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Název akce: Školní cena Fair-play za rok 2015
Zodpovědný pracovník za plnění úkolu: Bc. Martin Kafka
Datum zpracování zprávy: 5. 4. 2016

V souladu s Nařízením vlády o oceněných udělovaných MŠMT (č. 313/2010 Sb.) ze
dne 3. 11. 2010 se uskutečnil dne 4. dubna 2015 od 11,00 hod. v Kongresovém centru České
národní banky, Senovážné náměstí 30, Praha 1, již 24. ročník slavnostního vyhlášení Školní
ceny Fair-play za rok 2015. Toto vyhlášení probíhá ve spolupráci s Českým olympijským
výborem, respektive s Českým klubem Fair-play ČOV.
Návrhy na ocenění projednala dne 8. ledna 2015 odborná komise Školní ceny Fairplay, která ve složení PaedDr. Pavel Belšan, Mgr. Jiří Plecháček, Mgr. Arnošt Binter, PaedDr.
Jan Ondráček, Mgr. Josef Trojan, Mgr. Květoslava Pecková, Mgr. Jan Trnka a Bc. Martin Kafka
vybrala z došlých návrhů 23 osob, které dostaly děkovný dopis podepsaný paní ministryní, a
zároveň 17 z nich bylo pozvaných na samotné vyhlášení, kde jim byla předána z rukou Mgr.
Michala Urbana, pověřeného zastupováním náměstka sekce sportu a mládeže, věcná cena s
diplomem.
Záchrana života 2015:
Martin Bartoš, Matěj Hulík a paní učitelka Mgr. Barbora Jarolímová,
VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou
Na vodáckém kurzu zpozorovali Martin a Matěj tříletého chlapce, který sjel na
dětském odrážedle ze strmého břehu do řeky. Jeho matka pro něj ihned skočila, ale nestihla
zabrzdit kočárek s tříměsíční holčičkou, který spadl do vody také a začal klesat ke dnu. Oba
žáci společně s paní učitelkou Jarolímovou okamžitě vyrazili na pomoc, děti vytáhli z vody a
odvezli na kánoi ke břehu. Matěj pak vylovil z vody odrážedlo i kočárek.
Dětem ani jejich mamince se díky pohotové pomoci chlapců a paní učitelky nic
nestalo.
Jitka Vodičková a Olga Švarcová,
Střední škola technická, Přerov
V poslední dubnový den mířily Jitka a Olga v Tovačově na tradiční pálení čarodějnic,
když na mostě přes Bečvu uslyšely podivný zvuk, jako by něco spadlo z velké výšky. Když se
podívaly dolů, spatřily na břehu řeky ležet nehybného mladého muže. Seběhly k němu a
zjistily, že je v bezvědomí. Přestože je kolemjdoucí od záchranné akce spíše odrazovali,
zavolaly sanitku, bezvládnému muži vytáhly zapadlý jazyk a vyčistily ústa. O svém činu se
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nikde nezmínily, ale po delší době zavolala do školy matka zachráněného mladíka a dívkám
poděkovala.
Jindřich Slabihoudek,
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
Jindřich byl při plzeňském závodu cyklistické soutěže Kolo pro život členem
pořadatelské služby na stanovišti v Horní Bříze. Povšiml si muže, kterého během závodu
postihly vážné zdravotní potíže. Poskytl mu první pomoc a zavolal záchrannou službu, která
zajistila okamžitý převoz do nemocnice. Bez Jindřichovy rozhodnosti by se muž ocitl v
ohrožení života.
Zachráněný muž, Dušan Machovský, se dle vlastních slov, už těší na další ročník
závodů.
Viktor Marcel Dostál,
ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou
Viktor byl doma sám s tatínkem, který večer náhle zkolaboval, zůstal ležet na zemi a
nemohl se hýbat. Viktor, kterému v tu dobu bylo 11 let, bez otálení zavolal záchranku a do
telefonu velmi přesně popsal, co se otci stalo. Posléze vyšlo najevo, že mu tím zachránil
život, neboť podle záchranářů, šlo při převozu na jednotku intenzivní péče v Hradci Králové
opravdu jen o minuty. Viktor o svém činu nikde nehovořil, škola se o něm dozvěděla až
později od sousedů, které vzbudil příjezd sanitky.
Šárka Gregorová, Josef Kačkovský a Karel Kocián,
Střední zdravotnická škola, Hranice
Šárka, Josef a Karel se stali svědky kolapsu člověka, který čekal na autobus. Rychle
vyhodnotili situaci, zkontrolovali životní funkce a okamžitě zahájili resuscitaci, ve které
pokračovali až do příjezdu záchranné služby. Podle záchranářů mu tím zachránili život. Muž
jim později osobně poděkoval a prohlásil, že den, kdy se událost stala, bude slavit jako své
druhé narozeniny.
Ani Šárka, Karel a Josef se svým činem nikde nechlubili, dodnes jej považují za
samozřejmost.
Tomáš Brůžek,
Gymnázium Joachima Barranda, Beroun
Tomáš zachránil život profesoru matematiky, který při výuce zkolaboval. Rychle mu
přispěchal na pomoc a zorganizoval záchrannou akci. Zatímco profesorova kolegyně volala
na záchranku, Tomáš zahájil srdeční masáž a dle pokynů operátorky pokračoval v resuscitaci
až do příjezdu záchranářů. Oživovací pokusy dopadly úspěšně. Tomáš prý už v minulosti, při
svém pobytu v Anglii, podobně zachránil jiného muže.
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Ušlechtilý mravní čin 2015
Matěj Kožnar a Martin Pašek,
ZŠ Úšovice, Mariánské lázně
Žáci páté třídy Matěj a Martin našli před budovou školy vedle chodníku peněženku
s osobními doklady. Byl v ní velmi lákavý obsah - více než dva tisíce korun. Chlapci neváhali,
peněženku přinesli do školy a odevzdali ji v ředitelně. Paní ředitelka Alena Hálová následně
oznámila nález na policii. Krátce nato náhodou potkala majitelku peněženky v trolejbusu,
poznala ji dle fotografie z občanského průkazu.
Oznámila jí, že si doklady i finanční hotovost může vyzvednout na policii. Její štěstí
neznalo mezí.
Marek Jankovský,
ZŠ U Lesa, Nový Bor
Markova maminka pracuje jako vychovatelka v dětském domově v Krompachu.
Osmiletý Marek s ní i s dětmi z dětského domova tráví prázdniny a jezdí s nimi na závody. Na
jednom z nich, na seriálu „Slavata triatlon tour“, vyhrál kolo. Marek si ho však nenechal.
Prohlásil, že svoje vlastní už má a další nepotřebuje. Daroval ho svým kamarádům z dětského
domova.
Čestné sportovní jednání 2015
Veronika Jiroutová,
ZŠ Moravany
Veronika nastoupila při olympiádě žáků škol holického regionu proti soupeřce, kterou
v prvním setu postihly zdravotní potíže. Soupeřka Kateřina Černá nemohla v utkání
pokračovat. Veronika ale odmítla vítězství bez boje a navrhla, aby se zápas dohrál druhý den.
V dohrávce Veronika podlehla a zlatou medaili tak získala její soupeřka.
Veronika však získala mnohem víc, než jednu medaili.
Celoživotní přínos 2015
Mgr. Jaroslava Strouhalová,
ZŠ Bosonožská, Brno
Paní Strouhalová má za sebou bezmála pětačtyřicetiletou učitelskou praxi, ale ještě
delší kariéru v atletice, které se věnuje od svých 12 let. V Brně má na starost pořádání
okresních kol v atletickém čtyřboji a soutěž družstev o Pohár rozhlasu. Působí rovněž jako
rozhodčí a k atletice vede také své žáky, s nimiž i přes skromné tréninkové podmínky
dosahuje velmi dobrých výsledků. Mezi její svěřence patřil i bývalý reprezentant ve vrhu
koulí Karel Šula.
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Své žáky vždy vedla a vede ke slušnému a férovému chování, k respektu k soupeřům i
rozhodčím.
Mgr. Jana Menšíková
Gymnázium, Hranice
Paní Menšíková pracuje na hranickém gymnáziu od roku 1981. Více než 25 let
organizuje pro žáky i pedagogy oblíbený sportovní den, který navštěvují také mnozí bývalí
absolventi. Vedle povinných hodin tělesné výchovy se věnuje i mimoškolní a prázdninové
sportovní činnosti žáků. Vynikajících výsledků dosahuje se svými svěřenci především v
atletických a florbalových soutěžích. Vzorem pro žáky i kolegy se stala především díky svému
vztahu ke sportu, zdravému životnímu stylu a férovému chování ke svým kolegům i
studentům.
Děkovný dopis 2015
Adam Zezulka,
ZŠ V Domcích, Trutnov
Když Adam spolu s dalšími třemi spolužačkami odcházel z výtvarného kroužku na
umělecké škole, zaregistrovali velkou ránu. Vběhli do šatny a viděli, jak se jedna z jejich
spolužaček zmítá na zemi. Poznali, že se jedná o epileptický záchvat a snažili se jí rychle
pomoci. Jedna dívka běžela pro paní učitelku, zatímco Adam s ostatními zatím v šatně
kontrolovali, zda se dívka nedusí a odstranili kolem ní lavičky, aby si neublížila. Poté vyběhli
před školu a navigovali přijíždějící sanitku. Záchranáři se o spolužačku postarali a odvezli do
nemocnice. Vše dobře dopadlo díky rychlému a pohotovému jednání Adama a jeho
spolužaček.
Karolína Vosecká,
Základní škola Mnichovická, Kolín
Karolína společně s rodinou často jezdí na chatu do Jizerských hor, kde nedaleko bydlí
jedna starší paní, která je stále sama. Rodina ji začala navštěvovat a paní byla veselejší. Při
jedné návštěvě v zimě Karolína zjistila, že jí nemá kdo pomáhat s odklízením sněhu, štípáním
dříví a nošením uhlí. Hned druhý den šla odklidit sníh, nanosit dříví a nakrmit zvířata. Takto jí
pomáhala, jak to jen šlo. Jak šel čas, paní byla stále veselejší a dokonce Karolíně dovolila ji
oslovovat babičko. Stejně paní pomáhá i v létě.
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Ing. Helena Šafrová,
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové
Paní inženýrka prožila na „hradecké zdrávce“ celou svoji pedagogickou kariéru,
celkem 37 let. Po odborné stránce byla vždy její výuka na vysoké úrovni, učila analytickou
chemii a biochemii. Neustále hledala cestu, jak obtížnou látku žákům zprostředkovat.
Vytvářela e-learningové prostředí (webové stránky) pro výuku už v době, kdy ostatní netušili,
že něco takového vůbec existuje. Studenti si ji jako vyučující často vyžadovali při přípravě na
studium na vysoké škole. Zapojovala se také do mnoha odborných projektů.
RNDr. Karel Lichtenberg, CSc.,
Gymnázium České Budějovice
Pan doktor se celý svůj profesní život věnuje výuce chemie. V roce 1994 se stal
ředitelem na Gymnáziu Jírovcova, které dokázal za svého působení posunout mezi
nejúspěšnější školy v ČR, a mnoho jeho žáků se s výbornými výsledky zúčastnilo
mezinárodních olympiád z chemie. Během své kariéry se nevěnuje pouze středoškolákům,
vyučuje též na pedagogické a přírodovědecké fakultě JČU. Je také předsedou krajské komise
pro chemickou olympiádu Jihočeského kraje, působí jako recenzent (pedagogický i odborný)
úloh chemické olympiády.
Mgr. Josef Škanta,
ZUŠ, Blatná
Ve funkci ředitele ZUŠ Blatná působil pan magistr Josef Škanta 28 let. Za jeho
působnosti se škola rozrostla ze 100 na pozdějších téměř 400 žáků. Na škole vznikla řada
hudebních souborů, které reprezentovaly region i republiku na soutěžích v zahraničí, a
rozšířil se provoz školy o taneční obor. Od roku 1990 založil a zorganizoval deset úspěšných
ročníků Blatenských hudebních slavností, na kterých vystupovaly dechové a folklorní soubory
z Čech, Moravy, Německa a Rakouska. V loňském roce oslavil životní jubileum (70) a rozhodl
se odejít na zasloužený odpočinek, v rámci kterého se nadále věnuje umělecké tvorbě –
dřevořezbě.
Ing. Rudolf Toman,
SŠ Havířov-Šumbark
Pan inženýr se v roli zástupce ředitele pro praktické vyučování zasloužil o
transformaci středního odborného učiliště hornického v kvalitní střední školu
s elektrotechnickým a strojírenským zaměřením, která dnes zaujímá na trhu škol důležité
místo. Z původních dílen zaměřených na hornictví vybudoval společně se svým týmem
moderní elektrotechnické centrum kvalitně vybavené jak po stránce materiální, tak
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personální. Pan inženýr se významně podílel na zpracování mnoha projektů, např.
Elektrotechnická centra, ROP Moravskoslezko či UNIF, díky čemuž se škola stala Centrem
celoživotního učení. Spolupracuje se sociálními partnery, např. Hospodářskou komorou,
AUZ, Asociací energetického a elektrotechnického vzdělávání, vysokými školami
s technickým zaměřením a firmami.

