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SOŠ Multimediálních studíí 

Na začátku trochu čísel. V novém školním roce zbývá ještě „dobrat“ poslední třídu osmiletého gymnaziálního studia a škola bude naplněna na plánovanou 
kapacitu 350 žáků. Zhruba 160 žáků bude na gymnáziu a 190 na střední odborné škole s obory vzdělávání Multimediální tvorba a Design a nová média. 
Kdo by si byl představil, že po 30 letech existence tady tehdy nová škola ještě bude a že o studium na ní bude takový zájem. Moc nás to těší a zároveň  
zavazuje. Jsme moc rádi, že v rámci vzdělávacích služeb (škol) můžeme nabízet velmi atraktivní obory, které učíme s využitím moderních technologií  
a ve spolupráci s odborníky z praxe. Získat pro školu lidi, kteří se dnes a denně tím, co ve škole učí, i živí, je nejednoduchý úkol. Spolupráce není o jednom, 
dvou workshopech za rok, ale o systematické výuce, kterou žáci nesmírně oceňují a která je baví. Moc si těchto spolupracovníků vážím, protože kvalita školy 
se realizuje především prostřednictvím lidí zapojených do pedagogické práce. Spolu s našimi šikovnými interními vyučujícími, bez kterých by škola nemohla 
na odpovídající úrovni fungovat, vytváříme tým, který má i do budoucna co nabídnout. Přesvědčte se sami, jak fungujeme v roce 30. výročí založení školy.…

Zdraví vás

Zbyněk Lukavec, ředitel školy

Slavíme 30 let

EKO Gymnázium
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EKO Gymnázium

Slavnostní zahájení školního roku
Stalo se již tradicí, že žáci primy a prvních ročníků  
SOŠ Multimediálních studií slavnostně zahájí školní rok  
na poděbradské radnici. Opět jsme měli čest přivítat vedle žáků  
i jejich rodinné příslušníky a popřát hodně studijních úspěchů.  
Oficiální části se kromě třídních učitelů a ředitele školy  
Ing. Zbyňka Lukavce zúčastnil starosta města Jaroslav Červinka,  
který pronesl k přítomným pár vřelých slov. Žáci primy obdrželi 
studijní průkazy a navíc osvědčenou učební pomůcku, kterou  
se iPad v dnešní technické době stal. Nově příchozím žákům  
přejeme úspěšný start na naší škole a dobrý třídní kolektiv.
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EKO Gymnázium

Primáni a studenti prvních ročníků SOŠ vyrazili vstříc společným 
zážitkům do Velké Úpy. Kromě sportovních a stmelujících aktivit 
zvládli i výšlap na Sněžku. Vzniklé kolektivy a navázaná přátelství 
je budou provázet až k maturitě.

Adaptační kurz
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Úspěšnost přijetí na vysoké školy byla stoprocentní. Volba  
nejčastěji směřovala na ty často vyhledávané  
(Univerzita Karlova, Univerzita Hradec Králové, ČVUT, Univerzita 
Palackého v Olomouci), ale i na specifické svým zaměřením  
či soukromé (Konzervatoř Jaroslava Ježka, Vysoká škola  
ekonomie a managementu). Mezi preferované obory patřily 
sociologie, ekonomie, historie, autorské psaní a další. Přejeme 
našim absolventům hodně úspěchů v dalším studiu i zúročení 
toho, co se naučili u nás.

Kam mířily kroky našich EKO maturantů
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Filmaři z řad našich studentů nezaháleli ani o prázdninách.
Tým složený z příznivců audiovizuální tvorby z druhého i třetího 
ročníku SOŠ a letošních maturantů vyrazil na filmové soustředění 
do Nových Hradů. Malebné prostředí jižních Čech bylo jasnou 
volbou při výběru destinace pro natočení hraného filmu „Braši,  
v Hradech straší“ podle vlastního studentského scénáře.  
Při natáčení byla používána profesionální filmová technika, 
kterou škola pořídila do výuky. Akci zaštítil a zároveň pomohl 
po odborné stránce pedagog a kameraman Jiří Petrů. Film ještě 
čeká dlouhá a náročná cesta do finále. V září se bude stříhat, 
aby mohl být následně prezentován na mezinárodním filmovém 
festivalu Střekovská kamera.

Natáčelo se i o prázdninách
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Keňského chlapce adoptovala tehdejší tercie v roce 2019  
prostřednictvím organizace Centrum narovinu. V následujících  
letech se finančně zapojili škola, žáci ostatních tříd  
a pedagogický sbor. Těší nás, že díky nám chlapec získal šanci 
na hezké dětství a úspěšný život. Důkazem, že se mu daří dobře, 
je dopis od jeho matky Josephin.

Austine z Keni
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Absolventi Multimediální tvorby se vrátili na školní půdu,  
aby se se současnými čtvrťáky podělili o zkušenosti z přijímacích 
zkoušek, ze studia na VŠ nebo jaké to je zároveň studovat  
prezenčně, pracovat v grafickém studiu pro CNN Prima News  
a učit na naší škole.

Beseda s absolventy
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Národní hoří!
V pondělí 26. 9. 2022 se třída tercie vydala po stopách vzniku  
a realizace vlastenecké myšlenky vybudovat klenot české kultury, 
umění a jazyka – Národní divadlo.

Jak se vše odehrálo, kdo se na budování divadla podílel,  
jak se sháněly finance a proč vyhořelo, se žáci tercie dozvěděli  
z různých interaktivních úkolů. Prošli si divadlo od sklepení  
po střechu, při plnění úkolů si vyzkoušeli různé dovednosti,  
průvodcem jim byl sympatický Lukáš. Dozvěděli se vše,  
co je zajímalo. Získané znalosti využijeme a budeme prohlubovat 
v rámci hudební výchovy i českého jazyka či dějepisu. Děkujeme 
organizátorům za tvořivou dílnu, která byla nejen poučná,  
ale i zábavná.

Barbora Herciková, učitelka
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EKO Gymnázium

Středočeský atletický pohár
Chlapecké družstvo získalo 3. místo! Vítězství přinesla čtveřici 
chlapců (Raška, Scholz, Suttner, Černovský) štafeta na 4x200 m.

Mezi jednotlivci byli v jednotlivých disciplínách úspěšní Adam 
Raška (60 metrů a skok daleký – 1. místo), Gabriela Russová 
(200 metrů – 3. místo), Martin Červinka (skok vysoký – 3. místo) 
a Natálie Pavlíková (skok vysoký – 2. místo).

Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
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Dnes jsme se mohli po delší covidové přestávce opět podívat 
do Rudolfina na koncert České studentské filharmonie s názvem 
Kroky do nového světa - Od Pacifiku k West Side story.

Moc jsme si to tam užili a překvapilo nás, jak rychle čas utíkal, 
když jsme se zaposlouchali do nádherné hudby, kterou  
symfonický orchestr hrál a my jsme byli do hudebního děje umně 
dirigentem vtaženi. Doufáme, že se na podobný koncert  
dostaneme brzy znovu, protože to byl neskutečný zážitek.
 
Bibiana Marešová, kvinta

Koncert v Rudolfinu
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Unikátní workshop připravilo pro druhý ročník Multimediální  
tvorby Muzeum města Ústí nad Labem.

Studenti si vlastnoručně vyrobili cameru obscuru, která je považo-
vána za předchůdce fotoaparátu, a vyzkoušeli s ní fotografovat. 
Pořízené snímky vyvolali klasickým mokrým procesem (vývojka, 
ustalovač, voda), který si většina vyzkoušela poprvé v životě.

Workshop, který je součástí výuky odborného pedagoga Jiřího 
Petrů na téma Začátky kinematografie, měl ve třídě velký úspěch 
a každý student si na památku odvezl vlastnoručně pořízenou  
fotografii. Na návštěvu ústeckého muzea se může těšit i třetí  
ročník oboru Design a nová média.

Camera Obscura
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LUSTR
Mezinárodní festival ilustrace a komiksu navštívili studenti  
2., 3. a 4. ročníků SOŠ. Nasbíranou inspiraci využijí při vlastní 
kreativní tvorbě a v hodinách odborných předmětů.
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EKO Gymnázium

Srdíčkový den
Tým žáků ze SOŠ a EKO pomohl organizaci Život dětem vybrat 
krásných 2602 Kč.
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Součástí prezentace školy pro letošní uchazeče se opět staly 
billboardové plochy a mobilní reklama. Autobusy s naší grafikou 
denně vyráží směr Nymburk, Kolín, Praha a Hradec Králové.

Náborová kampaň SOŠ
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EKO Gymnázium

V lednu 2023 se bude konat volba prezidenta České republiky. 
Naše škola se zúčastní Studentských voleb, ve kterých budou 
naši studenti volit prezidenta „nanečisto“.

Studentské volby
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V kvartě se v říjnu uskutečnila již druhá vědecká konference, 
která volně navázala na tu první z loňského školního roku. Výběr 
příspěvků byl ovlivněn tentokrát dobrovolným aktivním zapojením 
do programu. Komunikační a argumentační dovednosti  
přednášejících byly celkově na velmi dobré úrovni, některé  
příspěvky mimořádně kvalitní. Trénink schopností představit  
své téma při dodržení formálních zásad odborného stylu  
byl hlavním cílem a současně přínosem pro praktické zvládnutí 
učiva o výkladu v rámci komunikační a slohové výchovy.  
Rozšíření poznatků z různých vědních oborů bylo pro všechny 
účastníky přidanou hodnotou, která nebyla zanedbatelná.

Dagmar Lukavcová, učitelka

Vědecká konference II.
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Žáci devátých tříd stojí každoročně před důležitým rozhodnutím, 
které může ovlivnit celý jejich budoucí život. Vybírají si střední 
školu či učiliště. A že to není lehké, to nám školám dokazují  
při návštěvě tzv. burz škol. Naším úkolem je představit obory, 
které nabízíme, aby se uchazeč dokázal orientovat a správně 
rozhodnout. V letošním roce jsme navštívili například Jičín,  
Pardubice, Kutnou Horu, Kolín, Nymburk a další.

Burzy škol
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V letošním roce se třídy prima, sekunda a tercie opět zúčastnily 
mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. Téma 
letošního ročníku je „Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení“. 
Projekt každoročně vyhlašují slovenský Národný inštitút  
vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Letos 
se přihlásilo 1 038 škol s celkovým počtem 119 813 žáků,  
a to z České republiky 380 škol s celkovým počtem 36 149 žáků 
a ze Slovenské republiky 658 škol s celkovým počtem 83 664 
žáků. Naší partnerskou školou, se kterou si žáci vyměňují  
vlastnoručně vyrobené záložky do knih, je Gymnázium Varšavská 
cesta 1 v Žilině.

Věříme, že cílem projektu nebude jen vzájemné předání záložek, 
ale i navázání dlouhodobější spolupráce.

Barbora Herciková, učitelka

Záložka do knihy spojuje školy
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Kvarta navštívila poděbradskou úpravnu vody
Exkurze se odehrála v rámci předmětu Člověk a svět práce.  
Učitelka předmětu Martina Švejcarová Bejšovcová slibuje,  
že se nejedná o ojedinělou akci a žáci navštíví i další zajímavá 
místa a firmy.
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Nepodceňujeme potřebu budovat dobré vztahy a zdravé klima 
ve třídách. Školní psycholožka a speciální pedagožka  
připravily program zaměřený na dynamiku třídy, podporu  
vzájemné spolupráce, empatie, komunikačních dovedností  
a pozitivního vztahového klimatu, ale také na rozvoj sebepoznání 
a poznávání druhých. Akce se tentokrát konala v primě.

Budujeme dobré vztahy ve třídě
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Žáci tercie se stali asistenty dětem se speciálními vzdělávacími  
a výchovnými potřebami. Projekt Setkávání realizujeme  
každoročně se Speciální ZŠ Poděbrady.

Projekt Setkávání
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Přínosem byla studentům SOŠ výstava Ivany Štenclové  
v poděbradské galerii GALK. Současná česká umělkyně tvoří 
prostorové koláže a k jejichž zhotovení využívá nejmodernější 
digitální a laserové technologie.

Inspirace v GALK
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V pondělí 31. 10. se žákyně kvinty Jiřina Pačandová zúčastnila 
Středoškolské ekologické konference na MŠMT v Praze,  
která je zaměřena na prezentace žákovských badatelských prací  
s problematikou životního prostředí a udržitelného rozvoje.  
V práci s názvem Fenologická pozorování se autorka zabývala 
sledováním změn u pěti druhů dřevin v průběhu měsíce února  
a března. Své prezentace a následných odpovědí na otázky  
z publika se Jiřina zhostila s přehledem a úspěšně tak  
reprezentovala naši školu, která se právem jmenuje  
EKO Gymnázium.

Bohdana Glierová, koordinátorka EVVO

Ekologická konference
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EKO Gymnázium

Studenti medicíny přednášeli žákům SOŠ a EKO o důležité funkci 
kůže a jak o ni pečovat.

Zdravá kůže & akné
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Opět jsme spustili školní e-shop, který nabízí zajímavý sortiment 
oblečení s logem EKO Gymnázia. Aktivní bude pouze 14 dnů, 
proto neváhejte a vyřiďte svoji objednávku včas.

Oblečení EKO opět v prodeji
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Naše škola se již více jak deset let účastní programu Recyklohraní 
aneb Ukliďme si svět. Jedná se o dlouhodobý školní projekt,  
který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením 
na třídění a recyklaci odpadů. Za sběr vysloužilých baterií  
a elektrozařízení získávají školy body, které mohou proměnit  
za ceny. V měsíci říjnu jsme pro třídy gymnázia vyhlásili soutěž 
ve sběru malých vysloužilých elektrospotřebičů. Za týden jsme 
nasbírali 9 bagů, tj. 18 červených popelnic drobného  
elektroodpadu! Zasloužené prvenství si odnáší septima, v těsném 
závěsu se umístila tercie a na třetím místě skončila prima.  
Nejlepšími sběrači se stali: Valentýna Vondráčková z primy, 
Tereza Šulková z tercie a Petr Vencl ze septimy. Vítězná septima 
si vybojovala den ředitelského volna, který využije ke společné 
exkurzi. Sběrem starého elektra snížila naše škola ekologickou 
stopu, kterou za sebou všichni zanecháváme, a přispěla  
tak nemalou měrou k ochraně životního prostředí a udržitelnému 
rozvoji.

Bohdana Glierová, koordinátorka EVVO

Soutěž ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů  
o den ředitelského volna
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V polovině října jsme se se sextou vypravili na dlouho  
očekávanou exkurzi pořádanou v rámci biologie do Národního 
hřebčína v Kladrubech nad Labem. Po našem příjezdu  
se nás ujala zootechnička Ing. Jitka Raichová a provedla nás 
téměř celým areálem, kam se běžný návštěvník nedostane.  
Ocitli jsme se tak na pastvinách s neposednými hříbaty, ve stájích 
s dospělými koni i v zázemí, kde se uchovává materiál  
pro inseminaci klisen. Starokladrubský kůň představuje jedno  
z nejstarších plemen koní na světě. Chová se více jak 400 let  
a je zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 
Starokladrubský kůň se rodí tmavý a v dospělosti je naopak  
krásně bílý. Má typickou klabonosou hlavu a byl využíván  
pro ceremoniální účely císařského dvora a vysokých církevních 
hodnostářů. Dnes ho uvidíme při různých slavnostech a kulturních 
akcích a je pomocníkem i jízdní policie. Z exkurze jsme se vraceli 
s novými vědomostmi, ale i pozitivními emocemi, které v nás tato 
vznešená zvířata bezpochyby zanechala.

Bohdana Glierová, učitelka

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
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Předmět Navrhování a realizace, vyučující Leona Kubišová, návrhy do soutěže POPAI

AFASF

Kateřina Brodská, MMT4 Jakub Řídký, MMT3Jakub Ivančo, MMT3
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Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

Annemarie Bušinová, MMT3Kateřina Vacková, MMT3Filip Cvejn, MMT3

Michaela Želichovská, MMT4Kamila Sobotková, MMT3 Veronika Novotná, MMT3

Předmět Navrhování a realizace, vyučující Leona Kubišová, návrhy do soutěže ADRA
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Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
Vyučující Leona Kubišová, praktické cvičení pro Hotelovou školu Poděbrady

Žofie Vopálenská, MMT3Ondřej Skořepa, MMT4Alice Šandová, DNM3

Martin Červinka, MMT4Kateřina Brodská, MMT4 Eliška Přesličková, DNM3

Barbora Kunášková, MMT3
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Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

Aleksandr Krasnov, MMT2Dominik Chvala, MMT2Jan Koukl, MMT1

Laura Bachová, MMT1Štěpán Gavlovský, MMT1Ondřej Viceník, MMT1

Předmět Výtvarná příprava, vyučující Pavlína Martínková, téma Studijní kresba
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SOŠ Multimediálních studíí 

Předmět Výtvarná příprava pro média, vyučující Pavlína Martínková

Rozálie Matějčíková, MMT1 Kateřina Marková, MMT1 Hana Zoufalá, MMT1
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Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
Předmět Prostorová tvorba, vyučující Pavlína Martínková

Dominik Chvala, MMT2Zuzana Doskočilová, DNM1

Tereza Vacková, DNM2 Michal Adamec, MMT1



Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

SOŠ Multimediálních studíí 

Předmět Figurální kresba, vyučující Pavlína Martínková

Eliška Šedivá, MMT2 Lukáš Soukup, MMT2



SOŠ Multimediálních studíí 

Leontýna Melicharová, MMT1Štěpán Gavlovský, MMT1Laura Bachová, MMT1

Kateřina Anna Pažoutová, MMT1Marcela Nováková, MMT1Ela Hušková, MMT1

Předmět Grafický design, vyučující Šimon Chloupek

Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci



Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

SOŠ Multimediálních studíí 

Andrea Procházková, MMT4

Předmět Digitální design, vyučující Jan Strnad

Michaela Želichovská, MMT4

Jakub Munzar, MMT4



Obsah: Monika Martínková
Grafika: Adéla Takačová, Eliška Rybářová

www.ekopodebrady.cz ■ www.mm4you.cz ■ facebook.com/ekomt2011 ■ instagram.com/ekommt


