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ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL                                  

JSOU NÁROČNÉ 

Zápisy do mateřských škol jsou každoročně náročné 

a hektické, obzvláště v této koronavirové době plné 

nejasností a nejistoty. 

Letošní zápis do mateřských škol byl ještě pozname-

nán tím, že dochází k neustálým změnám jak ve  

školském zákoně, tak i ve vyhlášce č. 14/2005, o 

předškolním vzdělávání. 

Zápis do mateřských škol v mnoha případech kompli-

kují nástup a přihlašování dvouletých dětí. Denně 

mám několik telefonátů či mailů s dotazy, jak řešit 

situaci, jak připravit nový školní rok, co bude zname-

nat pro školu přijetí několika dvouletých dětí, jak     

naplnit třídy, jak si vyložit znění vyhlášky atd.  

Společně s místopředsedkyní školského odborového 

svazu Markétou Seidlovou jsme proto oslovili minis-

terstvo školství a hledáme odpovědi a rady, jak      

postupovat. 

Dále řešíme Tematickou zprávu ČŠI za květen 2020, 

část Vzdělávání v mateřských školách v období    

nouzového stavu. 

Vzhledem k tomu, že již půl roku probíhá nové finan-

cování regionálního školství, tak se podle dohody na 

republikovém výboru sekce předškolního vzdělávání 

zaměříme na vyhodnocení, co přinesla tato reforma 

pro mateřské školy, ale co vše naopak i zkomplikova-

la, jaké problémy se ukázaly v praxi, co je třeba    

změnit, přehodnotit atd. 

             Eva SOUKALOVÁ 

V pátek 6. 6. 2020 odešla naše kolegyně a dlouholetá 
organizátorka základen EXOD paní Jarmila Němco-
vá z Krnova. Všichni účastníci jejích základen 
v Chebu, v Krnově i na Slovensku ve Veľkém Mederu 
na ni  budou vzpomínat jako na veselou, přátelskou a 
obětavou paní vedoucí. Mě osobně s Jaruškou vázaly    
přátelské, kamarádské vztahy, které sahají až do roku 
1992, kdy započala naše vzájemná spolupráce. Ona, 
zodpovědná paní vedoucí, stmelující kolektiv účastní-
ků EXOD  a já, „mladý“ průvodce, který ji občas pozlo-
bil nějakým žertíkem. Společně jsme každoročně  o 
prázdninách strávili týden i více dní na EXODech. 

Sdíleli jsme a prožívali radostné i ty smutnější rodinné 
události. Nyní jen zbývají krásné vzpomínky na     
společné zájezdy do Německa, Nizozemí a Londýna 
s učitelskými odboráři, na trochu „důchodcovské“  
základny v Chebu a na slovenských termálech. 
Všichni vedoucí EXOD vzpomínají na jubilejní        
10. celostátní aktiv v roce 2015, který pro nás 
s láskou v Krnově připravila... Čest její památce! 

Dr. Jiří MICHAL, vedoucí komise EXOD 

Celý text  naleznete na webu na webu 
Školských odborů  zde:  

Vzpomínáme na paní Jarmilu Němcovou   

Od 8. června se mohou v omezené míře 
vrátit do lavic žáci 2. stupně základních a 

středních škol a studenti vyšších          
odborných škol a konzervatoří. 

Údaje o termínech a místech jednotli-
vých výjezdů ČMKOS do regionů  
naleznete na portálu e-Sondy zde: 

Trh práce začíná pociťovat následky koronavirové 
krize a lidé přicházejí o zaměstnání. Velmi často se 
obracejí na odbory, které svým členům zdarma    
poskytují právní servis. Českomoravská konfederace 
odborových svazů (ČMKOS) nyní přichází s projek-
tem ODBORY S VÁMI a nabízí pomocnou ruku 
všem. Právní experti odborové centrály budou      
poskytovat zdarma pracovněprávní poradenství v 
regionech. Kdokoli může navštívit putovní stan     
odborů v různých městech: 16. 6. v Táboře; 23. 6. ve 
Zlíně; 24. 6. ve Prostějově; 25. 6. v Olomouci.  

Celé články a další informace na  

portálu Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/smutecni-oznameni
https://skolskeodbory.cz/smutecni-oznameni
https://www.esondy.cz/obsah/110/odbory-s-vami-v-regionech/266673
https://www.esondy.cz/obsah/110/odbory-s-vami-v-regionech/266673
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
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Telefon: +420 234 130 200  
E-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz 
Web: www.skolskeodbory.cz 
Facebook: @skolskeodbory.cz 

Českomoravský odborový 
svaz pracovníků školství 
Senovážné náměstí 23 
110 00 Praha 1   
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(Klikněte na ikonku) 

rodinných vztazích a psychické problémy. „Oproti 

únoru bylo v květnu o 34 procent více psychických 

potíží, o rodinných vztazích jsme mluvili o 50       

procent častěji. V dubnu jsme častěji řešili syndrom 

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (o 

32 procent více oproti únoru), v květnu už se vrátilo 

téma do obvyklých kolejí,“ komentuje průběh pande-

mie vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Kate-

řina Lišková. Na druhou stranu se během koronavi-

rového období děti méně trápily potížemi ve škole, 

partnerskými vztahy a šikanou. Děti se musely 

adaptovat i na změnu způsobu vyučování... 

            Táňa PIKARTOVÁ 

Celé články a další informace na  

portálu Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Nouzový stav byl pro děti             
psychicky náročný 

Řada neziskových organizací podporovaných    

Nadací RSJ, která propojuje odborníky, organizace, 

pedagogy a rodiče, aby přemýšlivým dětem lépe 

porozuměli a mohli jim být smysluplnou oporou, se 

shoduje, že nouzový stav byl pro děti psychicky 

náročný.  

Například Linka bezpečí musela rozšířit provozní dobu 

chatu na dvanáct hodin denně a v dubnu i květnu    

registrovala nárůst zájmu o tyto služby na trojnásobek.  

• Nejistá budoucnost 

Během pandemie se organizace „Nevypusť duši dětí“ 

ptala, co je konkrétně stresuje. Na prvním místě uvádě-

ly množství úkolů a tlak ze strany školy, hned na     

druhém místě chybějící sociální kontakt a nejistou   

budoucnost.  

„Děti se teď setkávají s další vlnou nejistoty při návratu 

do školy, s mnoha změnami, po velmi dlouhé pauze. 

Ukazuje se, jak potřebné je naučit děti se s takovými 

situacemi vyrovnávat,“ upozorňuje Petr Winkler,     

vedoucí výzkumného programu sociální psychiatrie 

z Národního ústavu duševního zdraví.  

Děti trápily i vztahy s rodiči a nutnost být stále doma. 

Nejčastěji se s tímto stresem snažily vypořádat spor-

tem, při procházkách v přírodě, popovídáním s přáteli.  

• Život v izolaci 

Děti v izolaci se svými rodinami, bez vrstevníků, školy 

a pravidelného režimu řešily výrazně častěji potíže v 

Přehled změn, 
které přináší tato 

norma 

 

Další  informace jsou i na webu Školských odborů zde:  

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ číslo 23/2020 (vychází  10. 6. 2020) 

Kolegové z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se na náš 
svaz obrátili s velkorysou nabídkou. Pro odborové organizace a členy svazu 
nabízejí pobyt v jejich hotelu v Praze. Hotel BONA SERVA, patřící Odborové-
mu svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, nabízí členům odborů i jejich    
rodinám 10% slevu ze svých aktuálních cen. Nabízí sedm dvoulůžkových   
pokojů, jeden apartmán se dvěma ložnicemi a jeden jednolůžkový pokoj,    
samozřejmě se snídaní. Více podrobnosti o nabídce naleznete na 
webu zdravotníků na adrese: http://www.bona-serva.cz. 

Užijte si dovolenou v Praze 

Při návratu do školy po zrušení krizových omezení se        
děti setkávají s další vlnou nejistoty 

https://www.facebook.com/cmosps/?fref=ts
https://twitter.com/skolskeodbory
mailto:pecenka.petr@cmkos.cz?subject=Odhlasit%20zasilani%20Newsletteru%20CMOS%20PS
http://skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni/9
http://www.e-sondy.cz/
https://www.facebook.com/koneclevnychucitelu/
http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCZVwFoi0OpF2znVmzrrruKw
https://www.facebook.com/skolskeodbory.cz/?modal=admin_todo_tour
http://skolskeodbory.cz/kalendar
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/nabidka-z-os-zdravotnictvi-a-socialni-pece-cr
http://www.bona-serva.cz
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/nabidka-z-os-zdravotnictvi-a-socialni-pece-cr

