoto typu 
jste dosud již provedl?
Více než deset tisíc u  dospělých 

DOSTAVENÍČKO S OSOBNOSTÍ

Oční vyšetření u dětí  
je vhodné provést  
již v předškolním věku
29. duben 1994 se zapsal do dějin našeho očního lékařství: jako 
první v Evropě byla u nás provedena unikátní operace u dítěte 
s komplikovanou dioptrickou vadou. Operatérem byl profesor 
MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA, přednosta Dětské oční kliniky 
LF MU a FB Brno, který nám odpověděl na otázky týkající se 
dětského očního lékařství.

Profesor MUDr. 
Rudolf Autrata, 
CSc., MBA, 
přednosta Dětské 
oční kliniky LF MU 
a FB Brno

„Zdůrazňuji 
týmovou 
spolupráci 
všech kolegů 
a sestřiček 
naší kliniky, 
bez nichž by 
naše práce 
nebyla možná“

Nejmladší dítě na světě 
operované na Dětské oční 

klinice FN Brno pomocí 
excimerového laseru pro 

závažné onemocnění 
povrchu rohovky

14 číslo 33/34



pacientů a stovky u dětských pacientů 
ve specifických indikacích. Zdůrazňuji 
však týmovou spolupráci všech kolegů 
a  sestřiček naší kliniky, bez nichž by 
tato práce nebyla možná.

V  současnosti provádíte tyto typy 
operací u dětí exkluzivně jako jediné 
pracoviště v  ČR a  soubor pacientů 
– početně a  dobou sledování – je 
světově prioritní. Prezentujete vaše 
skvělé úspěchy i v zahraničí?
Výsledky naší práce byly publiko-

vány v prestižních odborných vědec-
kých časopisech ve světě i  u  nás. 
Významným potvrzením klinického 
přínosu naší práce pro rozvoj očního 
lékařství jsou pozvání a ocenění pre-
zentací výsledků práce naší kliniky od 
špičkových světových autorit oboru 
v rámci mezinárodních kongresů.

Odkdy je možné zjistit, že dítě má 
nějaký oční problém?
Celou řadu onemocnění je možné 

zjistit již po narození – kupříkladu 
vrozené anomálie očních tkání před-
ního i  zadního segmentu oka. Velké 
množství komplikovaných dioptric-
kých vad často spojené s tupozrakostí 
a šilháním se projevuje již v průběhu 
předškolního věku dětí.

O jaké oční vady a poruchy se nejčas-
těji jedná?
Nejvíce se jedná o  komplikované 

dioptrické vady – tupozrakost a  šil-

hání. Méně často pak o  vrozené 
vývojové vady oka, infekční onemoc-
nění zevních i nitroočních tkání, auto-
imunitní onemocnění oka, kataraktu, 
glaukom, nádory, úrazy či neurooftal-
mologická onemocnění. Při diagnos-
tice a  léčbě je rovněž nezastupitelná 
týmová spolupráce s ostatními lékař-
skými obory. 

Normální vývoj zrakových funkcí prý 
probíhá v prvních 10 letech života… 
Ano, fyziologické hodnoty zrakové 

ostrosti jako u  dospělého člověka 
dosahuje dítě už ve věku 4 roků; 
vývoj kvalitního binokulárního pro-
storového vidění neboli stereopse 
je ukončen kolem 8.–10. roku. A to 
pouze za podmínek, že tento fyzio-

logický vývoj vidění není narušen 
vrozenou nebo získanou chorobou. 
Velké množství očních onemocnění 
u  dětí, pokud nejsou včas rozpo-
znána a účinně léčena, může způso-
bit těžkou slabozrakost nebo úplnou 
slepotu.  

Léčbu očních onemocnění není tedy 
radno odkládat! 
Jistě, protože jejich delší trvání může 

přinést neléčitelné následky: třeba ve 
formě tupozrakosti v případě nerozpo-
znané komplikované dioptrické vady, 
nebo dokonce i  ztráty oka… či úmrtí 
v případě včas neléčeného maligního 
nádoru dětského oka. 

EVA ROKYTOVÁ
Foto: archiv prof. MUDr. Rudolfa Autraty, CSc., MBA

DOSTAVENÍČKO S OSOBNOSTÍ

Laserová 
operace pro 

povrchové 
onemocnění 

rohovky 
(poúrazový 

zákal) u dítěte 
v celkové 
anestezii

Prof. Rudolf Autrata 
(vlevo) přebírá od 

prof. Paula Rosena, 
prezidenta odborné 
společnosti ESCRS, 
ocenění 1. místo za 
vědecký a klinický 

přínos dvou 
prezentací

Vyšetření 
dítěte v oční 
ambulanci
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NAŠE TÉMA

„Vidím rád, že rodiče nezakazují počíta-
čové hry paušálně, ale přemýšlejí nad 
tím, ke kterým hrám děti pustí,“ komen-
tuje výsledky psycholog Michal Božík 
z Výzkumného ústavu dětské psycho-
logie a patopsychologie v Bratislavě. 
I  další výsledky ukazují, že rodiče 
berou videohry jako součást dětského 
světa, do kterého se také rádi podívají. 
Rodiče už děti od počítačů a  her 

neodhánějí. Pro skoro polovinu rodičů, 
kteří s dětmi hrají, je to další způsob, 
jak spolu trávit čas, 38 % baví stejné 
hry, pětina rodičů ho bere jako sondu 
do života svého dítěte. Neznamená to, 
že by rezignovali na rodičovský dohled. 
Jak odpovídali v  průzkumu, považují 
hry za součást dnešního dětství, oce-
ňují, že se tím děti učí ovládat počítač, 
berou hraní jako odpočinek, ale na 
druhou stranu si uvědomují, že se děti 
kvůli počítačům málo hýbají a odvádí 
je to od povinností.
„Rodiči už se stala generace, která 

bere počítačové hry jako součást 
života a ocení i jejich edukativní funkci,“ 
doplňuje Michal Božík. „Obecně je 
interaktivita pravděpodobně nejdůleži-

tějším prvkem, který odlišuje videohry 
od ostatních médií. Například video-
hrou se dá nejlépe učit ty věci, kde je 
nutný prožitek: různé silné morální 
nebo emocionální příběhy, jak je 
známe například z dějepisu.“ 
Je vidět, že rodiče už jsou generace, 

která s  počítačovými hrami vyrostla. 
Ostatně jen pětina rodičů počítačové 
hry vůbec nehraje (22 % maminek, 
17 % tatínků). 

Devět z deseti školáků  
hraje každý den
Drtivou většinu školáků najdete u počí-
tače nebo tabletu každý den, pětina 
dětí dokonce hraním stráví denně více 
než 2 hodiny. 8 % dětí má na hraní 
vyhrazený víkend.
Přitom jen dvě třetiny rodičů zajímá, 

co si dítě na telefon nebo počítač sta-
huje, jaké hry hraje. Omezují i  to, kde 
si děti hrají – většina dětí hraje hry 
v pokojíčku, jen 2 % si mohou hrát ve 
škole, 6 % na toaletě. 
„Rodiče zejména menších dětí by 

měli zvážit, zda by nebylo lepší, aby 
děti hrály počítačové hry ve společ-

ných prostorách. Důvodů je několik. 
Zaprvé proto, aby jim rodiče mohli 
poradit, také aby děti viděly, že spo-
lečná hra může být zábavná nebo 
že se může odehrávat ve společném 
prostoru. A v neposlední řadě aby měl 
rodič přehled a jistotu, že dítě nehraje 
něco, co je pro něj nevhodné. Kromě 
toho se rodič může dozvědět mnoho 
o chování dítěte a může tomu přizpů-
sobit diskusi s dítětem, stanovit pravi-
dla,“ doporučuje Michal Božík.

Jak na společné hraní?
Společné hraní, i když jde o počítačové 
hry, může být cesta do dětské duše. 
Chápe to tak pětina rodičů. A  skoro 
polovina rodičů s dítětem hraje, nejčas-
těji s  těmi nejmladšími, ale nevzdává 
to ani se školáky a teenagery. Čtvrtina 
rodičů si najde chvilku každý den, 
aspoň o  víkendu si s  dětmi zahraje 
37 %, několikrát týdně dalších 14 %. 
Jak na společné hraní radí i Mikoláš 

Tuček, dlouholetý šéfredaktor časo-
pisu Score, bývalý moderátor pořadu 
RE-PLAY a  hlavně otec rodiny: „Čas 
strávený s  dětmi považuji za ten 
nejlepší, ale měl by to být tzv. quality 
time – tedy ne že vedle sebe sedíte na 
gauči a každý si řeší na mobilu svoje, 
ale skutečně něco děláte dohromady.“

HYPERX + RED

Pusťte hry do obýváku, 
radí psycholog
Prakticky všechny školou povinné děti hrají počítačové hry 
a hrají je i čtyři z pěti rodičů. Přesto jen polovina si zahraje 
spolu s dětmi. A jak vyplývá z online průzkumu, který v létě na 
platformě Instant Research mezi pěti stovkami rodin provedl 
výrobce herních periférií HyperX, jen necelá 2 % dětí mají 
počítačové hry úplně zakázané. 

Informační grafiku s více údaji o výsled-
cích průzkumu naleznete na stranách 
číslo 2 a 19 tohoto vydání časopisu. 

Společné hraní 
může být cestou 

do dětské 
duše
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Domácnosti, firmy i  školy se snaží 
ušetřit na energiích. Ty největší školy 
v Česku zaplatí měsíčně za energie 
miliony korun. Jaká opatření jedna 
z  nich zavádí? A  hrozí žákům kvůli 
úsporám další distanční výuka?
Školy po celém Česku řeší, jak být 

energeticky alespoň částečně sobě-
stačné. Na půdě Střední odborné 
školy Jarov rostou dvě nové tzv. inte-
ligentní budovy. „V  průběhu tohoto 
roku byly zahájeny dvě opravdu velké 
a  významné stavební rekonstrukce, 
které budou mít významný pozitivní 
dopad na spotřebu energií. Jedná se 

o  jednu z  klasických školních budov 
v areálu na Jarově a o objekt takzvané 
‚vazárny‘, což je budova v areálu naší 
školní zahrady, v níž probíhá odborná 
praxe floristů. Z  obou těchto budov 
se mají stát ‚inteligentní budovy‘. 
Konkrétně budova na Jarově bude 
naprosto tepelně soběstačná, vytá-
pěna bude tepelnými čerpadly napo-
jenými na hlubinné vrty, bez potřeby 
jakéhokoliv jiného systému vytápění. 
Na střeše a částečně i na plášti budovy 
budou fotovoltaické panely, které by 
měly v určitých časech předávat elek-
trickou energii i  do našich okolních 
budov,“ sdělil Miloslav Janeček, ředitel 
Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Chtějí ušetřit miliony
Škola na pražském Jarově patří k nej-
větším v  Česku. Ve dvou jejích areá-
lech probíhá nejenom teoretická výuka 
všech žáků, ale škola má také rozsáhlé 
dílny pro odborný výcvik stavebních 
oborů a dále také více než 10 tisíc m² 
skleníků, ve kterých probíhá odborný 
výcvik budoucích zahradníků. Za ener-

gie platí zejména v  zimních měsících 
milionové částky, například loni v říjnu 
to byly takřka dva miliony korun. Letos 
chce škola miliony ušetřit. „Spotřeba 
elektrické energie v  říjnu 2021 byla 
v  našich obou areálech 122  MWh 
v ceně 424 451 korun, spotřeba tepla 
ve stejném období byla 1850 GJ za 
1 317 870 korun. Vzhledem k tomu, že 
již delší dobu průběžně přijímáme řadu 
opatření, předpokládám, že se nám 
podaří spotřebu energií v následujícím 
období snížit. Téměř celý areál na 
Jarově je zateplený i s výměnou oken, 
v obou areálech jsou dokončeny rekon-
strukce výměníkových stanic. Postupně 
provádíme modernizaci strojního vyba-
vení v našich stavebně zaměřených díl-
nách, s důrazem na úsporu elektrické 
energie. Řada opatření je průběžně 
prováděna také v  našich rozsáhlých 
sklenících, ve kterých probíhá výuka 
zahradnicky zaměřených oborů. Jedná 
se především o postupnou výměnu skel 
za nová s  lepšími tepelněizolačními 
parametry,“ dodal Miloslav Janeček.
 SOŠJ + RED

Každý z  nás se může dostat do situace, 
kdy někdo v okolí bude potřebovat účinnou 
pomoc při závažném onemocnění nebo 
úrazu. Kvalitní laická první pomoc pod-
statně zvyšuje naději na záchranu.
Žáci prvního ročníku oboru Kadeřnice 

a třetího ročníku oboru Sociální činnost (SOU 
a  SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.) si poměřili 
dovednosti a  vědomosti, které načerpali 
během studia v rámci předmětu Zdravověda. 
Stalo se tak v soutěži „První pomoc“.
Soutěžící se na začátku akce rozehřáli 

krátkým kvízem, pak sbírali body v  sedmi 
modelových situacích. Role nemocné či zra-
něné osoby se skvěle zhostily kosmetičky 
z druhého ročníku. 
Akutní infarkt myokardu, zlomenina ruky, 

tepenné krvácení při autonehodě, otrava 
jedovatým plynem.... Modelové situace, 
u kterých museli všichni soutěžící prokázat 
dovednosti v  poskytování první pomoci 
(nepřímá masáž srdce, resuscitace dítěte, 
tlakový obvaz, fixace zlomeniny šátkovým 
obvazem a další…). Vítězové obdrželi diplomy 
a  drobné dárečky související s  tématem 
první pomoci.

Bc. LUCIE GOLDOVÁ

Škola na Jarově chce tepelnou soběstačnost

První pomoc jako zkušenost i jako zážitek

Škola na Jarově 
se chce stát soběstačnou ve 

výrobě tepla a ušetřit miliony za energii.

24. října 2022  17
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„Už jsi slyšel, jakou novinku připra-
vuje náš ředitel?“ nevěřícně protáhne 
drobný obličej rebelka sborovny 
Turová. „Nemám tušení,“ zvědavě se 
k  ní otočí Hromádka. „To se budeš 
hodně divit. Šéf nečekaně přichází 
s  nápadem horším než zlý sen.“ 
„Napínáš mě. Že by konečně potřebná 
revoluce ve školství nebo zase jedna 
z  dalších kosmetických reforem?“ 
uvažuje češtinář a  netrpělivě míchá 
černou kávu. 
„Podle výkonu, odborných schop-

ností a  nevím čeho ještě chce roz-
dělit náš sbor do tří výkonnostních 
skupin. Každému z nás přidělí jedno 
ze tří písmen, podle kterého budeme 
i odměňováni. Nejméně početnou sku-
pinu označí ‚áčkem‘, znakem nejvyšší 
kvality. ‚Béčkaři‘ utvoří velmi silnou 
společnost průměrných a bezproblé-
mových učitelů. Méně početná parta 
‚céčkařů‘ bude na tom nejhůře. Málo 
schopní. Málo pracovití a  lhostejní 
vytrvalci,“ s ulehčením vydechne kole-
gyně Turová. „To je přece báječné!“ 

rozzáří se Hromádka. „Nechápu, co 
může být na této blbosti báječného,“ 
útočně se naježí Turová. „Takové 
neuvážené rozhodnutí způsobí roz-
kol ve sboru. Kantoři se přestanou 
mezi sebou zdravit, bavit a  scházet. 
To může být zhoubnější než covid…“ 
„Třeba se mýlíš, milá kolegyně. Dosud 
se nikdo příliš neodvážil ukázat prstem 
na výborného, dobrého nebo horšího 
kantora. Pro jistotu byli všichni dobří, 
někteří možná průměrní a  tak jsou 
i  odměňováni. Proto náš ředitel při-

pravuje aspoň první krok,“ napovídá 
Hromádka.
„Víš, jak trapně se musí cítit ‚céčkaři‘ 

mezi ostatními? Nerada bych byla 
v jejich kůži. Taková. ostuda!“ soucitně 
poznamená Turová „Žádná ostuda. 
Konečně bychom věděli, kdo kam 
patří. Záleží jen na uplatnění správ-
ných kritérií. Aby nepřevažovaly osobní 
sympatie. Ať se konečně každý snaží 
na sobě zapracovat, když bude vědět, 
že to má nějaký smysl,“ připouští 
Hromádka. „Tobě by, Václave, opravdu 
nevadilo, kdyby to ředitel se svým 
návrhem myslel vážně?“ s  hrůzou 
v očích se podivuje Turová. „Naopak. 
Zdravému soutěžení jsem se nikdy 
nebránil. V  každém kolektivu jsou 
vedle vynikajících jedinců i  nešikové, 
průměrní snaživci a oddaní šplhouni. 
Proč je konečně nepojmenovat? 
Když jsme přežili všechny dosavadní 
reformy školství, přežijeme i  tuhle 
nevinnou školní rošádu,“ pousměje 
se Hromádka a v povznesené náladě 
opouští sborovnu. Roman Kantor

Do sborovny konečně míří revoluce

inzerce
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Exponenciální 
technologie 
pro studenty 
a učitele 
Druhý ročník evropské technologické kon-
ference pro studenty Future Port Youth je 
zpět. Jejím cílem je mladým lidem představit 
pozitivní vizi budoucnosti a exponenciální 
technologie, které mohou využít ke zlepšování 
světa. Akce se uskuteční na více než stovce 
středních a vysokých škol 10. listopadu, kdy 
ji budou v přímém přenosu sledovat studenti 
společně se svými učiteli ve třídách a poslu-
chárnách místo standardní výuky. Konference 
se cíleně zaměřuje na rozvoj mladých stu-
dentů v oblasti inovací, technologií, digita-
lizace a dovedností pro 21. století.  Vznikla 
na základech populárního futuristického 
festivalu Future Port Prague. Navazuje na 
úspěšný loňský ročník, kterého se zúčastnilo 
73 škol z 11 zemí světa. Díky tomu se podařilo 
oslovit přibližně 2 500 studentů. Více informací 
na https://futureportyouth.com/.


