
ODCHÁZENÍ
Gymnázium a Střední odborná škola pedago-

gická v Čáslavi nejen slavila své výročí, ale uply-

nulý rok přinesl i smutné zprávy: rozloučení s 

pedagogy, kteří dlouhá léta působili na škole.

V únoru 2020 odešel profesor Miloslav 

Vavřička. Mnozí si ho vybaví z hvězdných roz-

hovorů coby třídního učitele prvního českoslo-

venského kosmonauta. Pan profesor však bojo-

val s neznalostmi studentů ve fyzice a mate-

matice celá léta a se svými pedagogickými 

schopnostmi dokázal rozvíjet jak žáky nadané, 

tak zavilé odpůrce přírodovědných předmětů. 

Kdo neprošel jeho výukou, zaznamenal na škol-

ních chodbách bezpochyby jeho úsměv a opti-

mismus. Věděl si rady v každé situaci a nevyhý-

bal se žádné práci.

Profesorka Vlasta Tesařová zemřela na 

první jarní den roku 2020. Vyučovala jazyk čes-

ký i ruský a jako dlouholetá členka Sokola se 

věnovala i tělovýchově, a tak si ji mnozí dodnes 

vybavují oblečenu v plášti, pod nímž skrývala 

cvičební úbor. Paní profesorka učila také těles-

nou výchovu, ochotně pomáhala s lyžařskými 

výcviky i s dohledem na mimoškolních akcích. 

Mnoho let na škole spoluorganizovala Klub 

mladého diváka. Poctivě pedagogicky vypo-

máhala, kdykoli byla v důchodovém věku oslo-

vena vedením školy.

Další smutné oznámení nás zasáhlo na po-

čátku tohoto roku. 13. ledna 2021 zemřel v ne-

dožitých osmdesáti letech profesor Ladislav 

Šach, který věnoval výuce na naší škole téměř 

celý svůj profesní život. Obávaný učitel mate-

matiky a fyziky se své práci věnoval naplno, 

oceňovali jej zvláště nadšenci obou oborů jeho 

aprobace. Vynikal svou neuvěřitelnou vše-

stranností, od nadšení pro ochotnické divadlo 

a houslovou hru, po vášnivou zálibu v turistice, 

cyklistice a fandění fotbalu. 

Věnujte prosím těmto třem pedagogům 

tichou vzpomínku a připomeňte si jejich obě-

tavou pedagogickou práci.

V rámci své školní práce studenti 2. ročníku 

čáslavské Vyšší odborné školy zakládají fik-

tivní firmy. Letošní školní rok tomu nebylo 

jinak a založilo se 5 fiktivních firem - LIJAN 

COSMETIC s.r.o., PanTrpa s.r.o., Eternity s.r.o., 

Psí svět s.r.o. a Lahoda s.r.o..

Součástí práce na fiktivních firmách je 

následně i příprava na veletrh, kde jsou jed-

notlivé fiktivní firmy představeny a je zde 

možnost prezentovat vlastní produkty.

Vlivem koronavirové doby bylo potřeba 

vymyslet alternativní formu veletrhu fiktiv-

ních firem s akceptováním nařízení vlády. 

Doposud jsme si veletrh fiktivních firem moh-

li užívat na živo, kdy studenti měli možnost 

firmy i produkty osobně představit formou 

ukázky, ochutnávek nebo jiným způsobem. I 

přes ztížené podmínky nakonec přišel nápad 

na online formu veletrhu. Úkolem studentů 

bylo vytvořit video, ve kterém představí svoji 

fiktivní firmu a své produkty. Následně se jed-

notlivá videa zveřejnila na facebookových 

stránkách školy, kdy úspěšnost práce byla 

hodnocena odezvou veřejnosti v podobě „laj-

ků“. Veletrh fiktivních firem probíhal ve 

dnech 14. - 31.12. 2020. Díky této zkušenosti 

si studenti procvičili práci s programy pro 

tvorbu katalogů, úpravu fotografií či tvorbu 

videí. V komunikaci jim byla velmi prospěšná 

platforma Microsoft Teams. Studenti se při 

týmové práci utužili ve svých vztazích ve třídě 

a těší se, až opět budou moci zasednout do 

školních lavic a vidět se tváří v tvář.

VOŠ Čáslav nabízí studium se zaměřením 

Management a personalistika, Účetnictví a 

finance podniku, Řízení jakosti a metrologie, 

Údržba a servis techniky v oboru 39-41-N/02

Výrobní a řídící systémy podniku. Zveme 

zájemce o studium na Den otevřených dveří 

13. 4. 2021 od 10:00 do 16:30 hod. Přihlášky je 

možno zasílat do 31. 5. 2021. 
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Zápis do prvního ročníku Základní školy speciální Diakonie ČCE v Čáslavi

proběhne  jak elektronicky, tak individuálně od 6. do 20. dubna 2021
po předchozí telefonické domluvě.

Škola je určena žákům s mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s autismem. 

Nabízíme útulně vybavené školní třídy, doplňkové terapie jako je muzikoterapie, 

snoezelen, canisterapie, hipoterapie, plavání a řadu volnočasových aktivit ve školní 

družině.

Dokumenty k zápisu: OP zákonného zástupce, rodný list dítěte a doporučující zprávu 

Školského poradenského zařízení a doporučení ošetřujícího lékaře.

7373 798 663, info@skolacaslav.cz, www. specialniskola.org

profesor Ladislav Šach

profesorka 

Vlasta Tesařová

zleva: 

Vladimír Remek, profesor Miloslav Vavřička
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