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Akademik+ je výstavní skříní Střední 
školy Baltaci, v níž se koncentruje dění z uply-
nulého školního roku. Magazín je rozdělen 
na jednotlivé rubriky, pod které se řadí jed-
notlivé články. Představeny jsou zde exkurze 
a praxe, téma, událo se, sport a další akce, kte-
ré se odehrály ve spojitosti se školou. Vyzdvih-
nout bychom rádi chtěli exkurze, při kterých 
navštívili profesionální týmy z jednotlivých 
fi rem a seznámili se s jejich prací. Za po-všim-
nutí rozhodně stojí exkurze do Prahy, kde naši 
studenti navštívili věhlasné korporace Micro-
soft  a UPP, se kterými bychom rádi v budouc-
nu navázali spolupráci. K nepřehlédnutí jsou 
zajisté barmanské a sommeliérské kurzy, které 
se konaly přímo na naší škole. 
 Aktivní jsme i v zahraničí. Škola 
je zařazena do programu Erasmus+ a mimo 
zážitků spjatých s návštěvami různých států, 
si naši studenti odnáší plno zkušeností, zážit-
ků a cenných kontaktů. 
 Nejenom, že je toto vydání vůbec 
první, ale zároveň vychází u příležitosti kon-
ce kalendářního roku. Rádi bychom Vám 
tak připomněli to, na co už jste možná zapo-
mněli. Rádi bychom si vytyčili podmínky, aby 
se naše škola stala jedinečným vzdělávacím 
centrem. Škola zároveň začala disponovat je-
dinečnými technologickými prostředky, které 
z každého dne na škole učiní mimořádný zá-
žitek.
 Milí přátelé školy, ocitáme se na no-
vém prahu své existence. Budeme potřebovat 
vaši přízeň a energii, kterou se vám vynasna-
žíme mnoha způsoby navrátit. Zůstaňte nám 
věrni!

Mgr. Antonín Ulman
 vedoucí magazínu Akademik
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Vychází jednou ročně. Ročník I.
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EXKURZE A PRAXE

 4. září 2017 žáci 1. roč-
níku navštívili Krajskou knihov-
nu Františka Bartoše ve Zlíně. 
Knihovnu jsme si prošli v ranních 
hodinách, kdy běžným návštěvní-
kům a čtenářům ještě není otevře-

ná. Paní průvodkyně seznámila 
žáky se službami, které knihovna 
nabízí. Dozvěděli se, že v knihovně 
se nepůjčují jen knihy, ale i časopi-
sy, stolní hry, DVD, CD, e-knihy, 
mapy atd. Vyzkoušeli si vyhledat 

knihy jak v internetovém katalogu 
knihovny, tak přímo v regálech.  
V knihovně je dokonce prostor, 
kde mohou studovat, psát práci 
nebo si číst.

Exkurze knihovnou

Zajímá nás historie – Karel IV.
 Od října do konce listo-
padu 2017 probíhá v prostorách 
zlínského zámku unikátní výsta-
va k výročí 670 let od korunovace 
Karla IV. českým králem. Výstava 
připomíná nejen samotnou koru-
novaci našeho nejvýznamnějšího 
panovníka, ale především fenomén 
Českých korunovačních klenotů  
ve formě mistrovské repliky. Naši 

žáci tak měli možnost zhlédnout 
tento nejhodnotnější český poklad 
bez mnohahodinových front, s od-
borným výkladem. Kromě samot-
ných replik se seznámili i s mnoha 
dalšími exponáty připomínající-
mi období středověku. Chlapci si  
s velkým zájmem prohlédli středo-
věké zbraně, děvčata zase zaujala 
dobová móda. Studenti čtvrtého 

ročníku si neopomněli sáhnout 
na katův meč, což jak doufají, jim 
přinese štěstí u maturit. Pro naše 
studenty byla výstava velkým pří-
nosem, neboť se mimo jiné dozvě-
děli i spoustu zajímavostí ze života 
Karla IV., které v běžných učebni-
cích dějepisu nenajdou.
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Navštívili jsme partnera na Mezinárodním strojíren-
ském veletrhu v Brně
 Ve čtvrtek 12. října 2017  
se žáci oboru Informační technolo-
gie zúčastnili Mezinárodního stro-
jírenského veletrhu v Brně, který 
je nejvýznamnějším průmyslovým 
veletrhem ve střední Evropě. Jeho 
letošním hlavním tématem byla 
průmyslová automatizace. V rámci 
této exkurze si jej žáci mohli pro-
jít osobně a prohlédnout si např. 
naprogramované roboty nebo roz-
šířenou realitu v průmyslu. Dále  

se zde měli možnost setkat se zá-
stupci firmy B2A Software Deve-
lopment s. r. o., která je partnerem 
školy a spolupracuje na realizaci 
Akademie informatiky. Tato firma 
se zaměřuje především na digita-
lizaci procesů ve výrobě, žákům se 
představila a seznámila je s výsled-
ky své práce – např. s vyvíjenými 
aplikacemi pro tablety a jejich po-
užitím.

Exkurze v České televizi Brno
 Dne 20. 9. 2017 se naši žáci 
oboru Informační technologie zú-
častnili odborné exkurze v České 
televizi v Brně.
 Z důvodu bezpečnosti  
se žáci museli identifikovat průka-
zem totožnosti na recepci. Ujala 
se nás paní Petra Eliášová, která  
je nejen průvodkyní, ale i moderá-
torkou v ČT. V prostorách České 
televize jsme navštívili maskér-

nu, kostymérnu, sklad pro studia,  
ale nejzajímavější byla samotná 
studia. Dostali jsme se do největ-
šího studia v rámci České televize 
v Brně, kde se točí pořad Dobré 
ráno. Dále jsme navštívili studio 
pro AZ Kvíz a televizní zpravodaj-
ství. Poutavé bylo i režijní a zvuko-
vé pracoviště.
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 Studenti a studentky 2. roč-
níku naší školy se zúčastnili dne 
6. 3. 2018 besedy na téma J. A. 
Baťa. Setkání bylo velmi zajímavé, 
protože se zde mohli setkat s vnuky 
i pravnuky J. A. Bati, kteří se sje-
li do Zlína z celého světa. Součás-
tí besedy byla i fi lmová produkce. 
Film nese název „Brazilské stopy 
Jana Antonína Bati“ a ukazuje ži-
vot a období celé rodiny, která 
v Brazílii našla svůj nový domov. 
Studenti měli k rodinným přísluš-
níkům dotazy a celé dopoledne 
se neslo v přátelském duchu. Myslí-
me si, že téma je pro žáky zajímavé 
a měli by znát tuto velkou osobnost 

města Zlína. Nadační fond Jana 
Antonína Bati spolu s Muzeem JV 
Moravy uspořádal během 11 dnů 

více zajímavých akcí u příležitosti 
tohoto významného jubilea.

120. výročí od narození J. A. Bati ve Zlíně – studenti 
byli u toho!

Do Evropského parlamentu za europoslankyní 
Sehnalovou

MUDr. Olga Sehnalová, 
MBA, je česká lékařka, politička 
a od roku 2009 poslankyně Evrop-
ského parlamentu. V Evropském 
parlamentu se věnuje především 
ochraně spotřebitele.
 24. 2. – 28. 2. 2018 jsme 
se účastnili exkurze do Belgie, kde 
nás, středoškolské učitele Zlínské-
ho a Olomouckého kraje, pozvala 
europoslankyně Olga Sehnalo-
vá. Cílem bylo bližší seznámení 

s Evropskou unií, konkrétně jsme 
navštívili Evropskou komisi a Ev-
ropský parlament, kde pro nás byly 
přichystány zajímavé přednášky o 
fungování EU. Olga Sehnalová 
představila svou práci ve Výbo-
ru pro dopravu a cestovní ruch 
a Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů. Velmi příjemná byla 
společná večeře s paní Sehnalovou, 
která si opravdu na každého z nás 
udělala čas a poctivě odpovídala 

na naše dotazy. Z této exkurze jsme
si přivezli mnoho poznatků a mate-
riálů, které zcela jistě napomohou 
vytvořit efektivnější výuku, zvýšit 
povědomí a zájem o dění v Evrop-
ské unii – vždyť jsme její součástí.
 Velké poděkování patří 
paní europoslankyni Olze Sehna-
lové a jejímu týmu.
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Dokumentární fi lm a následná beseda o Ukrajině
 Studenti 2. a 3. ročníku 
se zúčastnili fi lmové produkce 
společnosti Jeden svět a zhléd-
li fi lm Mír s vámi, jehož autorem 
je slovenský režisér a výborný fo-
tograf Juraj Mravec.  Ten měl pů-
vodně v plánu procestovat území 
celého bývalého Sovětského svazu 
a zdokumentovat každodenní ži-
vot někdejších bratrských náro-
dů. Návštěva východní Ukrajiny 
jej však přiměla soustředit se právě 
na konfl iktní oblasti, které nejsou 
pod kontrolou ukrajinské vlády. 
Fotograf navštěvuje nejen obyčej-

né lidi přežívající ve válečné zóně, 
ale i vojáky či veterány a naslouchá 
vyprávění o útrapách, které proži-
li. Ztrácí iluze o bratrství národů
a za vším nachází pouze mocenské 
hry, které neberou ohled na lidi, 
v jejichž zájmu je válka údajně ve-
dena. Působivost snímku umocňu-
je kombinace černobílých fotogra-
fi í s fi lmovými záběry.
 Studenti odcházeli z před-
stavení plní dojmů a bylo pro ně 
často velmi náročné se setkat s rea-
litou tamějšího světa.

 Zde jeden komentář přímo 
od účastníka fi lmové produkce.

„Čekal jsem, že to bude nudný do-
kument jako každý jiný, ale opak 
se stal pravdou. Zaujalo mě 
to hned ze začátku a každý snímek 
jsem myslel na to, co bych dělal, 
kdyby se to stalo mně. Celkově 
to bylo vše hodně emotivní a pouč-
né, a myslím si, že spousta lidí neví, 
co se tam dělo a dodnes děje. Toto 
jim snad otevře oči.“

Záleží nám i na ostatních
 Dne 19. října 2017 se žáci 
druhého a třetího ročníku naší ško-
ly zúčastnili 10. konference „Ces-
ty krve“, organizované oblastním 
spolkem Červeného kříže. Konfe-
rence se konala v aule Univerzity 
Tomáše Bati. Součástí konference 
bylo nejen ocenění dlouhodobých 

dárců, ale i řada zajímavých pre-
zentací. O potřebě krve přednášeli 
odborníci z oblasti zdravotnictví, 
HZS i Policie ČR. Konference měla 
za cíl vzbudit v mladých lidech zá-
jem o bezplatné dárcovství a uvě-
domění si skutečnosti, že každý 
z nás se může stát nejen poten-

cionálním dárcem, ale také pří-
jemcem krve. U našich žáků 
i pedagogického doprovodu konfe-
rence splnila svůj účel. Můžeme říct, 
že v tuto chvíli má Střední ško-
la Baltaci Zlín řadu potencionál-
ních dobrovolných dárců, kteří 
na jaře půjdou darovat krev.

Den válečných veteránů
 11. 11. se slaví Den váleč-
ných veteránů. Je to datum, kdy 
byla ukončena 1. světová válka. 
Společnost Post Bellum se k tradici 
Dne válečných veteránů připojila 
již potřetí dobrovolnou sbírkou. 
Paní Jitka Andrysová oslovila naše 
žáky, aby se stali dobrovolníky, 
a proto Aneta Adámková, Kristýna 
Dubčáková, Michaela Haničáková 
a Jaroslav Michalčík se 10. 11. se-
šli  s kasičkami v centru Zlína. Byla 
to možnost, jak československým 
veteránům vyjádřit úctu. Díky pří-
spěvkům budou zaznamenány pří-
běhy bývalých československých 
vojáků z 2. světové války. „Při oslo-

vení lidé reagovali různě. Někte-
ří byli vstřícní, jiní méně. Setkali 
jsme se i s docela negativním pří-
stupem,“ komentovala akci žákyně 
2. ročníku Kristýna Dubčáková. 

Získávat příspěvky zkrátka není 
jednoduché, proto poděkování pa-
tří všem, kteří se této akce zúčast-
nili.
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Vánoční Budapešť
 8. 12. 2017 5:00 – Vyjíždí-
me vstříc novým zážitkům – směr 
Budapešť. Rozhodli jsme se na-
vštívit jedno z nejkrásnějších ev-
ropských měst. Nejen se seznámit  
s historií města, kulturními památ-
kami, ale i nasát vánoční atmosfé-
ru. Před námi je pětihodinová ces-
ta, ale žáci jsou plni energie. Celou 
dobu zpívají pečlivě vybrané pís-
ně. Maďarštinu sice neovládáme,  

ale jelikož jsou naši studenti ja-
zykově vybaveni, měli možnost  
si procvičit hlavně angličtinu. 
Prošli jsme si vánočně nazdobené 
město, ochutnali maďarské speci-
ality na vánočních trzích a sezná-
mili jsme se s hlavními kulturními 
skvosty: Starou uherskou tržnicí, 
bazilikou sv. Štěpána a Hradním 
vrchem, sídlem uherských panov-
níků. Při návštěvě nádherné Ry-

bářské bašty, která se nachází vedle 
Matyášova chrámu a hotelu Hil-
ton, se začalo již pomalu stmívat 
a nám se naskytl kouzelný pohled 
na řeku Dunaj a celou Pešť, kdy  
se před námi vše doslova rozzářilo. 
Počasí nám opravdu přálo, až při 
nástupu do autobusu začalo pršet. 
Celý výlet byl velmi příjemný.
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Kam vyrazit za kulturou?
 21. prosince 2017 – pár 
dní před Vánocemi jsme si posled-
ní školní dny zpestřili návštěvou 
Městského divadla ve Zlíně. Herci 
si pro nás připravili slavný český 
muzikál Noc na Karlštejně. K mu-
zikálu neodmyslitelně patří hud-

ba, kterou vytvořil Karel Svoboda, 
a zpěv, za jehož texty vděčíme Jiří-
mu Štaidlovi. Divadelní hra, kterou 
napsal Jaroslav Vrchlický, se v po-
dání zlínského divadla velice vyda-
řila. Pokud jste ještě tuto inscenaci 
neviděli, určitě navštivte zlínské di-

vadlo, můžeme jen doporučit!
 Milí studenti, jestli se vám 
hra líbila, neváhejte a přečtěte 
si ji – máme ji totiž v seznamu ma-
turitní četby.

Představení mobilní aplikace Aukro Berani od vývo-
jářů z B2A
 Ve středu 18. 10. 2017 
se žáci 3. a 4. ročníku Akademie 
informatiky zúčastnili exkurze 
na Zimním stadionu Luďka Čajky, 
kde nám vývojáři z B2A Soft ware 
Development představili mobilní 
aplikaci Aukro Berani Zlín. Tuto 
aplikaci pro hokejový klub fi rma 
B2A vytvořila. Žáci tak měli je-
dinečnou příležitost zjistit přímo 
od tvůrců, jak funguje, jaké byly 
důvody k její realizaci, co se skrývá 
pod pokličkou grafi ckého rozhraní 
nebo jak je propojena s technolo-
gií iBeacon – uceleným systémem 
sloužícím především pro indoor 
navigaci. Tento systém je tvořen 
sítí nízkoenergetických Bluetoo-
th vysílačů, tzv. beaconů či spotů, 

které dokáží mobilním zařízením 
předávat identifi kační informace.

Spolupráce napříč generacemi
 Od pondělí 9. dubna 2018 
pomáhali žáci Akademie informa-
tiky s lekcemi Práce s počítačem 
v Klubu seniorů Podhoří. Účast-
níkům kurzu zajistili a zprovoz-
nili přímo na místě techniku po-
třebnou k výuce a následně všem 
v průběhu celé hodiny a půl pomá-
hali s řešením nejrůznějších zvída-
vých dotazů. Výuka kurzu Práce 
s počítačem bude v Klubu se-
niorů Podhoří probíhat vždy 

1× za 14 dnů v pondělí od 14.30 
hod. do 16.30 
hod.
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Agentura Weboo předávala žákům zkušenosti
 Ve čtvrtek 12. 4. 2018 jsme 
v rámci modernizace výuky vyrazi-
li do terénu, abychom se seznámi-
li s reálným prostředím IT fi rmy. 
V tento den jsme navštívili dvě 
současně, jednou z nich byla 
Weboo s. r. o., která se orientuje 
především na online marketing, 
programování webů a e-shopů, 
grafi ku a v posledních letech také 
na problematiku virtuální reality. 
Jsou specialisté na rozličné oblasti 

a dohromady pokryjí kompletní 
portfolio online služeb. Milan Ju-
řík a Filip Bartoš žákům Akade-
mie informatiky prozradili, čeho 
se vyvarovat na pozdějších přijí-
macích pohovorech a jaké znalosti 
a schopnosti je dobré mít, pokud 
si budou hledat práci v IT fi r-
mách. Důraz kladli také na osob-
ní rozvoj a vzdělávání ve volném 
čase. Následně pak žáky seznámili 
s portfóliem online marketin-

gových služeb, pozicí frontend 
a backend developera, prací grafi ka 
a s vývojem v oblasti 3D grafi ky. 
Tu si také žáci v závěru přednášky 
mohli dokonce vyzkoušet pomo-
cí 3D brýlí.  Teší nás spolupráce 
s fi rmou a zájem ze strany studentů 
o možnost zúčastnit se stáže v létě.  
Taková příležitost by jim mohla 
pomoc v již zmíněném rozvoji, ale 
i odstartovat budoucí kariéru v ob-
lasti IT. 

Firma B2A vysvětlovala žákům nejen digitalizaci vý-
roby
 Ve čtvrtek 12. 4. 2018 jsme 
v rámci modernizace výuky vyra-
zili do terénu, abychom se sezná-
mili s reálným prostředím IT fi r-
my. V tento den jsme navštívili dvě 
současně, jednou z nich byla B2A 
Soft ware Development s. r. o., která 
se zabývá digitalizací výroby. Fir-
ma defi novala moderní ekosystém 

mobilních a webových aplikací 
DIMA (Digitized Manufacturing) 
a za pomoci iPadů, mikropočítačů, 
senzorů a dalších technologií po-
souvají stávající výrobní informač-
ní systémy o několik úrovní výše. 
Během návštěvy v B2A diskutoval 
Radim Gryc s žáky Akademie in-
formatiky o jejich profesním smě-

řování a specializaci, dále popiso-
val projektové řízení, vysvětloval 
rozdíl mezi solo a team develope-
rerem. Na to následně navázal Ra-
dek Crlík a žákům vysvětlil prin-
cip verzování. Na závěr seznámil 
(v anglickém jazyce) žáky Dmytro 
Bondarenko se servisní aplikací, 
kterou fi rma vyvíjí.
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Proč se učíme právě toto? A proč takto?  
A k čemu nám to vlastně bude? Tyto a mno-
hé další otázky si pokládá nejeden středoško-
lák, ba dokonce i vysokoškolák. Ve Zlíně jsme  
se rozhodli změnit pravidla a dělat věci jinak – 
tak, aby měly smysl. Jsme teprve na začátku, ale 
máme vizi. Spojujeme síly s odborníky, propoju-
jeme výuku s reálným světem.



Degustace vína
 Degustace vína Špa-
lek Vinařství v restauraci Baltaci 
U Náhonu se náramně vydařila, 
a to i díky našim studentům!

 Ve čtvrtek 31. 5. 2018 
se žáci 1. a 3. ročníku oboru Infor-
mační technologie účastnili fi lmo-
vého workshopu HAUTU v rám-
ci Zlínského fi lmového festivalu. 
Na začátku společně viděli fi rst 
shot fi lmařů projektu HAU-
TU. Pilotní díl projektu HAUTU 
ke shlédnutí níže. Snímek dostál 
velmi pozitivních ohlasů a inspira-
ce pro naše žáky. Po krátkém pro-

mu v rámci videa se žáci rozdělili 
do tří týmů, kdy každý tým měl 
na starost jiný fi lmový žánr a jiné 
natáčecí prostory. První skupina 
se seznámila s prací se zeleným 
klíčovacím plátnem a vytvořila 
scénku ze známého fi lmu s vozem 
taxi. Druhá skupina vytvářela del-
ší reportážní video na téma „Zá-
hadná smrt v parku“. Třetí skupina 
byla ukotvena ve Zlínském zámku 

a vytvářela fi lm o Vesmírné auto-
škole. Veškeré snímky, které naši 
studenti vytvořili, zpracují fi lma-
ři z projektu a poté nám je zašlou 
k uveřejnění. Pro naše žáky to 
mělo obrovský význam v rozší-
ření znalostí v oblasti fi lmařiny 
a přidanou hodnotu v tom, 
že mohli pracovat s fi lmovou a stu-
diovou technikou.

Filmový projekt HAUTU
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Odborná exkurze Praha – Microsoft a UPP
 Ve dnech 21. – 22.  června 
2018 se 3. ročník zúčastnil odborné 
exkurze v Praze. Proběhlo to stejně 
jako v minulých letech před ná-
stupem do jejich nejdůležitějšího  
a nejnáročnějšího maturitního 
ročníku. Počasí nám přálo, neprše-
lo ani nebyly moc horké dny. Nic-
méně na počet turistů to nemělo 
vliv a naši studenti se tak museli 
proplétat mezi tisíckovkami ná-
vštěvníků hlavního města.
 Kulturně nabitý program 
obsahoval návštěvu Václavského 
náměstí, Staroměstského náměstí, 
Orloje, Karlova mostu, Hradčan, 
Pražského hradu a spousty dal-
ších starobylých uliček. Nicméně  
na žádost studentů jsme nezapo-
mněli navštívit nákupní centrum 
Chodov, které bylo přilehlé naše-
mu ubytování na koleji Volha.
 Oba dny jsme samozřejmě 

vyplnili návštěvou v předem do-
mluvených firmách. Jedna z nich 
byla firma UPP. Společnost, která 
se zabývá produkční stránkou celo-
večerních filmů. Jistě znáte filmové 
trháky jako jsou Wonder Woman, 
Blade Runner 2049, Allied, Ram-
page, Warcraft, Wolverine, 2012 
a další. Tak přesně v takových fil-
mech má tahle firma prsty, kdy pro 
ně dokázala vytvořit VFX efekty  
a dočkala se i takového oceně-
ní jako je Oscar 2018 za filmové 
efekty ve filmu Blade Runner 2049  
v Hollywoodu. Zároveň jsme  
se dozvěděli, že si založili vlastní 
akademii, kde si samostatně vy-
chovávají pracovníky, kteří by po-
sunovali hranice vizuálních efektů 
u filmu a reklam dále. Měli jsme 
možnost vidět Showreels filmů,  
na kterých pracovali a dozvěděli 
jsme se informace, jak se takový 

film tvoří a v jakém software.
 Druhá návštěva firmy byla 
uskutečněna v nadnárodní korpo-
raci Microsoft. Studenti měli mož-
nost vidět nejmodernější budo-
vu v každodenním chodu. Viděli 
momentální kanceláře, relaxační 
místnosti a přednáškovou aulu této 
společnosti. Dozvěděli se užitečné 
informace o produktech od Micro-
softu, které by si mohli přenést  
do školního života a usnadnili  
si tak práci.
 O čem tedy byla letošní 
Praha? Hlavně o motivaci studen-
tů, kteří by o takové věci měli zá-
jem. O tom, že s chutí a zapálením 
do práce, která baví, lze dokázat 
cokoli a žít si tak svůj sen.  Určitě 
budeme chtít i v budoucnu navá-
zat spolupráci s takovými firmami, 
které jsme navštívili v Praze.
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TÉMA

Počátek programátorů budoucnosti?
 Rádi bychom Vám předsta-
vili dvojici absolventů Akademie 
informatiky, kteří již úspěšně spl-
nili své studijní povinnosti. Dnes 
jsou již přijati na vysokou školu 
a budou prohlubovat své znalosti v 
oblasti IT. Předmětem naší rubriky 
TÉMA je jejich dlouhodobá stáž 
u našeho garanta oboru B2A. Rádi 
bychom popřáli mnoho úspěchů 
a těšíme se na další spolupráci.
(Rozhovor probíhal během studia 
studentů)

Já bych Vás poprosil, abyste 
se představil. Co studujete? 
Ve kterém jste ročníku? A proč 
jste se rozhodl studovat IT?

Honza: Dobrý den, mé jméno 
je Jan Řezník, studuji na Akade-
mii Informatiky ve Zlíně obor 
Informační technologie. Součas-

ně jsem ve třetím ročníku a tuhle 
školu jsem si vybral hlavně proto, 
že jsem chtěl s počítači vždyc-
ky umět více než běžní uživatelé, 
a právě na Akademii jsem se dostal 
k programování, které mě začalo 
bavit a baví mě i nyní.

Pavel: Já jsem Pavel Odstrčilík, stu-
duji Akademii informatiky. Jsem 
ve 3. ročníku a začal jsem studovat 
IT, protože si myslím, že to má bu-
doucnost a je to dobrý obor.

Co Vás vedlo k tomu, že jste 
se rozhodl začít chodit na dlou-
hodobou stáž do B2A?

Honza: Když se ještě vrátím zpět-
ně, tak poprvé když B2A měla 
na naší škole přednášku, vysvětli-
li nám, co dělají, čím se zabývají, 
tak mě to velice nadchlo a chtěl 

jsem se věnovat tomu stejně, jako 
se tomu věnují oni. Po emailu jsem 
se domluvil s panem Kubíčkem, 
který je ve vedení fi rmy a s panem 
Sklenářem jsem potom následně 
dojednal detaily a začal jsem sem 
chodit dlouhodobě. Teď je to něco 
přes rok.

Pavel: Protože jsem se ve škole nu-
dil.

   Pavel Odstrčilík
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Jaké byly vaše znalosti, než jste 
přišel na stáž do B2A?

Honza: Kdybych to měl srovnat, 
tak během toho prvního, druhého 
i třetího ročníku mi škola poskytu-
je obecné základy a znalosti, které 
bych měl dostávat, ale právě tím 
jak chodím na dlouhodobou stáž 
sem do B2A, tak si ty znalosti ne-
ustále více a více prohlubuji, čímž 
jsem teď jinde než moji spolužáci.

Pavel: Ve škole jsem se naučil zá-
kladní znalosti a ty jsem vlastně 
pak zvětšoval a rozšiřoval na stáži. 

Čím jste během stáže začali? 
Co jste řešili v samém začátku? 
Čemu jste se věnovali? 

Honza: V úvodu stáže jsme se vě-
novali obecným základní algo-
ritmům, které potřebuje znát kaž-
dý dobrý programátor, jako třeba 
řadící algoritmy apod. Tady jsme 
základy probírali 3-4 měsíce. Poté 
jsme se věnovali stromům a archi-
tektuře nějakých grafů.

Pavel: Na úplném začátku jsme 
se učili algoritmy a různé dato-
vé struktury, které nám pomohly 
s programováním, bez kterých by-
chom se moc nepohnuli. 

V další etapě jste se věnovali 
webovým technologiím, jaké ap-
likace jste programovali? Jaké jste 
u toho používali programovací 
jazyky a technologie celkově?

Honza: V rámci programovacích 
jazyků jsme využívali programo-
vací jazyk PHP, ve kterém jsme 
museli začít. Nejdříve objektové 
programování, které jsme si po-
stupně prohlubovali a navazovaly 
na to další věci, že jsme k tomu při-
dělali Nette Framework a pracovali 
jsme potom s Rest API, čímž jsme 
si vlastně u webu udělali webovou 

administraci, se kterou jsme pra-
covali na té webové stránce a udě-
lali takový základní interface pro 
administrátora, což mi pomohlo, 
když jsem dělal komerční zakázku, 
za kterou jsem dostal zaplaceno.

Pavel: Naprogramovali jsme si blok 
v Nette frameworku, kde jsme vy-
užili znalosti PHP, CSS a HTML. 
Vytvořili jsme si tam vlastní admi-
nistraci a kompletně celý blok. 

Čemu se věnujete v současné 
době?

Honza: V současné době se věnuje-
me programování aplikací na plat-
formu iOS, které je od společnost 
Apple, konkrétně v jazyku Swift . 
Teď se učíme základy a postupně 
se budeme snažit postupovat tak, 
abychom programovali konkrétní 
aplikace, například do té výroby 
jako to dělají v B2A.

Pavel: Teď pracujeme na tvorbě 
mobilních aplikací na iOS s tím, 
že programujeme ve Swift u. 

Co Vám stáž doposud dala?

Honza: Stáž mi doposud dala ob-
rovský nadhled, jak to vypadá 
v praxi v takových fi rmách, což mi 
pomůže udělat obrovský obrázek, 
jak to tam vypadá. Dala mi urči-
tě tou dlouhodobou stáží spoustu 
znalostí, dala mi směr, jak bych 
měl postupovat, protože kdybych 
se ty technologie měl učit sám, 
došel bych k tomu, že v tom mám 
strašně velký zmatek a nevěděl 
bych co k čemu a kudy kam. Byl 
bych v těch technologiích ztracený 
a jsem tedy spokojený s tím, co mi 
dala.

Pavel: Zkušenosti

Čemu se chcete věnovat po matu-
ritě?

Honza: Nemám to ještě ujasněné, 
ale samozřejmě jsou tady dvě mož-
nosti, že bych šel pracovat rovnou 
do B2A, pokud mi to nabídnou 
nebo bych šel ještě na vysokou ško-
lu. Tady ty dvě konkrétní možnosti 
ještě nemám u sebe v hlavě úplně 
zrealizované, jak bych to chtěl pro-
vést. Zatím opravdu nevím. Možná 
bych šel na tu vysokou školu, abych 
si udělal titul, aby to mělo pro mé 
vlastní portfolio lepší image.

Pavel: Po maturitě se budu vě-
novat určitě dále programování, 
ale nevím, jestli budu pokračovat 
na vysoké škole nebo už v praxi. 

Myslíte si, že stáž Vám přinese 
výhodu při ucházení se o zaměst-
nání oproti ostatním studentům, 
kolegům? 

Honza: Určitě tím jak tady dochá-
zím pořád a prohlubuji si ty zna-
losti, tak oproti těm kteří studují 
běžné studium na střední škole 
a šli by po maturitě do zaměstnání, 
určitě v tom budu mít výhodu, ale 
rozhodující je pracovní pohovor, 
který ukáže všechny ty znalosti.  

Pavel: Určitě, protože už budu znát 
reálné principy a znalosti, které 
jsou na to potřeba. 

   Jan Řezník
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Adaptační kurz 1. ročníku
 Tak jako v minulých letech, 
tak i letos se první ročník zúčastnil 
seznamovacího kurzu na Držkové.
V termínu od 18. 9. do 20. 9. 2017 
se studenti přesunuli do pěkného 
prostředí Patriot Campu. Dopro-
vázel je třídní učitel Jiří Mládenka 
a výchovná poradkyně Kateřina 
Ordáňová. I když počasí venkov-

ním aktivitám moc nepřálo, tak 
program kurzu byl pestrý a zají-
mavý. Nechyběla krátká túra v lese, 
míčové hry, badminton, pétanque 
či střelba na koš. Odpoledne anebo 
při nepříznivém počasí se hrály se-
znamovací hry a prováděly různé 
pohybové aktivity. Večery probí-
haly u táboráku, kulečníku, stolní-

ho fotbalu a stolních her. Studenti 
si také společně sepsali, jaké klima 
by mělo zavládnout u nich ve třídě. 
Tento plakát si následně vyvěsili 
na nástěnku. Cílem kurzu neby-
lo jen seznámení, ale především 
sbližování se a nastartování proce-
sů, které jsou nezbytné pro zdravé 
fungování třídy.

UDÁLO SE

Mezinárodní den kávy
 Právě na první den v měsíci 
říjnu připadá každoročně Meziná-
rodní den kávy. Má za úkol oslavo-
vat tento černý nápoj a seznámit 
širokou veřejnost nejen z histo-
rií tohoto voňavého kofeinového 
moku, ale i přiblížit kávovou kultu-
ru v různých zemích světa a vlast-
ně celý příběh těchto černých zrn 
od jejich pěstování, přes sběr, pra-

žení, až po jejich degustaci.
 Studenti třídy 3.A oboru 
Hotelnictví se rozhodli tento svá-
tek oslavit zasazením, pečováním 
a poté sklizní vlastnoručně vypěs-
tovaných kávových zrn. Tato akce 
oslovila i jejich třídního učitele 
Mgr. Ulmana, který se k akci při-
dal a nebyl z pedagogického sboru 
osamocen. Držíme jim tedy palce 

a těšíme se na vypěstované ká-
vovníky a časem i na plody, které 
na nich vyrostou, i když v tu dobu 
letošní třeťáci již nebudou studenty 
školy.  Proč se studenti plodů ne-
dočkají? Na to můžete získat od-
povědi napříč předměty Zeměpis, 
Technika obsluhy a služeb a Tech-
nika přípravy pokrmů.
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Světový den jazyků na naší škole
 Jako každoročně 26. září 
se nese na naší škole v duchu Svě-
tového dne jazyků. V tomto roce 
vyučující cizích jazyků pojali jeho 

připomenutí a oslavu netradičně. 
Vyměnili si role s žáky. Žáci měli 
možnost vyzkoušet si roli učitele, 
čehož rádi využili. Pro své peda-

gogy a spolužáky měli připraveno 
plno jazykových kvízů a her. Zjisti-
li, že zaujmout žáka a udržet pořá-
dek ve třídě není jednoduché.

 4. 10. 2017 se naše škola za-
pojila do Studentských voleb 2017 
do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky. Tohoto 
projektu se zúčastnilo celkem 281 
škol z celé České republiky. Žáci 
byli seznámeni s pořádáním voleb, 
s principy zastupitelské demokra-
cie a s volebním systémem České 
republiky. Volili politické strany, 
hnutí a koalice, které kandidují 
v reálných parlamentních volbách. 
Celou organizaci měli na starosti 
žáci 3. ročníku: Adéla Schwarzová, 
Denisa Kurová, Amálie Perout-
ková, Petr Kamenčák a Petr Elšík. 
Dohlíželi na průběh voleb.

My už máme odvoleno!

Jak jsme sestavovali rodokmen
 Vytvořit vlastní rodo-
kmen pro nás byla výzva. Přestože 
se všem nepodařilo proniknout 
až ke svým nejstarším předkům, 
snažili jsme se přes své prarodiče 
zjistit co nejvíce. Mnoho infor-
mací se nám podařilo získat právě 
od prarodičů nebo z rodinných fo-
tografi í. Nejdále jsme se dopátrali 
až do roku 1630. Do rodokmenů 
jsme zaznačili data narození i úmr-
tí, místa bydliště a profese. Tento 
úkol nám přinesl alespoň trochu 
poznání našich vlastních kořenů. 
Je opravdu zvláštní, že někdy víme 
více o světové historii než o své 
vlastní.  Poděkování patří také naší 
učitelce Mgr. Šárce Adamcové, kte-
rá nám tento úkol zadala.
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 Máme tu období dýňových 
specialit. Téma se zalíbilo našim 
studentům prvního ročníku obo-
ru Hotelnictví a poslední den před 
podzimními prázdninami zpestři-
li svým spolužákům ochutnávkou 
jimi vybraných a připravených 
pokrmů. Nejvíce chutnaly dýňové 
placičky, ale bez zájmu nezůstaly 
ani dýňové hranolky či muffiny.

Dýňování Propagujeme 
zdravý životní 
styl
 S otázkami zdravého ži-
votního stylu se setkáváme napříč 
předměty a obory, které se na naší 
škole vyučují, a proto se škola za-
pojila do PROJEKTU MLÉKO 
DO ŠKOL. Díky tomuto projek-
tu získávají naši žáci každý týden 
neochucené mléko zdarma. Účast  
v projektu je pozitivně přijímána 
nejen ze strany žáků, ale i rodičů.

Měsíc filmu na 
školách: Zataje-
né dopisy
 28. 11. 2017 se naše ško-
la zapojila do akce Měsíc filmu 
na školách: Příběhy bezpráví.  
O co vlastně šlo? Díky dokumen-
tárním filmům si žáci přibližují,  
že naše historie nebyla vždy spja-
ta s demokracií a svobodou. Pro 
naše žáky jsme vybrali dokument 
Zatajené dopisy. Popisuje experi-
ment v 50. letech, který měl ověřit, 
zda se romské děti mohou zařadit  
do vzdělávacího systému. Jak  
se ukázalo, výběr dokumentu byl 
dobrou volbou – žáci o něm nikdy 
neslyšeli. Po projekci následova-
la beseda, kdy se rozebírala nejen 
romská tematika, ale i předsudky, 
vnímání menšin, důležitost rodi-
ny, možnosti a význam vzdělávání, 
práce učitele. Názory byly různé, 
většina žáků měla z dokumentu 
smíšené pocity. K tématu se určitě 
ještě vrátíme i v jiných hodinách.  
A co Vy? Říká Vám něco jméno 
Miroslav Dědič? Škola Květušín? 
Našim žákům ano.

Vánoční koncert
 Předvánoční atmosféru 
jsme si zpestřili vánočním kon-
certem houslisty Václava Hudečka 
v prostorách Hotelu Baltaci Atri-
um***** ve Zlíně.
 Koncert byl již třetím 
ročníkem vánočního koncertu, 
který organizovali studenti tře-
tího ročníku oborů Hotelnictví  
a Informační technologie v rámci 
projektového dne. V den konání 
koncertu studenti organizovali a re-
alizovali přípravu sálu a chod šatny.  
Dva zástupci z řad studentů mode-
rovali úvod a předávali kytice všem 
účinkujícím.
 Hlavním bodem progra-
mu bylo koncertní vystoupení vir-
tuózů houslisty Václava Hudečka  
za doprovodu Kláry Leškové a Lu-

Den prevence
 Dne 20. prosince proběhla 
na naší škole celodenní akce DEN 
PREVENCE.
 Celý den byl zorganizován 
v jednotlivých blocích. Jako první 
jsme si vyslechli zajímavou před-
nášku PhDr. Mgr. MUDr. René 
Gregora, PhD. psychiatra a soud-
ního znalce, na téma vězeňská sub-
kultura a různé závislosti.
 Přivítali jsme mezi námi 
radu plk. Mgr. Martina Baláže  
z Policejního prezidia České re-
publiky a poslechli si velmi pouta-
vou přednášku o činnosti policej-
ního vyšetřovacího týmu Tempus, 
který pan plukovních vede. Pan 
plukovník přednášel na téma Kri-
zová komunikace, policejní vyjed-
návání, vyšetřování.
 Děkujeme také mladým 
záchranářům ze Střední zdravot-
nické školy a Vyšší odborné škol 
Zlín, kteří nás prakticky proškolili 
v první pomoci a svou přednášku  
s praktickými ukázkami a možnos-
tí zkusit si sám nazvali Jak zachrá-
nit lidský život.
Celodenní Den prevence byl za-
končen přednáškou pana Romana 
Povaly na téma závislosti s názvem 
Drogy jinak.  I zde se studenti za-
pojili do diskuze na dané téma  
a měli spoustu dotazů.
I když jsme s akcí podobného typu 
mnoho zkušeností neměli, vše do-
padlo na výbornou a všichni jsme 
si tento den skutečně užili. Velké 
poděkování patří také organizátor-
kám této akce kolegyním Gregoro-
vé, Ordáňové a Suché.
Našim studentům už teď můžeme 
slíbit, že podobné akce máme na-
plánovány i do budoucna.

Recitační soutěž
 15. 1. 2017 proběhla na naší 
škole recitační soutěž. Každý žák  
1. – 3. ročníku si mohl vybrat báseň 
dle svého uvážení a bylo překvapi-
vé, že většina recitovaných básní 
byla od českých autorů. Výkony 
našich žáků byly velmi vyrovnané. 
Zúčastnila se Markéta Blanáriko-
vá z 1. ročníku, Petr Kamenčák  
z 3. ročníku a žáci 2. ročníku obsa-
dili vítězné stupínky.
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Posíláme po-
zdrav z hor
 Se sněhem se nám tady 
roztrhl pytel, což ocení hlavně 
naši studenti. Nejlépe nám poča-
sí přálo v pondělí. Od tohoto dne  
je to jen horší a horší. Nicméně jsme  
se s tím velmi dobře vypořáda-
li. Posíláme vám tedy pozdrav  
ze Ski centra Kohútka.

Projekt Edison
 Projekt EDISON spojuje 
mladé lidi odlišných kultur a ná-
rodností, aby se seznámili se zvy-
ky, tradicemi a situací v jiných ze-
mích a stali se tak generací, která 
prolomí prohlubující se mezikul-
turní bariéru. Díky multikulturní 
atmosféře, vyvolané zahraničními 
stážisty, oživuje výuku a zvyšuje 
zájem o studium mezi žáky a stu-
denty a učí je nebát se odlišného. 
To vše a ještě více proběhlo na naší 
škole dne 1. 2. 2018, kdy nás na-
vštívili stážisté z Indonésie, Číny  
a Taiwanu. Atmosféru setkání  
si můžete prohlédnout na našem 
FB a YouTube. Tímto děkujeme  
a přejeme hodně zážitků ve Zlíně 
zástupcům Číny CHEN KAIYAN 
CHEN, CHENGLONG JI, RANI 
LESTARI z Indonesie a PO-Y-
UAN CEHN z Taiwanu. Těšíme  
se na další spolupráci se zástupci 
AISEC UTB ve Zlíně na projektu 
EDISON v příštím školním roce.

Matematický klokan
 V pátek dne 16. 3. 2018  
se naši studenti zúčastnili matema-
tické soutěže „MATEMATICKÝ 
KLOKAN“. Tato soutěž vznikla  
v osmdesátých letech v Austrálii.  
A od roku 1991, kdy se konal prv-
ní ročník ve Francii, se rozšířila  

do zemí Evropy a postupně i na dal-
ší kontinenty. V ČR se soutěž Ma-
tematický klokan konala poprvé  
v roce 1995.
 Na naší škole se zúčastnilo 
soutěže 74 studentů ve dvou kate-
goriích JUNIOR a STUDENT.

Fenomén Karel Čapek aneb od Dá-
šeňky ke zkáze světa
 10. 4. 2018 Po dvou letech 
k nám opět zavítalo Divadélko  
pro školy Hradec Králové. Ten-
tokrát jsme si vybrali divadelní 
představení o životě a tvorbě Karla 
Čapka. Naši studenti nebyli pouhý-
mi diváky, měli možnost se aktivně 
zapojit – zahrát si s herci přímo 
na jevišti, doplnit dialog, zapůj-
čit rekvizitu. Názory a myšlenky 
Karla Čapka se podařilo přiblížit 
prostřednictvím zahraných úryv-
ků – herci začali vesele hrou Lou-
pežník, povídkou Básník ze sou-
boru Povídky z jedné kapsy, pak 
následovalo vážnější téma v ukázce 

protiválečného díla Bílá nemoc. 
Konec představení byl ve znamení 
humoru i zamyšlení se nad svě-
tem – divadelní hra Adam stvořitel 
zakončila celé vystoupení. Netra-
diční forma určitě oživila výuku 
a přitom se studenti dozvěděli vše 
potřebné o osobnosti Karla Čap-
ka. Tomáš Klement a Alexander 
Andrejs, herci tohoto divadelního 
souboru, si vysloužili velký aplaus. 
Dokázali zaujmout a rozesmát ne-
jen studenty, ale i pedagogy.
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Sommeliérský 
kurz

Koktejlový kurz
 Na naší škole proběh Kok-
tejlový kurz. Žáci se dozvěděli 
nejmodernější trendy v oblasti 
míchaných nápojů. Prohloubili 
své teoretické vědomosti a prak-
tické dovednosti. Míchání koktejlů 
je velice baví a těší se na příležitost, 
kdy budou moci namíchat drink 
i  hostům. 

 Ve dnech 23 a  24. led-
na 2018 se naši studenti druhého 
a třetího ročníku oboru Hotel-
nictví zúčastnili dvoudenního 
sommelierského kurzu, který vedl 
Ing. Marek Špalek – vinař z Nové-
ho Šaldorfu u Znojma, absolvent 
Střední vinařské školy ve Valticích, 
Zahradnické fakulty Mendlovy 
University v Brně a kurzu BASIC 
na Weinakademie Österreich.

Flairový kurz
 Pro studenty, které zajímá 
práce za barem a chtějí se posu-
nout ve své profesi dál, proběhl 

s přední barmanskou skupi-
nou Barmani Zlín Flairový kurz. 
Flair je atraktivní formou práce 

za barem a že Barmani vědí, jak 
na to, tak o tom se můžete přesvěd-
čit v krátké videoukázce.
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Workshop – den, kdy se mlčelo
 V hodinách dějepisu třídu 
1. A nejvíce zaujalo téma 2. světové 
války. Nicméně tímto dějiny ne-
končí. Rozhodli jsme se tedy vyu-
žít zkušené lektory z Post Bellum, 
což je nezisková organizace, která 
vyhledává a nahrává vzpomínky 
pamětníků klíčových momentů 
20. století. Studenti si zkusili pro-
žít léta 1945-1953 s důrazem na 

komunistický převrat v roce 1948  
v jedné vesničce na Domažlicku. 
Každý student dostal životopis 
skutečně existující osoby. Vytvoři-
li několik rodin, které měly různě 
velké hospodářství. A pak to při-
šlo: „Vstoupíte do KSČ?“ Většina 
studentů si uvědomila, jak oprav-
du lidé žili. Měli statek, museli  
se starat o zvířata, pracovat na poli, 

což už dnes zná jen málokdo. Jejich 
životy byly otřesené válkou a pro 
mnohé přichází další nelehké ob-
dobí, kdy mohou přijít o majetek, 
ale dokonce i o život.  
Děkujeme lektorům za příjemně 
strávené hodiny, kdy naše studenty 
provedli a seznámili s historií zají-
mavou formou.
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Ani sport nám není cizí
 V úterý 14.11.2017 probě-
hl již 32. ročník běžecké Mírové 
míle, která se každoročně koná 
ve Vizovicích. Jedná se štafeto-
vý běh pětičlenných družstev 
na 400 m. Naši školu reprezen-
tovalo družstvo dívek a družstvo 
chlapců. Chlapci se vedli velmi 

dobře a obsadili 5. místo, děvčata 
se pak umístila na 8. místě. Všem 
zúčastněným děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy a těšíme 
se na další ročník.
 V pondělí 13. 11. 2017 
se  tým chlapců naší školy, složený 
převážně z prvního a třetího roční-

ku, zúčastnil 1. kola „Středoškolské 
futsálové ligy“, pod hlavičkou „Fot-
bal ano – drogy ne“. Chlapci hráli 
s velkým elánem a v silné konku-
renci středoškolských týmů skon-
čili na pěkném 4. místě. K dosaže-
nému úspěchu jim gratulujeme!

Pišqworky XO
 V listopadu se konal již 
desátý ročník pIšQworek, soutěže 
v piškvorkách pro střední školy, 
žáky osmých a devátých tříd ZŠ. 

12 pětičlenných týmů + náhrad-
níci se sešli na Gymnáziu Lesní 
čtvrť. Za naši školu nastoupil tým 
chlapců z 3. A, který úspěšně řešil 

a probojoval se až do semifi ná-
le, kde skončili na pěkném pátém 
místě.

SPORT

Volejbalový turnaj
 Ač to zatím venku tak ne-
vypadá, jaro je tu a nás čekala další 
sportovní událost – dívčí volejba-
lový turnaj. Na první ročník toho-
to klání jsme byli pozváni pořáda-
jící Střední školou oděvní a služeb 

ve Vizovicích. Ráda bych poděko-
vala dívčímu volejbalovému druž-
stvu naší školy, kapitánce Gabči 
Regecové a hráčkám Amálce Pe-
routkové, Ady Schwarzové, Tereze 
Macíkové, Markétě Balážové, Mar-

kétě Blanárikové a Pavlíně Kubi-
šové za obrovské nasazení, snahu 
a úsilí, které do hry vložily a samo-
zřejmě vzornou reprezentaci školy.

Florbal challenge
 Dne 29. 11. 2017 jsme 
se zúčastnili dalšího sportovního 
klání, tentokrát okresního kola 
Florbal Challenge Turnaje v Ot-
rokovicích. Ač se nám nepodařilo 
postoupit do krajského kola, hoši 

podali skvělý výkon, hráli s vel-
kým elánem, a jak se říká od srdce. 
Velké poděkovaní patří zkušené-
mu trenérovi našeho fl orbalového 
týmu Honzovi Bradovi a kapitánu 
týmu Kubovi Vořechovskému. 
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OSTATNÍ AKTIVITY
Den Zlínského kraje
25. září se naše škola účastnila Dnů 
Zlínského kraje, kde prezentovala 
své obory a nabízela ochutnávku 
jídel.

Dny otevřených dveří
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Erasmus+
Zlín, Česká republika,  
11. – 15. prosince 2017
 Střední škola hotelo-
vá Zlín, s.r.o. byla ve dnech  
11. – 15. prosince 2017 hrdou hos-
titelskou školou prvního setká-
ní projektu Erasmus+ s názvem 
Good in Health Good in Mind.  
V projektu je zahrnuto pět partner-
ských škol z různých zemí (České 
republiky, Itálie, Rumunska, Špa-
nělska a Turecka). Partnerské školy  
si v průběhu realizace projektu vy-
mění informace jednak o školských 
systémech, stravovacích návycích  
a životním stylu a každodenním 
životě studentů a dále o svých kul-
turách, zvycích, tradicích a jejich 
původu. Celý projekt je zaměřen  
na podporu zdravého životního 
stylu, obzvláště na zlepšení stra-
vovacích návyků žáků a motivaci 
žáků k zahrnutí fyzických aktivit 
do svého režimu dne.
 Během prvního setkání zá-
stupci partnerských škol určili ter-
míny setkání studentů a pedago-
gických pracovníků pro následující 
dva školní roky, projednali vhod-
né aktivity pro studentská setkání  
a kritéria výběru žáků pro pláno-
vané mobility. Vytvořili dotazník  
k prozkoumání a zmapování aktu-
álních stravovacích návyků studen-
tů a jejich vztahu ke sportovním 
aktivitám. Výsledky průzkumu 
přednesou studenti na druhém 
setkání studentů ve Španělsku. 
Uvedené dotazníky budou použity  
i v závěru realizace projektu tak, 
aby výsledky mohly být porovnány 
a ukázaly předpokládaná zlepšení.
 Zúčastnění pedagogové 
jsou si vědomi toho, že následují-
cí týdny do setkání v Itálii v únoru 
2018 budou naplněny pilnou pra-

cí. Pedagogové budou analyzovat 
výsledky dotazníků vyplněných 
žáky. Od žáků se na setkání v Itá-
lii očekává, že představí své země, 
kraje, školy a připraví k ochutnání 
tradiční krajová jídla s ohledem na 
zdravé stravování.
 Projektovou práci střídal 
bohatý doprovodný program. Zá-
stupci partnerských škol se měli 
možnost seznámit s pedagogický-
mi pracovníky hostitelské školy  
u příležitosti společné uvítací ve-
čeře a návštěvy školy, ochutnali 
některá typická jídla české kuchy-
ně, absolvovali prohlídku Zlína, 
dále navštívili sklárny Glass Atelier 
Morava, destilerku Rudolf Jelínek 
a čokoládovnu ve Vizovicích. Užili 
si adventní atmosféru města Zlína 
a hlavního města Prahy, kde bylo 
první setkání zakončeno.
 Projektoví partneři dě-
kují svým národním agenturám  
za možnost realizace projektu 
Good in Health Good in Mind. 
Jsou vděčni hostitelské škole za or-
ganizaci krásného setkání a umož-
nění návštěvy a bližšího poznání 
jak regionu, ve kterém hostitelská 
škola působí, tak i hlavního měs-
ta Prahy. Všichni se již nyní těší  
na projektové setkání studentů  
v Itálii v únoru 2018.

Cingoli, Itálie, 
25. února – 3. března 2018
 Druhé setkání projektu 
Erasmus+ Good in Health Good 
in Mind se uskutečnilo v ital-
ském městečku Cingoli ve dnech  
26. února až 3. března 2018. Na-
vzdory nepříznivému počasí týmy 
zástupců české, rumunské a turec-
ké partnerské školy zvládly nároč-
nou cestu a sešly se v místě pů-

sobiště italské partnerské školy.
     První den byly pro zúčastněné 
týmy připraveny aktivity, které jim 
pomohly navzájem se poznat, pro-
tože to bylo první setkání s vrstev-
níky z různých zemí a kultur. Také 
studentům pomohly  prolomit os-
tych a povzbudit je ke komunikaci 
v anglickém jazyce, který je oficiál-
ním dorozumívacím jazykem pro-
jektu. Následně smíšené týmy vy-
tvořily kvíz na téma zdravý životní 
styl. Vytvořené kvízy pak řešily 
ostatní týmy a následovala diskuse, 
během níž týmy vysvětlovaly svůj 
pohled na danou problematiku,  
a obhajovaly své názory. Tím  
si studenti upevňovali a prohlubo-
vali své povědomí o zdravém život-
ním stylu. Shodli se na tom, že mít 
zdravé životní návyky znamená 
zahrnout do svého života jak sport 
a tělesnou výchovu tak zdravou 
stravu. Teoretické projektové akti-
vity byly zpestřeny aktivitami ven-
ku, kde  si všichni užili (pro tuto 
oblast) neobvyklé počasí stavbou 
kuchařů – sněhuláků a následnou 
koulovačkou.
 Další den studentské týmy 
seznámily za pomoci předem 
připravených prezentací ostatní 
účastníky setkání se svými země-
mi, zvyky a tradicemi, významný-
mi a zajímavými místy svých zemí 
a měst a také představili své školy. 
Odpoledne připravily pro  kolegy 
testy, jejichž otázky se vztahovaly 
k dopoledním prezentacím. Řeše-
ní testů vytvořilo prostředí k další 
debatě o zvycích a kulturních od-
lišnostech. Nedílnou součástí po-
bytu v místě sídla partnerské školy 
bylo poznání lokality, seznámení  
se s její historií i současným živo-
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tečka doplnila návštěva místních 
muzeí Palazzo Comunale a Museo 
Archeologico.
 Hlavní myšlenkou projek-
tu Good in Health Good in Mind  
je pomoci studentům získat  
a upevnit si zásady zdravého život-
ního stylu. Měli by si také rozšířit 
obzory, získat větší přehled o životě 
ve světě, rozvíjet své dorozumíva-
cí dovednosti v anglickém jazyce  
a využívání ICT a samozřejmě 
získat poznatky a dovednosti  
pro svůj budoucí profesní život. 
To vše projekt umožňuje pro-
střednictvím setkávání se s vrs-
tevníky v mezinárodním prostředí  
a spoluprací s nimi v rámci plnění 
naplánovaných činností a aktivit. 
Během setkání měli studenti mož-
nost navázat přátelské vztahy, které  
se budou určitě rozvíjet a upev-
ňovat v dalším období projektové 
práce. Nejen pedagogičtí zástup-
ci partnerských škol ale i studenti 
spolupracovali při tvorbě inovativ-
ních aktivit a  vyměnili si své názo-
ry, přístupy, postoje a zkušenosti.
    Všichni účastníci litují, že nepří-
znivé počasí zabránilo španělským 
a italským partnerům v účasti  
na setkání a tím na aktivní realiza-
ci projektových aktivit. O to více  
se všichni těší na další setkání, 
které se uskuteční v květnu 2018  
ve španělské Granadě.

Granada, Španělsko, 
13. – 19. května 2018
 Tento týden prožili zá-
stupci čtyř škol z České republiky, 
Itálie, Rumunska a Turecka skvělý 
týden na setkání v rámci projektu 
Erasmus+, Good in Health – Good  
in Mind, v partnerské škole Cole-
gio San Isidoro ve španělské Gra-
nadě.

 Hosté byli oficiálně vřele 
přivítáni žáky a pedagogy ve ško-
le v pondělí ráno. Následně měli 
možnost setkat se se žáky i vy-
učujícími ve vyučovacích hodi-
nách, promluvit si s nimi a podělit  
se o zkušenosti. Studenti si pak na-
vzájem představili své země, školy 
a města, ve kterých jejich školy síd-
lí s pomocí předem připravených 
prezentací.
 Odpoledne začala práce 
na hlavních úkolech setkání, jehož 
hlavním tématem byla prevence 
obezity. Všichni účastníci absolvo-
vali sadu workshopů The Obesity, 
an Enemy (Nepřítel obezita). Práci 
pod vedením přizvaných odbor-
níků střídaly venkovní sportovní 
aktivity a na zadaných úkolech stu-
denti také pracovali ve smíšených 
týmech.
 Před setkáním všichni 
partneři provedli dotazníkové šet-
ření ve svých školách, kterým zjiš-
ťovali stravovací návyky studentů 
a jejich postoje ke sportu. Během 
setkání studenti seznámili ostatní 
s výsledky šetření a při jejich po-
rovnání našli několik rozdílů vy-
plývajících zejména z kulturních  
a náboženských zvyklostí v růz-
ných krajinách. Stejné šetření bude 
provedeno před ukončením pro-
jektu, aby ukázalo, jak se situace  
v jednotlivých školách změnila.
 Jeden den byl věnován va-
ření. Studentské týmy připravily 
národní jídla, ovšem v netradič-
ní úpravě. Přepracovali tradiční 
recepty do zdravější verze, např. 
použitím méně tučných surovin  
za účelem snížení kalorických 
hodnot,… Připravené pokrmy byly 
naservírovány jako mezinárodní 
oběd a všichni účastníci měli mož-
nost všechno ochutnat, stejně jako 

přizvaní zaměstnanci partner-

ské školy. Použité recepty budou 
zveřejněny v publikaci, která bude 
dokončena během příštího setkání.
 V Granadě jsme pracova-
li a také se bavili. Objevovali jsme 
krásy zahrad obklopujících pa-
lác Alhambra, starobylého centra 
města a byli jsme pozváni na rad-
nici města. Sportovní nadšence 
nadchla návštěva místního fotba-
lového stadionu. Díky spolupráci 
hostitelské školy s místním fotba-
lovým klubem jsme měli možnost 
nahlédnout do míst, kam se běžný 
návštěvník nedostane.
 Pro poslední večer si špa-
nělští hostitelé připravili ukázky 
národních písní a ukázky flamenka 
v podání žáků školy. Později se ani 
další týmy nechtěly nechat zahan-
bit a pochlubily se ukázkami svých 
tradičních písní a tanců. Všichni  
se společně skvěle bavili a velmi 
neradi se rozcházeli do svých hote-
lových pokojů.
 Poslední den patřil opět 
pohybu. Tentokrát studenti pro-
šli kurzem bezpečného pohybu  
ve městě na kolech a to prostřed-
nictvím spolupráce školy a do-
pravního odboru městského úřadu 
Granada, který realizuje Stars Pro-
ject, který je zaměřený na zdravou 
a bezpečnou docházku do školy.
 Všichni partneři jsou vděč-
ni hostitelské škole za pohostin-
nost a péči s jakou připravili celé 
setkání. Oceňujeme celý program, 
který nám přinesl spoustu poznat-
ků, zkušeností a nezapomenutel-
ných zážitků. Vřelé díky patří všem 
pedagogům a studentům, kteří  
se na organizaci setkání podíleli. 
Díky skvělé přípravě se nám po-
dařilo zrealizovat všechny naplá-
nované úkoly a již nyní se těšíme  
na další setkání na podzim, v Cali-
manesti v Rumunsku.
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