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Oslovili jsme odborníky a máme řešení pro každý problém. Napište nám, co vás trápí.

Bc. Petr Gola
finanční expert
Dlouhodobě se věnuje
publikační činnosti se
zaměřením na daně,
zdravotní, sociální
a důchodové pojištění
v Česku i zemích EU,
www.finexpert.cz

Doc. PhDr. Dr.phil.
Laura Janáčková, CSc.
sexuoložka
Je docentkou psychologie Sexuologického
ústavu 1. LF UK a VFN
v Praze a vedoucí Institutu partnerských vztahů,
www.laurajanackova.cz

Prof. MUDr. Jan
Marek, Ph.D.
kardiolog
Více než dvacet let
pracoval v Dětském
kardiocentru FN Motol.
Nyní působí na klinice
Canadian Medical Care,
www.cmcpraha.cz

MUDr. Marta
Šimůnková
dětská lékařka
Zkušená pediatrička
a praktická lékařka
s mnoha lety publikační
činnosti v řadě odborných i laických médií,
www.hledamzdravi.cz

Mgr. Tereza Beníšková
dětská psycholožka
Vedoucí pedagogicko-psychologické poradny
v Kadani, zaměřuje
se na diagnostiku dětí
a dospělých. Autorka
publikace Když dítě lže,
www.pppuk.cz

MUDr. Stanislava
Polášková
dětská dermatoložka
Vede ambulanci dětské
dermatologie na Dermatovenerologické klinice
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,
www.vfn.cz

Mgr. Hana Kuncová
advokátka
Majitelka advokátní kanceláře, která poskytuje
komplexní právní služby
podle českého práva
a také právní služby
v zahraničí,
www.hk-advokat.cz

MUDr. Jarmila
Semrádová
stomatoložka
Poskytuje komplexní
péči se zaměřením
na konzervační stomatologii, praxe v Itálii, Dentální klinika Jan Stuchlík,
www.drstuchlik.cz

Hana Knížková, DiS.

Prof. MUDr. Pavel
Calda, CSc.
porodník a genetik
Vedoucí Centra fetální
medicíny a ultrazvukové
diagnostiky, Gynekologicko-porodnická klinika
VFN a 1. LF, www.calda.
gynekologporodnik.cz

MUDr. Jan Polák
oční lékař

Zabývá se léčbou očních
onemocnění, brýlové
korekce a drobnými
plastickými výkony. Pracuje v Lékařském domě
v Mezibranské v Praze,
www.medicalcentre.cz

Mgr. Tereza Slunečková
školní psycholožka

Pracuje v Sunny
Canadian International
School, úzce
spolupracuje nejen
s žáky a učiteli, ale je
k dispozici i rodičům,
www.sunnycanadian.cz
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nutriční terapeutka

Členka týmu Poradenského centra Výživa
dětí, vystudovala
vyšší odbornou školu
zdravotnickou,
obor diplomovaný
nutriční terapeut,
www.vyzivadeti.cz

foto: shutterstock.com a archiv

Připravila: regina rothová

Sporný rozvod

JANA K.: Chci se rozvést, ale manžel se
tomu brání a nesouhlasí, bude probíhat
sporný rozvod. Co je to, jak dlouho trvá?
Mgr. Hana Kuncová: Sporný rozvod je
časově delší, ale není důvod k obavám.
Rozdíl sporného a nesporného rozvodo–
vého řízení je pouze v tom, že u sporného
rozvodu nemáte uzavřenou smlouvu
o vypořádání společného jmění manželů,
a tudíž u soudu každý vypovíte, proč nadále nechcete setrvat v manželství. U sporného rozvodu musí soud vyslechnout oba
manžele. Jakmile budete rozvedeni, pak
můžete vypořádat společné jmění manželů
do 3 let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Vypořádání společného
jmění manželů není žádnou překážkou pro
rozvod manželství. Soud nařídí jednání
o rozvod manželství, pakliže je skončeno
opatrovnické řízení o péči o nezletilé.
V praxi se v jednom okamžiku podává
návrh na úpravu poměru k nezletilým
současně s návrhem na rozvod.
Porodné na druhé dítě

EVA R.: V říjnu 2015 mi končí rodičovská
dovolená, měla jsem ji na 4 roky a plánujeme další miminko. Další rodičovská
by byla zase na 4 roky, nebo budu mít
možnost volby? Při prvním porodu jsem
neměla nárok na porodné z důvodu přesažení příjmu. Je možné, že u druhého
porodu na něj dosáhnu?
Bc. Petr Gola: Podle zaslaných informací
předpokládám, že jste nesplnila podmínku
pojištění, a proto jste automaticky ze zákona pobírala rodičovský příspěvek po dobu
4 let. Od roku 2012 platí, že pro možnost
volby délky pobírání rodičovského příspěvku stačí, aby podmínku pojištění splnil
jeden z rodičů, tak je možné provést volbu
výše, a tím i délky pobírání rodičovského
příspěvku. Když tedy podmínku pojištění
splní otec dítěte, pak budete mít jako rodina možnost volby. Jestliže by podmínku
pojištění nesplňoval ani otec dítěte, pak by
náležel rodičovský příspěvek do 4 let věku
dítěte. V takovém případě by činil rodičovský příspěvek 7600 Kč do konce 9. měsíce
a následující měsíce 3800 Kč měsíčně.
Od roku 2015 došlo ke změně u porodného. V roce 2014 náleželo porodné pouze
na první dítě. Od roku 2015 náleží porodné
při splnění zákonných podmínek i na druhé dítě. Když je rodinný příjem do limitu,

pak porodné náleží. Současně došlo ke zvýšení hraničního příjmu, na porodné v roce
2015 tedy dosáhne více rodin než v roce
2014. Na porodné na druhé dítě ve výši
10 000 Kč má nárok rodina, když příjem
posuzovaných osob nepřekročí 2,7násobek
životního minima. Například hraniční příjem rodiny (otec, matka, první dítě mladší
6 let) je 25 515 Kč.
Stravování ve školní jídelně

JITKA Z.: Dcera (8 let) nechce vůbec
jíst ve školní jídelně ani nikde jinde, jen
doma. Jak to řešit ve školním roce?
Poprosit učitelku, aby ji pouštěla domů,
nebo musí čekat v družině?
Mgr. Tereza Slunečková: Problém
s jídlem ve školní jídelně má řada dětí.
Důvody mohou být různé, určitě je dobré
vyloučit jakékoli potravinové alergie.
Děti někdy intuitivně reagují na potraviny, které jim nedělají dobře, tím, že je
nechtějí jíst. Nevím, jaké máte možnosti
z hlediska přizpůsobení se tomu, aby se
dcera stravovala jen doma, ale nevidím to
jako zcela šťastné řešení. Můžete udělat
průzkum, jakou stravu v jídelně podávají,
případně zkusit dceru namotivovat, aby
minimálně jídlo ochutnala, protože její tělo
potřebuje přijímat energii ze stravy a oběd
je důležitý. Pokud se vám povede domluvit se s paní učitelkou, aby dceru zkusila
podnítit, ať z jídla sní pár lžic, může to také
pomoct. Někdy kuchařky dětem dávají jen
tu část jídla, kterou si děti řeknou (např. jen
přílohu bez omáčky), jindy si děti mohou

navolit z několika jídel. Stresu u dcery se
lze částečně vyvarovat tím, že téma stravování bude brát jako téma přirozené, mluvit
o něm, společně ho připravujte. Berte toto
téma jako proces, ne jako konečné rozhodnutí dcery. Držím palce!
Nárok na asistenta

ALENA F.: Syn má epilepsii a chodí do první třídy, má však problémy
s učením, tak nám doporučili opakovat
1. třídu. Byl hospitalizovaný a lékaři
nám napsali, že by měl jít do menšího
kolektivu, nebo by měl alespoň dostat
asistentku. Jak je to tedy s nárokem
na asistentku?
Mgr. Tereza Beníšková: Epilepsie patří
ve školské legislativě do kategorie zdravotního znevýhodnění, kde je přiznání
asistenta pedagoga skutečně jedním ze
školských vyrovnávacích opatření. Pro
úplnost dodávám, že asistenta pedagoga
mohou získat také děti se zdravotním
postižením (tj. podle školské legislativy děti
s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, těžkými vadami řeči,
autismem, těžkými vývojovými poruchami
učení nebo chování či kombinovaným
postižením). Asistenta pedagoga škole
doporučuje školské poradenské zařízení,
tzn. pedagogicko-psychologická poradna
nebo speciálně-pedagogické centrum.
K vyšetření donesete lékařské zprávy, které
máte k dispozici a z nichž vyplývá, že lékař
navrhuje práci s asistentem pedagoga. Objednejte se do poradny či centra co nejdřív!
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