Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,
dovolujeme si Vám poděkovat za účast v soutěži určené dětem předškolního a školního
věku z celé České republiky pod názvem: „MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY A JAK?“, kterou při
příležitosti Světového dne hygieny rukou 2017 připravilo Centrum podpory veřejného zdraví
Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Cílem bylo připomenout zdravotní význam správně prováděné
hygieny rukou co největšímu počtu žáků, pedagogům a nepřímo i rodičům.
Kampaň spojená s výtvarnou a literární soutěží byla ze strany škol mimořádně kladně
přijata, o čemž svědčí i počet zapojených škol a školských zařízení, počet odevzdaných prací a
v neposlední řadě i Vaše pozitivní ohlasy, které jste nám zasílali zejména prostřednictvím e-mailu.
Vašeho nadšení pro tento preventivní program si velmi vážíme a Vaše reakce nás velmi potěšily.
Celkem se tedy zapojilo 335 mateřských a základních škol a dalších zařízení pro děti. Bylo nám
zasláno 3 128 nejrůznějších výtvarných a keramických prací a fotografií, vztahujících se
k problematice hygieny rukou nebo přímo k nácviku správné techniky mytí rukou. Literárních prací
se nám sešlo 222. Nejčastěji děti skládaly básničky, psaly různé příběhy a pohádky nebo tvořily
komiksy a leporela. Práce byly hodnoceny čtyřčlennou odbornou komisí. Vyhodnocení bylo velmi
náročné a složité vzhledem k velkému množství prací a jejich výborné kvalitě. Nemohly být tedy
oceněny všechny práce, i když by si to jistě zasloužily. Hlavním cílem této soutěže bylo uvědomit si,
že správně prováděna hygiena rukou chrání naše zdraví. A to se nám všem společně podařilo.
Všechny výtvarné a literární práce nám udělaly velkou radost, byly zajímavé, a proto
některá výtvarné a literární díla budou dle možností použita při tvorbě zdravotně výchovného
materiálu s uveřejněním autora. Některé budou prezentována v rámci akcí Centra podpory
veřejného zdraví SZÚ a jeho regionálních pracovišť v celé ČR. Školy, které se připojily ke kampani,
budou v databázi spolupracujících škol a bude jim v budoucnu nabídnuta účast na programech
podpory zdraví v rámci našich projektů.
Poděkování patří především všem dětem, které se zúčastnily naší soutěže.
Výsledky soutěže naleznete na webových stránkách SZÚ:
http://www.szu.cz/vyhlaseni-vysledku-souteze-ke-svetovemu-dni-hygieny-rukou
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