TÝDENÍK č. 1
3. 1. – 9. 1. 2022
Vážení a milí klienti,
děkujeme Vám za Vaši společnost v roce 2021. Byl to opravdu
náročný rok, mnohdy jsme viděli, že si saháte na dno svých sil.
O to více si ceníme, že jsme se spolu mohli potkat na:
30 veřejných seminářích a webinářích
40 seminářích a webinářích na klíč
30 sboroven si pozvalo naše lektory k sobě do školy
poslali jsme Vám 52 Týdeníků (z toho 3 dvojčísla)
a naše funkční studium navzdory okolnostem „jelo dál“
Motivujete nás pokračovat, hledat témata, kvalitní lektory,
připravovat novinky.
Děkujeme a těšíme se na Vás v roce 2022.
Za tým srdečně Monika Puškinová a Radka Mondeková

MINIKALENDÁŘ
• 3. 1. –zahájení vyučování po vánočních prázdninách
• od 3. 1. (do 16. 1.) – probíhá antigenní testování dětí a žáků vždy v pondělí a ve čtvrtek (rozklikněte); nově se
testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

TIPY – k přečtení a poslechu
• O možné cestě ke zvýšení matematické gramotnosti a zefektivnění
výuky informuje stručná reportáž Matematika nemusí být nuda! To
dokazují žákům na jižní Moravě speciální kroužky (rozklikněte).
• Komplexní shrnutí poznatků a doporučení obsahuje seriál o spolupráci
učitele a asistenta pedagoga od NPI – Učitel a asistent pedagoga jako
sehraná dvojice (rozklikněte).
• K psychohygieně: Potřebujeme ke svému životu takové předěly, jako je
například Nový rok? Jaký smysl mají rituály a je dobré vytvářet si i svoje
vlastní? Jak spolu souvisí štěstí a naplněný život? Více v rozhovoru
(rozklikněte) Zbigniewa Czendlika s psychoterapeutem Jano Vojtkem
(na fotu).
• Týdeník Respekt otevřel zdarma 15 rozhovorů. Mezi nimi najdete
i povídání s viceprezidentem Asociace ředitelů základních škol ČR
Jaroslavem Jirásko: Písemky jsem zakázal (rozklikněte).

DOPORUČUJEME – k činnosti mateřské školy v lednu 2022
Individuální vzdělávání dítěte: Jestliže zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření úrovně osvojování
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, škola musí z moci úřední zahájit správní řízení o ukončení
individuálního vzdělávání dítěte.
Omezení, přerušení provozu: Případné omezení nebo přerušení provozu v době pololetích a jarních prázdnin ředitel
školy projedná se zřizovatelem; informace o omezení, přerušení provozu zveřejní na přístupném místě ve škole.
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Vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka: Po uplynutí 1. pololetí školního roku 2021/2022 je
vhodné vyhodnotit úspěšnost vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka.

PORADNA – k platovému výměru
Na dotaz odpovídá dr. Monika Puškinová
V závěru roku 2021 jsme nevydávali nové platové výměry, protože nám to neumožňoval
„program“. Teď (po změně již novelizovaného nařízení vlády) jsme za tuto „technickou
překážku“ rádi, protože nemusíme vydávat platové výměry podruhé. Chci se však
zeptat, zda se mění pouze částka platového tarifu nebo ještě něco jiného.
Odpověď:
- Platové tarify jsou dány nařízením vlády č. 531/2021 Sb. publikovaným ve Sbírce zákonů 31. 12. 2021. Platové
tarify nepedagogických pracovníků (v tzv. základní stupnici) jsou stanoveny přílohou č. 1 a nejsou valorizovány, tj.
zůstávají na úrovni let 2020 a 2021. Nové platové tarify pedagogických pracovníků jsou obsaženy v příloze č. 5.
- Nařízení vlády č. 531/2021 Sb. je nutné brát v potaz i při stanovení příplatku za vedení pedagogických pracovníků,
protože příplatek za vedení se odvíjí od výše platového tarifu v nejvyšším platovém stupni platové třídy, do které je
vedoucí zaměstnanec zařazen.
- Nemění se rozpětí, v rámci kterého se stanoví specializační příplatek pedagogického pracovníka (§ 133 zákoníku
práce) a zvláštní příplatek (§ 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Nemění se princip
poskytování osobního příplatku (§ 131 zákoníku práce).

Pro vydařený start do roku 2022
• ZÁZNAM WEBINÁŘE Na co se zaměřit při řízení školy v lednu až březnu 2022 >>
Vážení a milí klienti,
připravili jsme pro Vás praktický záznam webináře, díky kterému:
se včas připravíte na 10 nejdůležitějších změn v legislativě
získáte osnovu pro přípravu činností v dalším čtvrtletí, a to v MŠ, ZŠ i SŠ
K záznamu Vám pošleme prezentaci, kterou si můžete vytisknout a používat jako
„checklist“, na co nezapomenout.
Lektoruje dr. Monika Puškinová.

• WEBINÁŘ Jak nastavit rozpočet školy pro rok 2022 >>
ČTVRTEK 13. 1. 2022 od 14 do 16 hod. (2 hodiny)

Příprava rozpočtu s Ing. Petrou Schwarzovou.

• WEBINÁŘ Jak zvládnout povinnou elektronickou službu
ve škole >>
ÚTERÝ 18. 1. 2022 od 9 do 12.30 hod. (3,5 hodiny)

Jak zavést elektronickou spisovou službu hladce a bez problémů do praxe.
Lektoruje Mgr. Galina Rucká, ředitelka Státního okresního archivu Hodonín.

• WEBINÁŘ Zdravotní služby ve školách po 1. lednu 2022 >>
ČTVRTEK 27. 1. 2022 od 16 do 18 hod.

Řekneme si, za jakých podmínek se budou ve školách poskytovat zdravotní
služby po 1. lednu 2022.
Lektoruje Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D., odbornice na školské právo,
antidiskriminační právo a veřejné zakázky.
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