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 Výherci soutěže Velikonoce: G. Prchalová, J. Máchová, 
E. Karpíšková  Výherci soutěže Tajnosti: J. Hřebačková, 

R. Balejová, M. Machačková, J. Tomečková, E. Lošťáková 
 Výherci soutěže  Plzeň: A. Nosková, E. Nováková, R. Chmelová 

 Výherci soutěže Herbadent:  I. Hrušková
Výhercům blahopřejeme!

INZERCE SOUTĚŽ

Zveme na výstavu Fenomén IGRÁČEK

Navštivte putovní výstavu Igrá-
ček, tentokrát v poličském mu-
zeu. Až do 25. srpna tu najdete 
vedle desítek figurek IGRÁČKA 
nejrůznějších povolání a charak-
terů v historických i moderních 
variantách také dva originály. 
Ty jsou určené pouze pro výsta-
vu v Poličce. Originální IGRÁČCI 
z dílny Miroslava Svobody ten-
tokráte ztvární významné osob-
nosti s Poličkou spjaté – králov-
nu Elišku Pomořanskou, která 
ve svém věnném městě patrně 
nechala postavit kostel sv. Ja-

kuba, a mima Radima Vizváry-
ho, jenž v Poličce prožil dětství 
a absolvoval gymnázium. Mu-
zeum představí návštěvníkům 
výrobu figurky, seznámí je s his-
torií i současností oblíbené čes-
ké hračky. Ti nejmenší si budou 
moci s IGRÁČKY pohrát v připra-
veném dětském koutku. Putovní 
výstavu připravil český výrobce 
her a hraček firma EFKO-karton 
s.r.o., která IGRÁČKA vyrábí, ve 
spolupráci s Technickým mu-
zeem v Brně, ve kterém před le-
ty vznikla, a Inspirací Zlín.

Soutěžní otázka: Odkdy působí společnost EFKO na českém trhu?
Více informací na www.efko.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců, kteří obdrží rodinnou 
vstupenku na zámek Děčín. Odpovědi posílejte na e-mail soutez@ty-
denik-skolstvi.cz do 31. května 2019. Do předmětu uveďte „Polička“.

Značka FROSCH získala ocenění
Značka Frosch obdržela ocenění 
GREEN BRANDS Česká republi-
ka za prokazatelnou udržitelnost 
a šetrnost k životnímu prostředí. 
Ocenění udílí organizace GREEN 
BRANDS Česká republika na zá-
kladě nezávislého, transparent-
ního procesu, jehož součástí je 
také důkladný audit. Hodnocen 
byl nejen dopad čisticích pro-
středků na životní prostředí, ale 
i celý výrobní a recyklační cyk-
lus. V České republice byl titul 
GREEN BRANDS udělován zce-
la poprvé. V Německu a Rakous-
ku obhájila značka Frosch titul 
již několikrát. Vyhodnocení pro-
vedl nezávislý vědecký institut 
udržitelnosti ALLPLAN sídlící ve 

Vídni a odborná porota GREEN 
BRANDS Česká republika, která 
je nedílnou součástí jedinečného 
třístupňového řízení a garantem 
nezávislosti. Odborná porota je 
tvořena významnými osobnost-
mi a kapacitami z vědní, sociál-
ní i mediální sféry. Organizace 
GREEN BRANDS důsledně dbá 
nejen na šetrnost celého život-
ního cyklu produktu s ohledem 
na zátěž pro životní prostředí – 
použité suroviny, jejich využívá-
ní, proces výroby, proces distri-
buce, používání výrobků a jejich 
likvidace –, ale i na přidružené 
oblasti udržitelného rozvoje. 

Soutěžní otázka: Jaké přírodní látky obsahují čisticí prostřed-
ky Frosch?
Více informací na www.frosch-eko.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců, kteří obdrží pro-
dukty Frosch. Odpovědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skol-
stvi.cz do 31. května 2019. Do předmětu uveďte „Green“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci 
s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 
učitele/učitelky předmětu český jazyk a literatura 
pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III.

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz 
pod sekcí: EU a zahraničí / Studium v zahraničí / Evropské školy.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

Výhry budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci Týdeníku 
ŠKOLSTVÍ. V případě, že výhra nebude vyzvednuta do tří týdnů od 
vyhlášení výsledků, bude postoupena náhradnímu výherci. Na vý-

hru nevzniká právní nárok.

Financování veřejné školy a školského zařízení 
a související pracovněprávní otázky

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Ing. Petra Schwarzová
13. 9., 18. 9., 1. 10., 16. 10., 24. 10.

Aktuální právní úprava činnosti základní a střední školy
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
23. 9., 10. 10.

Aktuální právní úprava činnosti mateřské školy
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
8. 10., 15. 10.

Jak na efektivní komunikaci školy s rodiči
PhDr. David Čáp, Ph.D.
18. 10., 25. 10., 30. 10., 13. 11.

Jak na efektivně fungující školní poradenské pracoviště
PhDr. Jitka Kendíková
24. 9., 8. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12.

Bezpečně na internetu
Mgr. Julia Szymanska
25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 13. 11.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
2019/2020 

SE VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTÍ 
MONIKA PUŠKINOVÁ, S. R. O.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
info@monikapuskinova.cz
www.monikapuskinova.cz 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci 
s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 
výchovného koordinátora/výchovné koordinátorky 

pro sekundární cyklus Evropské školy Mnichov
Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz 

pod sekcí: EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy.


