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A děje? Covid nám zase zatápí, chybějí žáci ve škole, chybějí učitelé. Nemoc, karanténa, stále dokola se střídá 
prezenční, distanční a nově hybridní výuka. Divný termín, dnes média hovoří o hybridní válce mezi velmocemi a my 
tak oficiálně nazýváme výuku podle chytré horákyně, ani oblečená a ani nahá, ani bosá a ani obutá, ani prezenční 
a ani distanční. Část žáků je ve třídě a zbylí se učí na dálku. Není to jednoduché na obou stranách, ale věřím, že se s 
tímto náročným obdobím se ctí vyrovnáme.
Blíží se konec roku a s tím spojené bilancování, co se povedlo a co by se dalo udělat lépe. K posouzení situace, jak 
je na tom naše škola, jistě přispěla komplexní inspekce ČŠI, která u nás proběhla na přelomu listopadu a prosince. 
Že to nedopadlo vůbec špatně, svědčil závěrečný inspekční pohovor. V mnoha směrech je naše škola vnímána jako 
nadstandardní, a to nás těší. Až budu mít v ruce inspekční zprávu, určitě se s vámi o výsledky podělím.
Konec roku je ale také spojen s jedním z nejkrásnějších svátků v roce, s Vánocemi. Kéž jsou ty letošní pro vás všechny 
plné klidu, pohody, vzájemné lásky a porozumění. 
Přeji vám hlavně hodně zdraví a sil do dalších nevyzpytatelných dnů.

Zdraví vás

Zbyněk Lukavec, ředitel školy

jedeme dál, jako by se nic nedělo…



Dobré nápady by se měly realizovat. Trojice autorů z tercie pokračuje 
v sérii podcastů i v letošním roce. V pořadí 9. epizoda EKOcastu 
přináší kromě tradičních informací z domova a ze světa rozhovor s 
hudebníkem Petrem Kroutilem, který vznikl v zákulisí během festivalu 
Soundtrack. Autoři Michal Hamtil, Matěj Paráček a Lukáš Paskovský z 
tercie už pilně pracují na dalším podcastu.

ekocast pokračuje

9. epizoda



projekt rozhovory

Literární hodiny v tercii máme pestřejší díky dvojicím, které si připravily 
rozhovory se spisovateli, významnými osobnostmi literární historie i sou-
časnosti. Žáci dostali široký prostor pro rozvoj tvořivosti a fantazie, samo-
statnou práci v minitýmech, vlastní volbu spisovatele či spisovatelky. Za-
dání poskytuje příležitost pro různorodé uchopení obsahového zaměření 
i formy rozhovoru, včetně jazykové roviny, ve které se bude odehrávat. V 
prvních projektových příspěvcích jsme zhlédli originální zdramatizovaný 
dialog s autorem příběhů o Medvídkovi Pú A. A. Milnem, dalším byl vyda-
řený podcast se Zdeňkem Svěrákem. Příště nás čekají rozhovory o život-
ních cestách a autorských osudech B. Hrabala, K. Čapka, K. Maye, H. Kelle-
rové a dalších.  „Laťka byla nastavena velmi vysoko,“ zaznělo s uznáním při 
společném hodnocení prvních rozhovorů ve třídě od Michala. Ostatní mu 
dali jednomyslně za pravdu, a tak se už nyní společně těšíme na další skvě-
lé rozhovory.



projektový den jiří z poděbrad

Pamatujete si anketu vytvořenou za účelem zjistit, jak jsme na tom 
s povědomím o králi Jiřím z Poděbrad? Vznikla u příležitosti 550. 
výročí jeho úmrtí. Ze stejného důvodu jsme v listopadu realizovali 
projektový den Jiří z Poděbrad. Žáci nižšího gymnázia spolu  
s pedagogy připravili bohatý program plný hudebních a tanečních 
vystoupení, prezentací, tematického čtení apod. Program přišel 
zhlédnout i sám král Jiří s chotí.



projektový den jiří z poděbrad



projektový den jiří z poděbrad



naše obec, region, kraj

Každoroční podzimní projekt v primě, který startuje další výukové 
aktivity podobného typu nejen v rámci předmětu Výchova k ob-
čanství. Představit místo, kde žiji, jeho historii, osobnosti a další za-
jímavosti o obci, regionu nebo kraji. To je cílem projektu, který má 
zprostředkovat nejrůznější pohledy žáků zcela libovolnou, mnohdy 
velmi originální formou. Komentovanou prezentací, autorským vi-
deem, fotokoláží, vytvořenými modely historických objektů aj. Ne 
všichni primáni jsou místní, o to pestřejší jsou projektové výstupy. 
V první „projektové vlně“ jsme se seznámili vedle Poděbrad také s 
Nymburkem a obcemi Sloveč nebo Vítězov.  



naše obec, region a kraj



Nápad sexty zrealizovat Halloween ve škole se uskutečnil ve spolupráci se 
školním parlamentem. Obdivovali jsme nápadité kostýmy a krásně vyzdobené 
třídy. Cenu Halloweenský pedagog si zasloužila Bohdana Glierová (třídní učitelka 
kvinty), která se díky převleku změnila k nepoznání. Cenu Děsivý kostým udělil 
pedagogický sbor čtveřici chlapců ze sexty a Zuzaně Kušnírové z DNM3. Třídy 
prima a MMT2 si zasloužily cenu Strašidelná třída a čeká je den volna v podobě 
školního výletu dle vlastního výběru.

halloween ve škole



halloween ve škole
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halloween v ateliéru

Eliška Vrabcová, MMT3Adam Raška, MMT3
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Halloweenská atmosféra inspirovala externího odborného pe-
dagoga a fotografa Pavla Horáka k ateliérovému cvičení ve 3. a 
4. ročníku Multimediální tvorby.



Beáta Bartošová, úprava Tereza 
Chromá, MMT4

halloween v ateliéru

Beáta Bartošová, úprava Lucie 
Ferdinandová, MMT4

Beáta Bartošová, úprava 
Vojtěch Čadský, MMT4

Ondřej Vasilovčík, MMT4 Anna Hladíková, MMT4



Spolupráce naší školy na reálných zakázkách zavedla žáky čtvrtého ročníku 
Multimediální tvorby Ondřeje Vasilovčíka, Jaroslava Nymburského a Nikolu 
Tužovou do Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Pod vedením odborného 
pedagoga a kameramana Jiřího Petrů natočili informační spot. Hudbu složil 
hudební skladatel a zvukař Jan Beneš a mluveného slova se s profesionalitou 
sobě vlastní chopil Dalibor Gondík.

hospic

video ke zhlédnutí



drogy

Originálně zpracovaný projekt na téma Drogy pochá-
zí z tercie a žáci ho vypracovali v předmětu Výchova 
ke zdraví.



s babbatem do athén

Projekt BABBAT o motivaci k celoživotnímu vzdělávání, do ně-
hož jsme vstoupili před dvěma roky, pokračoval začátkem lis-
topadu setkáním všech sedmi partnerských zemí v Athénách. 
Prezentovaly se aktivní projektový facebook a web, dubnová 
diseminační konference (organizovaná on-line z Poděbrad), 
setkání s národními agenturami a členy expertních týmů, dva 
projektové výstupy a materiál pro projektovou brožuru.
 



jak se žije absolventům

Naši absolventi se vrátili na místo činu a předali letošním ma-
turantům své zkušenosti ze studia na vysoké škole nebo z 
profesního života. 

 



present like a pro!

Soutěž v prezentacích prověřila prezentační dovednosti přihlášených 
žáků nižšího i vyššího gymnázia a obou oborů SOŠ. Akce byla poprvé 
vysílána živě z nového školního televizního studia, které je špičkově 
vybavené a kvalitativně srovnatelné s podobnými studii na Primě či 
Nově. Prezentace hodnotila odborná porota, ale s výsledky nakonec 
zamíchali  diváci z řad žáků, kteří hlasovali online ze svých mobilních 
zařízení. Na facebooku jsme zveřejnili vítěze všech kategorií a na You-
Tube můžete zhlédnout záznam soutěže.



present like a pro!



present like a pro!



ritual communication

Workshop s reklamní a marketingovou agenturou Ritual Communi-
cation byl prvním krůčkem k navázání spolupráce. Zástupci předsta-
vili čtvrťákům z Multimediální tvorby zrealizované zakázky, spolu-
pracující klienty, eventové aktivity a nastínili, jak funguje marketing 
v praxi. Studenti si vyzkoušeli připravit kreativní návrh na fiktivní za-
kázku a prezentovat ho zadavateli. Zájemci mohou „Ritual“ kontak-
tovat a domluvit se na spolupráci.

 



eko gymnázium

Z billboardů a autobusů se na vás usmívají naši primáni.



jak to chodí v praxi

Čtvrťáci oboru Multimediální tvorba absolvovali na přelomu 
listopadu a prosince povinnou praxi v rámci předmětu Marketing 
a marketingová komunikace. Zkušenosti z reálného pracovního 
prostředí sbírali v grafických a animačních studiích, reklamních 
 a komunikačních agenturách nebo fotografických či filmových ateliérech.



praxe ve fotografickém ateliéru 
Pavla Horáka v Kolíně

Beáta Bartošová, MMT4 Daniel Bláha, MMT4 Jan Midrla, MMT4 Rosalie Matoušková, MMT4



točili jsme pro hotelovku 

Natáčeli jsme v historických prostorách Paláce Žofín maturitní 
video pro Hotelovou školu Poděbrady. Vybraní žáci, kteří 
pracovali pod vedením odborných pedagogů Kamily Tomanové 
a Jirky Petrů, si počínali jako praví profíci.



green life education

Výchovná a vzdělávací beseda o ochraně planety Země 
a o významu, ohrožení a nutné záchraně divoké přírody 
zpestřila žákům výuku poslední předvánoční školní den.
 
 



artmap

V prosinci jsme v Praze prezentovali náš úspěšný česko-francouzský 
projekt ArtMap na konferenci Gallica 2021 jako příklad dobré praxe v 
oblasti spolupráce partnerských zahraničních škol.

 
 



Pamatujete si profilové fotky na facebooku, instagramu a YouTube? 
S novou grafikou webových stránek bylo potřeba sjednotit grafiku 
na internetu a s tím nám pomohl Mojmír  Jirků z 2. ročníku Multime-
diální tvorby. Citlivě propojil logo EKO i MEDIA. Posuďte sami, jak se 
mu záměr podařil.
 
 

inovujeme



vybírali jsme z velké řady 
novoročenek

Pavlína Čeřovská, Kateřina Brodská,  
Lucie Marhanová, MMT3

Victoria Kriso, MMT3



Annemarie Bušinová, MMT2

Barbora Vurmová, MMT2

Lucie Ipserová, MMT2

Kamila Sobotková, MMT2



vztahy a klima ve třídě

 
 

Program vedený školní psycholožkou a školní speciální pedagožkou 
je věnován otázkám vztahů, jejich podpoře, předcházení konfliktům 
a vytváření pohodové atmosféry v třídním kolektivu. Je připraven pro 
každou třídu „na míru“ po konzultaci s výchovným poradcem a třídním 
učitelem. Žáci se v rámci zpětné vazby vyjadřují k dalším tématům, která 
by příště přivítali. Mezi nimi se dosud nejčastěji objevují individualita, 
respekt, tolerance a obecně pravidla vzájemného soužití. Postupně tímto 
preventivním programem projdou třídy gymnázia i střední odborné 
školy.  



vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
vyučující Markéta Tomková

Daniela Bartošová, kvinta
Adéla Bartůňková, kvinta

Kristýna Semecká, sexta

Tomáš Zelinger, sexta



Alexandr Krasnov, MMT1

vyučující Šimon Chloupek, předmět Písmo, typogra-
fická struktura

Plaskúrová Žaneta, MMT1
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vyučující Leona Kubišová, předmět Výtvarná 
příprava pro média, barevná světla, MMT2



Adriana Hanhan, DNM3 Jolana Hromčíková, DNM3 Kristýna Lissy, DNM3 Tobiáš Scholz, DNM3

vyučující Šimon Chloupek, návrh diplomu, 
DNM3

DIPLOM
Za  1.1. místo



Adriana Hanhan, DNM3
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Daniel Škljar, DNM3
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Jakub Zolotarev, DNM3

vyučující Šimon Chloupek, návrh  placky, 
DNM3



Adriana Hanhan, DNM3 Simona Votrubová, DNM3 Karolína Kadlecová, DNM3

vyučující Šimon Chloupek, návrh  placky, 
DNM3



Kristýna Lissy, DNM3

Daniel Škljar, DNM3

Zita Sommerová, DNM3

vyučující Šimon Chloupek, návrh  placky, 
DNM3



Adéla Takáčová, MMT3 Kai Kreuze, MMT3

Natálie Bušová, MMT3

Eliška Vrabcová, MMT3

vyučující Pavel Horák, Fitness - sport fotografie, 
MMT3



Jaroslav Nymburský, MMT4
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Ondřej Vasilovčík, MMT4

Jakub Peter, MMT4 Eliška Machalická, MMT4

vyučující Pavel Horák, produktová fotografie



Kristýna Jelínková, Dominika 
Poupě, MMT2

Ondřej Kozák, Philippe Dorny, Mojmír Jirků, Vít Herman, 
Lucie Ipserová, Jakub Řídký, Laurentiu Solom, MMT2

Petra Kubincová, Viktorie 
Schwarzerová, MMT2

vyučující Anna Martínková, předmět Výtvarná pří-
prava pro média, parafráze uměleckého díla



Alice Šandová, DNM2

Renata Rudolfová, DNM2

Laurentiu Solom, MMT2
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vyučující Anna Martínková, předmět Výtvarná příprava 
pro média, příprava kompozice pro realizaci fotogramu



Tomáš Zedník, DNM3

Zita Sommerová, DNM3

Karolína Stránská, DNM2

vyučující David Bros, 3D modely



Natálie Bušová, MMT3
Ellen Matějková, MMT4

Jakub Rousek, MMT3

vyučující David Bros, 3D modely



Eliška Rybářová, Andrea 
Procházková, MMT3

VÍTĚZN
Ý PLA

KÁT

vás srdečně zve na Maturitní ples 4. ročníku 

Hraje Taneční orchestr Miroslava Novotného 
Vstupné 200 Kč 

Předprodej na recepci školy nebo online hsvos.cz/ples2022 

1/5/2022 / 18:00 

Palác Žofín
Slovanský ostrov 226, Praha

Ondřej Skořepa, MMT3

Maturitní ples
Hotelová škola Poděbrady

Vás srdečně zve na

4. ročníku

1. 5. 2022 od 18:00 
Palác Žofín
Slovanský ostrov 226, Praha
Hraje Taneční orchestr Miroslava Novotného

Vstupné 200 Kč
Předprodej na recepci školy nebo online

hsvos.cz/ples2022

Martin Brabenec, MMT3

plakát na maturitní ples Hotelové školy Poděbrady



vyučující Jiří Petrů, předmět Audiovizuální výchova, 
Kapesníček, cvičení po vzoru zadání na FAMU, třída 
MMT3



animace, Adriana Hanhan, 
DNM3

vyučující David Bros, animace logo, 
předmět Prostorový design

animace, Amálie Holubová, 
DNM3

animace, Tobiáš Scholz, DNM3

animace, Zita Sommerová, 
DNM3

animace, Tomáš Zedník, DNM3

animace, Vít Kulíček, DNM3



Zdeňka Kovářová, MMT4Vojtěch Čadský, MMT4

Lucie Ferdinandová, MMT4

vyučující David Bros, video, předmět 
Multimediální design

Tereza Chromá, MMT4



vyučující Pavel Horák, fotografie s vánoční 
tematikou

Lukáš Jakeš, Jakub Novotný, 
MMT4

Natálie Bušová, MMT3

Kateřina Brodská, Eliška 
Rybářová, MMT3N
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vyučující Pavel Horák, fotografie s vánoční 
tematikou

David Henyš, MMT4 Ellen Matějková, MMT4

Natálie Vojnarová, MMT4



Monika Martínková
Marketing, PR 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

připravila:

ekopodebrady.cz ——  mm4you.cz  ——  facebook.com/ekomt2011  
 —  instagram.com/ekommt  

Veselé Vánoce a šťastný 
nový rok 2022.


