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Střední Čechy

STŘEDNÍ ČECHY Za normálního,
necovidového stavu by šlo o neú-
spěch,možná dokonce ostudu. Epi-
demie ale změnila i pohled na opa-
kování ročníku. Řada studentů,
hlavně praktických oborů, sama
plánuje propadnout. Jako napří-
klad žák druhého ročníku oboru ku-
chař-číšník Antonín Karel Zema-
nec, který se na budoucí povolání
připravuje na Střední odborné ško-
le a středním odborném učilišti
Horky nad Jizerou.

Další rok bez pravidelné mzdy
„Nestačila mi výuka po praktické
stránce, je lepší si to osahat a vy-
zkoušet přímo ve škole. Mám tak
šanci nabrat více zkušeností, ale i
vědomostí. Na druhou stranu je to
samozřejmě další rok navíc, kdy
člověk zůstává bez výdělku ze za-
městnání. Pocity jsou tedy smíše-
né,“ říká Zemanec. Svému oboru
se chce podrobně věnovat už pro-
to, že by po škole rád vyrazil na zku-
šenou do zahraničí. „Mým snem je
otevřít si jednou vlastní podnik,
proto chci o tomto oboru vědět co
nejvíce,“ dodává žák učiliště v Hor-
kách, kde o opakování ročníku po-
žádalo hned 11 žáků.
„Budou nyní normálně studovat

do konce června a od září znovu na-

stoupí do stejného ročníku. Mož-
nost opakování je zdarma na zákla-
dě rozhodnutí ministerstva škol-
ství,“ konstatuje ředitel učiliště Vra-
tislav Morava.

Opakovat budou i „premianti“
Do stejných lavic se po prázdni-
nách vrátí i dvojice učňů ze třetího
ročníku Integrované střední školy
v Rakovníku. „Na rozdíl od řady
spolužáků se jim nepodařilo sehnat
v době pandemie brigádu, kde by si
mohli doplnit praktické dovednos-
ti. Oba přerušili studium, a od září
opět nastoupí do třetího ročníku,“
vysvětluje zástupkyně ředitele ško-
ly Marie Cafourková.
Jak dodala, v žádném případě ne-

jde o nezdárné studenty, kterým
by pravidelně hrozil reparát. „Jed-
ním z žadatelů je hoch, který má
v oboru kominík dobré výsledky.
Ale protože nemohl vykonávat pra-
xi, nevěří si, že by po školemohl pl-
nohodnotně nastoupit do pracovní-
ho procesu a praktickou část výuky
si proto chce zopakovat,“ dodává
Marie Cafourková.
Rakovnická „integrovka“ či od-

borná škola v Horkách rozhodně
nejsou v kraji výjimkou. Zhruba de-
set žádostí o opakování ročníku
nyní evidují také na Středním od-
borném učilišti a Praktické škole
v Kladně-Vrapicích. Vzdělání tam
získávají například budoucí zední-
ci, natěrači, malíři, zahradníci
nebo prodavači.
„Iniciativa vzešla ze strany našich

žáků napříč všemi obory. A rovněž

na základě rad od pedagogů. Zájem-
ce může v sekretariátu školy vypl-
nit žádost, kterou posoudí ředitel-
ka. Následuje případné rozhodnutí
o opakování ročníku,“ uvádí Julie
Oravová z personálního a studijní-
ho oddělení školy.
Na učilišti v Příbrami požádalo

o opakování z vlastní iniciativy šest

studentů. „Dalším dvěma jsme pak
navrhli stejný postup, protože jsme
při konzultacích zjistili, že jsou je-
jich znalosti skoro nulové. Tudíž
jsme se dohodli, že pro ně opaková-
ní ročníku bude nejlepší volbou,“
říká Pavlína Caisová, ředitelka pří-
bramského Odborného učiliště,
praktické a základní školy. Zmínění

„propadlíci“ jsou studenti prvních
ročníků oborů zahradník a zámeč-
ník. „Opakující prváci budou začí-
nat od nuly, jako by se tento školní
rok vůbec nekonal,“ podotýká ředi-
telka příbramského učiliště.
To na středním odborném učilišti

v nedaleké Hluboši nemají zatím
žádné zájemce o opakování, i když

návrat o rok zpět umožňují. Stejné
je to na Střední škole designu a ře-
mesel v Kladně. Učitelé už tam však
mají vytipováno několik studentů,
kterým to doporučí. „Nejde jen
o učně, ale také o studenty umělec-
kých oborů, které jsou na dálku vel-
mi obtížné. Individuální konzulta-
ce jsme nabízeli, ale ne všichni učni
a studenti maturitních oborů je vyu-
žívali,“ vysvětluje ředitelka kladen-
ské školy Jana Bláhová s tím, že
přesný počet repetentů by měla
znát v červnu.

Individuální příprava s mistrem
Na SOŠ a SOU Beroun-Hlinky, kde
se na povolání připravují truhláři,
zedníci či cukráři a kuchaři, zatím
opakování ročníku „není na stole“.
Vedení školy totiž zvolilo přípravu
jeden na jednoho. Závěrečných
zkoušek a maturit se díky tomu zú-
častní téměř všichni. „Jakmile to
bylo možné, zvali jsme studenty ze
třetích ročníků individuálně a mis-
tr je po jednom připravoval k závě-
rečné zkoušce. Dokonce i kuchaře
a číšníky. Ty jsme místo v zavře-
ných restauracích připravovali ve
školní kuchyňce, kterou máme na
Závodí,“ uvádí ředitelka Eva Jaku-
bová. Přestože byla tato praktická
výuka dobrovolná, většina studen-
tů se zúčastnila. A uberou si i z let-
ních prázdnin. Školní rok se totiž
na berounské škole protáhne do
10. července, aby studenti posled-
ních ročníků stihli složit praktické
zkoušky. S přispěním středočeské

redakce MF DNES

Dobrovolní repetenti
si prodlouží studium

PODĚBRADY Z fontánek crčí trys-
kající vodní prameny, okolo upra-
vený park, kvetoucí příroda, čisté
lavičky. K tomu kornout plný vyhlá-
šené zmrzliny. Lázeňská kolonáda
v Poděbradech přímo vybízí k ví-
kendovým procházkám. Tedy po-
kud není předpověď počasí plná
dešťových vyhlídek, tak jako nyní
ta víkendová.
Přesto budou pěšiny na promená-

dě chodců plné.
Těch sportovních.
Poděbrady totiž v neděli hostí

prestižní mistrovství Evropy cho-
deckých družstev.
V předběžných startovních listi-

nách figuruje 212 závodníků a zá-
vodnic z 25 zemí.
„Mám radost ze silné konkuren-

ce, která se má na akci sejít,“ těší se
česká kometa Tereza Ďurdiaková,
která se nedávno dokázala kvalifi-
kovat na olympijské hry v Tokiu,
přestože se atletice věnuje poměr-
ně krátce. „Z mého pohledu cítím,
že bych pro přípravu potřebovala
trochu více času, ale věřím, že jsem
nakonec nachystaná dobře a budu
bojovat o kvalitní umístění,“ plánu-
je Ďurdiaková.
Na kolonádě se představí na trati

dlouhé 35 kilometrů, která je novin-
kou a v Poděbradech bude mít
svou premiéru.
„Uvidíme, jakou zvolí ostatní zá-

vodnice před olympiádou taktiku.
Já bych ráda splnila limit pro start
namistrovství světa v Oregonu, kte-
ré bude v příštím roce,“ prozradila
Ďurdiaková.

Za soupeřku tentokrát nebude
mít Anežku Drahotovou, ještě ne-
dávno největší hvězdu české spor-
tovní chůze. Dvojnásobná medai-
listka z evropských šampionátů
řeší obvinění z dopingu, přičemž
svou vinu odmítá.
„Až do vyřešení případu nebudu

závodit,“ vzkázala Drahotová, kte-
rá vždy v Poděbradech čerpala z vý-
razné podpory publika.
V mužské konkurenci má být nej-

větším tuzemským esem kladenský
Vít Hlaváč, čerstvý dvojnásobný
mistr republiky. Startovat bude na
dvacetikilometrové štrece.
„Rád bych zaútočil na vylepšení

osobního rekordu,“ přeje si Hla-
váč. „Trať v Poděbradech mám do-
cela rád, protože je oproti jiným
chráněná proti větru. Minule v Olo-
mouci právě vítrmůj výkon negativ-
ně ovlivnil.“
Mezinárodní konkurence? Nechy-

bí velká jména světové chůze: Ital-
ka Eleonora Giorgiová, Portugalka
Inés Henriquesová či Španělka Julia
Takácsová. Mezi muži španělský
světový šampion z roku 2015 Mi-
guel Angel Lopez, Švéd Persea Karl-
ström plus třeba Němec Christo-
pher Linke.
Jako první vyrazí do boje v 8 ho-

din chodci na 50 kilometrů a chod-
kyně na 35 kilometrů. Následovat
budou desetikilometrové závody ju-
niorů (9.00) a juniorek (11.15). Na
13.30 je naplánován start závodu
žen na 20 kilometrů a od 15.30 ho-
din budou na stejné distanci závo-
dit muži.— Petr Procházka

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Jedna z vítězek V roce 2017 ovládla 85. ročník chodeckéhomítinku Poděbra-
dywalking Kolumbijka VivianaGalvisová. Foto:Michal Růžička, MAFRA

Vaření po internetuPraktickou výuku po velkou část tohoto a část předchozího školního roku zrušil covid. I když
se učitelé snažili alespoň něco naučit po internetu, někteří žáci si ročník raději zopakují. Foto: Pavel Svačina

NYMBURK Neuvěřitelné rozuzlení
má úterní noční napadení zdravot-
ní sestry v nymburské nemocnici,
o kterémMF DNES informovala. Ve
22 hodin se tam odehrála scéna
jako z hororu. Na oddělení chirur-
gie totiž oknem vlezl muž, který
v rukou držel lopatu. Dostal se na
chodbu, kde si počkal na svou ná-
hodnou oběť. Tou byla zdravotní
sestřička, kterou přinesenou lopa-
tou praštil zezadu do hlavy. Hned
potom zmísta utekl.
Žena při útoku utrpěla vážné zra-

nění, se kterým byla v nemocnici
rovnou hospitalizována. Mezitím
policie rozjela rozsáhlé pátrání, do
terénu vyslala větší množství poli-
cistů z celého okresu. „Díky popi-
su, který jsme dostali, a díky osobní
znalosti místních policistů, jsme za-
drželi možného podezřelého v mís-
tě jeho trvalého bydliště v Nymbur-
ce už ve středu dopoledne,“ uvedla
policejní mluvčí Petra Potočná.
Jednalo se o 31letého cizince a re-

cidivistu, ale nebylo jasné, proč úto-
čil. Policisté nechtěli být konkrétní,
dokud muže nevyslechnou a pří-
padně neobviní. Už ve středu odpo-
ledne bylo vyloučeno, že by do ne-
mocnice přišel krást nebo že by
měl jeho útok osobní rovinu napří-
klad v podobě msty.
Ve čtvrtek dopoledne užměli poli-

cisté ve všem jasno a zahájili proti
muži trestní stíhání. „Obvinili jsme
jej z těžkého ublížení na zdraví ve
stadiu pokusu. Sdělení si převzal

do vlastních rukou a k činu se při-
znal,“ sdělila MF DNES Potočná.
Kromě toho se policistům podařilo
prokázatmu další majetkovou a ná-
silnou trestnou činnost.
A proč na bezbrannou ženu zaúto-

čil, navíc zákeřně zezadu těžkou lo-
patou? „Uvedl, že to udělal úmysl-
ně z důvodu touhy dostat se zpátky
do vězení,“ uvedla policejní mluv-
čí. Dodala, že ještě včera podala po-
licie návrh na vzetí obviněného do
vazby. V případě odsouzení mu
hrozí až deset let vězení.

Lepší zabezpečení nemocnice
Případ ukázal na poněkud slabší za-
bezpečení nymburské nemocnice.
Radnice, která toto zdravotnické za-
řízení provozuje, tam již plánuje
nová bezpečnostní opatření. „Vede-
ní nemocnice ihned najalo ochran-
nou službu pro zajištění bezpečnos-
ti,“ reagoval starosta Tomáš Mach.
Podle něho město musí připravit
systémové řešení. „V brzké době
chceme v nemocnici instalovat ka-
merový systém s napojením na pult
centrální ochrany,“ řekl starosta.
Zajistit úplnou bezpečnost v rozsáh-
lém areálu, kterýmá tři vchody, ale
bude náročné. „Samozřejmě bude i
na odpovědnosti personálu, aby
byla dodržována pravidla uzavírání
některých vchodů, oken a podob-
ně, ale uděláme vše pro to, aby-
chom takovým situacím zabránili,“
dodal Mach.
— Pavel Svačina

Marek Kočovský
redaktor MF DNES

Odborné školy
nabízejí žákům
od září návrat
o rok zpět.
Budoucí číšníci
či kominíci se
často o repete
hlásí sami.
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Napadl sestru lopatou,
protože chtěl do vězení

Světová chůze mezi kapkami deště


