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 Rok utekl jako voda ve Dřevnici, kte-
rá protéká téměř pod okny naší střední. Držíte  
v rukou druhé vydání školního magazínu 
Akademik+ a my věříme, že jeho prostřed-
nictvím nás dobře poznáte. Stalo se toho totiž  
za uplynulý rok opravdu hodně. 
 Změna je nedílnou a přirozenou sou-
částí života. Dá se také nazvat Příležitost. Příle-
žitost pokračovat jinak. Příchod nové ředitelky 
Jany Hofmanové ve druhém pololetí školního 
roku takovou změnu přinesl. A aby chod dal-
šího školního roku „klapal“, obměny doznal 
i pedagogický sbor. Předností školy je skvě-
lá vybavenost v oblasti IT technologií i fakt,  
že po stránce odborné způsobilosti držíme 
krok s moderními trendy.
 A dál? Naše téměř rodinná střední na-
sadila běžné tempo. V obou maturitních obo-
rech Hotelnictví a cestovní ruch a Informatice 
a učebním oboru Kuchař – číšník zodpovědně 
plníme Školní výukový plán, vstřebáváme vě-
domosti i praktické znalosti. A také společně 
podnikáme výpravy za vším zajímavým a no-
vým.
 Když se to vezme tematicky, zjistíte,  
že jsme cestovali do zahraničí a také byli 
součástí projektu Erasmus+. Účastnili jsme  
se besed na různá témata, utužovali přátelství  
na adapťáku, lyžáku a výletech, poznali i od-
vrácenou stranu života zapojením do projek-
tů Cesty krve, Síla lidskosti, Příběhy našich 
sousedů, Den proti rakovině. Sportovali jsme, 
nezanedbávali kulturu, dodržovali tradice Ve-
likonoc i Vánoc. Do světa dospělých jsme pus-
tili maturanty a věřte, že bez trochy sentimentu  
se to neobešlo. 
 Když dočtete až do konce, zjistíte,  
že to byl docela fičák. Těšíme se na další zdo-
lané cíle a zážitky, vždyť o tom ten život stu-
dentský přece je. Jsme spolu rádi a jsme rádi, 
že nám fandíte!

Mgr. Antonín Ulman
 vedoucí magazínu Akademik

Akademik+
Vychází jednou ročně. Ročník II.
Datum vydání 27. 12. 2019
Vydává Střední škola Baltaci



EXKURZE A PRAXE
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Zahraniční letní praxe našich studentů
 I o letošním prázdnino-
vém období se někteří z našich 
studentů a studentek zúčastnili 
zahraniční praxe.  Jednou z cílo-
vých destinací se stal opět seve-
roněmecký Familotel  Borchard‘s 
Rookhus, se kterým má naše ško-
la již dlouhodobou spolupráci  
a umožnila zde spoustě stu-
dentům odbornou praxi vyko-
návat. Tento hotel je speciální  
a výjimečný tím, že je zde vše při-
způsobeno dětem a jejich rodi-
čům. Mladí majitelé tohoto hotelu  
si kladou za cíl, aby se u nich děti 
cítily dobře a měly veškeré záze-
mí. A naopak se snaží o to, aby 
si rodiče skvěle odpočinuli. Naše 
studentka třetího ročníku zde vy-
konávala praxi v restauraci, pra-
covala na housekeepingu a vedla  

i animace pro děti.
 Druhou oblastí, kde si naši 
studenti zlepšují své dovednosti  
a zvyšují odbornou kvalifikaci, 
bylo Norsko.  Zástupci z řad na-
šich studentů zde strávili 3 měsíce. 
Konkrétně se jedná o velmi turis-
ticky atraktivní a hojně navštěvo-
vaný Trollstigen. Dva naši chlapci 
se věnovali přípravě jídla a servisu 
v moderní prosklené restauraci.
 Věřím, že si studenti od-
nesli z praxe nové poznatky, 
získali další zkušenosti a třeba  
i nové přátele. Přáli bychom si, aby 
v budoucnu byl o zahraniční praxe 
větší zájem a studenti se nebáli vy-
cestovat. Pro příští školní rok by-
chom chtěli nabídku zahraničních 
praxí rozšířit o Kypr nebo Španěl-
sko.

Zde jsou poznatky těch, co se le-
tos praxe zúčastnili:
 „Dostala jsem nabídku  
ve škole na dvouměsíční pobyt  
v Německu. Přes červen a červenec 
jsem pracovala jako praktikantka 
v hotelu Familotel Bochard’s Ro-
okhus. Měla jsem možnost každý 
den komunikovat s lidmi němec-
ky a tím si jazyk stále zlepšovat  
a také se naučit se více osamostat-
nit. Z počátku bylo těžké hned po-
rozumět všemu, ale po pár týdnech 
to bylo lepší. Byla to pro mě velice 
zajímavá a přínosná zkušenost.  
V budoucnu bych se tam určitě 
ráda vrátila buď pracovně nebo  
na dovolenou.“
(Amálie Peroutková)
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 „O tom, že můžeme pra-
covat v Norsku jsem se dozvě-
děl ve škole a hned jsem se toho 
chytil. Udělal jsem videopohovor  
v angličtině s majitelem restaurace 
a kempu, kde jsem měl pracovat. 
Konkrétně to bylo v údolí Tro-
llstigen. Po úspěšném pohovoru  
a potom, co mně ve škole povolili jet 
už v červnu, jsem si uzavřel znám-
ky, sbalil kufry a vyrazil. Začátky 
byly těžké, ale po pár týdnech jsem 
si všechno chytil do ruky a zvládal 
bez problému. Náplní mé práce 
byli sandwiche a pomoc kuchařům 
s přípravou jídel. Ono se to nezdá, 

jenomže v sezóně byly i dny, kdy 
byla potřeba 300 sandwichu. Prá-
ce bylo vždycky dost, takže se člo-
věk nenudil, ale o práci to vždyc-
ky nebylo. Jezdil jsem po okolí  
na kole, chodil na tůry anebo  
si zajel do fitka.  Když za mnou při-
jeli rodiče, navštívili jsme na zná-
má okolní místa jako Geiranger-
fjord nebo Alesund. I když to bylo 
někdy hodně těžké, nikdy jsem 
nelitoval mého rozhodnutí. Práce  
v zahraničí vám může dát mno-
hem více než obnos peněz. Získáte 
plnohodnotné životní zkušenosti  
a myslím si, že když odoláte okol-

nímu tlaku, poznáte sami sebe.“
(Samuel Orlita)
 „Letošní, v pořadí již můj 
třetí pobyt v Norsku byl jako 
vždy skvělý a užitečný. S více zku-
šenostmi jsem letos vykonával 
práci na pozici zástupce manaže-
ra, pozice o poznání těžší, která 
vyžaduje mnoho odpovědnosti  
a kontroly celého pracoviště. Za-
hraniční praxi jsem si velmi užil  
a děkuji škole a všem učitelům  
za jejich podporu.“
(Martin Hlaváč)

Zájezd do institucí EU
 Ve dnech 15. – 18.  října  2018  
se tři studenti 4. A vydali do hlav-
ních center evropských institucí. 
Čekala je přednáška v Evropském 
parlamentu v Bruselu. Obdivovali 
nejkrásnější zákoutí města Brusel 
a navštívili Atomium, tedy stav-
bu stojící v Bruselu, kterou navr-
hl inženýr André Waterkeyn ku 
příležitosti mezinárodní výstavy  
Expo 58. Přejeme jim krásnou 
prohlídku a šťastný návrat domů.

Knihovna není místem, kde se jen půjčují knihy
 12. a 16. 10. 2018 jsme  
si zkrátili výuku a navštívili 
jsme Krajskou knihovnu Fran-
tiška Bartoše ve Zlíně. Studium  
bez knih prostě neexistuje, a proto 
jsme žáky 1. ročníku vzali přímo  
na místo činu. Tam se žáci seznámi-
li, kde, co a jak mají hledat. A navíc,  
že v knihovně se nepůjčují pou-
ze knihy! Mají možnost pracovat  
na počítači, přečíst si časo-
pis, půjčit si stolní hru, zajít  
si na přednášku a mnohé další. 
Žáci už tedy nemohou mít žádnou 
výmluvu při odevzdávání různých 
referátů, že jim nefunguje počí-
tač, nejede wifi, nemají tiskárnu, 
neměli učebnici – vše naleznou  
v knihovně!
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Filmová projek-
ce: Migrace
 
 18. října 2018 se žáci 
3. A opět vzdělávali, tentokrát  
na téma: Migranti minulosti, mi-
granti současnosti. Celou akci 
zaštiťovala organizace PAMĚŤ 
NÁRODA v Golden Apple Cine-
ma ve Zlíně s novinářem a doku-
mentaristou Adamem Drdou. Cí-
lem bylo seznámit mladší generaci  
s totalitními režimy 20. století 
pomocí silných příběhů Židů po-
cházejících z Československa, kte-
ří kvůli útlaku v období nacismu  
a komunismu emigrovali do Izra-
ele, i Židů, kteří zůstali na území 
Československa. A to právě žáci 
ocenili nejvíce – skutečné příbě-
hy pamětníků. Jak sami přiznali, 
o tomto tématu příliš nevěděli,  
je tedy dobré neustále připo-
mínat minulost, naši minulost,  
ke které migrace patří také.

Divadelní před-
stavení – Blbec k 
večeři
 26. 10. 2018 jsme navští-
vili Městské divadlo Zlín, což  
je u nás každoroční tradice. Ten-
tokrát jsme zvolili dřívější termín 
kvůli divadelnímu představení  
s názvem Blbec k večeři. Známá 
francouzská komedie v podání 
zlínského divadelního souboru 
byla velmi povedená a příjemně 
nás naladila na podzimní prázd-
niny. A snad i poučila, že dělat  
si z někoho legraci se příliš nevy-
plácí.

Revolution Train
 25. 10. 2018 přijel do Zlína 
protidrogový vlak REVOLUTION 
TRAIN, který jsme navštívili v pro-
gramu PREVENCE 2.0. – o nebez-

pečí nelegálních i legálních drog.  
V prvním vagonu vlaku studenti 
vyplnili anonymní dotazník, kde 
uvedli, jak tráví svůj volný čas,  
co je baví, co je trápí, ale i jaké mají 
zkušenosti s návykovými látkami.
 Ve vlaku jsme zhléd-
li příběh vrstevníků a aktivně  
se do něj zapojili. Prožili situa-
ce důvěrně známé, ale i ty, které  
by ve skutečném životě nechtě-
li zažít. Ve vlaku je zkopírováno 
místo automobilové nehody, po-
licejní vyšetřovna, cela, drogové 
doupě. Studenti si uvědomili mož-
né důsledky jednání a dostávají 
silný impuls k dalšímu přemýšlení  
o vlastním životě a zdraví.

Cesty krve
 Ve středu 1. 11.  2018 jsme 
se zúčastnili konference “ Cesty 
krve“. Konference je vyvrchole-
ním celoroční kampaně „Řekni 
ano bezplatnému dárcovství krve“, 
jejímž cílem je šíření informací  
o této problematice do řad mla-
dých lidí, potenciálních dárců. 
Obsahem bylo poukázat zejména 
na nepostradatelnost lidské krve  
v nemocnicích a na alarmující ne-
dostatek dárců. Byli zde oceněni 
dárci krve, kteří v tomto roce dovr-
šili 80, 120 a 160 bezpříspěvkových 
odběrů. Věříme, že se nám poda-
ří zorganizovat společnou akci 
studentů a pedagogů k návštěvě 
transfúzního oddělení Baťovy ne-
mocnice.

Vánoční Brno, Ti-
tanic a hotel In-
ternational
 Každý rok se naše škola 
snaží zajistit zajímavou předvá-
noční exkurzi v zahraničí. Tento 
rok nás ale napadlo, že by bylo  
na čase navštívit i místa u nás. 
Brno bylo výbornou volbou, pro-

tože zde probíhá jedinečná výstava 
Titanic. Vstoupili jsme tedy na pa-
lubu Titanicu a zkusili jsme se vcí-
tit do role pasažérů. Cestou jsme 
se seznamovali s historií celé lodi i 
následné tragédie.  Měli jsme také 
možnost nahlédnout do hotelu 
přímo v centru Brna pod hradem 
Špilberkem, hotelu Internacio-
nal Brno.  Pomyslnou třešničkou  
na dortu bylo luxusní apartmá nebo 
salónek pro 300 hostů, ale i zákulisí 
kuchyně. Zkrátka nádherný hotel. 
Byl to zajímavý zážitek, pro některé 
žáky snad motivace, kde by mohli  
v budoucnu pracovat. Žáky musí-
me pochválit, protože prohlídku 
Brnem zvládli pěšky. Brno bylo 
nádherně vyzdobeno a dýchla  
na nás vánoční atmosféra.

Lyžařský výcvi-
kový kurz 2019
 LVK proběhl v prvním 
březnovém týdnu na Ramzové  
v Jeseníkách. Z hotelu ke sjez-
dovkám jsme to měli pár desítek 
metrů. Žáci tak nemuseli chodit 
daleko s lyžemi a snowboardy. Vý-
cvik proběhl v resortu Skiaréna R3 
Ramzová a Bonera Ramzová, kde 
je několik sedačkových lanovek  
a sjezdovky různých úrovní, které 
i přes poměrně teplé počasí byly 
pěkně upravené.
Kromě lyžařského výcviku jsme 
využili pěkného prosluněného 
dne k procházce a večerních re-
laxačních pobytů ve wellness.  
Ve společenské místnosti byl stá-
le k dispozici ping-pongový stůl  
a na pokojích měli žáci TV. Večerní 
programy si částečně organizovali 
žáci a kromě toho se uskutečnily 
dvě přednášky odborné – bezpeč-
nost na horách a základy snow-
boardingu s carvingem na lyžích. 
LVK byl úspěšný a splnil svůj účel.
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Návštěva Expe-
rimentária Otro-
kovice
 Ve čtvrtek dne 11. 4. 2019 
naši studenti navštívili Experi-
mentátium na Střední škole prů-
myslové v Otrokovicích.

Zažij vědu UTB: 
Brouci na talíří  
& 3D BIO Tisk
 Studenti se dnes zúčast-
nili workshopů Brouci na talíři  
& 3D Bio Tisk. Dozvěděli jsme 
se mnoho užitečných informací  
a ochutnali spoustu variant. Nej-
více nás však zaujala zmrzlina 
se cvrčky. Zároveň mohli pro-
zkoumat vědu toho, jak se tiskne  
na 3D tiskárně nejenom plasto-
vé součásti, ale i orgány lidského 
těla. Zároveň jsme si mohli pro-
hlédnout 3D bio tiskárnu, která 
zvládne pomocí speciálních náplní 
tisknout části lidského těla po při-
dání kmenových buněk a dalších 
komponentů.
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Střední škola Baltaci – nová tvář, nová identita
 Letošní školní rok je rokem 
velkých změn. Došlo ke změně ná-
zvu školy ze Střední škola hotelová 
Zlín, s. r. o. na Střední škola Balta-
ci s. r. o. , která nejen že odkazuje  
na přímé propojení se zřizovate-
lem, ale současně lépe vystihuje 
i změnu v zaměření školy, kterým 
již není čistě hotelnictví. Poda-
řilo se nám vybudovat dvě nové 
IT učebny a vybavit je špičkovým 
technickým vybavením (iMac, 
iPad, Apple technologie). Zařadi-
li jsme nový učební obor kuchař-
-číšník, studenti mohou vykonávat 
svou praxi přímo u zřizovatele.
 S bouřlivým rozvojem 
dochází i ke změnám v oblas-
ti personální či se změnami  
v rozvrzích. Od ledna 2019 došlo  
ke změně na pozici ředitelky. No-
vou ředitelkou školy byla jme-
nována Mgr. Jana Hofmanová.  
V souvislosti s neočekávaným od-

chodem Mgr. Kateřiny Ordáňové 
bylo nutno pokrýt výuku novými 
pedagogy. V průběhu následují-
cích 2 týdnů posílí náš tým noví 
kolegové, následně již poběží vý-
uka bez výrazných změn.
 Ujišťuji Vás, že škola  
je nejen po stránce ekonomické,  
ale také po stránce personální na-
prosto stabilizovaná. Našim cílem 
je poskytovat studentům i jejich 
zákonným zástupcům ty nejlepší 
služby a výuku na vysoce profesi-
onální úrovni.
 Věřím, že se nám společ-
ným úsilím bude dařit dosahovat 
našich cílů.

Mgr. Jana Hofmanová
ředitelka SŠ Baltaci
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Proč studovat soukromou školu?
Nejlepší investice, jakou 
můžete udělat, je investice  
do vzdělávání!
 Soukromé střední ško-
ly nabízejí oproti těm veřejným 
celou řadu výhod – menší počet 
studentů ve třídách, nadstandard-
ní vybavení učeben, specializova-
né zaměření i pestré mimoškolní 
aktivity. Jejich výhodou je kvali-
ta vzdělávání a klientský přístup. 
Pedagogové vnímají studenta 
jako rovnocenného partnera, aniž  
by ztratili svoji autoritu. V porov-
nání s veřejnými školami nabízejí 
větší vstřícnost k potřebám a po-
žadavkům studentů. Rodiče mo-
hou očekávat individuální přístup 
pedagogů a častější konzultace. 
Výuka je zajišťována nejen kvalit-
ními pedagogy, ale také odborníky 
z praxe.
 Mají ovšem také jednu ne-
výhodu – zatímco ty veřejné jsou 
plně dotovány z rozpočtu, ty sou-
kromé potřebují podporu právě  
v podobě školného. Je důleži-
té vědět, že soukromé školy ne-
mohou vykazovat zisk. Výho-
dou tak je, že investice v podobě 
školného je zpětně využita právě  
do vzdělávání Vašich dětí. To dává 
soukromým školám možnost 
pracovat se studenty v menších 
skupinách, s kvalitnějšími po-
můckami a vybavením, studenti  
se mohou zapojovat do atrak-
tivních projektů a soutěží. Za-

placením školného se de fac-
to stáváte zákazníkem školy  
a máte právo vyžadovat to nejlepší,  
co škola může poskytnout, abyste 
to následně mohli využít v prak-
tickém životě a investice do škol-
ného se vám vrátila. Dobré sou-
kromé školy zaměstnávají více lidí 
z praxe než školy veřejné.  Úzce 
spolupracují s úspěšnými firmami  
v regionu, a tak mají studenti šan-
ci na zajímavou, netradiční praxi  
a možnost komunikovat se špič-
kami ve svém oboru. Vzhledem 
k praktičtějšímu zaměření sou-
kromých škol mají jejich absol-
venti určitou výhodu při hledání 
zaměstnání. Jednoduše řečeno – 
soukromá škola nabízí vždy něja-
kou zajímavou přidanou hodnotu.

Mýtus vs. fakta
 Je potřeba potlačit ještě 
jeden hojně rozšířený mýtus, že  
si na soukromé škole maturitu kou-
píte! Není tomu tak, a ti kdo tomu 
věří, si neuvědomují, že podobný 
přístup by byl pro školu v podstatě 
likvidační. Taková soukromá škola  
by se okamžitě dostala do hledáčku 
České školní inspekce a určitě by  
se jí to nevyplatilo.  Platba školného 
a klientský přístup v žádném pří-
padě  neznamenají snížení nároč-
nosti studia. Takže mějte na paměti  
– skutečnost, že platím školné, 
neznamená automaticky, že poto-
mek vystuduje! Na soukromých 

školách navíc existují zajímavé 
možnosti stipendií, takže „učit se“  
se opravdu vyplatí.

Jak vybrat tu správnou soukro-
mou školu?
 Zeptejte se těch, kdo danou 
školu navštěvovali nebo navště-
vují, poskytnou vám cenné rady. 
Nejlepší je ale vždy osobní ná-
vštěva. K té slouží například Dny 
otevřených dveří, na kterých po-
znáte prostředí, zázemí, pedagogy  
a nasajete atmosféru školy. Dobrá 
střední škola Vám však umožní 
návštěvu i kdykoliv jindy, abyste 
se mohli podívat přímo do výuky 
a sami posoudit, zda je tato škola 
pro Vašeho deváťáka ta pravá.
Současní rodiče dnes už nevní-
mají soukromou školy jako pri-
vilegium pro zbohatlíky, ale jako 
výhodnou investici do budouc-
nosti. I když to Vašemu deváťá-
kovi zatím nedává smysl, vězte, 
že s dobrým vzděláním může na-
startovat úspěšnou kariéru. Ab-
solventi soukromých škol přesně 
vědí, co chtějí, a mají zaměstna-
vatelům co nabídnout. Mají za se-
bou praxi v zavedených firmách  
a nebojí se komunikovat.
Tak co, stále ještě nevíte, kam  
s Vaším deváťákem?

Mgr. Jana Hofmanová, ředitelka 
školy

Ing. Jaromír Světlík
zástupce pro teoretic-

ké vyučování

Barbora Gregorová
zástupce pro praktic-

ké vyučování



UDÁLO SE

Slavnostní uvítání prvních ročníků
 Letošní školní rok jsme 
začali úplně jinak a netradičně. 
Všechny studenty prvních ročníků 
maturitních oborů Hotelnictví, In-
formačních technologií i učebního 
oboru Kuchař – číšník jsme při-
vítali v nové učebně. Po krátkém 
proslovu paní ředitelky a zřizova-
tele školy pana Lukáše Žaludka, 
promluvil ke studentům zástupce 
firmy B2A, konkrétně pan Petr 
Kubíček. Jeho firma je velkou opo-
rou a garantem oboru Informační 
technologie. Studentům představil 
spolupráci s naší školou, přiblížil  
a popsal odborné zaměření jeho 
firmy.  Motivoval k dobrým studij-
ním výsledkům, k možnosti absol-
vovat odborné praxe právě v jejich 
firmě. Dalším motivačním prv-
kem pro naše nově příchozí byla 
prezentace a projev dnes už absol-

venta oboru Hotelnictví – Adama 
Navrátila. Pan Navrátil hovořil  
o svých studijních letech ve ško-
le, o možnosti dalšího profesního 
růstu, o téměř nutnosti vycestovat 
do zahraničí. O tom, jak je důležité 
chtít něčeho dosáhnout, učit se ci-
zím jazykům a držet krok s moder-
ní gastronomií.
Během slavnostního setkání  
se servírovalo drobné občerstvení 
a na zdárný začátek nové životní 
etapy studentů se podával sekt (sa-
mozřejmě nealko).
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 Ve dnech 12. 9. – 14. 9. 
2018 se naši nováčci, žáci prvního 
ročníku, zúčastnili adaptačního 
pobytu v kempu Patriot – Drž-
ková, jehož cílem bylo stmelit 
nový třídní kolektiv.  Instruktoři  
ze sdružení Atmosféra, specia-
lizující se na tyto pobyty, pro ně 
připravili bohatý program. Počasí 
nám přálo, většina aktivit probíha-
la venku. Nálada byla skvělá, jíd-
lo výborné, není divu, že se nám  
po třech dnech domů ani moc ne-
chtělo.

 V říjnu budou probíhat 
volby do obecních zastupitelstev,  
a to byl důvod uspořádat student-
ské volby na naší škole. Organizá-
tory celé akce byli žáci 3. ročníku. 
Ti si vyzkoušeli, co všechno obnáší 
volby. Od tvorby volebních lístku, 
urny až po spočítání jednotlivých 
hlasů. Žáci konstatovali, že nejná-
ročnější byla práce s voliči. Stále 
jim museli opakovat pravidla voleb 
a přitom být milí, což opravdu není 
jednoduché. Naštěstí volební míst-
nost byla otevřena jen 45 minut  
a nemuseli tam strávit delší čas, jak 
to bývá ve skutečnosti. Volby pro-
běhly zcela v pořádku a my se již 
těšíme na další!

 26. 9. 2018 jsme využili 
pěkného počasí a pěšky jsme do-
šli na Malou scénu, kde pro žáky  
2. a 3. ročníku byla připravena 
filmová projekce NICHOLAS 
WINTON – SÍLA LIDSKOSTI. 
Dnes už snad každý slyšel o muži, 
který před druhou světovou vál-
kou zachránil 669 dětí. Samotný 

film, který získal mnoho ocenění, 
odkrýval detaily celé této akce.  
A ani následná beseda s panem 
Tulisem, organizátorem celé alce, 
nebyla nudná. Znal se totiž osobně  

s Nicholasem Wintonem, a tak 
nám povyprávěl, jak moc to byl 
pokorný a veselý muž, který se celý 
život snažil lidem pomáhat. Snad 
se studenti tímto příběhem v životě 
inspirují.  Na závěr byli žáci vyzvá-
ni, ať rozsvítí své mobilní telefony, 
pokud se jim příběh líbil. Věřte, že 
žádný telefon nezůstal vypnutý.

 Někteří žáci a učitelé  
se zkrátka nemohou nabažit ško-
ly, a proto se rozhodli strávit noc  
ve škole. Zvláštní pocit, když 
vstupujete do velké školní budo-
vy, kde je naprostá tma, chodby 
úplně prázdné. Ale za chvíli jsme  
se cítili jako doma – tepláky, hrubé 
ponožky, deky, polštáře a výborný 
čaj, který v průběhu noci vařily 
holky. A jídlo! Objednat si pizzu  
do školy není neobvyklé, ale ob-
jednat 5 pizz, to už je jiná!! Prvotní 
název „přespání ve škole“ úplně ne-
vyšel.  Co si budeme nalhávat – byl 
pátek, poslední školní den v týdnu, 
a my svěží a plni elánu. Opravdu!!!  
Takže na nějaké to pochrupkování 
nezbyl čas. Hráli jsme hry, vyklá-
dali si a pouštěli filmy, na které při 
výuce není často prostor. Potvrdi-
lo se, že není důležité, kde jste, ale  
s kým. Zdravíme žáky 2. A!

 Studenti 2. ročníku oboru 
Hotelnictví a turismus absolvova-
li Sommeliérský kurz pod vede-
ním zkušeného sommeliéra pana 
Marka Špalka z vinařství Špalek 
ve Znojmě. 1. část kurzu byla te-
oretická, kdy se studenti dozvě-

děli něco o historii, výrobě, dělení  
a prodeji vína jak u nás v České 
republice tak i ve světě. V 2. části 
probíhal praktický nácvik servisu 
vína včetně dekantování. Studen-
tům se kurz velice líbil a budeme  
se soustředit na sommeliérskou 
soutěž Těšínská karafa, kde naši 
Střední školu Baltaci budou stu-
denti v příštím školním roce re-
prezentovat.

 Studenti 3. ročníku oboru 
Hotelnictví a turismus absolvova-
li odbornou výuku na téma pivo  
v Hotelu Baltaci Atrium*****. Stu-
denti se pod vedením odborníka 
Adama Konečného dozvěděli něco 
o výrobě, skladování, sanitaci a če-
pování piva. Nechyběl ani praktic-
ký nácvik, kdy si studenti vyzkou-
šeli nejprve správné čistění sklenic 
a potom samotné čepování piva. 
Studentům se speciální výuka 
mimo prostory školy velmi líbila. 

 Studenti se účastnili pro-
jektového dne na kongresovém 
centru. Připravovali a obsluhovali 
catering pro firmu Gemini.

Adaptační pobyt 
1. ročníku

Studentské volby

Nicholas Winton 
Síla lidskosti

Noc ve škole

Sommeliérský 
kurz

Odborná výuka 
v Hotelu Baltaci 
Atrium*****

Catering pro Ge-
mini
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Slavnostní otevření nových učeben informačních 
technologií a cizích jazyků
 V pátek 22. 2. 2019 byly  
za účastni ředitelů a učitelů spřá-
telených zahraničních škol slav-
nostně uvedeny do provozu nové 
učebny, které byly vybudovány  
za finanční podpory EU z ope-
račního systému IROP. Oficiál-
ní otevření učeben informačních 
technologií a cizích jazyků bylo 
načasováno právě do období fina-
lizace dalšího úspěšného projektu 
ERASMUS+.
 Střední škola Baltaci re-
alizovala projekt „Učebny cizích 

jazyků, informačních technolo-
gií a cvičné kanceláře pro vzdě-
lávání v podnikavosti“. Cílem 
projektu bylo zvýšit kvalitu od-
borného vzdělávání žáků na úro-
veň odpovídající současným po-
žadavkům praxe a zvýšit zájem 
o vzdělávání v akreditovaných 
oborech informační technologie, 
hotelnictví a podnikání. Zejmé-
na obor informační technologie  
je dlouhodobě z hlediska počtu 
uchazečů a absolventů podhod-
nocen vzhledem k neustále se zvy-

šující poptávce po těchto oborech. 
Projekt je v souladu se Strategií roz-
voje Zlínského kraje 2009–2020.
 Rozpočet projektu činil 
bezmála 8 milionů korun. Z těchto 
peněz bylo financováno technic-
ké vybavení – počítače MacBook  
a iMac, Apple TV, studentské iPady, 
multimediální vybavení pro foto  
a video záznam, vybavení učebny 
pracovními stanicemi, umístění 
nové serverovny a další technické 
vybavení.
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Závěrečné setkání v rámci projektu ERASMUS+  
na Střední škole Baltaci
 ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ  
V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS 
+ NA STŘEDNÍ ŠKOLE BALTACI
GOOD IN HEALTH GOOG IN 
MIND
 Doba od myšlenky zapojit 
se opět do projektů v rámci Eras-
mu, podání a úspěšného získání 
grantu na projekt Good in Health 
Good in Mind v roce 2017 až do le-
tošního února uběhla velmi rych-
le.  Začalo to tím, že se zástupci  
5 škol z Turecka, Španělska, Itá-
lie a Rumunska sešli na podzim 
2017 ve Zlíně a připravili program  
pro studenty na 2 roky. Již tehdy 
jsme ocenili vstřícnost náměstkyně 
pro školství Bc. Kateřiny Francové, 
která projektu dala plnou podporu 
a po celý jeho průběh ho pečlivě 
sledovala.
 Během projektu navštívili 

naši studenti spolupracující ško-
ly v Itálii, Španělsku a Rumunsku. 
Osobní přátelství vznikla nejen 
mezi studenty, ale i doprovázející-
mi pedagogy z jednotlivých zemí.  
Co vše prožili, si můžete přečíst  
na webových stránkách školy  
a speciálním blogu projektu Eras-
mus+.
 Jsme velmi rádi, že při po-
sledním společném setkání v úno-
ru tohoto roku jsme mohli nejen 
pedagogům, ale i zahraničním 
studentům ukázat zrekonstruova-
ný Památník T. Bati, Kongresové 
centrum Zlín, kde se zúčastnili 
zkoušky Filharmonie B. Martinů, 
navštívili jsme Luhačovice a Vizo-
vice, kde se prohlédli sklárnu Gla-
ssAtelier a výrobu ve firmě Rudolf 
Jelínek.
Velkým zážitkem pro naše zahra-

niční přátelé bylo přijetí v obřadní 
síni radnice města Zlína náměst-
kyní pro školství Bc. Kateřinou 
Francovou, která jim přiblížila ne-
jen historii, ale i současnost a bu-
doucnost města Zlína. Sportovní 
aktivity do škol, které byly součás-
tí projektu, velmi dobře navazují  
na akci Živý Zlín.
 V tuto chvíli nás už čeká 
dokončení mezinárodní kuchařky 
upravených receptů krajových spe-
cialit a motivující brožurky pohy-
bových aktivit vhodných nejen pro 
školní prostředí a dále administra-
tivní úkony spojené s projektem. 
Na realizaci projektu se podílejí 
ze strany školy jak studenti oboru 
Hotelnictví, tak i studenti oboru 
Informační technologie.
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 Ve čtvrtek 21. 3. 2019 jsme 
se ve škole zaměřili na prevenci. 
Celodenní seminář proběhl v re-
žii metodičky prevence naší školy, 
paní Mgr. Heleny Suché a výchov-
né poradkyně Mgr. Šárky Adam-
cové. Výuku jsme zahájili úvodním 
filmem Úsměvy smutných mužů, 
který se věnuje problematice al-
koholismu. Následovala diskuze 
o tom, jak snadné je spadnout do 

závislostí.
 Úderem desáté hodiny byla 
zahájena hlavní část programu – 
beseda o problematice HIV/AIDS. 
Seminářem nás prováděl lektor 
Martin Hornych, který je sám  
16 let HIV pozitivní. Předal 
nám nejen základní informace  
o HIV/AIDS (testování, prevence, 
kondomy, cesty přenosu), ale se-
známil nás také s aktuálními sta-

tistikami v ČR a odvyprávěl nám 
svůj životní příběh HIV+.
Děkujeme Martinovi za návštěvu 
i podnětné informacek zamyšlení.

Hádej, kdo jsem? Beseda o HIV/AIDS

Střední škola Baltaci je novým partnerem Miss OK
 Miss OK není jen o fyzické 
kráse. Důležitý je také talent, šarm 
a vtip. OK v názvu soutěže zname-
ná Opravdová Krása. Do projektu 
jsou zapojeni studenti středních 
škol, kteří získávají netradiční  
a cennou praxi ve svém oboru. Stu-
denti se přímo podílejí na finálo-
vém večeru, mohou tak propago-
vat svou střední školu a představit 
svou práci.  Miss OK 2019 má pře-
sah do školství, kultury i cestovní-
ho ruchu. Zároveň má i charitativ-
ní přesah. Pořadatelská společnost 
RPSC ideas. s.r.o. spolupracuje  
s neziskovou nadací Spolek Marti-
na Zacha a část prostředků je vě-
nována právě na rozvoj a podpo-
ru aktivního způsobu života lidí  
s handicapem.
 Projekt vznikl z myšlenky 
poskytnout více praxe studentům 
středních škol prostřednictvím 
reálné zkušenosti se zajištěním ve-

řejné kulturní akce. 
Miss OK dává příle-
žitost žákům střed-
ních škol vyzkoušet  
si komplexní spo-
lupráci napříč jed-
notlivými obory, učí  
se vzájemně koordi-
novat, komunikovat  
a navazovat na sebe.  
To vše pod odborným 
dohledem mentorů – 
odborníků z praxe.

Příběhy našich sousedů – 4. místo
 V pondělí  8. 4. 2019 jsme 
ukončili svoji půlroční práci  
na projektu s názvem Příběhy 
našich sousedů. Zaměřili jsme  
se na zpracování životního pří-
běhu našeho zlínského architekta 
Milana Možného. Díky této práci 
jsme si vyzkoušeli být v roli reži-

séra, nakoukli jsme pod pokličku 
dokumentaristiky, práce histori-
ka, scenáristy, fotografa.  V letoš-
ním roce soutěžilo celkem dvanáct 
týmů a my jsme se umístili na 
pěkném čtvrtém místě. Největší 
radost ale máme z odvedené prá-
ce, která nebyla jednoduchá, ale  

o to více obohacující.
Náš tým: Gabriela Zálešáková, Lu-
káš Pitzinger, Filip Hnilica
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Debata s Pavlem Teličkou, místopředsedou Evropské-
ho parlamentu

Velikonoční MasterChef SŠ Baltaci
 Velikonoce jsou význam-
ný křesťanský svátek, jsou ale také 
oslavou jara a vítání nového roku.  
Nový rok pro mnoho lidí začí-
nal jarní rovnodenností – sluno-
vratem. Selo se obilí, vykonávaly 
se různé další zemědělské práce. 

Slavilo se dlouho, často i dva týd-
ny. Velikonoce jsou úzce spoje-
ny i s lidovými tradicemi jako  
je pomlázka, zdobení kraslic nebo 
pečení beránka. A právě beránka  
se dnes rozhodla upéct všem svým 
kolegům naše paní ředitelka Jana 

Hofmanová jako poděkování  
za práci – a to přímo ve školní ku-
chyni. Průběh její původně tajné 
akce byl však pečlivě zdokumen-
tován.

 Europoslanec a místo-
předseda Evropského parlamentu, 
pátý nejaktivnější europoslanec  
ze 751, prosazuje přes 28 let zájmy 
České republiky v Evropě. Takto 

byl uveden JUDr. Pavel Telička  
ve čtvrtek na naší škole. Žáci 
tedy využili této možnosti a klad-
li europoslanci zajímavé otázky. 
Nejvíce je zajímalo téma Brexit, 

článek 13 a studium v zahraničí.  
Na všechny otázky nám pan po-
slanec objektivně, rozsáhle a zají-
mavě odpověděl.
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Český den proti rakovině 2019
 Ve středu 15. května 2019 
proběhl tradiční den – veřejná 
sbírka Ligy proti rakovině. Bar-
va stužky na žluté kytičce byla  
pro letošní rok meruňková. Sbír-
ka má každý rok své téma. Letos 
to bylo nádorové onemocnění 
plic. Cílem sbírky je preventivně 
působit na širokou veřejnost pro-
střednictvím letáků s informa-
cemi. Za nabízené kvítky měsíč-
ku lékařského získat prostředky  
na boj proti rakovině – na nádo-
rovou prevenci, zlepšení kvality 
života onkologických pacientů, 
podporu onkologické výuky, vý-
zkumu a vybavení onkologických 
center. Děkujeme dobrovolnicím 
z naší školy – Natálii Smolkové  
a Erice Vašků, a také všem dár-
cům, kteří letošní sbírku podpo-

řili nebo ještě podpoří! Sbírka 
byla realizována ve spolupráci  
s organizací Pionýr, z. s. – demo-
kratickým, dobrovolným, samo-
statným a nezávislým spolkem 

dětí, mládeže a dospělých, jehož 
hlavní činností je veřejně prospěš-
ná činnost.

Pálení čarodějnic ve škole
 Zavádění nových tra-
dic – to bylo cílem akce pálení 
čarodějnic ve škole. Ve středu  
30. 4. se pedagogický sbor  
se svým potomstvem sešel netra-
dičně – na školním dvoře, aby-
chom společně uvítali příchod 
jara. Počasí bylo „pravé aprílové“ 
– sluneční paprsky v rychlém sle-
du střídaly provazy deště. Opékání 
špekáčků (alespoň těch prvních) 
jsme ale stihli. Náhlý přívalový 
déšť naše snahy na krátko přeru-
šil, naštěstí máme vlastní kuchyň. 
Ostatně „buřty“ z pánve a k tomu 
pohádky také nejsou k zahození.

Třída 1.AH a 1.AI výletuje
 Den první: Bylo to drsné. 
Zdolávali jsme strmé horské prů-
smyky a nelítostné hřebeny hor. 
Všude kolem nás jen stromy, vů-
bec jsme netušili (až na paní uči-
telku), kde se nacházíme. Proti 
nám fučel vítr, který nám bránil 

zvýšit rychlost chůze. Sluneční pa-
prsky, před kterými jsme byli scho-
váni díky lesním u porostu, nám 
některým popálily kůži. Ano, jsme 
citliví. Ano, nenamazali jsme se.  
A tak bychom mohli pokračovat, ale  
už nemám sílu, proto zkráceně:

Nádherné datum: 24. června 2019 
– turistický výlet
Dopravní prostředky: autobus, 
pěškobus
Počasí: slunéčko s příjemným vě-
tříkem
Nejčastější dotaz: „Jak je to ještě 
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daleko?”
Odpověď: “Kousek :-)”
Speciální překvapení: návštěva 
města Vsetín
Poznatek výletu: To byly Vizovice, 
ne Vsetín
Nejhezčí úsměvy při focení: Ivon-
ka, Gabča, Tadeáš
Kdo si zaslouží pochvalu: všichni, 
ale hlavně Natka S. a Martin P.
Kdo měl největší svačinu? Všichni 
víme
Speciální výzva na celé 4 roky: Kdo 
vyfotí Pavla??!!
Počet ztracených žáků: 0
Kolik jsme toho nachodili? 15 km

Počet kroků: 19 000

Den druhý – Zoo Lešná: Stále ješ-
tě chodíme. Dnes dokonce přímo 
na sluníčku. Někteří hledají pan-
dy, které tady bohužel nejsou, ale  
to jsme jim neřekli. V zoo je nád-
herně, proto se v průběhu prohlíd-
ky neustále fotíme, fotíme a fotíme. 
Jsme prostě krásní. Za nádherné 
fotky vděčíme Matyášovi. Dnes 
jsme zvládli ujít  9 000 kroků,  
5 km. Začínám mít pocit, že jsme 
třída stvořená pro turistické výlety.

Den třetí – Laser Game: A jdeme 

si hrát! Chce to pořádný adrena-
linový zážitek, takže dnes LASER 
GAME. Nezdá se to, ale je to fuška, 
pořádně jsme se při hře zapotili. 
Poté jdeme do parku, počasí nám 
stále přeje. Hrajeme aktivity, karty 
– prostě už jen zasloužený relax po 
celém týdnu.
Nejlepší tým: tým Eriky
Nejlepší hráč: Filip K.
Nejpřesnější hráči: Filip K., Domi-
nik
Nejvíce zásahů: Filip K., Pavel
Kdo kryl svým tělem své spoluhrá-
če? Gabča, Míša, Julča a Tadeáš
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Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
 V pátek 14. 6. 2019 pro-
běhlo slavnostní předávání matu-
ritních vysvědčení letošním absol-
ventům. Vysvědčení si převzali naši 
úspěšní maturanti a maturantky  
ve škole. Slavnostní atmosféru sdí-
lelo s úspěšnými absolventy vedení 
a vyučující naší školy. Pro absol-
venty bylo připraveno pohoštění 

v podobě dortu s natištěnou foto-
grafií školy a jmény jednotlivých 
úspěšných maturantů. Na ovlažení 
v tak horkých dnech se podávalo 
alkoholické i nealkoholické šumi-
vé víno. Bezprostředně po předání 
maturitního vysvědčení se studen-
ti mohli občerstvit a pohovořit nad 
sklenkou vína s jednotlivými vyu-

čujícími.
Všem absolventům roku 2019 
gratulujeme k úspěšnému zakon-
čení studia na naší škole a tímto  
se srdečně loučíme a přejeme hod-
ně štěstí do dalšího vysokoškolské-
ho či profesního života.
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SPORT

Vánoční zvonek – soutěž v aerobiku
 Ve čtvrtek 1. prosince  
se studentky naší školy zúčastnily 
tradiční soutěže v aerobiku. Cel-

kem soutěžilo přes 15 základních 
a středních škol. Rekordní byl 
také počet závodnic – letos přes 

170.  Všem studentkám děkujeme  
za jejich účast a vzornou reprezen-
taci školy.

„Hotelačky“ jedou – volejbalový turnaj dívek
 V úterý 26. března 2019 
se ve SŠ oděvní a služeb Vizovice 
uskutečnil II. ročník volejbalového 
turnaje dívek. I naše škola měla své 
želízko v ohni. A sázka na jistotu  
se vyplatila.
 Gratulujeme našim děvča-
tům k získání krásného medailové-
ho třetího místa. Děkujeme nejen 
holkám, ale také Mgr. Pavlíně Ko-
pečkové, za vzornou reprezentaci 
naší školy.
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OSTATNÍ AKTIVITY
Veletrh práce a vzdělávání

Prezentace na základní škole
 Ve čtvrtek 11. 10. 2018  
v rámci projektového týdne zdraví  
na ZŠ Štípa se naše škola pre-
zentovala devátým ročníkům.  
S našimi studenty jsme připravili 
malou ochutnávku zdravých po-
krmů. Žáci mohli ochutnat po-
mazánku z Cottage sýru s cherry 
rajčaty, mrkvové cookies, pohan-
kový salát s křepelčím vajíčkem  
a jablečný koláč s ovesnými vlo-
čkami. Poté jsme předali infor-
mace o studiu na SŠ Baltaci k vy-
učovaným oborům. A vypadá to,  
že se můžeme těšit na nové a šikov-
né studenty.
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Dny otevřených dveří

 V roce 2018/2019 na naší 
škole proběhly Dny otevřených 
dveří.  Jednotlivé učebny byly vy-
zdobeny podle zaměření. Budou-
cí studenti se tak mohli seznámit  
se všemi předměty, které se u nás 
vyučují. Nahlédnout jsme je ne-
chali i do zázemí naší kuchyně ur-
čené pro odborný výcvik. A zájem 
byl opravdu veliký.
 V prvním patře naší školy, 
které bylo zaměřeno na oblast ho-
telnictví a kuchyně, si návštěvníci 
vyzkoušeli, jak se míchá Baltaci 
drink, nazdobili vlastní cupcaky, 

ke kterým si pak vychutnali s lás-
kou připravenou kávu s kresbou 
do mléčné pěny tzv. Latte art.
 Druhé patro otevíralo ob-
zory v oblasti informačních tech-
nologií. Zájemci o studium si vy-
zkoušeli programování v praxi. 
Využivali jazyk C a C#. Budoucí 
studenti si mohli vyzkoušet tvor-
bu konzolové aplikace i objektově 
orientované. Dále se mohli sezná-
mit s hardwarovým a softwarovým 
vybavením, kde využíváme profe-
sionálních programů. Samozřejmě 
nechyběly ukázky prací studentů  

z 

praxí a ze školy. K nahlédnutí níže 
v galerii. Jako bonus jsme všem 
uchazečům připravili práci se zele-
ným plátnem v živém náhledu.
 Děkujeme všem za ná-
vštěvu a těšíme se na setkání  
s novými studenty ve školním roce 
2019/2020.
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Erasmus+
Călimănești, Romania,  
15. – 19. října 2018
     Třetí setkání partner 
projektu Good in Health, Good 
in Mind se uskutečnilo v malém 
rumunském městečku Călimăneș-
ti, které se nachází asi 180 km  
od hlavního města Bukurešti. 
Místní střední škola se zaměřením 
na turismus přivítala 31 hostů, 
studentů a pedagogů ze čtyř part-
nerských škol z České republiky, 
Itálie, Španělska a Turecka. Každo-
denní program zahrnoval jednak 
tematické workshopy a diskuse  
a dále exkurze a výlety umožňující 
účastníkům seznámit se s místy te-
maticky spjatými s hlavní myšlen-
kou projektu.
    V pondělí 15. října 2018 byli 
hosté slavnostně srdečně přivítáni 
chlebem a solí studenty v národ-
ních krojích a školní sbor zazpí-
val národní hymnu Rumunska. 
Prohlídku školy a účast na škol-
ních workshopech vystřídaly hry, 
které umožnily studentům sblížit  
se a spřátelit se, ulehčily vzájem-
nou komunikaci v angličtině a tím 
i vzájemnou tvůrčí spolupráci. Od-
poledne bylo věnováno seznámení 
se s lázeňským městem Călimăneș-
ti, jehož součástí bylo i vřelé přijetí 
starostou na radnici. 
    Další den byl věnován worksho-
pům na téma celoživotních ná-
vyků zdravého životního stylu. 
Studenti po teoretickém úvodu 
vytvářeli příklady zdravých menu 
a počítali energetické hodnoty jí-
del v závislosti na způsobech je-
jich přípravy. Teoretické poznatky  
pak byly ilustrovány příklady zdra-
vého životního stylu členů spo-
lečenství působících v místních  
a okolních klášterech.

    Ve středu 17. října 2018 zástupci 
firmy Sana Vita seznámili účastní-
ky s výhodami a nevýhodami or-
ganických potravin, vegetariánské 
a veganské stravy. Připravili také 
ochutnávku pokrmů připravených 
z jejich výrobků. Po seznámení  
se s životním stylem mnichů stu-
denti vyzkoušeli různé volnoča-
sové aktivity zaměřené na umění, 
sport a pohyb.
    Ve čtvrtek se uskutečnil výlet 
do solných dolů Ocnele Mari Salt 
Mine, kde vytěžené prostory jsou 
využívány ke kúrám zaměřeným 
na léčbu potíží spojených s one-
mocněními zejména dýchacích 
test. Odpolední workshopy směřo-
valy k vytvoření podkladů pro le-
ták motivující k odložení nezdra-
vých návyků a budování zdravého 
životního stylu. Tento den završil 
večírek v duchu národních písní  
a tanců rumunského partnera. Mu-
síme však dodat, že ostatní týmy  
se nedaly zahanbit a přispěly ukáz-
kami těch svých.
    Páteční aktivity znamenaly ja-
kousi rekapitulaci poznatků celého 
týdne. Smutek z loučení všichni 
rozpustili v bazénech místních ter-
málních lázní. Odpolední pobyt  
a využití jejich možností zname-
nalo aktivní relaxaci a odpočinek  
po celotýdenní práci. 
    Všichni účastníci hodnotí setká-
ní ve škole rumunského partne-
ra velmi pozitivně. Úspěšně jsme 
splnili projektové úkoly, dohodli  
se na podobě dosud zpracovaných 
výstupních materiálů. Studen-
ti ztratili zábrany komunikovat 
v cizím jazyce, získali poznatky 
z oblasti zdravého životního sty-
lu – zejména z oblasti stravování, 
seznámili se s místními zajíma-

vostmi a ujistili se o významu spo-
lupráce v rámci mezinárodních 
projektů. 
    Rumunská koordinátorka zdů-
razňuje obrovský vliv mezinárod-
ní spolupráce na místo působení 
školy a celý region, na obchodní 
partnery školy, rodiče studentů  
a zejména pak na studenty, kteří 
jsou motivovanější a zodpověd-
nější k další školní i mimoškolní 
práci. 
    Partnerské školy děkují hostitel-
ské škole za péči, kterou věnovali 
přípravě a uskutečněné vlastního 
setkání. Celý program byl velmi 
zajímavý, poučný a byl vyváže-
nou kombinací workshopů, her 
a dalších společenských aktivit. 
Oceňujeme a vážíme si toho, jak  
si je rumunský tým jako celek vě-
dom významu mezinárodní spo-
lupráce a jaký pozitivní postoj za-
ujímají k realizaci projektu Good 
in Health, Good in Mind. Náš dík 
patří všem studentům, vyučujícím 
a dalším účastníkům, kteří se po-
díleli na realizaci našeho setkání  
a všichni se těšíme na to další, kte-
ré se uskuteční v naší škole ve Zlíně 
 v únoru příštího roku.

Erasmus+ Czech students‘ team
 Do Rumunska jsme dora-
zili v neděli večer. A hned nás tato 
země okouzlila.
 Projekt Good in health, 
good in mind započal v pondělí 
15.10., kde nás čekalo milé při-
vítání na místní škole, později 
jsme se také seznámili s ostatními 
účastníky z ostatních zemí. Dopo-
ledne byla věnována prezentacím, 
ale odpoledne bylo ve stylu výletů  
a aktivit. Oficiální zahájení pro-
běhlo prezentací o historii a tra-
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vili městskou radnici a prošli jsme 
se po Calimanesti. Pondělí bylo 
pro nás sice těžší, protože jsme byli 
unavení z náročné cesty ale všech-
no jsme zvládli. Rumunský tým 
pro nás připravil skvělý program, 
takže jsme se vůbec nenudili. 
 V úterý byla prezentace  
na téma Healthy Lifestyle (stejně jako  
po celý týden), odpoledne jsme byli 
náhodně rozděleni do jednotlivých 
skupin a tvořili jsme vlastní zdravé 
menu. V podvečer jsme navštívili 
klášter na ostrově, kde jsme byli 
provedeni a příjemně pohoštěni 
 od zdejších jeptišek.
 Ve středu dopoledne jsme 
začali prezentací o BIO jídle, prezen-
tací provázel pan z Austrálie a bylo  
to velmi příjemné na poslech, poté 
přišlo i na ochutnávku veganských 
jídel. Poté jsme navštívili další  
z místních klášterů, zde jsme  
si zakoupili náramky a přívěsky. Pak 
jsme opustili klášter a odjeli jsme 
do města kde jsme byli ubytovaní  
a kde také jsme měli možnost  
se projít po městě.
 Ve čtvrtek nás ráno vyzvedl 
řidič a jeli jsme se podívat do solných 
jeskyní, kde byla možnost zahrát 
si například tenis, kulečník nebo  
si zajezdit na motokárách. Po ná-
vratu jsme se rozdělili do skupin  
a tvořili jsme plakáty na téma He-
althy lifestyle. Večer nás čekala roz-
lučovací diskotéka s rumunskými 
tanci.
 V pátek jsme začínali letá-
kem DO IT/DONT DO IT, kde kaž-
dá skupina mohla přidat své názory  
a myšlenky. Ve dvanáct hodin jsme  
si předávali certifikáty. Po obě-
dě nás čekal finální program  
pro všechny, a to byla návštěva 
místních termálních lázní. Ná-
sledně jsme už jen navštívili večeři  
a chystali se na odjezd. 
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