
Euroinstitut: vzděláváním proti handicapu

Neprobylice – Střední škola
Euroinstitut v Neprobylicích
na Slánsku je praktická ško-
la a odborné učiliště, kterou
nenavštěvují běžní školáci.
Zdejší učni a žáci přicházejí z
domovů se zvláštním reži-
mem a domovů se zdravot-
ním postižením.

Dříve většina z nich byla
zbavována školní docházky,
dnes je střední škola Euroin-
stitut připravuje na skutečné
povolání. Naučí se uklízet,
prát, žehlit či připravovat po-
krmy, třeba pro kuchyňky v
nemocnicích nebo ústavech
sociální péče.

„Zdravotně postiženým je
poskytována zvýšená ochra-
na na trhu práce. Ta však ne-
stačí, pokud by mentálně po-

stižený svou práci neovládal. I
pro pracovní uplatnění v jed-
noduchých manuálních obo-
rech, jako úklid, praní, žeh-
lení či opravy prádla potře-
bují postižení vzdělání a od-
borný výcvik,“ říká zástupce
zřizovatele školy, lékař Leoš
Středa.

Škola nezanedbává ani nej-
modernější techniku. Počíta-
čové učební pomůcky uni-
kátně vyvinula společnost
High Tech Park, která je ve vý-
voji asistivních technologií
absolutní jedničkou u nás.

„Vývoj programů pro po-
stižené nepatří k nejlevněj-
ším, i proto, že musí být přís-
ně individualizován. Výuko-
vý tablet vyjde na několik de-
sítek tisíc, ale umožní zapo-

jení do vzdělávání žákům, kte-
ří byli od techniky odstrko-
váni. Prý to bylo pro ně pří-
liš náročné. A jak vidíte, ná-

ročné to pro ně není,“ dodal
Petr Panýrek z High Tech Par-
ku.

Euroinstitut připravuje do

práce své žáky podle indivi-
duálních vzdělávacích plánů.
Žáci tak mají možnost se vzdě-
lávat i ve svém přirozeném
prostředí, tedy přímo v ústa-
vech sociální péče. Důraz je
kladen na praktickou výuku,
aby se na skutečných praco-
vištích připravili na svou bu-
doucí práci. Pomáhá napří-
klad Servis jeřábů ve Sla-
ném.

Výpočetní technika je dnes
všudypřítomná, počítače jsou
v prádelnách či na kuchyň-
kách. I logistiku úklidových
prací řídí u řady firem počí-
tač. A tablety se speciálním
softwarem jsou důležitým
krokem, který pomůže men-
tálně postiženým vykročit do
moderního světa. (lš)
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NEJMODERNĚJŠÍ TECHNIKA i obyčejná učebnice jsou pro žáky ne-
zbytné.

„Výukový tablet vyjde
na několik desítek
tisíc, ale umožní
zapojení do
vzdělávání žákům,
kteří byli od techniky
odstrkováni.“

Petr Panýrek, High Tech Park

Středočeská desítka
vyvrcholí v sobotu
Stochov – Podzimní setkání
turistů Středočeské oblasti
Klubu českých turistů se koná
v sobotu 21. listopadu ve Sto-
chově. Průchozí cíl hvězdico-
vého pochodu bude otevřen od
10 do 16 hodin ve zdejším kině.
Pěší trasy nejsou přesně sta-
novené, pořadatelé je doporu-
čují z Rakovníka, Řevničova,
Kladna či Zbečna. Ve 14 hodin
bude v cíli zahájeno losování o
hodnotné ceny pro pět turistů
z těch, kteří mají nejvyšší le-
tošní účast v seriálu pochodů
Středočeská desítka. Sobotní
setkání ve Stochově je jejím
vyvrcholením. V místě srazu
bude hrát hudba k poslechu a
bude zde zajištěno občerstve-
ní. Každý účastník obdrží pa-
mětní list a upomínkový před-
mět a při splnění podmínek ta-
ké odznak Středočeská desít-
ka. (rob)

Muž obtěžoval ženu v lese
Kladno – Velmi nepěkný zá-
žitek si z procházky v lesopar-
ku u Kožovy hory odnesla tři-
atřicetiletá žena. Minulý čtvr-
tek po půl čtvrté odpoledne ji
napadl a následně vydíral za-
tím neznámý muž. Situace by-
la velmi vypjatá, jelikož žena s
sebou měla v kočárku svou os-
miměsíční dceru.

„Při procházce se k ní zeza-
du přiblížil cizí muž a začal se
jí dotýkat. Žena se násilníka
snažila odstrčit. Chránila i
svou dceru v kočárku. Po ně-
kolika okamžicích se jí poda-
řilo muže odehnat,“ uvedla
policejní mluvčí Michaela No-
váková.

Jednalo se o muže ve věku
kolem 35 let, štíhlé, až hubené
postavy, kolem 170 centimet-
rů vysoký. Bílé pleti. Vlasy
měl hnědé, česané na patku.
Tvář hladkou, bez vousů. Ob-

lečen byl do dvoudílných tma-
vě modrých montérek a vesty
s kapsami barvy khaki. Hovo-
řil plynně česky, bez přízvu-
ku. Pohyboval se s největší
pravděpodobností pěšky.

Policisté nyní žádají o po-

moc případné svědky událos-
ti. „Vzhledem k tomu, že se v
daném čase a místě pohybo-
valo větší množství chodců i
cyklistů, žádáme svědky, aby
kontaktovali policii,“ dodala
mluvčí Nováková.

Policistům se podařilo na zá-
kladě výpovědi poškozené že-
ny sestavit podobu výtržníka.

„Pokud muže na obrázku po-
znáte, kontaktujte prosím kte-
rékoli policejní oddělení či
kriminalisty služby krimi-
nální policie a vyšetřování na
telefonním čísle 974 873 374,
nebo využijte bezplatnou tís-
ňovou linku 158,“ uzavřela
Michaela Nováková.

Policisté nyní případ pro-
šetřují jako podezření z trest-
ných činů vydírání a výtrž-
nictví, za což pachateli hrozí
trest odnětí svobody až na čty-
ři roky. (dan)
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Karlem Drvolou

s historikem a kurátorem sbírek ve Slá-
dečkově vlastivědném muzeu v Kladně

Karel Drvola bude na otázky čtenářů odpovídat
dnes od 10 hodin z redakce Kladenského dení-
ku.

Jarmark a Medový
den začínají v sobotu
Slaný–Medovýdena Vánoční
jarmark se uskuteční v sobotu
od 9 do 16 hodin ve Středisku
volného času Ostrov Slaný.
Návštěvníci se mohou těšit na
setkání se včelařem, který
všechny seznámí se zajíma-
vostmi ze života včel i s prak-
tickou ukázkou. Dále se usku-
teční soutěž o nejlepší recept s
použitím medu. Zápis soutěží-
cích je od 9. do 11. hodiny. Po
celý den se konají výtvarné
dílny. Akci doplní prodejní
výstava amatérských výrob-
ků – prodávající nabídnou mi-
mo jiného šperky, vánoční de-
koracečikeramiku. (dan)

Myslivecká leč
Bratronice – Myslivecká po-
slední leč se koná v sobotu od
20 hodin v sokolovně v Brat-
ronicích. K tanci zahraje ka-
pela Černý brejle. Chybět ne-
bude ani tombola. (dan)


