dobrý zaměstnavatel

Mendelovo gymnázium
podporuje talenty
Foto: MGO

ŘÍDÍTE RÁDI? PAK HLEDÁME
VÁS >> Řidič/ka MHD na HPP

Snímek ze zahájení soutěže. Zleva: Monika Klapková Stanislav Folwarczný,
Adam Wiltsch, Zdeňka Hanzlíková, Danuše Černínová, Barbora Bitomská.
K dobrému za- kterých se žáci věnovali teore- hodnoceno video týmu Buňky
opava městnání pomá- ticky i prakticky chemickým, fy- ze ZŠ Boženy Němcové v Opavě
há i dobrá škola. Mendelovo zikálním, biologickým i ekolo- s názvem Izolace DNA ze slin.
gymnázium je jednou z nej- gickým tématům. Řešili testy, v Nikdo ze soutěžících neodešel
prestižnějších středních ško- chemické laboratoři si zahráli na s prázdnou, a to díky podporola v celém kraji. V pondělí 28. detektivy, ve fyzikální se pokou- vatelům a sponzorům celé akce,
března připravilo Přírodověd- šeli vysvětlit princip různých fy- kterým patří poděkování. Jmenou soutěž pro žáky devátých zikálních pokusů, v biologic- novitě patří velký dík Moravročníků v celém Moravskoslez- ké mikroskopovali a poznáva- skoslezskému kraji, který podském kraji. Letošní ročník bylo li hmyz a v ekologické sekci jej pořil i finančně konání této souvěnován oslavám dvoustého mohli i ochutnat. Další možnos- těže, nadačnímu fondu NABLA,
let výročí narození významné- tí, jak získat body, bylo vytvořit Dolní oblasti Vítkovice, firmám
ho přírodovědce Johanna Gre- video na téma spojené s osob- Mihulka s.r.o., Kofola, Semix
gora Mendela, nad kterými ností J. G. Mendela.
Pluso, které poskytly sponzorpřevzali záštitu hejtman MoNejvýše na pomyslných stup- ské dary a finanční prostředky
ravskoslezského kraje a město ních vítězů stanul tým z Ma- určené k nákupu hodnotných
Opava. Na osobnost zaklada- sarykova gymnázia v Příbo- darů pro vítězné týmy i zajištění
tele genetiky, po níž je pojme- ru s názvem Omikron ve slo- občerstvení a obědu pro všechnováno i gymnázium, byla celá žení Vendula Štefaniková, Lin- ny soutěžící. Za úspěch celé sousoutěž tematicky zaměřena.
da Lapčíková, Kryštof Žateč- těže a za její hladký průběh paDo krajského kola postoupilo ka. Druhou příčku obsadilo tří poděkování manažerce souosmnáct nejúspěšnějších týmů Gymnázium Třinec, tým s ná- těže Hance Bartošíkové a pedaz kol oblastních, která proběh- zvem gym3 tvořili Vojtěch Zi- gogům Mendelova gymnázia
la v lednu na spádových školách elina, Vanesa Gachová a Tere- Daně Černínové, Zdeňce Hanzv celém kraji. Soutěž přijel zahá- za Demelová. Po sečtení všech likové, Barboře Bitomské a Adajit krajský náměstek pro školství bodů se na třetím místě umís- movi Wiltschovi, kteří vytvářeli
Stanislav Folwarczny. Program til tým Mendelova gymnázia testy, praktické úlohy a připravifinálového kola byl obdobný ob- M1 ve složení Lea Bumbálko- li stanoviště ve spolupráci se stulastnímu. Každé družstvo opět vá, Eva Balcarová a Jakub Zelin- denty gymnázia, kteří pomáhali
absolvovalo čtyři stanoviště, na ka. Jako nejlepší video bylo vy- při organizace celé akce.

Náplň práce: Řidič/ka MHD (autobusy, trolejbusy) – vykonává práci v
nepřetržité, nepravidelně rozvržené pracovní době. Mzda: 136,-/hodinu
+ 15% měsíční výkonnostní odměny, příplatky.
Požadujeme:

řidičské oprávnění skupiny „D“ + osvědčení profesní způsobilosti
řidiče
základní vzdělání
praxe vítána, není podmínkou
Nabízíme:
zaměstnanecké jízdenky i pro rodinné příslušníky (nezaopatřené
děti, manžely/ky)
příspěvek na penzijní připojištění
stravenkový paušál
25 dnů dovolené
NÁBOROVÝ
sleva na PHM
Předpokládaný nástup: Ihned

PŘÍSPĚVEK
30.000,-
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