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Financování školství: semináře pro zástupce všech škol
Zástupci MŠMT pořádají v dubnu a květnu pro školy ze všech krajů semináře k reformě financo-
vání škol. Druhé kolo seminářů je zaměřeno na správné vyplňování výkazů, na základě kterých 
budou školám od příštího roku rozdělovány peníze na platy pedagogů. Jedná se už o druhý ročník 
seminářů, zúčastnit by se mělo zhruba 3 600 zástupců mateřských, základních i středních škol.
„Aby měli ředitelé škol představu, co 
pro ně bude reforma financování peda-
gogické práce znamenat, MŠMT jim už 
na konci února poslalo orientační para-
metry nového financování propočítané 
přímo pro jejich školu, a to na datech 
z aktuálního školního roku. Tento kon-
trolní propočet, podle něhož se letos 
samozřejmě ještě nefinancuje, uděla-
lo MŠMT právě proto, aby školy měly 
dostatek času na ověření správnosti 
jimi vykázaných dat a svá zjištění mohly 
případně zohlednit při vykazování údajů 
ke školnímu roku 2019/20, podle nichž 
již bude financován rok 2020,“ uvedla 
náměstkyně ekonomické sekce  Zuzana 
Matušková. Školy, kterým vyšlo, že by 
nedostaly peníze na platy pedagogů 

v plné výši, pak zaměstnanci minister-
stva postupně kontaktují a řeší s nimi 
případné nesrovnalosti.

Dosavadní financování škol nyní fun-
guje tak, že v lednu dostaly kraje rozpis 
rozpočtu z MŠMT, do března si pak kraje 
musely stanovit své krajské normativy. 
Na základě těchto normativů pak kraje 
rozepsaly rozpočty pro jednotlivé školy. 
Ředitelé se tak až v dubnu dozvědě-
li, kolik budou mít peněz na zajištění 
výuky. Od roku 2020 ale rozpis větši-
ny peněz pro jednotlivé školy provede 
MŠMT, a to již do konce ledna. Kraje 
pak tento centrální rozpis pouze dopl-
ní o prostředky z krajských normativů. 
V lednu 2020 budou tedy ředitelé škol 
znát maximální počet pedagogických 

i nepedagogických zaměstnanců včetně 
objemu peněz na platy ve vybraných 
druzích škol a školních družin.

Na financování reálného objemu 
výuky a reálné výše tarifních platů peda-
gogů v mateřských, základních a střed-
ních školách, školních družinách a kon-
zervatořích je totiž nový systém založen. 
Pro jednotlivé obory vzdělání, mateřské 
školy a družiny je stanoven maximální 
rozsah vzdělávání hrazený ze státního 
rozpočtu.

Prezentace ze seminářů si můžete 
stáhnout na webu ministerstva školství 
v sekci pro média: http://www.msmt.cz/
ministerstvo/novinar/startuje-druhe-kolo-
-seminaru-pro-skoly-k-reforme-financo-
vani

zlatým Ámosem je Pavla Kopáčiková. 
Její žáci díky ní milují matematiku 
Vítězkou letošního, již 26. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele se stala Pavlína Kopáčiková ze 
základní školy v jihočeském Vacově. Do soutěže ji přihlásili žáci čtvrté třídy. Na královnu českých 
učitelů ji spolu se šéfem ankety Slávkem Hrzalem a předsedou poroty Janem Cimickým slavnost-
ně korunoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.
Porota složená ze zástupců žáků finá-
lových škol zvolila Dětským Ámosem 
2019 Jiřího Palána z Větrného Jeníkova. 
Na základě hlasování diváků programu 
ČT: D byla Ámosem sympaťákem vyhlá-
šena Pavla Strýčková ze ZŠ Kunovice, 
která navíc získala titul Ámos matikář. 
Partneři ankety zvolili Ámosem fyzi-
kářem Josefa Hylského z gym-
názia v Dobrušce. Ámosem 
chemikářem se letos 
stal Petr Curko ze 
ZŠ Horažďovice 
a Ámosem češ-
tinářem Šárka 
Mandincová ze ZŠ 
Václava Talicha 
v Mostě. Petr 
Provazník z praž-
ské Akademie 
řemesel pak získal 
zvláštní cenu poroty.

Hlavní vítězkou se 
stala Pavlína Kopáčiková 
ze Základní školy Vacov. Její 
čtvrťáci, kteří svou učitelku do ankety 
přihlásili, o ní říkají, že díky ní milují 
matematiku a tělocvik. Podle nich je moc 
milá, pečlivá, umí naslouchat a je výbor-

ná sportovkyně. 
A prý také nezka-
zí žádnou legraci, 
o čemž se mohli 
přesvědčit všichni 
účastníci letošního 
slavnostního vyhlá-

š e n í 
a n k e t y . 

Na konci roku 
prý Pavla Kopáčiková každému udělá 
knížku s fotografiemi a vzpomínkami 
na společně prožité chvíle. A také pro 

děti připravuje karneval. Letos byla 
za prskavku!

Učitele, kteří zvítězili v krajských 
kolech ankety Zlatý Ámos, přijal prezi-
dent republiky Miloš Zeman. Z původně 
půlhodinového setkání se stala více než 
hodinová debata o současných problé-
mech školství. Miloše Zemana zajímalo, 
co si skutečná elita národa, jak přítom-
né učitele nazval, myslí o odměňování 
pedagogů a také o výuce moderních 
dějin.  (ak)
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Podávejte nominace na ocenění  
Talent olomouckého kraje 2019
I v letošním roce Olomoucký kraj vyhlašuje veřejný příslib v rámci ocenění Talent Olomouckého 
kraje 2019. Ocenění nejlepších žáků a studentů, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských, 
ústředních a mezinárodních kolech soutěží a přehlídek, je jedna z forem, jak podpořit talentovanou 
mládež v Olomouckém kraji. 
Odbor školství a mládeže Krajského úřadu 
Olomouckého kraje stanovil započetí nomi-
nací na 1. 4. 2019 a zveřejnil na svých webo-
vých stránkách www.olkraj.cz . Nominace 
je možno podávat do 9. 7. 2019.

Na výše uvedené webové adrese 
naleznete:
•	 pravidla	 pro	 ocenění (tyto je nutno 

bedlivě prostudovat, jsou pro správ-
nou nominaci zcela zásadní, v nomi-
nacích se velmi často chybuje),

•	 formulář	 žádosti	 pro	 uchazeče	
na	 ocenění (významně doplněnou 
o náležitosti GDPR).
V letošním ročníku, stejně jako v loň-

ském roce, budou vyhodnoceni žáci 

a studenti ve dvou věkových kategori-
ích: I. kategorie: žáci druhého stupně 
základních škol a 1.–4. ročníků vícele-
tých gymnázií a odpovídajících ročníků 
ZUŠ, II. kategorie: studenti středních 
škol a 5.–8. ročníků víceletých gymnázií 
a odpovídajících ročníků ZUŠ.

Ocenění se opětovně uděluje v pěti 
oborech: humanitním, přírodovědném, 
technickém a dovednostním, umělec-
kém, sportovním. 

Úspěšní talenti v každém oboru budou 
jednorázově ohodnoceni finančním 
příspěvkem z rozpočtu Olomouckého 
kraje. I v letošním roce proběhne zvlášť 
vyhodnocení škol. Tyto v rámci pře-
vzetí ocenění obdrží finanční dotace 

dle stanového klíče v závislosti na míře 
úspěšnosti svých svěřenců v soutěžích 
(vyhodnocení probíhá automaticky bez 
předchozí žádosti školy). 

Bližší či upřesňující informace 
k ocenění Talent Olomouckého kraje 
2019 můžete kdykoli obdržet u garan-
ta ocenění Ladislava Spurného (tel.: 
585 508 545).

Pevně věřím, že využijete této pří-
ležitosti a prezentuje výsledky svých 
žáků a studentů a dopomůžete jim tak 
v možnosti ucházet se o ocenění. Všem 
uchazečům z řad žáků, studentů i škol 
přejeme hodně úspěchů v letošním roč-
níku ocenění! Ladislav Spurný
pracovník oddělení krajského vzdělávání

Natáčí vaši žáci filmy? Chystá se třetí ročník 
Pražského filmového kufru
Pražský filmový kufr (PFK) je soutěžní přehlídka amatérských filmů ‒ snímků tvořených výhrad-
ně dětmi a mládeží ve věku do 20 let. Mohou se do ní přihlásit základní školy, střední školy, ZUŠ, 
samostatné autorské filmy jednotlivců či skupin. Soutěž je vyhlášena od února 2019 a její uzávěrka 
proběhne 22. září 2019.
Pravidla soutěže naleznete na stránkách 
www.prazskyfilmovykufr.cz. Přihlásit 
snímek do soutěže může pouze osoba 
starší 18 let, u nezletilých autorů může 
přihlásit jejich snímek zákonný zástupce 
či pedagog, a to se souhlasem autora. 
Jeden autor smí na své jméno přihlásit 
v jednom ročníku maximálně 6 filmů 
a do každé kategorie maximálně 2 filmy. 

Soutěž se odehrává ve třech věko-
vých kategoriích: první jsou žáci 
mateřských škol a I. stupně základních 
škol, druhou kategorií žáci II. stupně 
základních škol a odpovídajících tříd 
víceletých gymnázií a třetí kategorií stu-
denti středních škol do 20 let včetně. 

Soutěží se v sekcích Hraný film 
(stopáž do 20 minut), Dokumentární 
film a reportáž (stopáž do 15 minut), 
Animovaný film (stopáž do 8 minut) 
a Film do minuty (stopáž do 1 minuty).

V roce 2019 jsou vypsány tyto zvlášt-
ní kategorie: 
Zeleným	objektivem	–	Cena	Botanické	
zahrady	hl.	m.	Prahy	
Kdo máte rádi kytky, stromy, houby, 
hlínu…, no prostě přírodu a děje v ní, 
zaostřete na to všechno Zeleným objek-

tivem. Rádi se od Vás něco dozví-
me třeba i o zajímavých osobnostech 
přírodovědců, botaniků nebo ekologů. 
Nemusíte se vyhýbat ani kontroverzním 
tématům, jako jsou zhoubné zásahy 
člověka do krajiny nebo ekologické kata-
strofy. Svůj snímek můžete zpracovat 
jakoukoli technikou a natočit ho jako 
hraný, animovaný, dokumentární nebo 
minutový film. Záštitu nad touto kate-
gorií převzala Botanická zahrada hl. m. 
Prahy. 
(Ne)bezpečnej	 svět	 –	 ve	 spolupráci	
s	 Odborem	 zdravotnictví,	 sociální	
péče	a	prevence	Magistrátu	HMP.	
Zažíváte nespravedlnost, ohrožení, 
šikanu? Vnímáte ve svém okolí diskri-
minaci, rasismus nebo xenofobii? Máte 
zkušenost se závislostmi nebo porucha-
mi příjmu potravy? Znáte nějakou týra-
nou nebo zneužívanou osobu? Napadá 
Vás, jak se s podobnými riziky vyrovnat 
lépe, než to dělají dospělí? To všechno 
nás zajímá, zkuste nám o tom povědět. 
Film je pro téma NeBezpečnej svět jak 
dělaný. Můžete ho zpracovat jakoukoli 
technikou a využít pro něj jakýkoli žánr. 
Možná jím někomu pomůžete najít cestu 
ze složité situace. 

Moje	místo	–	Cena	CAMPu	(Centrum	
architektury	a	městského	plánování)	
Také soutěžní kategorie Moje místo 
se můžete chopit jakoukoli technikou 
a využít pro ni jakýkoli žánr. Jde tu 
totiž jen o vás. Co vlastně vnímáte jako 
své místo? Město? Pokoj? Skrýš v lese, 
kde vás nikdo neotravuje? Staveniště, 
po kterém jezdíte cross na kole? Výhled 
z pokoje na příšerné sídliště? Celou pla-
netu Zemi? Nebo radši nějakou planetu 
cizí? To všechno je zaručeně přesně ono! 

Snímky doporučujeme nahrávat v nej-
vyšší možné kvalitě. Preferujeme formá-
ty MPEG 4 – kodek H264. Maximální 
velikost souboru je 15 GB. 00:05“ trva-
jící BLACK na videu před započetím 
filmu a 00:05“ trvající BLACK na videu 
po skončení filmu. 

Dům dětí a mládeže Praha 6 
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6, 
tel.: 235 323 333 • www.ddmp6.cz  
mail: info@prazskyfilmovykufr.cz  

www.prazskyfilmovykufr.cz 

Ladislav Spurný
oddělení krajského vzdělávání

(s využitím informací pořadatelů)
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Přinášíme Vám seminář na téma JAK SPOLUPRACOVAT S OSPODem. Spolupráce školy 
a OSPODu je vážným a složitým tématem, a proto Vám nabízíme seminář, kde se dozvíte vše, co 
se týká spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí neboli OSPODem.
Program semináře je následující:
• vztah OSPOD a školských zařízení,
• kdy je třeba, aby se škola obrátila 

na OSPOD,
• působnost zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí,
• OSPOD a jeho úkoly v oblasti řešení 

ohrožených dětí, opatření, poraden-
ství, tedy co OSPOD řeší a co neřeší, 
povinnosti státních orgánů,

• v jakých případech má škola povin-
nost kontaktovat OSPOD, 

• ohlašovací povinnost škol, 
• součinnost škol a školských zařízení 

s OSPOD,
• OSPOD jako subjekt bez stanovené
• právnických a fyzických osob, pověře-

ných osob,

• jaké informace OSPOD požaduje 
pro výkon sociálně-právní ochrany 
od škol,

• místní a věcná příslušnost OSPOD,
• diskuze.

Lektor: 
Mgr. et Mgr. Zdenka Hlaváčková, DiS., 
absolvovala Pedagogickou fakultu 
Masarykovy univerzity, obor speciál-
ní pedagogika, andragogika a sociál-
ní pedagogika, Pedagogickou fakultu 
Ostravské univerzity, obor sociální práce 
‒ prevence a resocializace.

Má praxi ve státní správě na úseku 
SPOD ‒ kurátorka pro mládež, metodič-
ka sociálně-právní ochrany dětí, vedou-
cí OSPOD. Průběžná pedagogická čin-
nost, vedení pobytových akcí pro děti 

ze sociálně vyloučených lokalit a děti 
s výchovnými problémy, externí spoluprá-
ce s Veřejným ochráncem práv ‒ kontrol-
ní činnost ZDVOP, manažer kvality SP.

• Cena kurzu: 900 Kč
• Termín: 28. 5. 2019, 9‒13 hod.
• Délka semináře: 4 hodiny
• Přednášející: Mgr. et Mgr. Zdenka 

Hlaváčková, DiS.
• Místo konání: Prostějov, Palackého 

151/10
• Určeno pro: pedagogičtí pracovníci ZŠ
• Uzávěrka: 28. 5. 2019

KONTAKTNí úDAJE:
Mgr. Zdeňka Roháčková
+420 775 033 326
z.rohackova@scholaservis.cz

PO ČEM ŠKOLY TOUŽÍ
aneb Jak spolupracovat s OSPODem?

Psycholog Jan svoboda: Dnešní rodič má  
více informací, ne vždy jsou ale kvalitní
Psycholog Jan Svoboda patří k předním odborníkům na pedagogickou psychologii. Bezmála pat-
náct let působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Jako akreditovaný lektor vedl nedáv-
no ve Scholaservisu kurz na téma Obtížné rozhovory s rodiči. Během této akce jsme panu dok-
torovi položili pár otázek. Mimochodem, v nabídce kurzů Scholaservis.cz se s Janem Svobodou 
nepochybně brzy opět setkáte. 
Jaká	 je	 v	 této	 oblasti	 pedagogické	
praxe	 situace?	 Jak	 vnímáte	 vztah	
rodičů	ke	škole?	
Dnešní rodič je při srovnání s před-
chozími lety mnohem více informován 
o možnostech vzdělávání. To je výho-
da. Na druhou stranu nevýhoda bývá 
v kvalitě informace, kterou získal. Není 
tomu tak dávno, co se v Ružomberoku 
konalo kolokvium zaměřené na mož-
nosti korekce pseudopedagogiky, 
která začíná ovládat média. Jinak 
řečeno, dnes se k pedagogické práci 
a k výchově vyjadřuje kdekdo, bez 
zásadních znalostí, například z vývo-
jové psychologie. Také se nekriticky 
přejímají různé vzory z ekonomicky 
vyspělých zemí, které však zdale-
ka nejsou vyspělé v oblasti školství. 
Vysvětlím na příkladu: je velký rozdíl, 
zda se jedná o mateřskou školu, anebo 
hlídárnu dětí. Ale na to se nedotazuje-
te, takže zpět k tématu. Rodičům bych 
ze srdce doporučoval nejdříve si pře-
číst něco z vývojové psychologie, aby 

si naplno uvědomili, že dítě není zmen-
šenina dospělého, a pak teprve vybí-
rali typ výchovy, typ školy a podobně. 

Proměňuje	 se	 nějak	 výrazně	 vztah	
mezi	pedagogem	a	rodičem?	
Ano, tak jako se vyvíjí každý vztah 
mezi člověkem a člověkem, vyvíjí 
se také vztah mezi učiteli a rodiči. 
A nemůže být dokonalá souhra, to by 
znamenalo popření vývoje, protože 
vývoj čehokoli je založený na nerov-
nosti. Takže nesporně musí být i část 
rodičů nespokojená s učiteli a část 
učitelů nespokojená s rodiči. Změnu 
řídí podle mého úsudku hlavně fakt, že 
rodiče přestali chápat školu jako služ-
bu, pletou si ji se servisní organizací. 
Tedy že oni do školy vloží "svůj polo-
produkt" a škola je následně povinna 
z něj vytvořit "produkt". Nejlépe takový, 
jaká je jejich představa a ještě je plně 
v souladu s potřebami jejich dítěte. 
A to je při kolektivním vyučování zcela 
nereálná představa. 

Mimochodem,	 jaký	 má	 kolektiv-
ní	 vyučování	 přínos	 pro	 vtahy	 mezi	
lidmi?	
Učí nás kooperovat. Vybrala jste si svého 
spolupracovníka? Vybrala jste si svého 
nadřízeného? Nikoliv. A kde je třeba se 
naučit kooperovat, spolupracovat i s tím, 
kdo mi takzvaně nesedí, abych později 
zvládal reálný život? Ano, ve škole! Právě 
ta hraje velmi důležitý podíl v socializaci. 

Vraťme	se	ještě	k	někdy	problematic-
ké	komunikaci	mezi	učitelem	a	rodiči.	
Je	podle	vás	důležitá	podpora	učitele	
ze	strany	vedení	školy?	
Učitel nemůže dobře fungovat bez pod-
pory "shora", tak jako tomu je u každé 
profese v práci s lidmi. Nepotřeboval 
by podporu, pokud by pracoval v lese, 
na obráběcím stroji, tam by stačila dobře 
ošetřená pracovní smlouva a dodržo-
vání podmínek. Ale pokud pracujete 
s lidmi, jste denně vedeni situacemi 
k tvořivosti, je podpora nezbytná. 
 Kateřina Folta Balgová
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Přinášíme Vám kurz známého psychologa, učitele, didaktika a spisovatele Mgr. Roberta Čapka, Ph.D.

Jedná se o 16hodinový kurz, jenž 
vychází z Čapkovy knihy MODERNÍ 
DIDAKTIKA - Lexikon výukových a hod-
notících metod, která se stala mimořád-
ným počinem v oblasti didaktiky. Kurz 
systematicky nabízí v konkrétních pří-
kladech přehled různých alternativních 
metod výuky a aktivit pro práci s žáky, 
které by každý učitel měl znát a ve své 
praxi používat. Moderním způsobem 
představuje všechny aspekty výuky 
a ukazuje cestu k efektivnímu vyučová-
ní. Kurz prezentuje tradiční i alternativní 
metody výuky a ukazuje jejich výhody 
a nevýhody na konkrétních příkladech. 
Kurz je určen učitelům 2. stupně ZŠ, ale 
může se stát inspirací i pro ostatní peda-
gogy. Účastníci kurzu získají ucelené 

znalosti o metodách práce, dovednosti 
a nástroje pro zkvalitnění výuky. 
• Cena: 4 400 Kč
• Termín kurzu: 4. 6. 2019 a 6. 6. 2018
• Přednášející: Mgr. Robert Čapek, 

PhD
• Číslo akreditace: MSMT- 7092/2018-

2-350
• Místo konání: Prostějov, Palackého 

151/10
• Určeno pro: pedagogičtí pracovníci 

ZŠ i ostatní pedagogové

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Zdeňka Roháčková
+420 775 033 326
z.rohackova@scholaservis.cz

osobNosTNÍ rozVoJ pro pedagogy
Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnotících metod

seznamte se: společnost sENza je senza
SENZA družstvo, chráněná dílna, bylo založeno bylo v roce 2000 jako jedno z prvních sociálních 
družstev v ČR za účelem pracovního uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním, jejichž pra-
covní dovednosti a výkonnost jsou značně omezené a kteří jsou z důvodu svého postižení dlouho-
době neumístitelní na volném trhu práce. Prosazování družstva v konkurenci firem nebylo snadné, 
postupně se však dostávalo do povědomí veřejnosti i firem, a to nejen v okrese Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna, spl-
ňuje podmínky stanovené § 81 odst. 
2 písm. b, zákona č. 435/2004 Sb. 
o zaměstnanosti, na jehož základě 
poskytuje náhradní plnění. 

Chráněná dílna provozuje tři praco-
viště – vývařovnu, prádelnu a univer-
zální dílnu. Jednotlivcům, sou-
kromým osobám i firmám 
nabízí: 
•  domácí stravování 

ve formě obědů, 
denně možnost 
výběrů ze tří 
druhů jídel (žluční-
ková a diabetická 
dieta), denně vaří 
250 až 270 obědů,

• možnost stravová-
ní v jídelně družstva 
s bezbariérovým přístu-
pem i možnost dovozu obědů 
do místa bydliště ‒ tuto službu vyu-
žívají především starší obyvatelé 
prostějovského regionu,

• praní veškerých druhů prádla, ruční 
žehlení a mandlování, tuto službu rov-
něž využívají soukromé osoby i firmy. 
V univerzální dílně, ve které pracuje 

nejvíc zaměstnanců, se provádí násle-
dující práce:

• j e d n o d u -
ché kompletační práce 

zejména pro automobilový průmysl,
• výstupní kontrola kvality plastových 

výrobků,
• balení a případná distribuce hotových 

výrobků,
• kompletace materiálů do obálek, tří-

dění drobných součástek
 a další jednoduché činnosti.

Senza družstvo obdrželo ocenění 
od Ministerstva práce a obchodu ČR 
za mimořádný přínos v oblasti integra-
ce občanů zdravotně znevýhodněných 
v roce 2005.  Jsou držiteli certifikátu 
kvality ISO 9001:2008.

Na prezentaci chráněné dílny SENZA 
družstvo se můžeme těšit na připravova-
né přehlídce středních škol SCHOLARIS 
v Prostějově na podzim letošního roku. 

Děkuji vedení společnosti Senza druž-
stvo za možnost poznání trochu jiného 
pracovního prostředí. Moc si toho vážím 
a oceňuji Vaši práci.

Mgr. Zdeňka Roháčková, Scholaservis

AKTUALITY/ POZVÁNKY
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VĚSTNÍK OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ & PRÁVNÍ NOVINKY
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ČÁST PRO OBCE
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Vážení	čtenáři,
právě čtete další číslo pověřeneckého zpravodaje, tentokrát 
s číslem osm, a to za měsíc březen. Prostřednictvím zpravoda-
je vám zprostředkováváme uplynulé novinky v oblasti ochrany 
osobních údajů, upozorňujeme na legislativní změny, diskutu-
jeme nad zajímavými nebo palčivými tématy a v neposlední 
řadě vám také poskytujeme potřebné vzorové dokumenty. 

V sekci věnované školám se podíváme na problém týkající 
se poskytování informací. Na školy míří stále častěji žádosti 
o poskytnutí informací. Co dělat, pokud vás žadatel vyzval, 
abyste mu sdělili údaje o platu konkrétního pedagoga? 
A můžete vůbec takový údaj sdělit? Dozvíte se na straně 13.

V sekci věnující se obcím rozebereme problematiku zadává-
ní veřejných zakázek a práce s osobními údaji v celém zadá-
vacím řízení. Detaily naleznete na straně 14.

Pokud by nastalo, že po přečtení pověřeneckého zpra-
vodaje zjistíte, že některou ze zmíněných situací neprová-
díte zcela správně, je namístě kontaktovat naše zaměst-
nance, a to např. prostřednictvím e-mailu poverenec@
gdprdoskol.cz (adresa platí společně pro školy i obce). 
Obratem zahájíme nezbytné kroky k tomu, abychom 
ve vaší organizaci vše napravili a společně znovu nastavili 
řádné procesy pro zacházení s osobními údaji. 

Stejně tak se na nás neváhejte obrátit, pokud máte 
k uvedeným tématům, ale i nejen k nim, jakékoli dotazy. 
Věnovat se vám budou naši zaměstnanci s právním vzdě-
láním nebo vzděláním v oblasti IT.

 ÚVOD 



SCHOLA education je zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s. r. o. 
Další informace: 721 087 136, 582 348 520 nebo na www.scholaservis.cz. Nově nás najdete i na Facebooku.

SCHOLA education 
Semináře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2019

Název a náplň akce Termín
Time management - dosahování cílů a překonávání překážek
8 hodin 20. 5. 2019

PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA: Právo a škola
8 hodin 28. 5. 2019

PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA: Právo a škola
8 hodin 11. 6. 2019

Nácvik sociálních dovedností pedagoga
8 hodin 29. 8. 2019

Instruktáž ke zpracování matričních a výkonových statistických výkazů v roce 2019 pro školy a školská zařízení
4 hodiny 17. 9. 2019

Instruktáž ke zpracování matričních a výkonových statistických výkazů v roce 2019 pro školy a školská zařízení
4 hodiny 24. 9. 2019

Přihlášky:
Mgr. Zdeňka Roháčková, z.rohackova@scholaservis.cz, informace: 775 033 326, více informací na www.scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín
Osobnostní rozvoj pedagogů (výjezd)
16 hodin

10. 5. 2019
(začátek semináře)

SYNDROM VYHOŘENí (výjezd)
16 hodin

31. 5. 2019
(začátek semináře)

Osobnostní rozvoj pedagogů (výjezd)
16 hodin 26. 8. 2019

Výjezdy:
Mgr. Zdeňka Roháčková, z.rohackova@scholaservis.cz, informace: 775 033 326, více informací na www.scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín
Cestou moderního umění – tričko jako umělecké dílo
5 hodin 20. 5. 2019

Přípravný kurz ke kvalifikační zkoušce – chůva 25. 5. 2019

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, PK 69-017-M 22. 6. 2019

Přerov, Kouřílkova 8
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín

Přípravný kurz ke kvalifikační zkoušce – chůva 7. 9. 2019

Kurz primární logopedické prevence
40 hodin + 20 praxe

9. 9. 2019
(začátek semináře)

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, PK 69-017-M 5. 10. 2019

Zlín, Divadelní 3242
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz

   připravíme pro Vás školení na míru (Šablony I a II, individuální požadavky)

  zajistíme ubytování a stravování podle Vašich přání 

Přihlášky:
Mgr. Zdeňka Roháčková
manažerka obchodu

Palackého 151/10, Prostějov 796 21
 +420 775 033 326
 z.rohackova@scholaservis.cz

Chcete spojit příjemné s užitečným?  
řešením je  výjeZdové školení



SCHOLA education 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s. r. o.

Název a náplň akce Termín

Cestou moderního umění
5 hodin 14. 5. 2019

Cestou moderního umění
5 hodin 15. 5. 2019

Rozvoj předmatematické gramotnosti / PGM/ dětí v praxi konkrétní MŠ
8 hodin 16. 5. 2019

Animovaný film ve škole
10 hodin 23. 5. 2019

Přípravný kurz ke kvalifikační zkoušce – chůva 26. 5. 2019

Slovní zásoba v angličtině: Jak na ni?(Angličtina)
8 hodin

29. 5 2019
(začátek semináře)

Hudba jako zdroj osobnostního a sociálního rozvoje
8 hodin 30. 5. 2019

Osobnostní rozvoj – Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnotících metod
16 hodin

4. 6. 2019
(začátek semináře)

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, PK 69-017-M 30. 6. 2019

Čtenářská gramotnost - Rozvíjíme čtenářství
16 hodin

26. 8. 2019          
(začátek semináře)

Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy
5 hodin 11. 11. 2019

Prostějov, Palackého 151/10
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz

Vzdělávání v muzeu
Učitelé, školáci, zveme vás do Muzea a galerie v Prostějově, přijďte se k nám dozvě-
dět spoustu nových zajímavých informací ! 

V rámci edukační činnosti pro vás máme připraveny programy a pořady, které doplňují stálé expozice 
i vybrané krátkodobé výstavy v rámci RVP A ŠVP. Programy jsou koncipovány tak, aby byly zajímavým 
doplněním školní výuky. Žáci jsou do programu interaktivně zapojeni a nenásilnou formou se dovídají infor-
mace týkající se historie našeho města od nejstarších geologických dob až po současnost. Seznamují se 
s poznatky o dění v přírodě, o životě našich předků, ale také pronikají do výtvarných technik a seznamují 
se s významnými osobnostmi výtvarného života. Délku programu je možné uzpůsobit potřebám jednot-
livých tříd a také je lze modifikovat dle věku žáků. Našimi programy se dají vhodně doplnit různé školní 
předměty. Například k dějepisu se vám bude hodit program Putování pravěkem, Procházka městem nebo 
program Bývalé židovské město. Výuku občanské výchovy je možné oživit programem Jak se dělá muze-
um a Máš čas?, který se také hodí k doplnění výtvarné výchovy. Zeměpis má v našich programech stálé 
místo. Přírodopis se dá velmi dobře provázat s dočasným programem Barevný svět přírody.

Budeme velmi rádi, když návštěvu naší galerie, muzea nebo hvězdárny využijete ke zpestření výuky a zahrnete ji 
do Vašich školních vzdělávacích programů!

Muzeum a galerie v Prostějově • nám. T. G. Masaryka 2 • 796 01 Prostějov  
telefon: 582 330 991 • e-mail: muzeumpv@muzeumpv.cz
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Dnešním příspěvkem, věnovaným skartačnímu řízení, zakončíme náhled do problematiky spiso-
vé služby u veřejnoprávních původců. Do jisté míry lze skartační řízení brát jako završení celého 
cyklu oběhu dokumentů u původce. 

Co je vlastně skartační řízení? Jedná 
se v podstatě o proces, při kterém dochá-
zí k výběru archiválií, tedy k oddělení 
dokumentů bezcenných od těch, které 
jsou určeny k trvalému uchování v archi-
vu. V žádném případě se však nejedná 
o jednorázový akt zničení dokumentů 
vyjadřovaný mnohdy chybným používá-
ním pojmu „skartace“. Zjednodušeně 
je skartační řízení postup, při kterém 
se vyřazují dokumenty, kterým uplynula 
skartační lhůta a které již nadále nejsou 
potřebné pro činnost původce. Do skar-
tačního řízení se zařazují rovněž úřední 
razítka vyřazená z evidence. 

V žádném případě nedoporučuji 
veřejnoprávním původcům svévolně 
ničit zaevidované dokumenty. Je třeba 
pamatovat na to, že vždy a všech-
ny zaevidované dokumenty musí projít 
výběrem archiválií ve skartačním říze-
ní (případně výběrem archiválií mimo 
skartační řízení), ve kterém budou 
posouzeny, a následně bude rozhod-
nuto, zda budou vybrány za archiválie, 
nebo mohou být určeny ke zničení. 
Za řádné provedení skartačního řízení 
odpovídá původce nebo jeho právní 
nástupce, kteří jsou povinni umožnit 
příslušnému archivu dohled nad pro-
váděním skartačního řízení a výběrem 
archiválií ve skartačním řízení. Výběr 
archiválií ve skartačním řízení provádí 
příslušný archiv. 

Skartační řízení se provádí v kalen-
dářním roce následujícím po uplynutí 
skartační lhůty. Nemusí se provádět 
každoročně, ale vždy, když máte již 

více dokumentů s prošlou skartační lhů-
tou, zpravidla co dva až tři roky (podle 
velikosti školy a množství dokumen-
tů). Rozhodně nedoporučuji čekat až 
do okamžiku, kdy je zcela naplněna 
úložná kapacita regálů, případně polic 
v uzamykatelných skříních. Skartační 
řízení je vždy nutné provést před záni-
kem školy nebo školského zařízení, pří-
padně při sloučení škol.

Ještě před několika lety bylo běžné, 
že každý veřejnoprávní původce musel 
v rámci skartačního řízení vytvořit tzv. 
skartační komisi, která měla za úkol 
posoudit dokumenty navrhované 
do skartačního řízení. Od této povin-
nosti již bylo před několika lety novelou 
archivního zákona upuštěno. Nicméně 
na druhou stranu je třeba konstatovat, 
že je vhodné, aby různé typy dokumen-
tů posuzovali především ti zaměstnan-
ci, kteří rozumí jejich obsahu a jsou 
schopni je správně posoudit. Zcela jistě 
dokumentům účetního charakteru bude 
rozumět více ekonom/ka nežli pedagog 
a naopak pedagogickou dokumentaci 
lépe posoudí učitel/ka než hospodářka 
organizace. Nadále zůstává, že vlastní 
seznam dokumentů, kterým uplynula 
skartační lhůta, připravuje ke skartační-
mu řízení zaměstnanec pověřený vede-
ním spisovny.

Jak postupovat při tvorbě skartač-
ního návrhu? Nejprve je třeba uvést, 
že skartační návrh se skládá ze dvou 
částí – průvodního dopisu a seznamu 
dokumentů. V průvodním dopisu, který 
musí mj. obsahovat označení původce, 

by měl být citován „archivní zákon“, 
na jehož základě se provádí skartač-
ní řízení. Dále je velmi vhodné zde 
uvést vyhlášku o spisové službě 
(č. 259/2012 Sb., resp. novelizaci č. 
283/2014 Sb.) a také doporučuji odkázat 
na spisový řád. V této interní směrnici 
totiž každý veřejnoprávní původce (tedy 
i školy a školská zařízení – podrobněji 
v prvním článku cyklu o spisové službě) 
definuje postup skartačního řízení u své 
organizace. Jako přílohy jsou seznamy 
dokumentů navrhovaných ke skartač-
nímu řízení. A zde je třeba upozor-
nit na drobné rozdíly v realizaci příloh 
skartačního návrhu (seznamu dokumen-
tů) podle formy vedení spisové služby 
u veřejnoprávních původců – spisová 
služba v elektronickém systému spisové 
služby (dále jen ERMS), nebo v listinné 
podobě. 

V případě evidence vedené v lis-
tinné podobě sestaví veřejnoprávní 
původce seznam dokumentů, které 
uspořádá podle spisových znaků, ale 
tak, že uvede odděleně dokumenty se 
skartačním znakem „A“ a dokumenty se 
skartačním znakem „S“. Dokumenty se 
skartačním znakem „V“ veřejnoprávní 
původce posoudí a zařadí buď k doku-
mentům se skartačním znakem „A“, 
nebo k dokumentům se skartačním zna-
kem „S“. K tomuto posouzení dochází 
ze strany původce, a nikoli ze strany 
dozorujícího archivu, jak se bohužel 
někteří původci stále domnívají. Pokud 
do skartačního řízení zařazujete rovněž 
dokumenty svého právního předchůdce, 

spisová služba ve školství –  
skartační řízení
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Mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou často zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou. Pro mzdo-
vou účetní rázem vznikne složitý úkol, a to určit délku. Nárok mají buď na dovolenou za kalendářní 
rok, nebo na dovolenou za odpracované dny.

Mateřskou dovolenou je myšlena doba 
pobírání peněžité pomoci v mateř-
ství. Rodičovská dovolená začí-
ná po vyčerpání mateřské dovolené 
a poskytuje se jako pracovní volno 
bez náhrady mzdy. Zaměstnankyně má 
však mezi těmito dvěma dovolenými 
nárok i na čerpání řádné dovolené.

Zaměstnankyně musí oznámit, 
nejlépe písemnou žádostí, že bude 
tuto dovolenou čerpat tak, aby bez-
prostředně navazovala na skončení 
mateřské dovolené. Přísluší jí pak 
náhrada mzdy za dovolenou podle prů-
měrného výdělku - ta podléhá všem 
zákonným odvodům daní a pojistného.

Zaměstnankyně by si měla pamato-
vat na podepsání prohlášení k dani, 
na základě něhož si může uplatnit 
slevu na dani za období, ve kterém 
bude náhrada za dovolenou vyplácena. 
Když tak neučiní, není to žádná hrůza, 
daně je možné vrátit buď v rámci ročního 
zúčtování daně u zaměstnavatele, popř. 
ve svém vlastním daňovém přiznání.

Čerpání mateřské dovolené se počí-
tá do odpracované doby pro určení 
nároku na dovolenou, takže čerpání 
dovolené po skončení této mateřské 
dovolené bude vyšší, než byl poslední 
nárok nevyčerpané dovolené, který je 
uváděn na poslední výplatní pásce.

Výpočet závisí na tom, kdy zaměst-
nankyni bude mateřská dovolená kon-
čit. Pro rok 2019 je důležitý den 25.3, 
tj. 60 pracovních dnů. Buď bude mít 
nárok na dovolenou za kalendářní 
rok, nebo na dovolenou za odpraco-
vané dny. Je složité si tento případ 
jen imaginárně představit, raději uvedu 
příklady tří situací, které mohou nastat. 
Předpokládám roční nárok 20 dnů 
dovolené.

Příklad 1
Zaměstnankyně dne 2. 7. 2018 nastou-
pila na mateřskou dovolenou v době 
6 týdnů před plánovaným porodem 
a přísluší jí peněžitá pomoc v mateřství 
po dobu 196 dnů (28 týdnů). Ta jí skončí 
13. 1. 2019.

Přestože v roce 2018 půl roku faktic-
ky nepracovala, bude jí náležet nárok	
na	dovolenou	za	celý	kalendářní	rok, 
nevyčerpáno např. 10 dnů. Za období 1. 
1. až 13. 1. 2019 jí nárok	na	dovolenou	
nevznikne. Od 14. 1. 2019 bude mít 
proplacenou náhradu mzdy za dovole-
nou až do 25. 1. 2019 za 10 pracovních 
dnů.

Příklad 2
Zaměstnankyně dne 1. 9. 2018 nastou-
pila na mateřskou dovolenou v době 
6 týdnů před plánovaným porodem 
a přísluší jí peněžitá pomoc v mateřství 
po dobu 196 dnů (28 týdnů). Ta jí skončí 
15. 3. 2019.

Za rok 2018 má rovněž nárok	
na	dovolenou	za	celý	 kalendářní	 rok. 
V roce 2019 bude do skončení její mateř-
ské dovolené celkem 54 pracovních dnů 
včetně svátků, proto vznikne	 zaměst-
nankyni	 nárok	 na	 dovolenou	 ve	 výši	
2/12	 roční	 výměry, protože splní pod-
mínku odpracování dvou období po 21 
pracovních dnech. Z roku 2018 zbývá 
např. 1,5 dne, za rok 2019 vznikne nárok 
na 3,5 dne. Od 18. 3. 2019 bude mít pro-
placenou náhradu mzdy za dovolenou až 
do 22. 3. 2019 za 5 pracovních dnů.

Příklad 3
Zaměstnankyně dne 1. 11. 2018 nastou-
pí na mateřskou dovolenou v době 6 
týdnů před plánovaným porodem a pří-
sluší jí peněžitá pomoc v mateřství 

po dobu 196 dnů (28 týdnů). Ta jí skončí 
15. 5. 2019.

Za rok 2018 bude mít nárok, jako 
v předchozích případech, na dovole-
nou	 za	 celý	 kalendářní	 rok. V roce 
2019 bude do skončení její mateřské 
dovolené celkem 97 pracovních dnů 
včetně svátků, proto vznikne zaměst-
nankyni nárok	 na	 dovolenou	 počíta-
nou	za	kalendářní	 rok. Bude totiž spl-
něna podmínka odpracování minimálně 
60	 dnů v kalendářním roce, aby se 
nárok na dovolenou počítal za kalendář-
ní rok, nikoli za odpracované dny.

Pokud požádá o čerpání dovolené 
bezprostředně po mateřské dovole-
né a následně nastoupí na rodičov-
skou dovolenou, nebude tato dovolená 
za kalendářní	 rok	 nikterak	 krácena	
proto, že zaměstnankyně neodpracuje 
celý kalendářní rok. 

Z roku 2018 zbylo 3,5 dne dovolené, 
za rok 2019 má nárok na dovolenou 
za kalendářní rok, tedy na 20	 dnů. 
Celkem má nárok na 23,5 dne dovolené 
počítané od 16. 5. 2019 do 13. 6. 2019, 
kdy jí bude příslušet náhrada mzdy 
za dovolenou.

Nepožádá-li zaměstnankyně o čerpání 
dovolené, aby bezprostředně navazovala 
na skončení mateřské dovolené, nárok 
jí nezanikne, ale již si nemůže sama 
zvolit období jejího čerpání (a ve třetím 
uváděném příkladě by navíc měla roční 
výměru dovolené za rok 2019 krácenou 
o 3/12 z důvodu neodpracovaných dnů 
na rodičovské dovolené).

Určení přesného nároku na dovole-
nou se musí posuzovat individuálně 
konzultací s vaší mzdovou účetní. Navíc 
každý k tomu nemusí mít stejný přístup. 

 Lenka Sedlářová, Scholaservis.cz

Jak na čerpání řádné dovolené  
po skončení mateřské dovolené
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Šablony I. 
I/2.1    Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ (40 hodin) a I/2.2 (16 hodin) 
I/2.3    Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (16 hodin) 

 čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze 
I/2.4    Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (24 hodin) 
I/3.1    Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ (60 hodin) 
I/3.2    Individualizace vzdělávání v MŠ (40 hodin) 

Šablony II. 
2.I/6    Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ – DVPP (v rozsahu 8 hodin) 

 čtenářská a matematická gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, polytechnické  vzdělávání, ICT 

 
Šablony I. 
II/2.1   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (16 hodin) 

 čtenářská a matematická gramotnost, inkluze 
II/2.2   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (32 hodin) 

 matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring 
II/2.3   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP (32 hodin) 
II/2.8   Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (v rozsahu 8 hodin) 
II/2.12 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na zapojení metody CLIL do výuky 

Šablony II. 
2.II/6   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (v rozsahu 8 a 16 hodin) 

 čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, poly-
technické vzdělávání, ICT 

2.II/7   Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce (v rozsahu 8 hodin) 
2.II/11 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na zapojení metody CLIL do výuky – DVPP 

Šablony II. 
2.V/4   Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP (v rozsahu 8 a 16 hodin) 
2.VI/4   Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP (v rozsahu 8 a 16 hodin) 
2.VII/4   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP (v rozsahu 8 a 16 hodin) 

 osobnostně sociální rozvoj, inkluze, polytechnické vzdělávání, ICT,  
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