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 Milé absolventky, milí absolventi, vážení rodiče, 
přátelé školy, u příležitosti vydání první ročenky se sluší leh-
ké ohlédnutí. 
 Před čtyřmi lety jste přicházeli na naši školu s hla-
vou plnou představ a ideálů. A protože čas běží velmi rychle, 
dnes přede mnou místo „ustrašených deváťáků“ stojí mla-
dí dospělí lidé, plni očekávání co nového jim život přinese.  
V cestě Vám stojí už jen jediná, o to však náročnější překáž-
ka – zkouška, právem nazývána zkouškou dospělosti. 
 Pevně věřím, že Vám naše škola dala dobré zákla-
dy, abyste nejen touto, ale i dalšími zkouškami, které Vás v životě potkají, proplouvali  
s lehkostí a grácií. Ať se Vám ve Vašem osobním i profesním životě daří.

Mgr. Jana Hofmanová
ředitelka školy

PŘEDMLUVA VEDENÍ ŠKOLY

Ing. Jaromír Světlík
zástupce ředitelky školy 

 pro teoretické vyučování

 Milé absolventky, milí absolventi, právě končí jedna 
důležitá kapitola Vašeho života. 
 Vystudovali jste střední školu a zřejmě ještě chvíli 
potrvá, než si to uvědomíte, dostaví se pocit úlevy i štěstí. 
Obrovské poděkování za to, že jste to dokázali, patří určitě 
Vašim blízkým, kteří Vás po celou dobu studia podporovali. 
Až euforie opadne, začnete přemýšlet nad tím, co dál Vás  
v životě čeká. Někteří nastoupíte do zaměstnání, jiní na vy-
sokou školu, najdou se možná i takoví, kteří uvažují nad pod-
nikáním. Ať tak či onak, budete si přát být v životě úspěšní. 
Občas budete pochybovat, zda cesta, kterou jste si zvolili,  

je ta správná, a zda budete mít dostatek štěstí, abyste vysněného cíle dosáhli.  Úspěšní 
lidé však nejsou úspěšní pouze proto, že měli v životě štěstí, ale často proto, že byli 
odvážní, nebáli se vybočit z davu, vystoupit z komfortní zóny. 
 Přeji Vám, ať jste v životě především odvážní, vytrvalí a ať dokážete vše,  
co jste si kdy přáli. Vydejte se přes překážky až ke hvězdám.

Barbora Gregorová
zástupce ředitelky školy 
 pro praktické vyučování

 Milé absolventky, milí absolventi, jsou to už 4 roky, 
co jste zvládli přijímací zkoušku na střední školu a dnes sto-
jíte před tou závěrečnou maturitní. Věřím, že ji všichni zvlád-
nete úspěšně dokončit.
 Během studia jste získali i spoustu praktických 
zkušeností a já jsem přesvědčena, že je využijete ve Vaší bu-
doucí profesi. 
 Přeji, ať se Vám splní Vaše sny a touhy.



ZAJÍMAVÉ AKCE TŘÍDY
Září 2015
Adaptační pobyt – 1. rok na Střední 
škole Baltaci
Koncem září strávili studenti prvního roč-
níku tři společné dny se svou třídní učitel-
kou a učitelem matematiky na adaptač-
ním kurzu v Kempu na Držkové.

Únor 2016
Lyžařský výcvikový kurz
Naši studenti absolvovali lyžařský výcvik 
ve středisku Kohútka v Javorníkách. Po-
časí bylo vrtkavé a předvedlo déšť i sníh, 
díky kvalitní úpravě svahu a zasněžení, 
byly podmínky pro sjezdové lyžování.

Červen 2016
Školní projektový den
Závěrem roku jsme navštívili Brno, uspo-
kojili jsme zájmy studentů obou oborů.
Den jsme začali exkurzí v hotelu Voroněž, 
kterým nás provedl banket manažer ho-
telu Oto Kubík. Prohlédli jsme si kongre-

sové prostory, stravovací úseky a jednot-
livé kategorie pokojů.
Studenti informačních technologií si při-
šli na své následnou návštěvou Vida sci-
ence centra.

Září 2016
Zahraniční letní praxe
Jako každý rok, tak i letos se naši studen-
ti zúčastnili praxí v zahraničí.
Student druhého ročníku Martin Hlaváč 
vykonával svou praxi v Norsku v oblasti 
Trollstigen. Nachází se zde moderní pro-
sklená restaurace.

Říjen 2016
Obsluhoval jsem pana prezidenta
Touto větou se mohou pochlubit studenti 
naší školy po letošní návštěvě prezidenta 
republiky
Ve dnech 4. a 6. října studenti opět  
po roce byli součástí týmu, který se sta-
ral o pana prezidenta s doprovodem 
při slavnostním obědě v Hotelu Baltaci  



Atrium***** ve Zlíně.

Červen 2017
Sportovní den – Stezka Lazy
Jelikož nám počasí přálo, mohli jsme  
se vydat na Naučnou stezku Lazy nad Zlí-
nem. Žáci si stezku prošli ve třech týmech, 
kdy každý tým měl vyplnit zadané úkoly, 
které jim byly přiděleny. Po dokončení  
NS Lazy jsme uspořádali soutěž v petan-
gue.

Listopad 2017
Pišqworky XO
Za naši školu nastoupil tým chlapců  
z 3. A, který úspěšně řešil a probojoval  
se až do semifinále, kde skončili na pěk-
ném pátém místě.

Červen 2018
Odborná exkurze v Praze
Kulturně nabitý program obsahoval 
návštěvu Václavského náměstí, Staro-
městského náměstí, ... a oba dny jsme 
samozřejmě vyplnili návštěvou v předem 
domluvených firmách – Microsoft a UPP.

Říjen 2018
Zájezd do institucí EU
Studenti 4. A se vydali do hlavních center 
evropských institucí. Čekala je přednáška  
v Evropském parlamentu v Bruselu. Obdi-
vovali nejkrásnější zákoutí města Brusel  
a navštívili Atomium

Listopad 2018
Dny otevřených dveří
Jednotlivé učebny byly vyzdobeny podle 
zaměření. Budoucí studenti se tak moh-
li seznámit se všemi předměty, které  
se u nás vyučují. 



TŘÍDA 4. A
Martin BELKA, Jan BRADA, Alexandr BUREŠ, Michael ČERMÁK,  

Petr ELŠÍK, Martin HLAVÁČ, David HEINRICH, Pavel JAROŠ,  
Petr KAMENČÁK, Barbora KRYŠKOVÁ, Denisa KUROVÁ,  

Darina LONDOVÁ, Jan ONDLEVEC, Martin PASEKA,  
Amálie PEROUTKOVÁ, Zdeněk PLÁNKA, Adéla SCHWARZOVÁ,  

Petr STANĚK, Kateřina TALAŠOVÁ 

Na jaké škole jste studoval?
Pokud se jedná o střední tak na Gym-
názium TGM ve Zlíně a vysokou školu 
jsem studoval UPOL v Olomouci.
Jaký jste byl student?
Celkem dost tichý a spíše jsem se vě-
noval tomu, co mě baví.
Pamatujete si svůj stužkovací večí-
rek?
Pamatuji, měli jsme ho ve Zlíně  
U Dvou slunečnic a byl parádní.
Budou vám vaši maturanti chybět?
Budou mi chybět, ale věřím, že  
se v životě neztratí. Na druhou stranu  
si myslím, že se nevidíme naposled.  

S většinou lidí.
Na jaký zážitek se 4. A vzpomínáte?
Asi na cestu trolejbusem z exkur-
ze ke konci 3. ročníku, kdy mě stu-
denti IT oboru přemlouvali a doufali,  
že na škole zůstanu i ve 4. ročníku.
Co byste jim poradil k maturitě?
Ať věří sami sobě a svému zdravému 
rozumu.
Co byste poradil maturantům do ži-
vota?
Každá životní zkušenost nás posiluje 
a činí nás moudřejšími.

Mgr. Antonín Ulman

třídní učitel 4. A



Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
UTB – softwarové inženýrství.
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Vývojář PC her.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Pan učitel Čechák - takový drill nemohl 
neovlivnit nikoho.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Ne.
Čeho se nejvíce bojíš?
Českého právního a politického systému. 
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Paradox.
Jaký byl váš stužkáč?
Nebyl jsem tam.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Nebudu slavit, už jsem ji měl dávno mít.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Navrátilec, který si chtěl 4. ročník zopako-
vat. Zjišťoval, jaká je maturita z matemati-
ky a rozhodl se, že si chce maturitu udělat 
raději z anglického jazyka. Rozevlátá tep-
láková souprava a rozpuštěné kudrnaté 
vlasy budou již navždy spjaty s ním touto 
školou.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
UTB – softwarové inženýrství.
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Rally jezdec.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Pan Ulman – pomáhal mi po celou dobu, 

jak ve studiu tak i v přípravě na závody v 
kulturistice, umožnil mě ohřívat si jídla a 
jíst pravidelně, jak jsem potřeboval.
Pan Světlík – velký pán s velkým srdcem. 
Díky němu momentálně jsem tam kde 
jsem. Jsem rád, že mě ukázal, kterou 
cestou jít a podporuje mě. 
Oběma patří obrovské díky, protože ne-
být těchto dvou učitelů tak dnes nejsem 
tam kde jsem.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Určitě to nepodcenit a průběžně se při-
pravovat.
Čeho se nejvíce bojíš?
Nemám strach... každou výzvu beru 
a snažím se z ní vytěžit maximum.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Zima.
Jaký byl váš stužkáč?
Řekl bych, že zajímavý.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Konečně půjdu do fi tka a naložím 
si na dřep pořádný ranec.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Odborník na kuřecí maso s rýží, člověk, 
který předčil nejenom má a mých kole-
gů očekávání, ale hlavně ty svá. Ještě 
na začátku minulého roku jsem si myslel, že 
s IT nebude mít nic společného po maturitě 
a dnes před námi stojí člověk, kterého jeho 
obor pohltil a je z něj zkušený manažer.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Podnikání – satelity.
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Popelář.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Žádný.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Nemám.

Ch
nou do práce? 

Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?

Jan Brada

19 let, Otrokovice
obor IT

Martin Belka

24 let, Zlín
obor IT

Alexandr Bureš

19 let, Zlín
obor HOT



Čeho se nejvíce bojíš?
Výšek.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Sranda.
Jaký byl váš stužkáč?
Super.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Lehnu si a budu spát.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Pan bolavá záda a jeho nekonečný příběh 
s fyzioterapeuty. Ve škole si hrající na nic 
nevědomého, ale my víme, že naplnit svou 
hlavu vědomostmi umí a zajisté u maturity 
předvede neskutečný výkon, jaký předvádí 
u benchpressu.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
MUNI/VUT - informatika.
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Hokejista.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Světlík.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Ne.
Čeho se nejvíce bojíš?
Aso slohu.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Škola, u které nikdo neví, kde je.
Jaký byl váš stužkáč?
Fajn.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Buď se zapij e smutek nebo vítězství.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Již navždy si tě budu pamatovat, jako 
toho, co váží zeleninu v Ternu. Se svou lad-
nou leností, překonává každého studen-
ta na škole, ale my dobře víme, že to není 
lenost, nýbrž jen dočasná prokrastinace. 
Doufáme, že případné výmluvy se vytratí 

a zbydou jen činy u maturity.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
UTB – softwarové inženýrství.
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Řidičem formule 1.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Pan Ulman – pomáhal mi po celou dobu. 
Pan učitel Světlík a pan učitel Ulman, kte-
ří dokázali nemožné a technicky vybavili 
školu. A pak že něco nejde! 
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
To chce klid.
Čeho se nejvíce bojíš?
Klidu.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Klid.
Jaký byl váš stužkáč?
Výborný! Bylo fajn vidět všechny i z jejich 
druhé stránky.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Hrnek Granka bodne!

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Veeeelice pohodlný člověk toto jest. Nic-
méně ve své pohodlnosti zvládá mixovat 
hudbu do neskutečných výšin. Je na něm 
vidět, že se pro něj hudba stává součástí 
života a rád bych mu tak popřál, aby tře-
ba někdy v budoucnu skládal podkresy 
pro třeba i hollywoodské fi lmy.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Na vysokou školu jsem se hlásil na UTB

Michael Čermák

20 let, Zlín
obor IT

Petr Elšík

19 let, Březová
obor IT

David Heinrich

20 let, Zlín
obor IT



softwarové inženýrství a zároveň hned 
po maturitě se přidávám do podnikání 
k jednomu známému do rozjetého pod-
niku. Bude se jednat o tvorbu webových 
stránek.
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Advokát, neboť jednání s lidmi mě baví.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Dalo by se to rozdělit na dvě skupiny – 
na odborné a na maturitní předměty. 
V maturitních předmětech rozhodně 
nejvíce pí Adamcová a pí Novotná, neboť 
mi přij de že se jedná o dva učitele, kteří 
se nás doopravdy snaží připravit na ma-
turitu. Nejedná se o to, že by mě ovlivnili, 
ale o to že se nás doopravdy snaží něco 
naučit. V odborných předmětech rozhod-
ně p. Ulman a p. Světlík skrze výuku a cel-
kovou práci pro školu.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Dle mého názoru je důležité si vypracovat 
všechny otázky a podklady k maturitě. 
Kdybych se začal učit maturitní otázky 
v září tak můžu říct že za 2 měsíce bych 
si nic nepamatoval.
Čeho se nejvíce bojíš?
Skrz maturity rozhodně slohové práce 
a didaktického testu.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Škola každým rokem získá určitý rozvoj, 
ale prestiž školy neodpovídá prestiži, kte-
rou se škola prezentuje.
Jaký byl váš stužkáč?
Bez odpovědi.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Bez odpovědi.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Člověk, co se velmi rád směje a má rád 
svou práci. Práci číšníka v jednom nejme-
novaném baru, kde se již několikrát zjevili 
naši pedagogové, mě nevyjímaje. Snad tě, 
ale tvůj studovaný obor zaujme natolik, že 
by ses raději věnoval IT, než kariérnímu 
růstu v číšničině“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Čišník trollstigen café.
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Dřevorubec.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Antonín Ulman. Úžasný člověk a učitel, 
který mi vždy pomohl.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
No stress.
Čeho se nejvíce bojíš?
Nudy.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Cirkus.
Jaký byl váš stužkáč?
Super!
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Metalfest.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Pokud jsme tady mluvili již o pohodlnosti 
a mít věci na háku, tak se bavíme o tom 
správném člověku. Věčně usměvavý, ales-
poň na mě, protože ho neučím. Cestovatel 
po Norsku a v budoucnu i dočasný dekora-
tér norských domovů, za pomoci prodeje 
vánočních stromků. Přeji ti abys vydržel, 
udělal maturitu a poté se věnoval všemu, 
po čem jen sníš.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Rovnou do práce: práce s hardwarem 
a softwarem.

Martin Hlaváč

19 let, Zlín
obor HOT

Pavel Jaroš

19 let, Otrokovice
obor IT



Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Popelář, astronaut.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Pan učitel Ulman, protože se s ním můžu 
bavit o čemkoliv a je ochotný mi pomoct, 
když si nevím rady. Pro mě je to píše ka-
marád než učitel.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Žádný nemám jenom se učit.
Čeho se nejvíce bojíš?
Didaktického testu a ústní zkoušky z ČJ.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Nové počítače, praxe v zahraničí, nové 
technologie, které škola přináší.
Jaký byl váš stužkáč?
Velice zábavný.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Ožeru se, jak dobytek.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Velký hráč počítačových her a Xboxu. Sám 
našel zalíbení ve tvorbě fi lmových videí 
a snad jej tato idea neopustí. Jinak jeden 
z hlavních obchodníků, co se týká nákupu 
baget ve škole i pro své kolegy ve třídě.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
VUT obor mechatronika, podnikat při 
studiu.
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Astronaut, ninja nebo být jako táta (vést 
fi rmu).
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Antonín Ulman, Jaromír Světlík, Šárka 
Adamcová – netřeba slov.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Nebýt zbytečně vystresovaný, rozdělit 
si práci do kroků a postupně se učit.
Čeho se nejvíce bojíš?

Literatury, zkoušení z knížek
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Popravdě název Baltaci mi přij de lep-
ší, protože když student chce studovat 
IT obor, nelíbí se mu, když se škola jmenu-
je „hotelová“.
Jinak se mi vybaví náš „Toník“ a pan Jaro-
mír Světlík, jelikož s těmito lidmi se škola 
neskutečně posunuje dopředu. 
Jaký byl váš stužkáč?
No, do teď si toho moc nepamatuji. Mys-
lím si, že se nám docela povedl.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Pozvu učitele na pivo a na chvíli někam 
odcestuji, abych zjistil, co ve skutečnosti 
chci v životě dělat. 

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Vyrovnaný člověk, který jezdí přes téměř 
celou republiku, aby mohl být se svou pří-
telkyní. Odborník na vizualizace, jež před-
čí svým umem nejenom mě, ale i kdejaké 
odborníky ve svém oboru. Popřeji ti jen 
tak dál a třeba někdy budu pracovat já pro 
tebe.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Záleží, jak dopadne maturita. Potom 
budu řešit co dál, ale nebráním se ani jed-
né možnosti.
Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá?
Policistkou.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Pan učitel Čechák, který mě učil 4. roky 
počítače. Vlastně jsme společně otevřeli 
obor Informační technologie. 
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Učit se a vše si včas zopakovat.
Čeho se nejvíce bojíš?
Nejvíce se bojím, že se mi nepodaří udělat
maturitu. A stáří.

Petr Kamenčák

19 let, Vizovice
obor IT

Barbora Kryšková

21 let, Zlín
obor IT



Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Zima, stále jiní učitelé a 5 let mého života.
Jaký byl váš stužkáč?
Stužkáč byl podle mého názoru dobrý.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Takovým způsobem, že mě nikdo týden 
doma neuvidí.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Opět jeden z našich navrátilců, který 
si chtěl stužkovací večírek zopakovat 
a vrátit se kvůli práci na nové technice. 
Pozitivní člověk, jež pomáhá doma s prací 
svým rodičům a ve světě se určitě neztra-
tí.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Do práce, pro začátek v obchodě, později 
práce v oboru.
Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá?
Letuškou.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
P. uč. Adamcová - připravuje pro nás 
nové materiály k procvičení, motivace 
ke studiu, vždy dokáže pomoct; p. uč. 
Krajňanská - dobrá příprava k maturitě, 
vysvětlí učivo, věnuje nám i svůj volný čas 
pro možnost studia mimo vyučování.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Doučování, průběžné opakování, využití 
konzultačních hodin.
Čeho se nejvíce bojíš?
Ústní zkoušky z angličtiny.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Dva odlišné maturitní obory, dobrý kolek-
tiv v naší třídě, fajn učitelé, kamarádi.
Jaký byl váš stužkáč?
Myslím si, že dobrý. Každý si ho užil pod-
le sebe a myslím, že jsme si s některými 

po něm začali ještě více rozumět a pomá-
hat si.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Udělám oslavu pro rodinu a určitě také 
oslavu pro kamarády a známé a půjdeme 
na párty.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Slečna, jež svůj čas velmi ráda tráví 
ve škole, nebo alespoň tabulky o docház-
ce mi to říkají. Nekonfl iktní člověk, který 
se umí naučit a u maturity nebude mít se-
bemenší problém uspět.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Do práce. To ještě uvidím, záleží na ma-
turitě
Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá?
Kadeřnice.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Asi žádný.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Bohužel nemám.
Čeho se nejvíce bojíš?
Budoucnosti.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Noví kamarádi/kamarádky.
Jaký byl váš stužkáč?
Myslím, že vydařený.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Dovolenou.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Má to sem jistě z daleka, nicméně i tak 
se snaží trávit ve škole, co nejvíce času, 
alespoň v rámci možností, i když do tělo-
cviku se jí moc nechce chodit. Rád bych 
ti popřál, abys byla u maturity úspěšná, 
hlavně proto musíš udělat sama za sebe 
co nejvíce.“

Denisa Kurová

20 let, Napajedla
obor HOT

Darina Londová

18 let, Liptál
obor HOT



Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Karlova Univerzita - Asij ská studia - Ja-
panologie
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Veterinář, ale postupem času se projevily 
mé jazykové a technické schopnosti, tak 
jsem se rozhodl vydat cestou IT a tlumo-
čení z Japonštiny.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Pánové Jaromír Světlík a Antonín Ulman, 
kteří umí dokonale motivovat a podpořit 
člověka v jeho cílech.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Pokud možno zachovat chladnou hla-
vu. Pokud člověk bez problémů prochází 
celé 4 roky tak je malá pravděpodobnost, 
že by maturitu nezvládl. Dále je potřeba 
si vyfi ltrovat co umím více a co umím 
méně a podle toho se připravit. Je ale 
kontraproduktivní sedět nad učebnicemi 
10 hodin denně v kuse a stresovat se.
Čeho se nejvíce bojíš?
Ústní zkouška z ČJ z důvodu toho, že 
mne nezaujala téměř žádná kniha z naše-
ho seznamu četby a tudíž vybrané knihy 
do sebe spíše hustím než abych si jejich 
čtení opravdu užíval.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Vesměs mladý a přívětivý učitelský kolek-
tiv a velmi kladné vztahy učitelů ke stu-
dentům.
Jaký byl váš stužkáč?
Přij atelný. Své rezervy měl, ale nebylo 
to nic, co by jej zásadně negativně ovliv-
nilo.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Pokud možno v okruhu spolužáků a ro-
diny a jestli to okolnosti dovolí tak klidně 
i trochu divoce.

Slova třídního na stužkovacím večírku:

„Člověk, který se snaží prorazit v japon-
štině a obětuje tomu hromadu volného 
času. Před svým snem studovat na škole 
japonštinu a případně žít v Japonsku, mu 
stojí teď důležitá překážka a to maturita, 
tak mu popřejme, ať ji zvládne a následně 
zvládne i důležitou zkoušku u splnění své-
ho snu.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Chystám se po škole rovnou do práce, 
jedná se o správu sítě.
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Voják.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Jaromír světlík. Poradil mi téma webu 
pro moji maturitní práci. 
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Nebát se, doučit se co nevím a co vím 
si aspoň přečíst a rozjasnit v hlavě.
Čeho se nejvíce bojíš?
Slohu, zrovna slohy do českého jazyka mi 
nikdy nešly.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Pohodová škola, ve které se i přesto člo-
věk naučí, co potřebuje.
Jaký byl váš stužkáč?
Fajnový, byla to zábava.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Panák a kytara

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Další člověk, jež žij e hudbou. Doteď ještě 
nevím, jestli jej budu vídat v nějaké fi rmě 
jako ajťáka nebo jako muzikanta, který 
hraje ve své kapele. Se svým jedinečným 
stylem oblékání, je jistě jedním z nepře-
hlédnutelných lidí na škole.“

„Člověk, který se snaží prorazit v japon-

japonštinu a případně žít v Japonsku, mu 

zvládne i důležitou zkoušku u splnění své-

Jan Ondlevec

22 let, Zlín
obor IT

Martin Paseka

20 let, Otrokovice
obor IT



Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Do práce. Ještě se rozmýšlím z více vari-
ant.
Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá?
Tanečnicí.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Paní učitelka Turnerová, hodiny němčiny 
mě s ní vždy bavily.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Hlavně to nevzdat a věřit si.
Čeho se nejvíce bojíš?
Nevím.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Dobří učitelé.
Jaký byl váš stužkáč?
Skvělý.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
S kamarády.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Určitě by ráda prorazila v zahraničí, tře-
ba v takovém Německu, kde by si mohla 
splnit pracovní sen, alespoň pro určitou 
část svého života. Co vy víte, třeba ji i ně-
kdy uvidíme v některé z cestovek, hotelů 
nebo aerolinií. Drž se své cesty a neohlížej 
se za minulostí, ale hlavně se teď soustřeď 
naplno škole, ať to zvládneš.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Vysoká škola - Západočeská univerzita 
v Plzni (Informatika), Vysoká škola fi nanč-
ní a správní (Aplikovaná informatika).
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?

Vrchním diktátorem; učitelem.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Nikdo.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Ne.
Čeho se nejvíce bojíš?
Ničeho.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Nic.
Jaký byl váš stužkáč?
Docela fajn.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Maturita není důvod k oslavám.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Jedinečná osobnost ve své třídě, člověk 
schopný poradit s čímkoli, avšak svým 
způsobem, jemu vlastní. Ve svém volném 
čase, příležitostný nabourávač počítačo-
vých sítí a tvůrce webových aplikací. Jako 
jediný, který si u maturity zvolil matemati-
ku, proto ti popřeju, vyber si jen to nejlepší 
pravítko a tužku.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Vysoká škola obchodně podnikatelská.
Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá?
Princezna.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Adamcová - dokáže motivovat, osobní 
přístup.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Konzultační hodiny.
Čeho se nejvíce bojíš?
Pavouků, hadů.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
:)
Jaký byl váš stužkáč?
Nevím, ale kocovina byla velká.

Vrchním diktátorem; učitelem.

studiu a proč?
Amálie Peroutková

19 let, Lukov
obor HOT

Zdeněk Plánka

18 let, Zlín
obor IT

Adéla Schwarzová

21 let, Zlín
obor HOT



Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Víno, ženy a zpěv.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Svérázná osoba své třídy, jež je největším 
vlastníkem omluvenkových listů na škole. 
Doteď není spočítáno kolik jich ve skuteč-
nosti vlastní, ale jsem si jistý, na každé 
roční období má alespoň jeden. Popřeju 
pevné nervy u maturity a snad se potkáme 
v budoucnu i mimo jednu známou franšízu, 
která vaří rychlé občerstvení.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Rovnou do práce, do fi rmy ZSTUDIO.
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Astronautem.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Učitelé IT, protože se nás snažili posou-
vat dál v našich možnostech.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Není třeba.
Čeho se nejvíce bojíš?
Didaktického testu z ČJ.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Jako škola obecně se mi vybaví ranní 
vstávání.
Jaký byl váš stužkáč?
Parádní.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Oslava bude trvat alespoň 2 dny.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Doposud jako jediný výherce počítačo-
vého turnaje na škole. Což se může v bu-
doucnu změnit. Nicméně o svoji budouc-
nost má zájem a jedním z lákadel je pro 
něj věnovat se grafi ce. Tak hlavně, aby mu 
to vydrželo a pokračoval v budování své 
kariéry.“

Chystáš se na vysokou školu nebo rov-
nou do práce? 
Chci jít na vysokou školu Ambis podobor 
podnikání do Brna.
Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá?
Úspěšnou.
Který učitel tě nejvíce ovlivnil při tvém 
studiu a proč?
Těžko říct.
Máš nějaký „recept“ na přípravu k matu-
ritě?
Nebýt ve 100% stresu a učit se.
Čeho se nejvíce bojíš?
Maturity.
Co se ti vybaví, když se řekně Střední 
škola Baltaci?
Vzpomínky z prváku.
Jaký byl váš stužkáč?
Skvělý – příjemná atmosféra, lidi se dob-
ře bavili. Akorát škoda že loňským čtvrťá-
kům došlo víc učitelů a neřídilo jich tolik, 
kdežto u nás naopak.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Opij u se.

Slova třídního na stužkovacím večírku:
„Minulý rok obletovaná, jež si nakonec své-
ho prince zvolila. Její zvláštní omlouvání 
na akce, jež budou probíhat nikdy neza-
pomenu. Fanoušek Zlínského fotbalového 
týmu, jež se nebál zavítat i do vzdáleného 
Dánska. Tak hlavně, aby se její fandění 
promítlo i do vynaloženého úsilí získat ten 
tak důležitý papír, který potřebuje neje-
nom ona, ale i vy všichni.“

Petr Staněk

18 let, Otrokovice
obor IT

Kateřina Talašová

19 let, Otrokovice
obor HOT
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