
vě. „Pokud dítě nechce, nedělejte nic za jeho
zády, neobcházejte ho,“ varuje psycholog Mi-
loslav Čedík, že pro školáka není nic potupněj-
šího než sebou nechatmanipulovat a smýkat.

Dvojnásob to platí pro děti, které si obtížně
hledají přátele kvůli nějakému handicapu –
zdravotnímu, tělesnému, mentálnímu či osob-
nostnímu. „Jestliže budou mít rodiče pocit, že
už je potřeba situaci řešit, je dobré si se sou-
hlasem dítěte domluvit konzultaci s třídním

učitelem. Ten zná totiž spolužáky a vztahy ve
třídě lépe a je připraven podobné situace řešit,“
ubezpečuje speciální pedagog.

Aby se ze třídy stala parta
Role učitele je přitom klíčová. Zatímco rodiče
(ne)úspěch svýchdětí v kolektivu silně prožíva-
jí, učitelé mají zkušenosti a střízlivější pohled.
Vždyť něco podobného zažili už tolikrát.

Stále víc škol navíc před začátkem školního
roku posílá třídy na takzvané adaptační kurzy,
kde se mají školáci a učitelé navzájem poznat.
Z třídy by se tuměla během pár dní stát parta.

To je úkol pro školené instruktory, kteří vědí,
jak přimět a naučit děti navzájem komuniko-
vat. „Využívají k tomu soubor aktivit zaměře-
ných na vzájemné poznávání, výkon, týmové
role a spolupráci,“ vysvětluje princip kurzů Pa-
vel Lorenz ze sdružení Leporelo, které takové
pobyty organizuje pro základní, střední i vyšší
odborné školy.

Podobných agentur je v Česku plno, protože
zájemců mezi školami přibývá. Hlásí se velká
gymnázia i vesnickémalotřídky, na kurzy jezdí
průmyslovky plné chlapců i dívčí kolektivy ze
zdravotních škol. „S kurzy máme velmi dobré
zkušenosti, protože studenti lépe vědí, jak re-
agovat, když se vyskytne problematická situa-
ce,“ těší třeba zástupce ředitele zlínského gym-
názia na náměstí T. G. M. Přemysla Šila.

Pokud se tedy chystáte na přelomu zimy
a jara vybírat s dítětemnapříklad střední školu,
zvažujte také, jestli na přihlášku nenapsat ta-
kovou, která kurzy pro děti organizuje.

MAGDALENA NOVÁ
REDAKTORKA TESTU DNES

KNIŽNÍ TIP

T. Kepka: O žirafě, která
si chtěla koupit košili

Dvojjazyčných titulů vy-
chází na českém kniž-
ním trhu hodně, větši-
nou jsou to však knihy
pro dospělé.
Kniha O žirafě, která
si chtěla koupit košili/
The Girafe That Wan-
ted To Buy A Shirt jsou
ovšem krátké hravé po-

hádky, které při čtení pobaví i dospělé. Za-
tím je v prodeji česko-anglické vydání, dopl-
něné o různé křížovky, hotové a připravené
k vydání je také česko-německé a připravují
se i překlady do dalších jazyků.

Tomáš Kepka: O žirafě, která si
chtěla koupit košili / The Girafe
That Wanted To Buy A Shirt. Nakl.
Dante, 124 stran, cena od 143 Kč.

ŠKOLNÍ VTIP

Úspěšné zkoušky
„Jak dopadly zkoušky,“ telefonují
rodiče synovi. „Skvěle, učitelé byli
nadšeni. Dokonce mě požádali,
abych si je na podzim zopakoval.“
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problémy a co s tím
ty, kteří mají prapodivné zájmy, oni se při vyučo-
vání nudí a dávají to najevo.
Jak se s handicapem vypořádat: Zkuste najít
školu, která je přímo určena pro talentované
děti nebo podporuje jejich rozvoj.

Nemocné dítě
Časté absence, diety a jiná omezení zasahují
do bezprostředních vztahů mezi dětmi. Ostatní
jdou plavat, do cukrárny nebo na koncert, zatím-
co vaše dítě se musí šetřit a být doma.
Jak se s handicapem vypořádat: Poraďte se
s učitelem, jak se zdravotním stavemdítěte sezná-
mit třídu. Spolužáci tak zjistí, že to nemá snadné.

Dítě z méně majetné rodiny
Oblečení, mobil, tablet, snowboard, je tolik věcí,
jimiž je možné se pochlubit. Kdo nic nemá, nemá
ve třídě o čem mluvit a čím získat respekt.
Jak se s handicapem vypořádat: Důležitý je
správně nastavený hodnotový systém.
Dítě by mělo vědět, že peníze nejsou
všechno. Se sebevědomím pak pomo-
hou studijní, sportovní a další úspěchy.

Poradna
Kdyapokomchtít
odškodné zaúraz?

Školy mají ze zákona
povinnost zajistit při
vzdělávání (ale také
na školních výletech,
školách v přírodě,
lyžařských výcvicích

a podobně) odpovídajícím způsobem
bezpečnost a ochranu zdraví dětí.
Podle zákoníku práce za škodu, která
vznikla v souvislosti s vyučováním
nebo v přímé souvislosti s ním, od-
povídá škola. Ta má proto povinnost
nahradit škodu způsobenou žákům
základních, středních i vysokých škol.
Při zranění s trvalými následky má po-
škozený právo na bolestné a náhradu
za ztížení společenského uplatnění, na
náhradu nákladů spojených s léče-
ním, popřípadě na další individuální
náhrady. V případě škody na zdraví
mohou jednotlivé náhrady dosahovat
značných částek.
Navíc pedagogům, kteří měli žáka na
starost, hrozí v nejkrajnějším případě
i vězení. Trestem v případě ublížení na
zdraví z nedbalosti může být odnětí
svobody až na jeden rok, popřípadě
zákaz činnosti. V případě těžkého ublí-
žení na zdraví z nedbalosti může být
učitel v případě, že porušil důležitou
povinnost, odsouzen k trestu odnětí
svobody na šest měsíců až čtyři roky.
Jiří Hartmann, advokát


