Semifinále soutěže Zlatý Ámos očima účastníka
Po vítězství v krajském kole ankety o nejoblíbenějšího učitele – Zlatý Ámos mně byl odměnou postup
do semifinále této ankety, které se konalo v Praze. Jeho harmonogram ve mně vzbuzoval naději na
velký zážitek. Samotný průběh mé vysoké očekávání beze zbytku naplnil.
V dopoledních hodinách jsme se se všemi krajskými vítězi sešli v zrcadlovém sále budovy ministerstva
školství. Každý z nás zde měl za úkol představit tři věci, které obdržel od žáků a které měly odrážet
vzájemný vztah mezi nimi a svým učitelem. Na závěr jsme sami ze svých řad vybrali šest pedagogů,
jejichž vystoupení na nás udělalo nejlepší dojem. Ti pak byli za přítomnosti ministra školství Roberta
Plagy nominováni do finále ankety. Úroveň prezentace každého účastníka byla mimořádná, každý
z mých kolegů dokázal, že je v semifinále této soutěže právem. Do finálové šestice jsem se bohužel
nedostal. Přesto, že se štěstí usmálo na jiné, měl jsem ze semifinále velmi dobrý pocit a svým
kolegům přeji ve finálovém klání 28. března hodně zdaru a pevné nervy.
Druhou část programu jsem vnímal jako odměnu za svou dosavadní pedagogickou činnost. Všichni
jsme se totiž odebrali na Pražský hrad, kde nás čekalo přijetí u prezidenta republiky. Ten přivítal
semifinalisty za přítomnosti televizních kamer na Pražském hradě a pozval všechny na hodinové
posezení v uzavřené společnosti. Zde se s námi zasvěceně bavil o tématech z oblasti školství. Poté, co
se prezident rozloučil, jsme měli možnost prohlédnout si hlavní sály Pražského hradu, které jsou
běžně pro veřejnost uzavřené. Při psaní těchto řádků se mi neustále vrací nezapomenutelné zážitky
na tento den, které s přehledem přebijí mírné zklamání z nepostoupení do finále.
Závěrem bych rád poděkoval žákům z naší školy, kteří mě do ankety nominovali. Jmenovitě pak
vyzdvihuji žáky Simonu Haasovou a Davida Kališe, kteří mají velký podíl na mém vítězství v krajském
finále a bez nichž bych výše popsané zážitky popsat nemohl. Děkuji rovněž všem kolegům, kteří mně
pomohli s přípravou na semifinále.
Celá soutěž Zlatý Ámos je pro mě mimořádným oceněním, kterého si nesmírně vážím a které mě
zároveň povzbuzuje při mé pedagogické činnosti.
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