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Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen 

pro zábavu. 

John Ruskin 
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Víte, že… 

v roce 2011 byl počet 

nezaměstnaných ve věku 

od 15 do 24 let 67 800 

mladistvých?  

Zdroj: ČSÚ 

 

 

 

 

 

S účinností od 1. 1. 2012 se doplnilo ustanovení § 25 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti o 

nový odstavec 4, který řeší podporu v nezaměstnanosti u studentů. 

Podmínka pro nárok na podporu 

Z této změny vyplývá, že student soustavně se připravující na budoucí povolání bude mít nárok na 

poskytování podpory v nezaměstnanosti, pokud splní podmínku 12 měsíců důchodového 

pojištění v posledních dvou letech.  

Soustavná příprava na budoucí povolání 

Podle ustanovení § 5 písm. d) zákona o zaměstnanosti se přípravou 

na budoucí povolání rozumí: „Doba denního studia na střední škole, 

konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní 

jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole, a to 

včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo akademického 

roku.“ 

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti? 

Z výše uvedeného vyplývá, že nárok na podporu v nezaměstnanosti nebudou mít studenti 

dálkové, distanční, kombinované nebo večerní formy studia na střední nebo vysoké škole. 

Dopad změn na poskytování daňového zvýhodnění na vyživované dítě 

Pokud dítě bude řádně studovat v denní (SŠ) nebo prezenční (VŠ) formě studia a bude pobírat 

podporu v nezaměstnanosti, nebude mít její pobírání vliv na uplatnění daňového zvýhodnění 

rodiči. 

Kdy rodič nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? 

Pokud by dítě ukončilo studium střední školy bez pokračování ve 

studiu na další střední nebo vysoké škole, je třeba při posouzení doby 

školních prázdnin navazujících na skončení studia sledovat, zda nemá 

dítě po celý kalendářní měsíc červenec a srpen nárok na podporu 

v nezaměstnanosti. Pokud ano, nemá již rodič v těchto měsících nárok 

na daňové zvýhodnění (§ 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).  

ZZmměěnnyy  vv  zzáákkoonneecchh  ––  ssttuuddiiuumm  aa  

ppoobbíírráánníí  ppooddppoorryy  vv  nneezzaamměěssttnnaannoossttii  
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2.8. - Den suchého zipu 

Víte, jak to bylo se vznikem suchého zipu? 

Suchý zip vynalezl švýcarský inženýr Georges de Mestral ve 40. letech 

20. století při procházce v Alpách. Všiml si, že semena bodláku se mu 

lepí na šaty a podrobně prozkoumal, jak se bodlák přichytává na šaty. Svůj vynález si v roce 1955 

nechal patentovat pod značkou „VELCRO“. Název vznikl ze dvou francouzských slov „velours“ 

(samet) a „crochet“ (háček). Suchý zip byl a je využíván v interiéru kosmických lodí – např. 

v programu Apollo. Kosmonauti používají suchý zip k přichytávání předmětů, nástrojů a nákladu 

jak k lodi, tak i ke skafandru. 

 

Umíte na silnici používat pravidlo zipu? 

Pravidlo zipu platí v České republice již od roku 2000, ale přesto jej mnozí (zejména 

starší) řidiči neumí používat.  Značka, která znamená pravidlo zipu, říká, že tam, kde 

je při jízdě ve dvou pruzích jeden pruh ukončen, se mají vozidla řadit do jednoho 

pruhu střídavě.  

Bohužel v praxi to vypadá úplně jinak. Většina řidičů se zařadí do pravého pruhu co nejdřív, 

protože se bojí, že je nikdo nepustí. Ten řidič, který jede až do poslední chvíle v končícím pruhu, je 

ostatními řidiči vnímán jako ten, co předbíhá a kterého nesmí pustit do pokračujícího pruhu. Ale 

opak je pravdou – řidič jedoucí v průběžném pruhu až do konce aplikuje pravidlo zipu na 100 %. 

Poslání pravidla zipu 

„Maximální využití kapacity pozemní komunikace ve všech jejích pruzích, mimo jiné proto, aby 

dlouhá kolona neovlivňovala provoz na křižovatkách, nacházejících se před místem, kde má být 

pravidlo zipu uplatněno.“ (www.ibesip.cz)   

PPrroo  cchhvvííllee  ooddddeecchhuu  

http://www.ibesip.cz/
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Soutěž z minula 

V minulém čísle Alfíka jsme chtěli vědět, z jakých slov vzniknul název programu AVENSIO. Správná 

odpověď zní: AVENENCIA a SALARIO. Obě slova pocházejí ze španělštiny a znamenají „mzda“.  

Výherci  

Této soutěže se zúčastnilo celkem 22 uživatelů a tito tři byli vylosováni: Michaela Malíková, 

Havlíčkův Brod; Jana Křížová, Velká Losenice; Michaela Mošovská, Tachov. Od nás dostávají 

plážovou sadu – ručník, pexeso a nové číslo Alfíka pro ukrácení dlouhé chvíle. 

Dnešní soutěž 

V dnešní soutěži si ověříte, jak znáte dopravní značky. U každé značky vyberte správnou možnost 

a odpovědi zašlete na e-mail harantova@mzdyklatovy.cz do 14. 9. 2012. Výherci od nás 

dostanou sadu do auta - reflexní vestu a parkovací hodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SSoouuttěěžž  

A. Pozor, opilí řidiči 

B. Nebezpečí smyku 

C. Čerstvě natřená středová čára 

A. Zákaz stání vozidel vedle sebe 

B. Zákaz předjíždění 

C. Zákaz předjíždění černých vozidel 

 

A. Zákaz stání na mostě 

B. Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit 

znečištění vody 

C. Zákaz koupání v motýlku a klobouku 

mailto:harantova@mzdyklatovy.cz
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Hubli jste před létem do plavek? Podařilo se Vám to? Pokud ne, nabízíme Vám několik rad, jak si 

udržet štíhlou linii. Pokud budete dodržovat všechny uvedené rady, úspěch bude zaručen.  

Pozn. Dodržování rad jen na vlastní nebezpečí. 

 

Desatero pro štíhlou linii 

1. Když něco jíte a nikdo Vás nevidí, tak to nemá žádné kalorie.  

2. Když do sebe cpete čokoládu a pijete k tomu slivovici, tak ta Vám ty kalorie zruší. 

3. Když se postaráte, aby všichni okolo přibrali víc kilo než Vy, tak budete nejštíhlejší. 

4. Když se Vás bude cpát víc, budou se kalorie počítat jen tomu, který sní nejvíc. 

5. Jídlo, co sníte v kině, anebo u televize, popřípadě u počítače, jako polárka, oplatky, sušenky, to 

se nepočítá, protože to patří do zábavy a né do jídla. 

6. Kakao, brandy, topinky, dorty, chleba se sádlem, špek a klobásky neobsahují kalorie, když se jí 

ze zdravotních důvodů. 

7. Jídlo, které sníte, když vaříte, taky nemá kalorie, protože to nejíte, ale koštujete. 

8. Jídlo, které má stejnou barvu, taky neobsahuje kalorie. Třeba když sníte špenát a pistáciovou 

zmrzlinu, tak to je, jako kdybyste nesnědli nic. 

9. Obezita je nemoc a tak je potřeba se pořádně nadlábnout, aby s ní tělo mohlo pořádně 

bojovat.  

10. Zlámané vánoční cukroví neobsahuje kalorie, ty vytekly tím zlomem. 

 

Poznámku k bodu č. 8 

Hnědá čokoláda má univerzální barvu a může být použita k náhradě jakékoliv barvy jídla.  

ZZaassmměějjttee  ssee  

Chci dostávat celé číslo měsíčníku Alfík! 

http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=alfik

