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V prosinci proběhlo na Střední 
škole průmyslové, technické a auto-
mobilní Jihlava setkání pilotních 
škol vyučujících autoobory z celé 
České republiky. 

Hlavním bodem setkání byla pří-
prava a administrace soutěže Auto-
opravář Junior 2016 včetně všech 
kategorií. Soutěž bude administro-
vána v podpůrném systému vytvoře-
ném společností AUTOJOB, jehož 
hlavním cílem je zejména zjednodu-
šit přihlašování a celkovou adminis-
traci soutěže od školních kol až po 
celostátní fi nále. 

Dalším důležitým bodem setkání 

byla mj. také otázka posílení spole-
čenské prestiže povolání automecha-
niků, autotroniků, karosářů a auto-
lakýrníků, bez jejichž kvalitní práce 
nelze bezpečně a spolehlivě provo-
zovat dnešní dopravní prostředky.

Na Střední škole průmyslové, tech-
nické a automobilní Jihlava proběh-
ne školní kolo soutěže v kategorii 
Automechanik Junior ve dnech 22. a 
25. ledna.

Krajské kolo soutěže proběhne pak 
24. února na Střední škole řemesel a 
služeb Moravské Budějovice, kde se 
utkají žáci středních škol vyučujících 
autoobory v Kraji Vysočina. -lm,tz-

Odborná soutěž 
Autoopravář Junior 2016

Už od 6. století se rozvíjejí školy 
klášterní, školy katedrální (vznikající 
v sídlech biskupů) a školy farní. 

Školy farní měly poučit širší vrst-
vy o základech křesťanství. Klášter-
ní škola byla pro chlapce, kteří měli 
později zastávat významnou spole-
čenskou úlohu. Chlapci v klášteře i 
bydleli, tudíž se dá říci, že se jednalo 
i o internát. 

Postupem času se klášterní ško-
la rozdělila na školu vnitřní a vněj-
ší. Vnější škola byla navštěvována 
budoucími feudály a vnitřní škola 
byla určena církevním hodnostářům. 
Kláštery byly středisky nábožen-
skými a hluboké vzdělanosti. Život 
v ústraní měl výhody, které podpo-
rovaly vzdělanost, neboť se mni-
ši věnovali zcela nerušeně jazykům, 
studiu i překladům antických a star-
ších textů.

Kláštery se tak staly specifi ckými 
kulturními centry, kde se uchováva-
ly jednak cenné listiny a dokumenty 
vysoce fi losofi ckého a teologického 
rázu, ale též zcela praktické rolnické 
či řemeslné znalosti, které sloužily 
ku prospěchu okolního obyvatelstva.

Škola katedrální byla zakládána 
při sídlech biskupů a zaměřena na 

výchovu světských kněží.
Vedle náboženství bylo stěžejním 

bodem vzdělávání sedmero svobod-
ných umění alias septem arteslibera-
les. Tato svobodná umění se skládala 
z trivia (gramatika, rétorika a dialek-
tika) a kvadrivia (aritmetika, geome-
trie, astronomie a múzika).

Takové „ ákladní vzdělání“ zahrno-
valo osvojení čtení (nejprve slabik, 
hlásek, slov a následně vět), psaní, 
základy počtů, učení zpěvu a not. Ke 
studiu čtení byl používán žaltář. 

Ke studiu latiny byly používány 
dvojjazyčné školní dialogy. Při nácvi-
ku psaní byly používány tabulky, a 
posléze pergamen a pero. Běžnou 
technikou výuky počtů bylo počítá-
ní na prstech. Zpěv byl zapotřebí pro 
malé mnichy pro účast na mších.

Tvrdá disciplína a tělesné tresty 
nebyly výjimkou na těchto školách, 
ale velkou chybou bylo i opomenutí 
tělesné výchovy a hygieny vůbec.

Až v pozdním středověku vznikají 
městské školy s jejich praktičtějším 
zaměřením, jednalo se o sedmero 
mechanických umění – zpracování 
vlny, zbrojařství, lodní plavba, země-
dělství, lovectví, lékařství a divadel-
nictví.  -lm-

Školy ve středověku,
bývaly i tělesné tresty

Zdravka a ZOUBKY
Střední zdravotní škola v Jihlavě se 

zapojila do projektu správné tech-
niky čistění zoubků v mateřských 
školách. Poslední dva roky je tento 
projekt ještě obohacen o anatomii 
lidského těla a obvazování ran.

„Od poloviny prvního ročníku jezdí-
me spolu s paní učitelkou Meixnerovou 
do školek ukazovat správnou hygienu 
dutiny ústní, obvazování a také děti 
seznamujeme s anatomií lidského těla. 
Děti jsou aktivní a jejich spolupráce s 
námi je velice zábavná. Vymyslely jsme 
pohádkový příběh o zvířátkách, na kte-
rém ukazujeme, co je pro zoubky zdra-
vé, co není, jak se mají zoubky správně 
čistit a co může působit problémy.

Při obvazování zažijeme spoustu leg-
race, někdy jsme překvapené, jak i malé 
děti dokáží být zručné. Zpočátku jsme 
se bály, jak tyto aktivity zvládneme, 
ale pak jsme se přestaly bát a moc nás 
baví jezdit do školek a získávat nové 
zkušenosti. I my se tím učíme,“ řekli 

JAK SPRÁVNĚ vyčistit zuby se učí 
děti v mateřských školách za odborné-
ho dohledu studentů Střední zdravot-
nické školy v Jihlavě. Foto: archiv SŠZ

o projektu Adéla Kašíková a Nikola 
Henzlová, žákyně druhého ročníku 
ročníku školy. -lm-


