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V první vlně končí na šachtách 
téměř 1 300 zaměstnanců
w

KARVINÁ - Personalisté 
OKD v minulých týdnech 
vedli osobní pohovory se 

zaměstnanci OKD, kteří ke konci 
února 2021 budou přecházet pod 
státní podnik DIAMO. Celkem se 
jedná o 1770 lidí. Z této skupiny 
zaměstnanců bude 493 nadále pra-
covat ve státním podniku DIAMO. 
Zbylých 1277 lidí bude připrave-
no k rozvázání pracovního pomě-
ru podle kolektivní smlouvy OKD.

„Jsme velmi rádi, že se podaři-
lo se státním podnikem DIAMO 
vyjednat oproti původnímu plá-
nu větší počet lidí, kteří v budouc-
nu budou pokračovat ve své prá-
ci a vykonávat útlumové práce na 
jednotlivých dolech,“ řekla Van-
da Staňková, předsedkyně před-
stavenstva OKD.

Personalisté OKD usilovně pra-
cují také v projektu Nová šichta, 
který pomáhá zaměstnancům spo-

lečnosti s hledáním nového uplat-
nění.

„Naši lidé se aktivně podílejí na 
tom, aby zaměstnanci našli novou 
práci přesně podle jejich požadav-
ků. A daří se nám také spoluprá-
ce s firmami v MS regionu, kteří 
projevují zájem o naše lidi,“ dopl-
nila Radka Naňáková, personální 
ředitelka OKD

(zdroj: OKD, a. s.)
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Dobrovolníci ve veřejné službě 
pomáhají hlavně s úklidem
KARVINÁ - V současné době vy-
konává dobrovolnou veřejnou služ-
bu padesát pracovníků z řad eviden-
ce dlouhodobě nezaměstnaných Úřa-
du práce Karviná. „Během týdne od 
pondělí do pátku se pracovníci vě-
nují pravidelnému čištění a úklidu 
kontejnerových stanovišť. Na staros-
ti mají téměř 230 míst. Likvidují čer-
né skládky a uklízejí místa po bezdo-
movcích. Věnují se úklidu parků a le-
soparků, jejich práce jde vidět kon-
krétně v parcích Boženy Němcové 
a Bedřicha Smetany, v Rájecké remí-
ze, v Univerzitním parku a na Bažant-
nici,“ uvedla Jana Maierová, vedoucí 
Odboru komunálních služeb karvin-
ského magistrátu a dodává: „Nejvíce 
potřební jsou teď v zimním období. 
Podílí se na odklízení sněhu z parko-
vacích míst pro ZTP, z frekventova-
ných schodišť u budov magistrátu, či 
u zastávek nebo křižovatek.“ Pracov-
níky dobrovolné služby poznáte pod-

le žlutých vest. Ve městě pracují také 
pracovníci veřejně prospěšných pra-
cí pod vedením Technických služeb 
Karviná, ti používají oranžové vesty.
Během roku 2020 dobrovolná veřej-
ná služba uklidila 57 černých skládek 
s produkcí 39,58 tun odpadu na celém 
území Karviné. Nejčastěji se likvidují 
černé skládky v garážových osadách, 
především na ulicích Sportovní, Na 
Vyhlídce a Za Splavem a v okolí Kar-
vinského moře. „Z dlouhodobé praxe 
a zkušeností víme, že pro pracovníky 
veřejné služby je tato činnost přínosem. 
I přesto, že jsou v evidenci nezaměst-
naných dlouhodobě z důvodů zdra-
votních nebo vzhledem k nízké kvali-
fikaci a nemůžou najít stabilní práci, 
nechtějí sedět doma a pro své město 
dobrovolně něco dělají s dobrým po-
citem, že jsou prospěšní. Jejich práce 
jde vidět a přispívá k čistotě města,“ 
dodala Jana Maierová. w
(zdroj: Město Karviná)

Město pomáhá seniorům s registrací 
do vakcinačního systému
KARVINÁ - „Chceme využít našich 
možností pro co nejrychlejší vakcina-
ci těch nejohroženějších skupin našich 
občanů. Nabídneme proto karvinským 
seniorům ve věku od 80 let bez přístu-
pu k internetu pomoc s přihlášením 
k očkování proti nemoci Covid-19,“ 
říká primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD). 
Město využije letitou výbornou spolu-
práci s kluby seniorů, které samo zři-
zuje a má tedy pro ně i vytvořené zá-
zemí. Díky tomu může Karviná ope-
rativně na sedmi místech ve městě tu-
to registraci provést.
Službu pro naše seniory jsme spustili 
hned první den registrace. Od té do-
by je možné využívat naší seniorskou 
covidovou linku +420 607 032 821. 
Tato je v provozu od pondělí do pát-
ku od 8.00 do 15.30 hodin. Zájemci 
o registraci budou pozváni do vyčle-

něných prostor v blízkosti jejich do-
mova na určitý čas tak, aby se nepo-
tkali s větším počtem osob. Dále chce-
me zprostředkovat tuto registraci i těm 
občanům, kteří jsou imobilní a nemo-
hou se dostavit osobně do nejbližšího 
klubu seniorů. Bližší informace zveřej-

níme v nejbližších dnech na informač-
ních kanálech města.
Karviná má pochopitelně zájem po-
moci co největšímu počtu svých nej-
ohroženějších občanů, samozřejmě 
na bázi dobrovolnosti. Město už na-
bídlo kraji a státu v rámci krizové-
ho řízení jakoukoliv pomoc při or-
ganizaci vakcinace i běžné popula-
ce. „Máme vhodné prostory i admi-
nistrativní síly na to, abychom udě-
lali vše pro co nejrychlejší zameze-
ní šíření nákazy. Myslím si, že bez 
účastí obcí a samospráv to půjde jen 
stěží. Pomáháme zachraňovat životy 
při povodních, katastrofách a v kri-
zových situacích všeho druhu. Není 
tak proč váhat i v tomto případě,“ 
dodává primátor Jan Wolf (ČSSD). w

(zdroj: Město Karviná)
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Po téměř čtvrt století se Bohumín rozhodl najít 
strategického partnera pro svou nemocnici 

w
BOHUMÍN - Po více než roč-
ních přípravách spouští Bo-
humín dvoukolovou veřej-

nou soutěž na prodej 51 akcií Bo-
humínské městské nemocnice za 
minimálně 10 milionů korun. Její 
vyhlášení na svém posledním za-
sedání jednomyslně schválili zdej-
ší zastupitelé. Odprodejem třeti-
nového podílu chce město získat 
menšinového partnera. Zájemci 
se do prvního kola mohou hlásit 
do 4. února.

„Nejde nám o privatizaci nemoc-
nice, ale o snahu získat vhodného 
strategického partnera, který nám 
bude pomáhat se zkvalitňováním pé-

če a rozvojem nemocnice. Té se mo-
mentálně daří, už druhým rokem je 
v kladných číslech a zvyšují se i měst-
ské investice do jejího rozvoje. V le-
tošním roce plánujeme hned něko-
lik zásadních investic, tou největší je 
přístavba ambulantního traktu za té-
měř 30 milionů korun. Připravujeme 
ale i další projekty, například vybu-
dování nové moderní léčebny dlou-
hodobě nemocných. Zdravotnické 
prostředí je však turbulentní, takže 
se o změnu struktury snažíme v do-
bě, kdy nejsme pod existenčním tla-
kem. Proto věříme, že bychom si s 
novým partnerem mohli vzájemně 
pomoci,“ uvedl starosta Bohumína 

Petr Vícha s tím, že město partnera 
nehledá za každou cenu a nemocni-
ce se nehodlá zbavit.
Na procesu hledání menšinového 
partnera pracuje město s vedením 
nemocnice už více než rok. „Slibu-
jeme si od něj výměnu znalostí i pa-
cientů z ambulancí a v případě po-
třeby i personální výpomoc. Nový 
menšinový vlastník by si zase mo-
hl rozšířit své portfolio služeb o lůž-
kovou akutní péči a případně i další 
obory. Rozhodně nechceme být ma-
lým kolečkem velkého soukolí. Spolu-
práce by měla být výhodná pro obě 
strany,“ řekl ředitel bohumínského 
špitálu Svatopluk Němeček.

V prvním kole soutěže musí ucha-
zeči doložit splnění kritérií. „Partner 
musí mít minimálně pětileté zkuše-
nosti s provozem lůžkových zdravot-
nických zařízení, protože ta mají svá 
specifika. Měl by disponovat chirur-
gickými a interními ambulancemi v 
dojezdové vzdálenosti maximálně 
jedné hodiny autem. A za předcho-
zí tři roky musí prokázat obrat přes 
šedesát miliónů korun,“ upřesnil Ně-
meček základní požadavky pro účast 
ve veřejné soutěži.
Případní postupující do druhého kola 
pak získají interní informace o cho-
du Bohumínské městské nemocni-
ce a na základě toho připraví svou 
finální nabídku o vzájemné spolu-
práci. Na tu budou mít čas do kon-
ce března. Nejpozději do poloviny 
letošního roku by pak zastupitelé 
měli rozhodnout o výsledku soutě-
že, kterou případně mohou i zrušit.

Nemocnice v Bohumíně už 24 let 
spadá pod křídla města. To za tu do-
bu investovalo do jejího provozu i 
oprav několik stovek milionů korun. 
„Provozovat městskou nemocnici je 
v širokém okolí malý zázrak, a přes-
to se nám to už přes dvacet let daří. 
Posledních šest let přispíváme roč-
ně 18 miliony na provoz, ale hlavně 
jsme zde v průběhu let investovali 
téměř 200 milionů korun. Pro kom-
fort  a soukromí pacientů jsme roz-
dělili větší pokoje na menší, vybavili 

je novými toaletami a sprchami, pa-
vilony jsme zateplili, zrekonstruova-
li jsme stravovací provoz, vybudova-
li nové operační sály a opravili výta-
hy. A stále usilujeme o další rozvoj 
nemocnice,“ dodal Vícha s tím, že 
pokud by město partnera našlo, dál 
by spravovalo celý nemocniční areál 
a jeho budovy. Nemocnice by tak ja-
ko dosud financovala pořizování no-
vého vybavení a techniky. w

(zdroj: Město Bohumín)
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Zámecká alej v Orlové se stala alejí roku v rámci kraje
ORLOVÁ - „Zámecká alej v Orlové 
se umístila na 1. místě v Moravsko-
slezském kraji v jubilejním 10. roční-
ku ankety Alej roku, kterou pořádá ne-
zisková organizace Arnika. Díky orlov-
ským občanům získala Zámecká alej 
278 hlasů, což je skoro o 120 hlasů 
více, než obdržely Vávrovické saku-
ry, kterým patří druhé místo v kraji.
V celostátním hodnocení zůstala 
Zámecká alej těsně za stupni vítězů 
a umístila se na 4. příčce, což je ta-
ké fantastický výsledek, neboť v le-
tošním roce soutěžilo rekordních 132 
alejí a stromořadí ze všech krajů Čes-
ké republiky. „Pro nás to je důkaz, že si 
lidé nádherných alejí váží a jsou na ně 

patřičně hrdí. Celonárodní i regionál-
ním vítězkám gratulujeme a přejeme 
stovky let zdravého růstu,” říká Mgr. 
Karolina Kostićová z Arniky.
Cílem ankety Alej roku je přitáhnout po-
zornost lidí k alejím, které patří ke zdravé 
a fungující krajině. Nezáleží, zda jde o ale-
je známé, neznámé, vzrostlé, mladinké, 
ve městech, v krajině, kolem silnic nebo 
turistických tras. O vítězství může nako-
nec rozhodnout mimořádná krása, silný 
příběh, snaha o záchranu nebo úsilí míst-
ních patriotů uspět v konkurenci z celé 
republiky, což je právě případ Orlové.
Lipovou alej v těsné blízkosti koste-
la Narození Panny Marie nomino-
vala do soutěže tisková mluvčí města 

Mgr. Nataša Cibulková, za což jí pa-
tří velký dík. „Tato alej vede do Zá-
meckého parku a Zámecký park je 
nejen krásné místo, ale má i svou at-
mosféru a minulost, která je úzce spo-
jená s historií našeho města a osudy 
jeho občanů,“ zdůvodňuje výběr ale-
je Mgr. Cibulková.
Úsilí orlovské patriotky a pospolitost or-
lovských občanů letos padly na úrodnou 
půdu. „Mám z toho obrovskou radost 
a věřím, že Orlované ji budou mít taky. 
Mám naše město moc ráda a těší mě kaž-
dý jeho úspěch,“ svěřila se mluvčí Orlové.
Děkujeme všem, kteří poslali hlas Zá-
mecké aleji. w
(zdroj: Město Orlová)

Dobrovolní hasiči mají nový Transit 
ORLOVÁ - Sbor dobrovolných ha-
sičů Orlová -Město obdrželi nový 
dopravní automobil Ford Transit. 
Klíče od vozu byly hasičům sym-
bolicky předány na Starém náměs-
tí v Orlové -Městě.
„Jsme velice rádi, že se po čtyřech le-
tech usilovných žádostí podařilo poří-
dit toto nové vozidlo. Pro naši jednot-
ku je to první nový zásahový dopravní 
automobil, protože doteď jsme měli 

starší vozidla z druhé ruky. Transit bu-
deme využívat například při likvidaci 
bodavého hmyzu, technických a dal-
ších zásazích, kde už nebudeme mu-
set jezdit naší velkou cisternou,“ po-
psal přínos nového vozu velitel výjez-
dové jednotky Petr Durčák.
Nové auto usnadní hasičům i dopra-
vu na místo zásahu. „Jsem samozřej-
mě rád jak za hasiče, tak za obča-
ny, že jsme pro jednotku z Orlové-

-Města mohli pořídit nové auto. To-
to je úplně nové vozidlo pořízené 
z prostředků města, kraje a státu, 
což mě velice těší, že jsme na to fi-
nancování nezůstali sami, a všem 
za to moc děkuji. Doufám, že bude 
sloužit co nejdéle a co nejlépe,“ ře-
kl při předání vozidla starosta Mgr. 
Miroslav Chlubna. w

(zdroj: Město Orlová)
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z města

Stávající situace je neudržitelná, děti se musí vrátit do škol

w
KARVINÁ - Poslední dva 
školní roky jsou nebývale 
náročné. Nejen pro učitele, 

ředitele, ale také pro samotné žá-
ky. Distanční výuka, která z dů-
vodu pandemie koronaviru zača-
la na jaře loňského roku praktic-
ky až na malé výjimky do dneš-
ního dne neskončila. Na to, jak 
se s nastalou situací vyrovnávají, 
jsme se zeptali ředitele karvinské 
Základní školy Majakovského pa-
na Romana Hamruse.

Už to bude téměř rok od 
prvního uzavření škol. Kdy 
vám bylo „nejhůř“?
„Složitá otázka, která nemá jedno-
značnou odpověď. Nepoužil bych úpl-
ně slovo nejhůř, ale pravdou je, že by-
ly situace, které byly složité. Musíme 
si uvědomit, že v novodobé historii 
a nejen školní, jde o bezprecedentní 
situaci. Nikde nemáte jasnou směr-
nici, jak postupovat, co udělat dříve, 
co později a vše řešíte prakticky intu-

itivně. Pokud se ohlédnu zpětně, ře-
kl bych že rozhodně nejtěžší chvíle 
byla zhruba týden po prvním uzavře-
ní, kdy jsme si všichni uvědomili, že 
toto není „cvičení“, které bude trvat 
krátkou dobu, ale že se jedná o situ-
aci, která bude trvat poměrně dlou-
ho. Museli jsme opravdu nastavit li-
dově řečeno na kolenou celý systém 
distanční výuky, intenzivně komu-
nikovat, jak s kantory, tak i s rodiči. 
Nakonec se povedlo vše s menšími 
či většími problémy doladit. Kombi-
novali jsme a kombinujeme doteď 
video -konzultace a videovýuku, se 

zadáváním úloh na aplikaci google-
-classroom a konáme také individu-
ální konzultace se žáky tou formou, 
která je povolena. Nicméně….

Nicméně, máme tady nový 
školní rok, který finišuje 
k prvnímu pololetí.
No právě. Málokdo z nás si dokázal 
představit, když jsme psali závěrečná 
vysvědčení za školní rok 2019/2020, 
že za pár měsíců budeme ve stejné si-
tuaci. Je to tady, nic s tím nenadělá-
me a musíme udělat maximum, aby-
chom pro naše žáky vytvořili pod-
mínky pro co nejkvalitnější výuku.

Jaký dopad bude mít současný 
stav na kvalitu vzdělávání?
„Odpověď nebude z mé strany opět 
jednoznačná. Je potřeba ji vnímat ne-
jen ve všeobecném, ale i konkrétním 
kontextu. Chci tím říci, že každý žák 
je individualita a každému vyhovu-
je něco jiného. Z mého pohledu nej-
fatálnější dopad bude na letošní prv-

ňáky a druháky. Ti v nějakém reži-
mu do školy chodí a snad se u nich 
podaří vše dohnat, stejně jako u ná-
sledných ročníků. Největší obavu, 
pokud se bavíme o základním škol-
ství, mám u loňských osmáků, le-
tošních deváťáků. Musíme si uvě-
domit, že tyto děti strávily poslední 
tři měsíce z loňského a již téměř čtyři 
měsíce z letošního školního roku na 
distanční výuce. Čekají je přijímací 
zkoušky na střední školy a nikdo do 
dnešního dne neví, jak budou vypa-
dat, co se bude a nebude brát v po-
taz. Ta nejistota musí být nejen pro 
děti, ale i rodiče frustrující. Myslím si, 
že podobně to budou mít také letoš-
ní maturanti. Pokud jde o matemati-
ku, přimlouval bych se za dvě drobné 
změny, které by mohly žákům v da-
né obtížné situaci př.zkoušky trochu 
ulehčit. První z nich je prodlouže-
ní časového limitu na řešení příkla-
dů například minimálně na 20 mi-
nut. Druhou je pak omezení příkla-
dů s nabídkou variantních odpovědí 

a, b, c, d. Tyto vedou k subjektivnímu 
hodnocení, žák, který nic neví a tip-
ne, může uspět a žák, který je nad-
průměrný a udělá jednoduchou nu-
merickou chybu, neuspěje, tyto věci 
říkám dlouhodobě a jsem vzhledem 
k žákům i rodičům konzistentní.“

Je něco, co byste si 
dovolil doporučit či změnit 
ve stávajících školních 
osnovách?
„Víte opravdu jsme ve výjimečné si-
tuaci a teď si všichni přejeme, aby-
chom se hlavně vrátili do něčeho, 
co si dovolím nazvat normálem. Po-
kusím se nicméně odpovědět. Dneš-
ní svět je strašně rychlý. Za posled-
ní období udělaly technologie ob-
rovský skok dopředu. S tím se pojí 
i dostupnost informací a také souvi-
sí můj poznatek, který se ovšem ne-
týká jen studentů. Měli bychom vě-
novat jak my ve škole, tak také rodi-
če doma, větší intenzitu něčemu, co 
jsem si já pracovně nazval „Mediální 

osvěta.“ Ta by měla být zaměřena na 
orientaci v mediálním světě, základ-
nímu postupům, jak rozeznat různé 
„fake news, hoaxy“ a podobně. Dá-
le bych možná zintenzivnil vyučová-
ní finanční gramotnosti, ač v tema-
tických plánech výuky matematiky 
prvky finanční gramotnosti máme, 
stejně tako například v občanské vý-
chově. Jsou to vlastně spojené nádo-
by. Dnes na nás útočí ze všech stran 
reklamy a nabídky různých půjček 
a orientace v jejich „výhodnosti“ 
bývá složitá. Tady by to vyučování 
finanční gramotnosti velmi pomoh-
lo. Problémem však je i to, že čas není 
nafukovací a počty hodin v jednotli-
vých ročnících jsou dané, pokud tedy 
nějaký rozsah učiva přidáme, museli 
bychom někde i ubrat (např. ve vý-
chovných předmwwětech?).“

Děkuji za rozhovor a přeji zdraví, 
sílu a pevné nervy do zbytku 
školního roku.

Radim Rudzinski

KA210102

i n z e r c e

Druhý díl románové kroniky Šikmý kostel právě vychází
KARVINÁ - Úvodní díl trilogie Šik-
mý kostel zapůsobil loni na české li-
terární scéně jako zjevení. Obdivu-
hodně vyzrálá prvotina Karin Led-
nické, situovaná do zaniklého města 
Karwiná na přelomu 19. a 20. stole-
tí, se stala jednou z nejdiskutovaněj-
ších, nejlépe hodnocených i nejpro-
dávanějších knih roku 2020.

V ohlasech opakovaně zazněl vý-
rok, že v Šikmém kostele konečně 
přichází velký román, na který čes-
ká literatura čekala. Pouhých něko-
lik měsíců po vydání se Šikmý kos-

tel objevil na seznamech doporuče-
né maturitní četby, stal se absolut-
ním vítězem čtenářské ankety Kniha 
roku a v anketě téhož názvu pořáda-
né Lidovými novinami, v níž hlasu-
je odborná veřejnost, se román cel-
kově umístil na pátém místě, mezi 
beletrií byl první.
Nyní přichází autorka s druhým dí-
lem trilogie, který se odehrává me-
zi zářím 1921 a červnem 1945. w

(zdroj: Město Karviná)

KA210104

i n z e r c e

Pouhých pět měsíců stačilo na stavbu nového pavilonu nemocnice
KARVINÁ - Ambulance v přízemí 
modulární přístavby Karvinské hor-
nické nemocnice se dnes otevřely pa-
cientům. Současně se dolaďují po-
slední detaily na oddělení následné 
péče v 1. patře. Toto oddělení s 30 
lůžky je v případě potřeby připrave-
no pro hospitalizaci pacientů s koro-
navirem. Modulární systém se zde 
osvědčil jako rychlé řešení pro po-
skytnutí potřebné zdravotní péče.
Stavba třípodlažního objektu ze 77 
předem modifikovaných kontejne-
rů, který je s hlavní budovou pro-
pojen spojovacím krčkem v přízemí 
a druhém patře, začala loni v srpnu 
a na přelomu roku byla zkolaudová-
na a předána. „S ohledem na rych-
lost dokončení byl modulární způ-
sob výstavby správnou volbou,“ kon-
statoval ředitel Karvinské hornické 
nemocnice MUDr. Tomáš Canibal.

První modulární nemocniční ob-
jekt v České i Slovenské republice vzbu-
dil zájem dalších nemocnic. Inspira-
ci v něm našly třeba pražská Fakult-
ní nemocnice Královské Vinohrady 
a Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně.
„Modulární způsob se ukázal jako 
nová možnost rychlé a efektivní vý-
stavby budov, v nichž je poskytová-
na zdravotní péče. Pro nás to byla 
neprobádaná cesta, musím říct, že 
velmi náročná, protože zdravotnické 
předpisy pro nás byly nové. Ve spo-
lupráci s vedením nemocnice jsme 
ale vše dotáhli do zdárného kon-
ce a naše dílo teď bude dobře slou-
žit svému účelu,“ řekl při předání 
stavby Ing. Stanislav Martinec, jed-
natel dodavatelské společnosti KO-
MA Modular.

Stavbu budovy za více než 100 mi-
lionů korun iniciovala potřeba rozšíře-

ní ortopedie, která patří ke klíčovým 
specializacím Karvinské hornické ne-
mocnice. V právě otevřeném pavilo-
nu přivítaly první pacienty ortopedic-
ká, spondylochirurgická, anesteziolo-
gická a protetická ambulance. Otevře-
ní těchto ambulancí přinese pacien-
tům další zkvalitnění zdravotní péče, 
které spočívá i ve zkrácení doby strá-
vené v čekárně.

Čekací doby na plánované operace 
se zkrátí se zprovozněním nového od-
dělení ortopedie v 2. patře přístavby, 
které navýší kapacitu nemocnice o 18 
standardních lůžek a 4 lůžka na jed-
notce intenzivní péče. Toto oddělení 
se ale prozatím neotevře. Podle aktu-
álního mimořádného opatření minis-
terstva zdravotnictví nesmí nemocni-
ce od 31. prosince 2020 přijímat paci-
enty na plánovanou odložitelnou péči.
„Za normálních okolností provede-

me ročně přes 700 totálních endo-
protéz, většinou kyčlí a kolen, zhruba 
stejný počet ostatních ortopedických 
operací, nejčastěji artroskopií kolen-
ních a ramenních kloubů, a asi 350 
operací páteře. Po rozšíření ortope-
die předpokládáme roční navýšení 
výkonů o 180 totálních endoprotéz 
a 380 ostatních ortopedických ope-
rací,“ uvedl ředitel Karvinské hornic-
ké nemocnice. w

(zdroj: KHN, a. s.)
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Krajskou cenu cestovního ruchu může letos získat také Zámek Fryštát 
s parkem Boženy Němcové, nebo Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary
w

OSTRAVA - Moravskoslezský 
kraj chce i v tomto roce ocenit 
to nejlepší z turistické nabíd-

ky. Ceny cestovního ruchu předsta-
ví výjimečné atraktivity a ocení prá-
ci těch, kteří i přes drastická omeze-
ní své aktivity dotáhli do úspěšného 
konce. O vítězích bude rozhodovat 
také veřejnost.
„Cestovní ruch je pro ekonomiku 
našeho kraje velmi důležitý, přiná-
ší významné investice i pracovní pří-
ležitosti. Provozovatelé turistických 

atraktivit už skoro rok zažívají kruš-
né chvíle a vykazují významné ztrá-
ty, které se hned tak nesmažou. Oce-
nění přichází včas, kdy poskytova-
telé turistických, ubytovacích a gas-
tronomických služeb potřebují po-
vzbudit. Soutěží jim chceme podě-
kovat za práci v tak nelehkém obdo-
bí,“ uvedl náměstek hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje pro regionál-
ní rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoš-
ka, který nad soutěží převzal záštitu. 
Upozornil, že navzdory znepokoju-

jící situaci, která v cestovním ruchu 
panuje, se nabídka turistických slu-
žeb v minulém roce opět vylepšila.

Druhý ročník cen počítá s pěti 
soutěžními kategoriemi. Těmi jsou: 
osobnost cestovního ruchu, nejlep-
ší počin cestovního ruchu, neobjeve-
ný skvost, nejmalebnější místo v zi-
mě a nejsvětovější místo Moravsko-
slezského kraje roku 2020. „Soutěží 
chceme zviditelnit kvalitní projekty 
a turisticky přívětivá místa. Cílíme 
nejenom na návštěvníky kraje, kte-

ří díky soutěži získají tipy na osvěd-
čená či neokoukaná místa, ale chce-
me rovněž motivovat subjekty v ces-
tovním ruchu, aby svou turistickou 
nabídku nadále vylepšovaly s ohle-
dem na moderní technologie i život-
ní prostředí,“ sdělil David Karčmář, 
ředitel krajské destinační společnos-
ti Moravian -Silesian Tourism, která 
soutěž ve spolupráci s Moravskoslez-
ským krajem pořádá.

„O vítězích tří kategorií bude roz-
hodovat veřejnost. Určí nejlepší ne-
objevený skvost, nejmalebnější mís-
to v zimě a nejsvětovější atraktivi-
tu. Svého favorita z pěti předem vy-
braných atraktivit vybere a ozna-
čí na webových stránkách soutě-
že. O osobnosti cestovního ruchu 
a nejlepším počinu pak rozhodnou 
odborníci v cestovním ruchu znalí 
místních poměrů,“ řekl náměstek 
hejtmana kraje Jan Krkoška s tím, 
že bude osloveno asi 200 partner-
ských subjektů s žádostí o hlasová-
ní v soutěži. Připomněl, že v minu-
lém roce Cenu cestovního ruchu zís-
kaly například Cvilín, Dolní Vítko-
vice nebo Stezka Valaška.
Lidé mohou hlasovat na webové 
stránce Cen cestovního ruchu až 
do 28. 2. 2021.

Finalisté druhého ročníku 
Cen cestovního ruchu 
Moravskoslezského kraje

Kategorie I: Osobnost cestovní-
ho ruchu Moravskoslezského kra-
je 2020
Alena Zemanová, předsedkyně spol-
ku Krajina břidlice · Petr Frýdl, před-
seda krajské Asociace hotelů a re-
staurací ČR · Věra a Jaroslav Králo-
vi, majitelé Vodního mlýna Wessel-
sky · Jiří Novotný, starosta Trojano-
vic · Ludvík Semerák, ředitel společ-
nosti Slezské zemské dráhy, o. p. s.
Kategorie II: Nejlepší počin ces-
tovního ruchu roku 2020

Centrum tradičních technologií, Pří-
bor · Příběh Těšínského Slezska, Mu-
zeum Těšínska · Flascharův důl, Od-
ry · Muzeum potravin a zeměděl-
ských strojů, Ostrava · Návštěvnic-
ké centrum opevnění Šance, Mosty 
u Jablunkova
Kategorie III: Neobjevený skvost 
Moravskoslezského kraje 2020
Zámek Nová Horka · Meandry Od-
ry, Bohumín · Piaristický klášter, Pří-
bor · Kaple V Lipkách, Rýmařov · 
Müllerův dům, Opava
Kategorie IV: Nejmalebnější místo 
v zimě v Moravskoslezském kra-

ji 2020
Hřebenová trasa Gruň – Bílý kříž · 
Karlova Studánka · Zámek Fryštát 
s parkem Boženy Němcové · Hřebe-
nová trasa z Kozince na Kamenitý · 
Vyhlídková věž v Nové Vsi
Kategorie V: Nejsvětovější mís-
to Moravskoslezského kraje 2020
Historické centrum Opavy · Halda 
Ema, Ostrava · Šikmý kostel sv. Pet-
ra z Alkantary, Karviná · Zámek Ra-
duň · Zámek Kunín w

(zdroj: MSK)

KA210122

KA210105

i n z e r c e

Apel na turisty – chovejte se na na horách zodpovědně
OSTRAVA - Díky ukázkovému zim-
nímu počasí posledních dnů jsou ho-
ry v Moravskoslezském kraji v oble-
žení turistů. Jejich často nezodpo-
vědné chování pak způsobuje ne-
malé problémy. Moravskoslezský 
kraj proto prosí výletníky, aby by-
li ohleduplnější vůči svému okolí, 
obyvatelům podhorských obcí, ale 
také k přírodě. Kapitolou samou o 
sobě je dodržování epidemiologic-
kých opatření.
„Víme, že výlety do přírody jsou sko-
ro jedinou možností, jak aktivně trá-
vit volný čas. Jsme rádi, že se lidi do 
hor vypravují, ale moc prosíme, aby 
se chovali s ohledem na ostatní. Pro-
vozovatelé horských středisek nám 
hlásí přetíženou infrastrukturu, ko-
labuje doprava, parkoviště jsou pře-
plněná a po davech turistů zůstávají 
dokonce i v přírodě odpadky. Stěžu-
je si také lesní správa a ti, kteří se o 
naši přírodu starají,“ uvedl náměs-

tek hejtmana Moravskoslezského 
kraje pro cestovní ruch a regionál-
ní rozvoj Jan Krkoška.
Problémy hlásí provozovatelé středi-
sek z celého Moravskoslezského kra-
je, největší nával turistů v posledních 
týdnech zažívají například Pustev-
ny nebo Lysá hora. Nezodpovědné 
chování turistů trápí také přilehlé 
obce. „Prosíme návštěvníky o ohle-
duplnost. Kvůli špatně odstaveným 
vozům se mnohdy nemohou obyva-
telé dostat do svých domovů, odsta-
vená auta navíc velmi často kompli-
kují anebo zcela brání průjezdu zá-
chranným složkám,“ nastínila zá-
sadní problémy starostka obce Os-
travice Pavlína Stankayová a doda-
la: „Problémy nám způsobují také 
turisté, kteří chodí mimo vyznače-
né trasy, o nepořádku, který po ně-
kterých zůstává, nemluvě.“
Problémy na horách se zabývají ne-
jen ochránci přírody, ale také policie, 

která musí řešit nesprávné parková-
ní, ale také například nedodržování 
epidemiologických opatření. „Besky-
dy i Jeseníky jsou nádherné a rozleh-
lé hory. Nabízejí hustou síť nejrůz-
nějších turistických tras. Vřele dopo-
ručuji podívat se do map a vybrat si 
cestičku, která vede mimo nejexpo-
novanější místa našich hor. A ještě 
lépe, zkuste vyrazit třeba do Oder-
ských vrchů, na Budišovsko, do Po-
odří nebo třeba na trojmezí na Hr-
čavě. Hory si teď potřebují od turis-
tů oddechnout. Nejen že na méně 
vyhledávané lokalitě bez problémů 
zaparkujete, také si užijete klid, nád-
herné procházky zasněženou kraji-
nou a vyhnete se davům,“ řekl ná-
městek hejtmana kraje Jan Krkoška 
a připomněl, že i na horách je nut-
né myslet na všechna epidemiolo-
gická opatření. w

(zdroj: MSK)

Kraj pořádá on -line veletrh 
středních škol
KRAJ - Žákům devátých tříd po-
může ve výběru střední školy Vele-
trh středních škol Moravskoslezské-
ho kraje. Ten se bude s ohledem na 
pandemii konat on -line formou, a to 
od 18. ledna do 4. února. Termíny 
videokonferencí budou rozděleny 
podle jednotlivých okresů, aby se 
v nabídce 116 zapojených škol bu-
doucí středoškoláci a jejich rodiče 
snáze orientovali.

Na území Moravskoslezského kra-
je je 10 a půl tisíce žáků devátých 
tříd, kteří si budou vybírat z nabíd-
ky oborů celkem 132 středních škol. 
Všechny tyto školy Moravskoslez-
ský kraj přizval k bezplatné účasti 
na on -line veletrhu. Nabídku využi-
lo a prezentovat se bude 116 střed-
ních škol. Zapojí se střední školy zři-
zované Moravskoslezským krajem, 
ale také školy jiných zřizovatelů ne-
bo školy soukromé.

„V předchozích letech se budou-
cí středoškoláci mohli účastnit dnů 
otevřených dveří nebo různých ve-
letrhů prezentujících vzdělávací na-
bídky středních škol. To bohužel le-
tos aktuální epidemiologická situace 
neumožňuje, proto jsme iniciovali 
a finančně zajistili vznik on -line ve-
letrhu. Každá ze zapojených střed-
ních škol bude mít k dispozici dvě 
celodenní videokonference v pře-
dem stanoveném termínu,“ sdělil 
náměstek hejtmana Moravskoslez-
ského kraje pro školství a sport Sta-
nislav Folwarczny s tím, že veletrh 

bude interaktivní. Zástupci jednot-
livých škol budou mezi 10. a 18. ho-
dinou odpovídat na dotazy budou-
cích uchazečů a jejich rodičů, školu 
budou prezentovat také prostřednic-
tvím videí, fotek, případně rozhovo-
rů se stávajícími žáky školy.

„Střední školy na území našeho 
regionu mohou samozřejmě své obo-
ry prezentovat paralelně s naším ve-
letrhem i jinými různými formami. 
Ať už to budou jejich vlastní on-
-line prezentace nebo třeba inzerá-
ty v médiích či na sociálních sítích. 
Série videokonferencí krajského ve-
letrhu pak bude přehledně a syste-
maticky představovat vzdělávací na-
bídku většiny středních škol v Mo-

ravskoslezském kraji,“ řekl náměs-
tek hejtmana kraje Stanislav Fol-
warczny a doplnil, že Veletrh střed-
ních škol Moravskoslezského kra-
je vznikl ve spolupráci Moravsko-
slezského kraje s Úřadem práce ČR, 
středními školami na území regionu 
a dalšími partnery. Realizaci veletr-
hu zajišťuje Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti, a to na stránkách 
https://veletrh -skol.msk.cz/

„Stránky veletrhu budou pro zá-
jemce aktivní již od 15. ledna. Žáci 
i jejich rodiče se budou moci sezná-
mit s oborovou nabídkou již před za-
čátkem on -line veletrhu a udělat si 
představu o jejich možnostech. Na 
stránkách bude přehled úplně všech 
středních škol a jejich oborů včetně 
těch, které se do veletrhu nezapo-
jí. Věřím, že veletrh, ale i samotné 
stránky budou při rozhodování, kam 
po základní škole nastoupit, užitečný 
pomocník,“ uzavřel náměstek hejt-
mana kraje Stanislav Folwarczny.

Termíny videokonferencí jsou roz-
děleny podle jednotlivých okresů:

• 18. 1. a 27. 1. – okres Bruntál
• 19. 1. a 28. 1. – okres Frýdek 
                             -Místek
• 20. 1. a 1. 2.   – okres Karviná
• 21. 1. a 2. 2.   – okres Nový Jičín
• 25. 1. a 3. 2.   – okres Opava
• 26. 1. a 4. 2.   – okres Ostrava 
                             -město

náměstek hejtmana kraje 
Stanislav Folwarczny
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Svátek všech zamilovaných oslavíme 14. února
Patříte ke generaci, které je svá-
tek zamilovaných Svatý Valen-
týn cizí a přesto v tento den ob-
darujete své blízké, protože vám 
to prostě nedá? Nic si z toho ne-
dělejte, stejně jako vy to udělá 
každý druhý. Svatý Valentýn za 
osmnáct let, co se v Česku začal 
slavit, totiž už zdomácněl a kaž-
doročně jeho obliba stoupá nejen 
mezi mladými lidmi. Mohou to 
potvrdit obchodníci, kteří se na 
Valentýna začínají pomalu těšit 
stejně jako na Vánoce, i když trž-
by na Valentýna se s těmi před-
vánočními srovnávat samozřejmě 
nedají. Vloni například utratil ka-
ždý druhý Čech za oslavy Valen-
týna zahrnující nejčastěji květi-
ny, cukrovinky, večeři a malý dá-
rek 600 korun. 

Proč ale 14. února stojíme fron-
ty v květinářství, čekáme na stůl 
v restauraci, utrácíme za plyšové 
hračky, voňavky nebo spodní prá-
dlo a dělá se nám mdlo ze všude 
přítomných srdíček a růžové bar-
vy? Odpověď je jednoduchá – je 
to tisíciletá tradice. 

Tato tradice sahá až do staro-
věkého Říma, kde v polovině úno-
ra probíhaly pohanské slavnos-
ti nazývané „Lupercalia“. Festi-
val byl věnován Faunovi, římské-
mu bohu zemědělství, a Romulo-
vi a Removi, zakladatelům Říma. 
Měl být oslavou plodnosti a ský-
tal rovněž příležitost pro sezná-
mení mladých mužů a žen. Dív-
ky z celého města vložily do velké 
nádoby svá jména a každý chla-
pec si pak jedno vytáhl. Tato dvo-
jice potom byla na celý rok spříz-
něna. Po osmi stech letech církev 
tuto tradici ukončila s odůvodně-
ním, že je krutá a nekřesťanská, 
a ve třetím století našeho letopo-
čtu byl svátek Lupercalia nahra-
zen dnem Sv. Valentýna. Stalo se 
tak na památku stejnojmenného 
mučedníka, který zemřel 14. úno-
ra roku 269. Valentýn působil ja-
ko kněz za vlády římského císaře 
Claudia II. (268–270) a „proslul“ 
opakovaným porušováním záko-
na, jenž mužům zakazoval sňat-
ky ve víře, že svobodní muži bu-
dou lepšími vojáky. Valentýn ov-
šem v tajnosti pokračoval v od-
dávání mladých párů a byl za to 
popraven. Ve vězení, kde očeká-
val rozsudek, jej navštívila slepá 
dcera žalářníka Asteria. Valentýn 
jí navrátil zrak a oba se spřátelili. 
V den popravy poslal vězeň dce-
ře žalářníka děkovný dopis a při-
psal „Od tvého Valentýna“. Tak 
vznikla první valentýnka. 
Jiná legenda vypodobňuje Valen-
týna jako velmi ctnostného, po-
čestného a moudrého člověka. O 
jeho moudrosti se doslechl dokon-
ce i císař a povolal si Valentýna k 
sobě. Nešetřil chválou a neskrý-
val obdiv k Valentýnovi, posteskl 
si ale také nad okolnostmi, kvůli 
kterým se Valentýn nemůže stát 
přítelem císařovým. Valentýn, ač 
tak moudrý a vzdělaný, totiž pod-
le císaře věřil na pověry, čímž měl 
na mysli křesťanství. Císař proto 
nakázal městskému prefektu Ast-
oriovi, aby na Valentýna dohlížel. 
Aby byl Valentýn pod důslednou 
kontrolou, vzal si ho Astorius do 
svého domu. Tam se Valentýn se-
tkal s velmi krásnou, ale nevido-
mou dcerou prefekta. Astorius po-
žádal Valentýna, aby se modlil za 
dceřin zrak. Valentýn tak rád uči-
nil, protože v sílu modliteb věřil 
a dívku si zamiloval. Zázrak se 
opravdu stal a dívce se zrak vrá-
til. O zázračném uzdravení si po-
vídal celý Řím. Pohané odmítli 
v zázrak uvěřit a vtrhli do domu 
prefekta, Valentýna odvedli a za 
městem mu oddělili mečem hla-
vu od těla. 

Navdory trpkému osudu se stal 
sv. Valentýn patronem věrných a 
čisté, oddané lásky. 14. únor jako 
svátek zamilovaných se začal sla-
vit v průběhu 14. století. Způsob 
oslavy se historicky proměňoval. 
Ve 14. století se svátek slavil vel-
kou hostinou pořádanou pro své 
milované, což zahrnovalo i rodi-
nu, a už v 16. století se objevu-
jí první Valentýnské dárky a přá-
níčka. Již tehdy se malé kartičky 
dávaly anonymně, jako je tomu 
i dnes. V polovině 18. století se 
v anglosaském světě zvyk dávat 
si malé dárky nebo přáníčka ja-
ko důkaz lásky rozšířil do všech 
společenských vrstev. V 19. sto-
letí pak byly původní malé kar-
tičky nahrazeny mnohem většími 
měděnými deskami, ručně poma-
lovanými a často vytvarovanými 
do tvaru srdce. Později je nahra-
dily dřevořezy, rytiny a litogra-
fie. Masová výroba papírových 
valentýnek začala ve 40. letech 
19. století. 

V České republice má svátek 
Svatého Valentýna poměrně mla-
dou tradici. Zamilovaní lidé si ten-
to ho užili poprvé až po pádu tota-
litního režimu, po roce 1989. Va-
lentýn patří mezi nejrozšířenější 
svátky na celém světě. Dárky jsou 
všude poměrně jednotné, nejen za-
milovaní, ale třeba i rodiče dětem 
dávají sladkosti, květiny, šperky a 
samozřejmě přáníčka. Těch se na 
světě k Valentýnu každoročně po-
šle něco přes miliardu.

Ke svátku svatého Valentýna se 
vztahuje řada pověr a tradic

Aby si udrželi svou lásku, měli by 
zamilovaní na svatého Valentýna 
dodržovat některé zvyky: 
Snídat valentýnský toust s máslem 
sypaný skořicovým cukrem. Své-
mu miláčkovi potají předat bláz-
nivý dárek a poslat mu zamilo-
vané přáníčko – Valentýnku, dá-
le obdarovat i své rodiče a svým 
domácím mazlíčkům uvázat čer-
venou mašli.

 Pokud chtějí v tento den svo-
bodné dívky poznat, jakého ženi-
cha jim svatý Valentýn přivede, 
stačí sledovat poletující ptactvo na 
obloze. Druh spatřeného opeřen-
ce jim naznačí, co je čeká. Sýkor-
ka znamená, že láska připluje po 
moři, stehlík, že stráví život plný 
bohatství v náruč boháče, holubi-
ce přinese lásku po boku dobrého 
partnera, modřinka dopřeje velmi 
šťastného člověka, kos znamená 
život s farářem. 

Také o pranostiky není na 
Svatého Valentýna nouze 

Tady jsou některé z nich: Svatý Va-
lentýn pouští mrazy a sněhy hází. 
Svatý Valentýnek - jara tatínek. Na 
svatého Valentýna zamrzne i ko-
lo mlýna. Je-li na svatého Valen-
týna hvězdnatá obloha, bude po-
zdní jaro. Na svatého Valentýna 
zima sílit počíná.

Svatý Valentýn ve světě

Ve Spojených státech má posílání 
nejrůznějších přání velmi dlouhou 
tradici. První valentýnská přáníč-
ka byla vyrobena v devatenáctém 
století. Přání se malovala ručně na 
papíře a zdobila se ornamenty, ko-
rálky, mořskými škeblemi, sušený-
mi květinami, šiškami a různými 
bobulemi a semínky. 

V Anglii byli lidé zase přesvěd-
čeni, že 14. února si ptáci volí své 
partnery. Zejména holubi a ho-
lubice, kteří jsou známí tím, že se 
páří celý svůj život jen s jedním 
partnerem, podobně jako labutě. 
Proto jsou holubi používáni i ja-
ko symbol věrnosti. 

Ve Skotsku se každoročně po-
řádá festival, na kterém si mladí 
lidé losují z klobouku jméno své-

ho Valentýna nebo Valentýnky, se 
kterou pak mají protančit následu-
jící večer. Podle jiného skotského 
zvyku se vaším Valentýnem nebo 
Valentýnkou stane první člověk, 
do kterého ten den náhodou na-
razíte na ulici. 

Australští obchodníci byli v do-
bě zlaté horečky každoročně za-
hlcováni objednávkami „valentý-
nek“ v ceně mnoha tisíců liber. V 
Austrálii byli totiž náhle zbohatlí 
zlatokopové ochotni platit neho-
rázné sumy za pečlivé propracova-
né navoněné valentýnské figurky 
vyrobené ze saténových polštář-
ků a ozdobené květinami, malo-
vanými škeblemi a vzácným pta-
čím peřím. 
V Itálii se dříve na Svatého Valentý-
na konal „jarní festival“ pod širým 
nebem. Mladí lidé se shromažďova-
li v okrasných parcích, poslouchali 
hudbu a četli básně a pak korzovali 
se svým vyvoleným Valentýnem ne-
bo Valentýnkou parkem. w

 valentýn

KA210106
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Gymnázium Karviná připravuje své studenty pro budoucnost 
w

KARVINÁ - Škola nabízí všem 
žákům široce rozevřený vějíř 
moudra, který jim umožňuje 

postupně se ponořit do věd huma-
nitních i přírodovědných. A proto je 
gymnazistům nabízeno velké množ-
ství různých aktivit, které jim pomů-
žou ukázat správný směr do života.
Například v technickém kroužku se 
učí už i ti nejmladší základům měření 
a programování a se samozřejmostí vy-
užívají pracoviště s 3D tiskem. Nebo je 
libo prohloubit více svůj vztah k příro-
dě a její ochraně? I naši mladí nadšen-
ci (převážně z nižších ročníků vícele-
tého gymnázia) mají tuto možnost, a 
to v environmentálním kroužku GLO-
BE, kde se žáci věnují především hyd-
rologii, pedologii a meteorologii. S vel-

kým zaujetím monitorují stav životní-
ho prostředí ve svém okolí, pravidelně 
měří kvalitu vody nebo zkoumají pů-
du. Kreativita mladých ochránců pří-
rody je tak velká, že dokonce natočili 
o skryté vodě v přírodě i film.
Gymnázium Karviná také spolupracu-
je se společností MENSA (mezinárod-
ní společenská organizace založená již 
1946 v Oxfordu) s cílem vytvořit dě-

tem stimulující pro-
středí pro jejich dal-
ší rozvoj. Jsou pro ně 
připravovány různé 
vědomostní soutě-
že a turnaje v des-
kových hrách.
Je také příkladné, 
jak si gymnazisté 

vytvořili krásně křehký vztah k seni-
orům v Novém domově v Karviné a 
sami tak vytvářejí mosty porozumění 
mezi generacemi.
Každý student se vždy tradičně těší na 
různé sportovní akce. V nabídce jsou 
lyžařské kurzy na Slovensko (Rohá-
če, Kubinská hoľa, Malino Brdo) ne-
bo kurzy vodácké (Dunajec, NP Pie-
niny nebo chorvatské Baško Polje).

DofE (Mezinárodní cena vévody z 
Edinburghu) je výzvou pro každého 
mladého člověka ve věku od 14 do 
24 let, a proto Vás určitě nepřekvapí, 
že karvinští gymnazisté jsou rovněž 
do této osobnostní výzvy zapojeni. 
Podnikli třeba entomologickou expe-
dici na Kamenitý, mapovali církevní 
památky v okolí Lednicko-valtického 
areálu nebo monitorovali růst hub v 
okolí Jablunkova. Důležité je naučit 
se dosáhnout svých cílů a zkusit si 
něco nového.
Smyslem studia je vždycky POZNÁ-
NÍ, a proto se studentům Gymnázia 
Karviná také otevírají možnosti ve vy-
cestování. K již tradičním akcím se řa-
dí určitě nejen historické exkurze po 
naší vlasti, ale také za její hranice, a to 

např. do Anglie, Itálie, Španělska, Švý-
carska, Rakouska či Pobaltí. Již dlouho-
době fungují přátelské vztahy s part-
nerskou školou - lyceem Jana Sobie-
skeho z Jastrzebia-Zdroj, s níž škola 
pořádá každoročně výměnné pobyty 
(Tourcoing – Francie, Paříž + Belgie, 
lyceum Sacré Coeur).
V rámci projektu Erasmus+ se kona-
jí setkání pro žáky starší 15 let z kaž-
dé partnerské školy z Turecka, Litvy a 

Itálie. V posledních třech letech fun-
guje projekt YOGIES (Youth Olympic 
Games in European Schools) a nyní 
stále probíhá projekt No Stereotypes! 
Gymnázium Karviná se stále drží my-
šlenky J. A. Komenského: „Cílem vzdě-
lání a moudrosti je, aby člověk viděl 
před sebou jasnou cestu života, po ní 
opatrně vykračoval, pamatoval na mi-
nulost, znal přítomnost a předvídal bu-
doucnost.“ w

KA210115
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Karvinská Obchodní akademie, s. r. o. 
může být i vaše budoucnost
KARVINÁ - Proč studovat na na-
ší škole?
No přeci proto, že nabízíme:
Možnost vycestovat do zahraničí 
v rámci mezinárodních projektů po 
celé Evropě - kvalitní praktickou vý-
uku s využitím IT - pohodovou at-
mosféru v dobrém kolektivu - bu-
dou tě učit odborníci z praxe - nej-
lepším free study – kdo se učení ne-
bojí, neplatí.
Ve čtyřletém studijním oboru „Eko-
nomika a právo“ připravujeme své 
studenty na široké spektrum admi-
nistrativních organizačních a správ-
ních nebo obchodních činností 
v různých typech firem či organi-
zací. Čtyřletý studijní obor „Ekono-
mika a sport“ nabízí mladým spor-
tovcům příležitost skloubit středo-
školské studium s aktivní sportov-

ní činností. Studium je vhodné pro 
žáky se zájmem o ekonomii, sport 
a jazyky. Škola vytváří podmínky 
pro studium jak žákům provozují-
cím sport na výkonnostní a vrcho-
lové úrovni, tak žákům, kteří sport 
provozují jen rekreačně. Škola při-
pravuje žáky pro obchodně podnika-
telské a manažerské činnosti, včetně 
orientace na zahraniční spolupráci. 
Důraz je proto kladen na ekonomic-
ké předměty a výuku cizích jazyků.
Poskytujeme plnohodnotné středo-
školské vzdělávání ukončené matu-
ritní zkouškou, umožňující pokračo-
vat ve studiu na vysokých a vyšších 
odborných školách.
Sledujte webové stránky školy pro 
bližší informace o studiu a konání 
dnů otevřených dveří.

Střední školypř í loha

KA210112

Studuj u nás – ve škole, na kterou budeš rád vzpomínat
ČESKÝ TĚŠÍN - Albrechtova 
střední škola v Českém Těšíně na-
bízí celou řadu perspektivních obo-
rů, z nichž mnohé jsou v našem re-
gionu ojedinělé.
Z maturitních oborů máme u nás obor 
HOTELNICTVÍ, který připraví studen-
ty na práci v hotelích a cestovních kan-
celářích, obor POLYGRAFIE, určený 
pro zájemce o grafiku, fotografování, 
výrobu knih a časopisů, obor AGRO-
PODNIKÁNÍ pro ty, kteří mají zájem 
o přírodu, zvířata i zemědělství a rádi 
se naučí i jezdit traktorem, obor EKO-
LOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ur-

čený pro žáky, kterým záleží na tom, 
aby zelené lesy, čistá voda a vzduch by-
ly samozřejmostí i pro další generace.
Máme také řadu tříletých řemeslných 
oborů, o jejichž absolventy je na trhu 
práce velký zájem. Z tradičních obo-
rů je to na naší škole obor CUKRÁŘ, 
KUCHAŘ -ČÍŠNÍK, ARANŽÉR, PE-
KAŘ, JEZDEC A CHOVATEL KO-
NÍ, z nových lukrativních oborů je 
to tiskař na polygrafických strojích, 
SLADOVNÍK -PIVOVARNÍK, ŘEZNÍK-
-UZENÁŘ.
Po ukončení studia pak mohou všich-
ni, kdo získají výuční list, pokračovat 

ve studiu a naší škole a získat maturi-
tu v oboru PODNIKÁNÍ.
V oborech pekař a řezník -uzenář mo-
hou žáci získat krajské motivační i pro-
spěchové stipendium, v oborech tiskař 
a sladovník -pivovarník stipendium 
prospěchové. Zvláštní finanční zvý-
hodnění mají studenti oboru ŘEZNÍK-
-UZENÁŘ od našeho partnera – Tě-
šínských jatek – kde absolvují odbor-
ný výcvik.
Naši žáci se umísťují na předních příč-
kách v oborových soutěžích, mají kva-
litní praxi ve škole i v reálných firmách 
(studenti oboru hotelnictví a kuchař-

-číšník i v zahraničí) i jistotu uplatně-
ní ve svém oboru.
Dny otevřených dveří Vám dávají je-
dinečnou možnost navštívit naši ško-
lu a vše poznat. Vzhledem k vládním 
opatřením kvůli koronaviru proběh-
ne Den otevřených dveří online, a to 
v pondělí 25. 1. 2021 v době 9-12 
a 15-18 hod.
Sledujte naše stránky – www.al-
brechtovastredni.cz.
Pokud se situace zlepší, proběhne 
prezenční Den otevřených dveří 
v únoru. Můžete také v únoru na-
vštívit školu individuálně po před-
chozí domluvě – Mgr. Polášková – 
734 765 910. w
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Střední škola Bohumín se představuje

w
BOHUMÍN - Střední škola 
Bohumín má 115 letou tra-
dici, učí zde učitelé s dlouho-

letou praxí a budovami vládne ro-
dinná atmosféra. Zřizovatelem ško-
ly je Moravskoslezský kraj se sídlem 
v Ostravě. Jedná se o veřejnou ško-
lu nabízející obory středního vzdě-
lání s výučním listem či maturitní 
zkouškou v denní, dálkové i zkráce-
né formě vzdělávání, s nástavbovým 
studiem a nabídkou dalšího vzdělá-
vání v rámci celoživotního učení.

Škola nabízí kvalitní studium 
v prestižních oborech, jejichž ab-
solventi mají dobré uplatnění 
na trhu práce, úzce spolupracu-

je s prestižními firmami. Odbor-
ný výcvik probíhá ve školních díl-
nách i u smluvních partnerů. Stu-
dium na škole je zaměřeno na indi-
viduální přístup k žákům, s pestrou 
nabídkou sportovních, kulturních 
akcí i mimoškolní činnosti. U jed-
notlivých oborů mají žáci možnost 
učit se znakovou řeč, získat svářeč-
ské oprávnění, řidičský průkaz sku-
piny B, C, navštěvovat kurz plavá-
ní a 1. pomoci tonoucímu, kurz 
baristický, čepování piva či kurz 
barmanský (vše zdarma), některé 
obory jsou podporovány stipen-
diem. V soutěžích získávají žáci 
ocenění i na mezinárodní úrovni, 

účastní se projektové činnosti, ak-
cí, přednášek, exkurzí, konferen-
cí, olympiád. Sportovní vyžití je 
ve třech tělocvičnách, na školních 
tenisových kurtech a sportovištích 
města Bohumín (bazén, adventu-
re golf, sportovní hala, zimní sta-
dion). Ve škole je spousta odbor-
ných učeben, cizí jazyk je vyučo-
ván s rodilým mluvčím, pro žáky 
jsou vybudovány relaxační a klido-
vé zóny, v rámci výuky je možno 
využít školní barevnou zážitkovou 
zahradu s bylinkovou zahrádkou, 
dendrofonem, hmatovou stezkou 
bosou nohou, a posezením pro vý-
uku venku. Střední škola Bohumín 

vychovává žáky k environmentální 
výchově, každoročně se zapojuje 
do ekologických programů. Je čle-
nem Asociace učňovských zaříze-
ní MSK, Asociace kuchařů a cuk-
rářů ČR, České asociace školních 
metodiků prevence.

Škola pořádá adaptační, lyžař-
ské, letní sportovní kurzy, výjez-
dy do zahraničí, organizuje školní 
kluby českého a anglického jazy-
ka. Žáci využívají školní poraden-
ské pracoviště, kde pracuje škol-
ní psycholožka, výchovná a ka-
riérová poradkyně. Stravování žá-
ků je zajištěno v restauraci a ka-
várně na námětí v Bohumíně za 

zvýhodněnou cenu a možností vý-
běru ze dvou jídel denně, restau-
race je zároveň odborným učňov-
ským pracovištěm oboru kuchař-
-číšník. Škola nabízí v rámci škol-
ního sportovního klubu bezplat-
nou účast žákům školy v kroužcích 
florbal, fotbal, volejbal, badmin-
ton, lyžování, snowboarding, tu-
ristika, crossfit. Absolventi učeb-
ních oborů mají možnost na na-
ší škole dále pokračovat ve studiu 
v nástavbovém oboru a doplnit si 
vzdělání na úplné střední odbor-
né s maturitou.
V rámci zatraktivnění technické-
ho vzdělávání se škola snaží pruž-

ně reagovat na aktuální a přetrvá-
vající potřeby trhu práce - od 1. 
9. 2021 nově otevírá pro chlapce 
a dívky učební obor železničář.
Zájemci se mohou na školu hlá-
sit v rámci přijímacího řízení, je-
hož kritéria a termíny budou zve-
řejněny na webových stránkách 
školy a úřední desce před školou 
do 31. 1. 2021.

Jsi člověk, kterému není lhostej-
ná tvá budoucnost? Jsi ochoten 
na sobě pracovat? U nás má kaž-
dý své místo. Budeme rádi, když 
posílíš naše řady a staneš se i ty 
žákem naší školy. Přijď mezi nás. 
Naše škola je tvoje budoucnost. w
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Obchodní akademie v Českém Těšíně – kvalitní škola 
s tradicí a perspektivou
 • krajská střední škola, stálice na 
trhu středních škol našeho regio-
nu, 90 let tradice v oblasti ekono-
mického vzdělávání
• neustálé zdokonalování vzděláva-
cí nabídky dle potřeb zaměstnavate-
lů a trhu práce 
• plně kvalifikovaný pedagogický 
sbor, rodilí mluvčí ve výuce cizích 
jazyků, uplatňování moderních me-
tod ve výuce (projektové vyučová-
ní, CLIL)
• velmi dobré výsledky v oblasti 
vzdělávání – úspěchy žáků v soutě-
žích regionálních, celonárodních i 
mezinárodních, kvalitní příprava k 
maturitním zkouškám
• díky projektům a grantům nad-
standardně vybavené třídy, odborné 
učebny, moderní pomůcky ve výuce

• ekonomické vzdělání je univer-
zální, potřebné a využitelné v ka-
ždé profesi

Proč studovat právě u nás?
Našim žákům nabízíme:
• individuální přístup orientovaný 
na žáka, jeho rozvoj znalostní, osob-
nostní i sociální
• možnost vykonat státní zkoušku z 
kancelářského psaní na klávesnici PC
• získat mezinárodní certifikát v ob-
lasti informačních technologií, tzv. 
„počítačový řidičák“ – ECDL (Eu-
ropean Computer Driving Licence)
• rozšířenou výuku v oblasti infor-
mačních technologií – kancelářský 
balík Office, grafické aplikace, pre-
zentace, tvorba www stránek, prá-
ce v počítačové síti, základy algo-

ritmizace
• rozšířené vzdělávání v oblasti ja-
zyka anglického, výuku podporova-
nou výukovými i pracovními stáže-
mi – projekty Erasmus+
• rozšířenou výuku jazyka německé-
ho podpořenou spoluprací s Goethe 
Institutem Praha a Velvyslanectvím 
SRN v rámci projektu PASCH „Ško-
ly – partneři budoucnosti“, možnost 
získat mezinárodní jazykový Zerti-
fikat Deutsch, intenzivní výukové 
stáže v různých oblastech Německa
• možnost praxe, brigády a budoucí-
ho zaměstnání ve firmě LKW- -WAL-
TER (Vídeň) v rámci dlouhodobé 
spolupráce firmy s naší školou
• účast v mezinárodní ekonomické 
soutěži European Business Game 
(soutěž pořádána pod záštitou EU), 

obhajoba podnikatelského projek-
tu v češtině i angličtině
• odbornou praxi ve významných fir-
mách a institucích našeho regionu,
• společenské akce – Maturitní ples, 
akce Studentské rady (Akademie, 
Den barev, …)
• podpora sportu – sportovní kur-
zy (adaptační, lyžařský, turistický), 
zájmové kroužky.
Vážení rodiče, milí žáci na Vaše 
dotazy rádi odpovíme na On-line 
Dnech otevřených dveří nebo te-
lefonicky.

KA210110

KA210109

i n z e r c e

KA210108

Studuj na škole se 70letou tradicí !
KDE? - To je přece jasné - na 
Střední škole techniky a služeb, 
Karviná, nebo jestli chceš na „Má-
jováckém učilišti“, na škole, kte-
rou znají Tví prarodiče, rodiče 
i kamarádi.

A PROČ PRÁVĚ U NÁS?

Poskytujeme kvalitní vzdělání. Na-
bízíme obory pro holky i kluky. 
Vystuduješ u nás s Výučním lis-
tem nebo Maturitním vysvědče-
ním. U vybraných oborů máš ná-
rok na stipendium. Jsme vyhláše-
ná sportovní škola – jsme koléb-

kou workoutu a silového čtyřbo-
je. Můžeš se zúčastnit zahraniční 
stáže do Milána i Vídně

STÁLE VÁHÁŠ S VÝBĚREM 
ŠKOLY NEBO OBORU?

Přijď k nám a přesvědč se na vlast-
ní oči.

JEN U NÁS ZAŽIJEŠ ÚSPĚCH !!!

Těšíme se na Tebe

Mgr. Yvetta Kałužová 
ředitelka školy

„Pomáhat a chránit, vzdělání se nebránit.“  
To je motto naší školy.
KARVINÁ - Proč studovat na naší 
škole? No přeci proto, že: je to kva-
litní a prestižní škola - je to škola s 
dlouholetou tradicí - je to škola, ve 
které nebudeš jen sedět, ale oprav-
du se něco naučíš.
Pokud Ti tyhle důvody nestačí, má-
me pro Tebe další: budou Tě učit od-
borníci - naučíš se mluvit dvěma svě-
tovými jazyky - když budeš dobrý, 
oceníme to stipendiem - když bu-
deš mít vyznamenání po dobu ce-
lého studia – free study - připraví-
me Tě na studium na VŠ – v praxi 
se bez problému uplatníš - můžeš 
získat prostě něco navíc …
Jsme škola již s dlouhou tradicí. Ja-
ko jediná v okrese nabízíme 4 le-
té denní studium ukončené ma-

turitní zkouškou v oboru 68-42- 
M/01 Bezpečnostně právní čin-
nost. Svým zaměřením jsme ve-
lice specifická a unikátní, kromě 
všeobecně vzdělávacích předmě-
tů škola nabízí výuku odborných 
předmětů, jako např. kriminalis-
tika či speciální tělesná výchova – 
výuka sebeobrany.
Tento obor je určen pro absolventy 
základních škol, kteří mají zájem o 
práci u Policie ČR, u obecní (měst-
ské) policie, Celní správy ČR, Armá-
dy ČR, ve státní správě.
Ve škole je učebna kriminalistické 
techniky. Tato laboratoř jako jedi-
ná v kraji slouží k výuce předmětů 
kriminalistika, kriminologie.
Pořádáme plno různých akcí 

jak zábavných (Dny bez hranic, 
Halloween, Miklulášská apod.) tak 
i vzdělávacích (konverzační mara-
ton v cizím jazyce, střední odbor-
ná činnost, návštěva divadla, pra-
xe u MP, PČR, různé exkurze např. 
vazební věznice apod.). V průběhu 
studia pořádáme pro zájemce kur-
zy – lyžařský, turistický, cyklistic-
ký, potápěčský, vodácký, střelecký, 
horolezecký.
Záleží nám na celkovém profilu na-
šich žáků, a proto se snažíme praco-
vat se žáky a také s jejich rodiči ve 
velmi přátelském duchu.
Sledujte webové stránky školy pro 
bližší informace o studiu a konání 
dnů otevřených dveří.
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KA210116 KA210114

KA210107

i n z e r c e

Proč studovat právě na Střední škole 
v Havířově – Prostřední Suché
HAVÍŘOV - Historie naší školy sa-
há až do roku 1960, tedy jsme ško-
lou s dlouholetou tradicí. V součas-
nosti se na naší škole vzdělává ví-
ce než 500 žáků, kteří se připravu-
jí pro povolání nebo studium nejen 
v hlavní budově školy, ale i na od-
loučeném pracovišti v Havířově – 
Podlesí a v rámci odborného výcvi-
ku a odborných praxí navštěvují de-
sítky mateřských a základních škol, 
sociálních pracovišť, humanitárních 
organizací, úřadů, kosmetických sa-
lónů a obchodních firem.
Vposledních deseti letech obsazují 
naši žáci pravidelně horní příčky 
ve středoškolské odborné činnos-

ti, výtvarných, literárních, pěvec-
kých, sportovních soutěží a sou-
těží odborných dovedností. Me-
zi ně patří například Harmonie 
Brno – mistrovství ČR mladých 
kadeřníků a kosmetiček, Mist-
rovství ČR v dekorativní tvorbě 
Praha a jiné. Škola spolupracuje 
s partnerskými školami v Polsku 
a na Slovensku.

Co mohou naši studenti 
očekávat?
Kvalitní a profesionální odbornou 
přípravu - své žáky vysíláme na stá-
že do zahraničí.
Cesty za poznáním - vyrážíme na 

lyžařský výcvik do zahraničí, sjíždí-
me české i slovenské řeky, podniká-
me turistické aktivity u moře, tráví-
me adrenalinový týden ve sportov-
ních střediscích, poznáváme historii 
a literaturu Itálie i Francie.
Zajímavé akce - pořádáme show 
K -MODE, organizujeme meziná-
rodní středoškolskou soutěž MI-
SS RENETA, připravujeme hu-
manitární akce, sbírky pro dět-
ský domov, hrajeme divadelní 
představení.
Další vzdělávání - učíme se fotogra-
fovat, osvojujeme si znakovou řeč, 
konverzujeme anglicky, sportuje-
me a hrajeme na klavír. w

My už na stavebce 
v Havířově studujeme
Veroniko a Ondro, už nejste na na-
ší škole žádnými nováčky. Odpo-
víte na pár otázek?

Vzpomněli byste si na to, jak 
jste si vybírali školu vy?
V: Pamatuji si, že výběr střední ško-
ly byl pro mě velmi náročný. Pro-
bírala jsem to nejen doma s rodi-
či ale i s kamarády, kteří zde stu-
dovali. Nakonec jsem se byla po-
dívat na Dni otevřených dveří, a 
to rozhodlo.

Plní studium na naší škole 
vaše očekávání?
O: Ano, studium předčilo má oče-
kávání. Na velmi dobré úrovni je 

vybavení učeben a výklad vyuču-
jících dokáže zaujmout i průměr-
ného žáka.

Zapojujete se také do soutěží 
a projektů, které vám škola 
nabízí?
O: Ano, v loňském roce jsem se zú-
častnil stáže ve Španělsku, byl to 
pro mne velký zážitek. Každoroč-
ně se účastním celostátní matema-
tické soutěže žáků SOŠ, ve druhém 
ročníku jsem se také zúčastnil sou-
těže stavění mostů ze špejlí, stavby 
z vlnité lepenky a soutěže od fir-
my Velux. Několikrát jsem školu re-
prezentoval i ve sportu, kde největ-
ším úspěchem bylo loňské získání 

titulu mistrů republiky ve florbalu 
střední škol a učilišť.

Brzy vás čekají maturitní 
zkoušky, myslíte, že budete 
dobře připraveni?
V: I když je maturita pro nás ješ-
tě daleko, myslíme si, že připrave-
ni budeme dobře. Samozřejmě zá-
leží hlavně na nás, škola pro naši 
přípravu dělá maximum.

Uvažujete o dalším studiu na 
vysoké škole?
O: Ano, mám v plánu pokračovat 
v dalším studiu na vysoké škole. V 
případě, že bych na vysoké škole 
neuspěl, o práci se nebojím, mám 
mnoho zkušeností a kontaktů z od-
borné praxe v rámci studia.
V: Pokud půjde všechno i nadále 
podle mých představ, tak chci po-
kračovat ve studiu stejného obo-
ru na některé z vysokých škol. w

Získejte šanci na skvělé pracovní uplatnění. Studujte na naší škole!

w
HAVÍŘOV - Jsme moderní, 
perspektivní, technicky zamě-
řená škola s 60letou tradicí, 

oceněná za přínos pro rozvoj Mo-
ravskoslezského kraje. Spolupracuje-
me se 150 firmami regionu, s cechy 
a profesními spolky, včetně Hospo-
dářské komory.
Nabízíme vzdělávání v oborech sta-
vebních, dřevařských a autooborech, 
v oborech s maturitní zkouškou nebo 
s výučním listem. Jako jediná škola 
v Moravskoslezském kraji vyučuje-
me obory vzdělání Kominík a Stroj-
ník silničních strojů.

Dále nabízíme
– moderní vybavení učeben a dílen, 

ve kterých žáci pracují s novou spe-
cializovanou technikou, např. dia-
gnostickými přístroji a 3D geomet-

rií pro výuku autooborů, komíno-
vou frézou a svářečkami pro svařo-
vání různých druhů plastů, ve vý-
uce pracují s 3D tiskárnou, CNC 
stroji apod.
– svářečské kurzy v nově špič-
kově vybavené svářečské škole, 
pracuje se zde s virtuálními sva-
řovacími trenažery, které umož-
ňují kvalitu svařování vyhodno-
tit pomocí počítače, ten pak for-
mou hry vede dále žáka k lep-
ším výsledkům
– angličtinu s rodilými mluvčími 
a výuku technické angličtiny
– prestižní odborné republikové sou-
těže ve všech nabízených oborech
– účast v evropských projektech, 

díky kterým mají 
žáci možnost na-
vštívit evropské in-
stituce
– rekvalifikační 
kurzy pro veřejnost
– školní klub pro 
nadšené motorká-
ře a kroužek bran-
né všestrannosti
– ubytování ve 
vlastním domově 
mládeže, který je 
součástí školy
SŠTO = solidní zá-
klad pro perspek-
tivní zaměstnání w

| |
Jako jediná škola 
v Moravskoslezském 
kraji vyučujeme obory 
vzdělání Kominík 
a Strojník silničních 
strojů.
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S obory naší školy úspěšně do života

wnabízíme pestrou paletu stu-
dijních oborů (každý si najde 
ten svůj)

wvyužíváme špičkové vybave-
ní IC technologiemi a více než 
tři desítky kvalitně vybavených 
odborných učeben a laborato-
ří (učebny pro přírodní i spole-
čenské vědy, ICT a cizí jazyky)

wdisponujeme komplexem vel-
kého sportovního areálu s ho-
tolezeckou stěnou a venkovním 
sportovním areálem

wpodporujeme elektronickou 
výuku v Moodle

wumožňujeme nadstandard-
ní výuku jazyků včetně přípra-
vy na zkoušky FCE, Zertifikat 
Deutsch, DELF i výuku pomo-
cí rodilého mluvčího

wpřipravujeme žáky ke stát-
ní zkoušce z obchodní kore-
spondence

wzapojujeme se do mezinárod-
ních projektů a máme partner-
ské školy v Německu a Polsku

wpomáháme  se zajištěním 
zahraničních odborných pra-
xí pro žáky odborných studij-
ních oborů
 
wobsazujeme díky svým žákům 
přední místa v okrese a kraji 
v různých jazykových, vědo-
mostních a dovednostních sou-
těžích

wnabízíme žákům hlásícím se 
na čtyřletý studijní obor Infor-
mační technologie zaměření na 
kybernetickou bezpečnost a prá-
vo, a to od 1. ročníku

wuskutečňujeme přípravné 
kurzy k přijímacím zkouškám

wvytváříme přátelské a pří-
jemné prostředí, vycházející 
ze vztahu mezi pedagogy a stu-
denty

KA210113
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KA210117 KA210121

i n z e r c eKA210118

i n z e r c e

Souznění tradice, techniky a umění

KRNOV - Krnovská varhanář-
ská škola je jednou z nejmenších 
středních škol v ČR. Její celková 
kapacita je 30 žáků. Připravuje žá-
ky k maturitě v těchto oborech: 
Uměleckořemeslná stavba var-
han, Uměleckořemeslná stavba 
hudebních nástrojů, Design inte-
riéru. Součástí maturitní zkoušky 
je i praktická část, kde žáci ukazu-
jí své dovednosti na zhotoveném 
výrobku a před maturitní komisí 
jej musí odprezentovat a obhájit.
Uměleckořemeslná stavba varhan je 
jedinečný obor, který lze v ČR studo-
vat pouze u nás. Zaměřen na stavbu, 
opravy a údržbu píšťalových varhan. 
Žáci dále získají praktické zkušenos-
ti pro opravy dalších hudebních ná-
strojů. Žáci se naučí vytvářet a číst 
odbornou výkresovou dokumenta-
ci, naučí se základům konzervace 
a práce se dřevem, tvorbě technic-

ké dokumentace pomocí počítačo-
vé grafiky (AutoCAD).
Obor Uměleckořemeslná stavba hu-
debních nástrojů je zaměřen přede-
vším na konstrukci a výrobu strun-

ných drnkacích nástrojů, dále žáci 
získají praktické zkušenosti pro opra-
vy dalších hudebních nástrojů. Zá-
kladem výuky je zvládnutí základ-
ních pracovních operací se dřevem, 

používání tradičních i nových me-
tod v opracování materiálu, tvorba 
technické dokumentace pomocí po-
čítačové grafiky (AutoCAD).
Obor Design interiéru je zaměřen 
na zařizování a navrhování inte-
riérů, vybavení nábytkem, vytvá-
ření technické dokumentace, mo-
delů a konstrukcí. Tyto znalosti 
jsou propojeny se zásadami tech-
nického kreslení, naukou o mate-
riálu a technologickými postupy 
ve výrobě. Návrhy výrobků a je-
jich konstrukční řešení žáci zpra-
covávají formou technických vý-
kresů vytvořených v programu Au-
toCAD. Díky znalostem konstruk-
ce a zvládnutí základů tvorby tech-
nické dokumentace mají možnost 
spolupráce s architekty, řemeslní-
ky nebo firmami zabývajícími se 
realizacemi interiérových návrhů 
a tvorbou nábytku. w

Představujeme SŠ a ZŠ Havířov
HAVÍŘOV - V současné době 
studují v naší střední škole žáci 
v sedmi tříletých oborech vzdělá-
ní. Studium je ukončeno závěreč-
nou zkouškou a absolventi získají 
výuční list. Dále je možnost stu-
dovat v praktické škole jednoleté 
a dvouleté. Výše uvedené studium 
je bezplatné.
Výuka probíhá v moderních prosto-
rách školy, ve vlastních dílnách 
odborného výcviku a také v pro-
vozních pracovištích firem regio-
nu. Dílny školy jsou velmi dobře 

materiálně vybaveny. Například 
nová dílna oboru vzdělání auto 
montážní práce a odborná učeb-
na pro žáky prodavačských pra-
cí, kuchařských a pečovatelských 
pracích. Za odvedenou produktiv-
ní práci ve firmách obdrží žáci fi-
nanční odměnu. Osobní ochranné 
pracovní pomůcky (např. montér-
ky, obuv), dostávají žáci zdarma. 
V průběhu studia mají žáci mož-
nost zúčastnit se mnoha odbor-
ných a sportovních soutěží. V zi-
mě mohou absolvovat lyžařský vý-

cvikový kurz a v létě sportovně tu-
ristický kurz v zahraničí.
Těšíme se na Váš zájem. Podrob-
né informace onaší škole po-
skytne vedení školy s ředitelem,  
Mgr. Lubošem Justem.

SŠ a ZŠ, Havířov -Šumbark,  
příspěvková organizace,  
Školní 601/2, Šumbark,  
736 01 Havířov  
tel.: 596 809 120,  
e -mail: skolni@ssazs -havirov.cz, 
www.ssazs -havirov.cz

| |
Uměleckořemeslná 
stavba varhan je 
jedinečný obaor, který 
lze v ČR studovat 
pouze u nás

Co vše nabízí Střední zdravotnická škola Karviná?

w
KARVINÁ - Naše škola se mů-
že pochlubit více než 60letou 
tradicí ve státním školství. Bu-

dova školy je snadně dostupná ve-
řejnou dopravou a nachází se téměř 
v centru města Karviné.

Žáci mají možnost vybrat si me-
zi maturitními obory praktická 
sestra nebo zdravotnické lyceum 
a učebním oborem ošetřovatel. 
Nemocnice, se kterými škola spo-
lupracuje, nabízejí studentům 3. 
a 4. ročníku oboru praktická ses-
tra možnost stipendia. Naši žáci 
získají možnost praxe v různých 
zdravotnických zařízeních. Ab-
solventi poté najdou široké uplat-
nění na trhu práce, případně mo-
hou pokračovat v dalším studiu 
na vyšších odborných školách, či 
univerzitách.
Výuka ve škole probíhá v učeb-
nách moderně vybavených z pro-
jektů „Modernizace učeben ve 
zdravotnických oborech“ (učeb-

na ošetřovatelství, první pomoci 
a přírodovědná laboratoř) a „Ja-
zykové učebny středních odbor-
ných škol“ (multimediální učeb-
na se systémem ROBOTEL). Kro-
mě běžné výuky škola pořádá za-
hraniční zájezdy.

Pro veřejnost pravidelně otevírá-
me kurzy Ošetřovatel, Zdravotník 
zotavovacích akcí a Chůva pro dě-
ti do zahájení povinné školní do-
cházky.
Střední zdravotnická škola v Karvi-
né pořádá za podpory Sociálního 

odboru města Karviné také edukač-
ní projekt Zdravověda pro senio-
ry a osoby se zdravotním omeze-
ním. Náplní projektu jsou rady 
a informace o rizikových a akut-
ních onemocněních orgánových 
soustav a možných úrazech v do-

mácím prostředí.
Lidem, kteří pečují o osobu blízkou 
v domácím prostředí a potřebují zís-
kat odbornou radu, je určen projekt 
Pečujme spolu.
Oba projekty jsou pro občany měs-
ta zdarma.

Všechny zájemce o studium rádi 
uvidíme a uslyšíme na online dni 
otevřených dveří 1. února 2021 od 
10 do 18 hod, případně nás může-
te sledovat i na sociálních sítích, 
Facebooku a Instagramu.
Těšíme se na Vás!
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Díky krajským stipendiím si mohou žáci přijít  
až na 17 000 korun za školní rok

w
KRAJ - Moravskoslezský kraj 
již čtvrtým školním rokem po-
skytuje přímou finanční pod-

poru žákům vybraných oborů vzdě-
lání středních škol zřizovaných kra-
jem, u kterých absolventi zaměstna-
vatelům chybí nejvíce. Záměrem po-
skytování stipendií je ovlivnit po-
ptávku po určitém oboru vzdělá-
ní, ale současně také motivovat žá-
ky k řádnému studiu a dosahová-
ní lepších výsledků ve vzdělávání.
Aktuálně může žák ve vybraných 
oborech vzdělání v denní formě 
vzdělávání získat stipendium ve vý-

ši až 17 000 Kč za školní rok. Pod-
porované obory jsou rozděleny do 
dvou kategorií. Mezi obory katego-
rie A patří učební obory: Nástrojař, 
Klempíř, Pekař, Řezník–uzenář, Ko-
miník, Tesař, Montér suchých sta-
veb, Zedník, Pokrývač a Malíř a la-
kýrník. Žáci, kteří se v těchto obo-
rech vzdělávají, mohou při splně-
ní dalších podmínek dosáhnout na 
motivační složku stipendia ve výši 
700 Kč měsíčně a současně na pro-
spěchovou složku, která v závislos-
ti na hodnocení uvedeném na vy-
svědčení může činit částku 1 000 Kč,  

3 000 Kč nebo 5 000 Kč za pololetí. 
V rámci kategorie B je podporováno 
13 učebních oborů, konkrétně: Ka-

rosář, Autolakýrník, Jemný mecha-
nik, Strojník silničních strojů, Elek-
trikář, Elektrikář–silnoproud, Elek-
tromechanik pro zařízení a přístro-
je, Autoelektrikář, Výrobce potra-
vin, Tiskař na polygrafických stro-
jích, Železničář, Zahradník, Ošetřo-
vatel a 4 maturitní obory: Mechanik 
strojů a zařízení, Mechanik seřizo-
vač, Operátor dřevařské a nábytkář-
ské výroby a Mechanik instalatér-
ských a elektrotechnických zaříze-
ní. Žákům těchto oborů může být 
vyplacena prospěchová složka sti-
pendia ve výši 1 000 Kč, 3 000 Kč  

nebo 5 000 Kč za pololetí, a to 
s ohledem na jejich hodnocení uve-
dené na vysvědčení.
Moravskoslezský kraj formou sti-
pendií podporuje také vybrané školy 
v okrajových lokalitách kraje. Těmito 
školami jsou Střední odborná škola 
a Základní škola, Město Albrechti-
ce, příspěvková organizace; Gymná-
zium a Střední odborná škola, Rýma-
řov, příspěvková organizace; Střed-
ní škola, Jablunkov, příspěvková or-
ganizace a Střední škola, Odry, pří-
spěvková organizace (místo posky-
tovaného vzdělávání ve Vítkově),  

ve kterých žáci všech učebních obo-
rů kategorie H a vybraných matu-
ritních oborů mohou obdržet mo-
tivační stipendium ve výši 700 Kč 
měsíčně a také prospěchové stipen-
dium v částce 1 000 Kč, 3 000 Kč 
nebo 5 000 Kč za pololetí.
Informace o školách, ve kterých se 
vyučují obory vzdělání podporované 
stipendii, jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách Moravskoslezského 
kraje v rámci části Hlavní témata, 
Školství, pod názvem Krajská stipen-
dia (https://www.msk.cz/cs/ temata/
skolstvi/krajska -stipendia-1467/). w
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