
n Co říká zákon a co minis-
terstvo

Zákoník práce 262/2006 v para-
grafu 2 odstavci čtvrtém praví: Za 
závislou práci, která je vykonávána 
ve vztahu nadřízenosti zaměstna-
vatele a podřízenosti zaměstnan-
ce, se považuje výlučně osobní 
výkon práce zaměstnance pro 
zaměstnavatele, podle pokynů 
zaměstnavatele, jeho jménem, 
za mzdu, plat nebo odměnu 
za práci, v pracovní době nebo 
jinak stanovené nebo dohod-
nuté době na pracovišti zaměst-
navatele, popřípadě na jiném 
dohodnutém místě, na náklady 
zaměstnavatele a na jeho odpo-
vědnost. Informace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
k pracovněprávním vztahům 
pedagogických pracovníků však 
tvrdí toto: Nový zákoník práce 
dává řediteli školy nebo školského 
zařízení díky § 2 odst. 4 možnost 
povolit pedagogickému pracov-
níkovi výkon prací souvisejících 
s přímou pedagogickou činnos-
tí i na jiném s ním dohodnutém 
místě, a to na jeho náklady a jeho 
odpovědnost.

Zatímco zákoník říká, že se 
učitel může dohodnout s ředite-

lem (zaměstnavatelem) kde a jak 
odpracuje svých 8 hodin denně - na 
náklady a odpovědnost zaměstna-
vatele, z komentáře ministerstva 
školství můžeme vyvodit, že 
náklady a odpovědnost má nést 
zaměstnanec. Řídí se ředitelové 
škol striktně zákoníkem? Zdá se 
jim současný stav logický? Oslo-
vili jsme jak školy, tak kraj. 
n Odpovědný je ředitel
„Zákoník práce v Hlavě I vyme-

zuje předmět úpravy a pracov-
něprávní vztahy. Je nesporné, že 
i pro zaměstnavatele z oblasti 
školství je zákoník práce závaznou 
právní normou a je nutno ji tedy 
dodržovat,“ připouští Ludislava 
Poupalová z krajského odboru. 
Za stanovení pracovní doby 
a pracoviště je podle ní odpovědný 
zaměstnavatel - statutární orgán 
neboli ředitel školy či školského 
zařízení. 

„Z vyjádření MŠMT, na které 
odkazujete, vyplývá, že minister-
stvo připravuje vyhlášku, kterou 
se stanoví pracovní řád pro 
zaměstnance škol a školských za-
řízení. Tam bude blíže rozvedeno 
ustanovení § 2 odst. 4 zákoníku 
práce. MŠMT uvádí, že se pokusí 
prosadit změnu zákona o pedago-

gických pracovnících, která by sa-
mostatně upravila pracovněprávní 
vztahy pedagogických pracovníků 
odchylně od zákoníku práce. Ten 
jako obecná norma nemůže zo-
hledňovat specifika jednotlivých 
profesí,“ dodává Poupalová. 
n  Někdo drží učitele v bu-

dově
„Řada škol, aby vyhověla strikt-

nímu znění nového zákoníku prá-
ce, nařídila učitelům povinnost 
být na pracovišti (ve škole) celou 
pracovní dobu, tedy 8 hodin denně 
(vím o nařízené povinné přítom-
nosti např. od 7:30 do 16 hodin). 
Kolegové, kteří k tomuto kroku 
přistoupili, argumentovali, že jim 
nový zákon nedává jinou mož-
nost, jelikož současně zrušil řadu 
resortních předpisů, z nichž prý 
měla vyplývat možnost pedago-
gických pracovníků nebýt v době, 
kdy nevykonávají přímou pedago-
gickou činnost, ve škole. Je ovšem 
pravda, že tato nařízení se opírala 
spíše o ustanovení § 78 zákoníku 
práce,“ říká Daniel Syrovátko, 
ředitel ZŠ Postoloprty. 

Týdenní pracovní doba pedago-
gického pracovníka, stejně jako 
jiných zaměstnanců, činí 40 hodin 
a je rozdělena na dvě části. Zaprvé 
výkon přímé pedagogické činnosti 
(její rozsah určuje nařízení vlády 
- např. učiteli ZŠ v rozsahu 22 
vyučovacích hodin týdne), kterou 
jednoznačně musí vykonávat ve 
škole (nebo na školních akcích). 
Zadruhé výkon prací souvisejících 

s přímou pedagogickou činností, 
které může po dohodě s ředitelem 
vykonávat i mimo školu. „Jde stá-
le o závislou činnost, proto podle 
zákoníku práce tak činí na náklady 
zaměstnavatele a na jeho odpověd-
nost (logicky, protože i za tuto část 
pracovní doby je mu vyplácena 
mzda). Na naší škole tuto věc 
řeším ustanovením přímo v pra-
covní smlouvě, resp. v dodatku ke 
stávajícím pracovním smlouvám, 
kterým je dohodnuto, že práce uve-
dené v druhé části může pracovník 
vykonávat i doma. Zákoník práce 
bez prováděcích předpisů přinesl 
ale i spoustu jiných problémů,“ 
přemítá Daniel Syrovátko.
n Kdepak, logické to není 
Také řediteli ZŠ J.A.Komenské-

ho, Louny Jaroslavu Dostálovi sou-
časná situace logickou nepřipadá: 
„Zákoník práce je normou, která 
má platit pro všechny zaměstnan-
ce bez výjimky. Jsou však povolání 
(a domnívám se, že učitelské mezi 
ně patří), kde je to s 8 hodinami 
denně na pováženou. Ministerstvo 
školství se ve svém zdůvodnění od-
volává na „zvykové právo“. I mně 
připadá, že mi může být jedno, kde 
učitel opravuje sešity a připravuje 
se na hodiny a zda se dále vzdělává 
ve škole nebo doma. Je to stejné, 
jako kdybych předepisoval herci, 
že se má roli učit výhradně ve 
své osmihodinové pracovní době 
v šatně divadla!“ zvažuje ředitel 
lounské základky. Chápe však 
i doporučení MŠMT. „Pokud 
bych totiž připustil, že pedagog má 
plnit část své pracovní doby doma 

- a dal mu to do smlouvy - mohlo 
by se stát, že případný úraz, ke 
kterému dojde doma, bude úrazem 
pracovním, neboť k němu došlo na 
pracovišti v souvislosti s konáním 
práce. Takže se držím zatím dřívěj-
ší praxe (viz zvykové právo) i když 
si dobře uvědomuji, že kdyby došlo 
na „lámání chleba“, úplně košer to 
nebude,“ míní Dostál.
n Chce to jasná pravidla
„Ani mně se současná právní 

úprava logická nezdá. Moje roz-
hodnutí v této věci je následující: 
pedagogičtí pracovníci i nadále 
mohou vykonávat práce souvise-
jící s pedagogickou činností i jinde 
než pouze na pracovišti, tato praxe 
se dosud osvědčila. Žádné náklady 
navíc nám to jako škole nepřináší. 
A pokud jde o odpovědnost, tak tu 
nesu za tisíce dalších věcí, takže 
tato otázka mě nijak zvlášť ne-
zneklidňuje. Nezbývá než doufat, 
že se brzo vše vyjasní a dočkáme 
se jasných pravidel,“ shrnuje Jana 
Šipošová, ředitelka ZŠ Husova 276 
v Podbořanech.

Pro ředitele ZŠ Panenský Týnec 
Vladimíra Duženkova bylo překva-
pujícím již zjištění, že ministerstvo 
školství vědomě porušovalo tehdy 
platný Zákoník práce z roku 1965 
několik desítek let. „To, že existova-
lo jakési „zvykové právo“ na úpra-
vu pracovní doby pedagogických 
pracovníků bez opory v zákoně, 
veřejně přiznalo teprve letos, 
v souvislosti s platností nového 
Zákoníku práce. Na přípravě to-
hoto zákoníku se podílely profesio-
nální odborové organizace, včetně 

zastoupení školských odborů. Jsou 
mezi nimi lidé, kteří se úzce zabý-
vají právní problematikou. Podo-
týkám, že přípravy trvaly několik 
let. Zákoník práce byl schválen 
v dubnu 2006 a připadá mi, že si 
ho od té doby  nikdo v MŠMT po-
řádně nepřečetl a nezačal pracovat 
na vyhlášce, která by to napravila,“ 
poukazuje na nesrovnalosti pan 
Duženkov. 

Dnešní znění Zákoníku práce 
zavazuje každého zaměstnance 
a zaměstnavatele dodržovat jeho 
výklad a to bez rozdílu přísluš-
nosti k jednotlivým profesním 
skupinám. „Ředitelé škol tak 
jsou postaveni před neřešitelný 
problém - jak se s tím vypořádat 
na pracovišti,“ konstatuje ředitel, 
který problém řeší dodatkem k pra-
covní smlouvě, v níž je upravena 
pracovní doba učitele na pružnou. 
„Přímou pedagogickou činnost za-
městnanec koná v době stanovené 
rozvrhem jeho úvazku a práci sou-
visející s touto pedagogickou čin-
ností vykonává v době a rozsahu, 
kterou si zvolí individuálně. Tu 
zaměstnanec eviduje a předkládá 
ke kontrole. Věřím, že pedagogové 
jsou lidé s vysokou úrovní morál-
ních hodnot a jsou povinnou 
40hodinovou týdenní pracovní 
dobu, vyplývající ze současného 
znění zákona, schopni dodržet,“ 
vysvětlil Duženkov. 

Nezbývá, než čekat na přislíbe-
nou změnu této pasáže v Zákoníku 
práce anebo na vyhlášku MŠMT. 
Doufejme, že to bude změna ve 
prospěch učitelů.

Kniha losů v novém kabátě… Každý rok se Státní 
okresní archiv v Lounech snaží zrestaurovat ze svých fondů jednu 
cennou archiválii. Loni to byla kniha losování měšťanských várek, 
jež byla vedena v druhé polovině 18. století. „Zaznamenává jména 
měšťanů, oprávněných k vařbě piva v městském pivovaru tak, jak 
byla vylosována. V té době bylo v Lounech 139 právovárečných 
domů,“ přibližuje obsah knihy PhDr. Jan Mareš (na snímku). 
Knihu restauroval léty prověřený a osvědčený Ladislav Faigl 
z Kostomlat, pracovník Regionálního muzea Teplice. Restaurá-
torovi trvala práce na knize půl roku, přišla na 22 000 korun.(toš)
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stručně z obcí stručně z měst
n V LOUNSKÉ ubytovně pro 

bezdomovce v Blahoslavově 
ulici se zvýšil denní poplatek 
za ubytování ze 40 korun na 
50 korun. Tato skutečnost je 
zakotvena v novém provoz-
ním řádu ubytovny. Ubytovna 
je města Loun, provozuje ji 
Český červený kříž.
n RADA MĚSTA Podbořan 

schválila rozšíření úředních 
dnů k uzavírání manželství 
v měsíci červenci, a to o den 7. 
července 2007. O toto datum 
je mezi snoubenci mimořádný 
zájem.
n  ÚSTECKÁ NÁPOJÁŘ-

SKÁ skupina Drinks Union, 
pod kterou patří pivovar Louny, 
loni zvýšila export piva o více 
než 6 % na téměř čtvrt milionu 
hektolitrů. Největším export-
ním teritoriem je Německo, 
zájem roste v Estonsku, Švéd-
sku či Španělsku. Loni začal 
Drinks Union vyvážet pivo do 
afrického Beninu a Izraele.
n  ŘEDITELKA ÚSTAVU 

sociální péče s jídelnou Louny 
je jmenována ředitelkou na 
dobu určitou, a to do 31. pro-
since 2007 v souvislosti s jejím 
odchodem do důchodu.
n DNY OTEVŘENÝCH dve-

ří se na 1. a 2. stupni ZŠ Posto-
loprty konají 20. února (budova 
v Komenského ul.) a 22. února 
(budova na Draguši). 
n V ŽATCI začínají vycházet 

noviny tamní radnice s názvem 
Žatecký týdeník. Žatečtí obča-
né budou tyto noviny dostávat 
zdarma do poštovních schrá-
nek. „Chceme, aby byli občané 
kvalitně informováni o činnosti 
žateckého městského úřadu,“ 
říká místostarosta města Aleš 
Kassal.
n VELKÝ ZÁJEM projevili 

uchazeči o projekt Komplexní 
vzdělávací program, jenž rea-
lizuje chomutovská Vzdělávací 
společnost Edost. Do projektu 
vstoupilo 31 osob, kteří se obe-
známí s poradenskou službou 
„Umím, dokážu, chci“. 10 vy-
braných po rekvalifikačním 
kurzu stanou se pracovníky 
Městského úřadu Podbořany, 
kde budou vykonávat práce spo-
jené s péčí o veřejnou zeleň.

n  LEDNOVÁ VICHŘICE 
způsobila škody na střechách 
kostelů v Blažimi, Břvanech 
a v Lenešicích. Díky celodenní 
práci pokrývače byly škody na 
střechách kostelů dne 20. ledna 
odstraněny.
n PODBOŘANŠTÍ RADNÍ 

schválili udělení licence pro 
Autobusovou dopravu s.r.o. 
Podbořany na provozování 
veřejné osobní dopravy na lin-
ce Podbořany - Podbořanský 
Rohozec; Petrohrad - Kryry 
- Podbořany - Žatec - Louny; 
Podbořany - Kryry - Bílenec 
- Běsno.
n U ZÁPISU 26. ledna bylo 

přijato do základní školy v Čern-
čicích 26 dětí. „Ne všichni 
se dostavili, takže počet není 
konečný,“ uvedl ředitel školy 
Jiří Richter.
n RÁDOBYDIVADLO Klapý 

po úspěšném představení Naši 
Furianti v Kryrech vystupovalo 
počátkem února také v Kultur-
ním domě v Lubenci, tentokrát 
s inscenací Eguus.
n NA ÚŘEDNÍ desce a webo-

vých stránkách městyse Panen-
ský Týnec se pravidelně zveřej-
ňují zápisy ze zasedání tamního 
zastupitelstva. Rozhodli o tom 
zastupitelé na lednové schůzi. 
Schválili i záměr městyse pro-
dat dvě zahrady o výměře 1727 
m2 a 968 m2. 
n NA ŽATECKU se nachází 

19 památných stromů, většinou 
dubů (jako v případě Líčkova, 
Tuchořic, Malé Černoci, nově 
i Libořic), ale přímo v Žatci 
jerlín anebo tisovec dvouřadý 
v zahradě v Holedeči. Petr Janda 
z žateckého odboru životního 
prostředí by uvítal botanickou 
a dendrologickou publikaci, 
která by přiblížila rostlinné 
bohatství Žatecka, stejně jako 
informační leták o památných 
stromech Žatecka.
n ZÁMEK NA Peruci stále 

ještě není prodán. Městys také 
nabízí nedaleký turistický kemp 
k pronajmu za 100 tisíc korun 
ročně, s perspektivou pozděj-
šího odkoupení. Potvrdila to 
v pondělí perucká místosta-
rostka šárka Křepčíková.

Nový Zákoník práce a výnos ministerstva spolu nekorespondují 

Samci budou soutěžit na 
výstavě chovatelů
ŽATEC (r) - Chovatelé drobného zvířectva ze Žatce připravují na 
9. a 10. února výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů. V Chova-
telskému areálu (proti Telecomu) se uskuteční Žatecká regionální 
soutěžní výstava drobného zvířectva spojená se soutěžní výstavou 
králíků - samců. 

Dílo J. Kůsové návštěvníky v Podbořanech mimořádně zaujalo.

Jitku Kůsovou fascinují 
„odžitá“ lidská těla
n Jsou ústředním tématem jejích kreseb, obrazů i soch
PODBOŘANY (sih) - V Muzeu Volyňských Čechů v Podbořanech 
byla minulý týden slavnostně zahájena výstava obrazů a soch 
malířky a keramičky Jitky Kůsové. Autorka se narodila roku 1962 
v Chomutově a žije v Klášterci nad Ohří. Absolvovala Střední prů-
myslovou školu keramickou v Karlových Varech.
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„Na akademii jsem nešla, proto-
že si z každé školy student odnáší 
pozitivní, ale i jakýsi negativní vliv 
od svých profesorů. Trvá mu pak 
několik let, než se tohoto vlivu zba-
ví a najde sám sebe. A to já jsem 
nechtěla,“ říká o sobě autorka.

Hlavním motivem jejích děl 
je lidské tělo. Na první dojem 
vás její obrazy a kresby upoutají 
výraznými sytými barvami a tma-
vými konturami. A také nahotou. 
Pro člověka, který její obrazy spatří 
poprvé, to může být pohled až šo-
kující. I toto autorka vysvětluje.

„Fascinuje mě lidské tělo, žen-
ské i mužské. Tím nemyslím tělo 
dvacetileté modelky, ale třeba 
90letého stařečka. Musí to však 

být tělo „odžité“ a to já vycítím 
a snažím se to dát do svých ob-
razů.“ Kromě obrazů jsou zde 
i její sochy, u kterých ohromí, jak 
může takto křehká žena vytvořit 
tak obrovské dílo. „Chtěla jsem 
dokázat, že i žena jako já se umí 
postavit k této těžké práci. Od-
jakživa jsem věděla, že chci dělat 
sochy a za tím jsem si šla,“ uzavírá 
Jitka Kůsová.

Autorka vystavovala v Ra-
kousku, Německu a Holandsku. 
V Čechách vystavuje především 
v našem regionu a pravidelně se 
účastní sochařských sympozií. Je 
držitelkou několika sochařských 
ocenění.

Výstava potrvá do 3. března.

Senioři se baví… V lounském Senior klubu se neustále 
něco děje.  26. ledna uspořádal klub vydařený Bačkorový bál. Kaž-
dou první středu v měsíci, tedy tuto středu 7. února od 14 hodin, 
probíhá v rámci klubu bezplatné občanské poradenství - toho 
mohou využít senioři, i nečlenové klubu, kteří právě řeší nějakou 
závažnou rodinnou situaci. Na čtvrtek 8. února od 14.30 hodin 
je do senior klubu pozván ředitel archivu PhDr. Bohumír Roedl, 
který bude přednášet na téma Citolíby kolébka umění. „Srdečně 
zveme na tento den nejen naše členy, ale i nejširší veřejnost. Klub 
najdete v ulici Kosmonautů 2304 v Lounech hned vedle dětské-
ho domova,“ upozorňuje manažerka klubu Vilma Svobodová (na 
snímku z Bačkorového bálu dáma vlevo).                                      (toš)
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n Jak si literu zákona vykládají ředitelé škol, drží učitele ve školních budovách?
LOUNSKO, ÚSTÍ N.L. (bal) - Nový zákoník práce a jeho pojetí je 
podle některých pedagogů ztrátou pro školství. Diskuse a nejasnosti 
vyvolává zejména pracovní doba pedagogických pracovníků, resp. 
jejich přítomnost na pracovišti. Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy proto vydává výklady, metodické pokyny, které mají vést 
k lepšímu pochopení jednotlivých ustanovení zákonu a už vůbec by 
neměly s nimi být v rozporu. Je tomu skutečně tak? 

„Soutěžit se bude o tituly Šam-
pion regionu Žatec 2006, Města 
regionu Žatec 2006 a Mistrovská 
čtyř a tříčlenná kolekce regionu 
Žatec 2006. Uděleno bude více 
jak 35 čestných cen a pohárů,“ 
láká Pavel Jursík, předseda cho-
vatelské organizace. V závěru ceny 
slavnostně předá starosta Žatce 
Erich Knoblauch. „Na výstavu se 
přihlásilo 70 vystavovatelů ze seve-

rozápadních Čech a příhraničních 
chovatelských organizací ze Saska 
více jak 310 králíků, 140 holubů 
a 138 kusů drůbeže, které budou ve 
42 voliérách. K vidění budou i zají-
mavá, ale i málo chovaná plemena 
zvířat,“ dodává Ing. Jursík. 

Návštěvníci budou moct na-
koupit chovná zvířata. Výstava je 
otevřena v pátek od 9 - 18 hodin 
a v sobotu od 8 - 15 hodin.
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