Kraj ocenil školní preventisty, úspěšné žáky i dva studenty, kteří uhasili
mladíka v plamenech
12. 6. 2017

ZLÍN – Slavnostní setkání při příležitosti ocenění školních metodiků prevence a žáků Zlínského kraje za
mimořádné úspěchy a výjimečné činy se dnes uskutečnilo v sídle Zlínského kraje za účasti hejtmana Jiřího
Čunka, radního pro školství Petra Gazdíka, statutárního náměstka hejtmana Jiřího Sukopa, náměstka Pavla
Botka, radní Michaely Blahové a dalších představitelů kraje, města a školských organizací.
Na přelomu března a dubna letošního roku vyzval Zlínský kraj pedagogickou i nepedagogickou veřejnost
k předkládání nominací na dva druhy vyznamenání: na Ocenění školních metodiků prevence Zlínského kraje
a na Ocenění žáků Zlínského kraje. Ze zaslaných nominací bylo vybráno 13 školních metodiků prevence a 7
žáků ze základních a středních škol z území Zlínského kraje.
„Chceme poděkovat pedagogickým pracovníkům za jejich kvalitní práci v oblasti prevence rizikového
chování a také žákům, kteří dosáhli pozoruhodných úspěchů v mimoškolní činnosti, ať už v oblasti
humanitní, přírodovědné, technické nebo odborné, umělecké či sportovní. Zvláštní pozornost si zaslouží
letošní ocenění za mimořádný čin – záchranu života," řekl radní pro školství Petr Gazdík.
Toto ocenění za statečné a rozhodné jednání převzali Radim Voňka z Gymnázia Kroměříž a Marek Dostálek
ze Střední škola filmové, multimediální a počítačových technologií ve Zlíně, kteří během dubnové noci
zahlédli u čerpací stanice, jak přes silnici běží mladík v plamenech.Okamžitě zastavili a snažili se ho uhasit,
poté mu strhli zbytky ohořelého oblečení, položili ho do stabilizované polohy, poskytli první pomoc a
zavolali sanitku. Do jejího příjezdu Radim držel mladíka, který byl v šoku, na zemi a snažil se ho uklidnit.
Následně byl mladík převezen helikoptérou na popáleninové oddělení do nemocnice.
Slavnostní ceremoniál připravili pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského
kraje ve spolupráci se Střední školou gastronomie a obchodu Zlín, se ZUŠ Zlín a ZUŠ Rudolfa Firkušného
Napajedla, se Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž a Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské
Hradiště.

Markéta Prusenovská, Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště
(Navrhuje: Bohuslav Jandásek, ředitel školy)
Markéta je všestranně nadaná, školu reprezentuje nejen ve sportu, ale i v matematických soutěžích. Od 6.
ročníku se účastní školních sportovních soutěží - v soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů se
probojovala do republikového finále a umístila se na 11. místě z 86 děvčat a v okresním kole přespolního
běhu získala 1. místo. Jako členka TJ Sokol v Uherském Brodě dosahuje vynikajících úspěchů v judu. V
roce 2016 v mezinárodních turnajích vybojovala za starší žákyně 2. místo v Pezinku a dvě 5. místa v
Budapešti a Gyoru. Díky vynikajícím výsledkům byla nominována do reprezentačního výběru ČR staršího
žactva. Z celorepublikových pohárových soutěží má 6 zlatých medailí a 2 zlaté medaile z velkých cen
Moravy. V roce 2017 v mezinárodních turnajích obsadila v Poháru nadějí v Olomouci 1. místo, v Bánské
Bystrici 3. místo a byla v reprezentačním výběru ČR dorostu, byla nominována na Evropský pohár Koroška
open ve Slovinsku, který je označovaný za neoficiální mistrovství Evropy, kde obsadila 9. místo.

