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Praha 10. ledna 2011
Začíná boj o titul Zlatý Ámos
V pondělí 24. ledna začínají regionální kola ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý
Ámos 2011. Bude jich celkem šest v různých místech republiky. Hlavním posláním regionálních kol
je vybrat 12 semifinalistů.
Do 18. ročníku ankety Zlatý Ámos žáci nominovali přes 70 učitelek a učitelů. Některé
přihlášky však byly neúplné a 4 nominovaní svou účast v anketě odmítli. V regionálních kolech tak
bude o postup usilovat 15 učitelů a 52 učitelek.
V regionálních kolech nejvíc záleží na žácích. Porota totiž hodnotí, jak si dali záležet na
zpracování přihlášky a obhajobu, se kterou před porotu předstupují. „Z minulých ročníků víme, že
děti jsou nesmírně vynalézavé a pokud nominovaly skutečně svou oblíbenou učitelku nebo
oblíbeného učitele, připraví obhajobu vtipnou, originální, poutavou a přesvědčivou,“ říká ředitel
ankety Zlatý Ámos a předseda pořádajícího občanského sdružení Klub Domino, Dětská tisková
agentura Slávek Hrzal. Děti přípravě na regionální kola Zlatého Ámose obvykle věnují hodně
volného času, v roli poradců působí v mnoha případech rodiče i členové učitelského sboru.
Regionální kola Zlatého Ámose, to však není jen soutěž. „Chceme, aby regionální kola byla
zároveň oceněním všech, kteří byli svými žáky na titul Zlatý Ámos nominováni. Jsou to
nejoblíbenější učitelky a nejoblíbenější učitelé na jednotlivých školách a uznání si jistě zaslouží,“
dodává k regionálním kolům Hrzal. Právě proto se organizátoři snaží, aby se regionální kola
konala v důstojných reprezentativních prostorách. Letos budou například také v Poslanecké
sněmovně a v Senátu Parlamentu ČR, v Muzeu J.A. Komenského nebo na zámku Brchtold.
Poslední regionální kolo proběhne 14. února v nově upraveném Domě dětí a mládeže ve
Vratimově (Ostrava). Semifinále, kterého se zúčastní vítězové regionálních kol, je plánováno na
začátek března. Finále v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze se uskuteční 25. března.
Slavnostní korunovace nového Zlatého Ámose je již tradičně spojena s oslavou Dne učitelů na
Kantorském bále v sobotu 26. března.

Poznámka pro novináře: Jména všech nominovaných, adresy škol i rozpis regionálních kol je na
www.zlatyamos.cz.
Tato tisková zpráva je také ke stažení na www.zlatyamos.cz/pro_novinare.htm.

