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21. 2. – 27. 2. 2022
MINIKALENDÁŘ
• do 21. 2. –zaměstnavatel písemně oznámí zaměstnanci určenou dobu čerpání dovolené (alespoň 14 dnů předem),
pokud má zaměstnanec čerpat dovolenou v době jarních prázdnin od 7. 3. do 13. 3. 2022
• do 21. 2. – projednání se zřizovatelem přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, přerušení činnosti školní
družiny v době jarních prázdnin od 21. 2. do 27. 2.
• od 21. 2. do 27. 2. – jarní prázdniny v okresech Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad
Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

TIPY – k poslechu, do výuky a k přečtení
• Pracovněprávní oblast: Zaměřte se spolu s ombudsmanem na
přijímání a ukončování zaměstnání zaměstnanců, kteří jsou rodiči –
Na kávu s ombudsmanem, 57. díl: Rodiče na pracovním trhu I
(rozklikněte).
• Užitá matematika: Aplikace Mathigon (rozklikněte) nabízí
interaktivní výuku matematiky založenou na kreativitě, zvědavosti,
překvapení a představivosti. A ukazuje její užití v medicíně,
telekomunikacích, při předpovědi počasí, v online bankovnictví atd.
• Nový projekt: Výzkumná organizace PAQ Research spouští
Mapu vzdělávacího ne/úspěchu (rozklikněte). Cílem nástroje je
analyzovat a řešit problémy v regionech. Velké množství
zpracovaných dat se týká školství.
• Pro inspiraci: O současné škole, výuce a žácích v rozhovoru
Známkování je přežité (rozklikněte) s Pavlínou Loňkovou (na fotu),
která byla letos oceněna v Global Teacher Prize Czech Republic
jako nejinspirativnější učitelka Česka.
• (Nejen) pro češtináře: Kvíz Vyzkoušejte si, co víte o románu
Jméno růže (rozklikněte). Tip, jak zpestřit výuku literatury.

DOPORUČUJEME – k rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na SŠ
Jak načasovat vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na SŠ:
1. V rámci přijímacího řízení se nekoná jednotná ani školní přijímací zkouška:
SŠ účastníkovi řízení umožní vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Povinnost se na SŠ
nevztahuje tehdy, když účastníkovi řízení vyhoví v plném rozsahu.
SŠ vydá rozhodnutí od 22. dubna do 30. dubna 2022.
SŠ nemůže vydat rozhodnutí dříve.
2. V rámci přijímacího řízení se koná jednotná přijímací zkouška:
SŠ účastníkovi řízení umožní vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Povinnost se na SŠ
nevztahuje tehdy, když účastníkovi řízení vyhoví v plném rozsahu.
SŠ vydá rozhodnutí do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.
Jestliže Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče 28. dubna 2022, SŠ vydá rozhodnutí do 2. května 2022.

1

PORADNA – k zařazení do přípravné třídy
Na dotaz odpovídá dr. Monika Puškinová
V minulosti jsme při zařazení dítěte do přípravné třídy vždy vyžadovali doložení
rozhodnutí ZŠ o povolení odkladu povinné školní docházky. Bez tohoto rozhodnutí
jsme dítě do přípravné třídy nezařadili. Je to tak správně?

Odpověď:
Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Z této charakteristiky je zřejmé, že se nejedná
pouze o děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Jestliže však byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, patří k dětem, pro které je přípravná třída zřízena
přednostně (§ 47 odst. 1 školského zákona). Tuto skutečnost by měla škola vyjádřit v kritériích zařazení do přípravné
třídy a dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky zařazovat do přípravné třídy přednostně.

NÁŠ PLÁN NA BŘEZEN AŽ ČERVEN
Váření a milí klienti,
světlejší únorové dny jsme využili k důkladné přípravě:

• 19 HUTNÝCH, STRUČNÝCH WEBINÁŘŮ
shrnutí toho nejpodstatnějšího k danému tématu,
pokaždé max. 2 hodiny u monitoru,
v poobědovém čase, abyste nemuseli odbíhat,
s tématy od legislativy až po psychologii práce,
online – abychom nebyli pod tlakem karantén,
a bez respirátorů...

MŮŽETE VYBÍRAT >>
• VÝJIMEČNÉ WEBINÁŘE S EXKLUZIVNÍMI HOSTY
V příštím Týdeníku Vám představíme prvního hosta.
Napovíme, že je specialistou na pracovní právo.

• DALŠÍ...
nadále si můžete objednávat školení pro Vaše sborovny (na e-mailu mondekova@monikapuskinova.cz),
nahráváme pro Vás speciální záznamy,
spustili jsme registraci do FUNKČNÍHO STUDIA PRO ŘEDITELE ŠKOL 22/23,
na 28. 3. připravujeme překvapení.
Všem Vám děkujeme za spolupráci a těšíme se na další společné měsíce!
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