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Školní rok se nám rozjel na plné obrátky. Učíme, pracujeme na projektech, organizujeme besedy a workshopy. 
Děláme, jako že se nic neděje, i když covíd už některé třídy poslal do karantény a my jsme zase museli učit  
na dálku. Předpokládat další vývoj je jako věštění z křišťálové koule. Jsem rád, že mohu konstatovat, že jsme dobře 
připraveni na možné situace, které nám v pedagogické práci může přinést život. Probíhá nábor nových žáků. Těší 
nás velký zájem o obory, které se na naší škole učí. S uchazeči a jejich rodiči se potkáváme nejenom na přehlídkách 
škol, ale i ve Dnech otevřených dveří, které jsou velkou příležitostí, jak se dozvědět o škole i věci, které na webu  
či v propagačních materiálech nenajdete. Otázek a odpovědí je spousta, neboť témat spojených se školou je ohromné 
množství. Zaujala mě jedna otázka z posledního setkání. Kdo na vaší škole učí odborné předměty, tedy ty, které 
školu profilují? V tu chvíli jsem si uvědomil, že všechny technologické odborné předměty učí na naší škole odborníci  
z praxe. Lidé, kteří se touto odborností dnes a denně živí. Co více si přát, než toto organické propojení teorie a praxe. 
Jasná podpora řemeslných dovedností v oboru s cílem úspěšného uplatnění na trhu práce či v podnikání. A výstupy 
žáků, se kterými se můžete seznámit i na stránkách našeho newsletteru, o tomto pozitivním vztahu určitě vypovídají. 

Hodně zdraví a vytrvalosti do podzimních dnů.

Zbyněk Lukavec, ředitel

už je podzim, je tu…



slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní přivítání žáků do prvních ročníků EKO Gymnázia a SOŠ 
Multimediálních studií proběhlo v obřadní síni poděbradské radnice  
za účasti rodičů a zástupců školy. Kromě ředitele školy Ing. Zbyňka 
Lukavce a třídních učitelů přivítal všechny tři třídy starosta města Jaroslav 
Červinka a popřál všem úspěšný start na střední škole. Gymnazisté kromě 
studijních průkazů obdrželi očekávané iPady, které budou používat jako 
učební pomůcku například při realizaci projektů, výuce s elektronickými 
učebnicemi či vyhledávání informací přímo v hodině.



Proces poznávání a adaptace nových žáků primy a prvních 
ročníků oborů Multimediální tvorba a Design a nová média 
proběhl v našich nových učebnách na zámku.

adaptační kurz v poděbradech



Hned v úvodu školního roku si druhý ročník Multimediální tvorby 
vyzkoušel umělecký směr Land art, který vychází z přírody. Žákům se 
naskytla příležitost povolit uzdu fantazii a kreativitě.

land art



testovali jsme znalosti sekundy

V minulém školním roce jsme se zapojili do národního testování žáků  
7. tříd, které realizuje společnost SCIO. Otestovat žáky, jak zvládli vzdělávací 
obsah 7. třídy, jsme se rozhodli hned z několika důvodů. Primárně nás 
zajímaly znalosti žáků, a jak si stojí v porovnání s ostatními školami. 
Sekundárně jsme chtěli zmapovat vliv distanční výuky. Výsledky nás potěšily 
a řada žáků v testování dopadla opravdu na výbornou. Ze sedmnácti 
testovaných sekundánů dosáhlo 8 jednotlivců vysoce nadprůměrného  
až špičkového výsledku. Do testování znalostí z českého jazyka, matematiky, 
anglického jazyka a obecných studijních předpokladů se zapojilo dohromady 
55 škol a naše škola se v celkovém hodnocení řadí mezi 10 nejúspěšnějších.
Výsledky testování nezaložíme do šuplíku. Jedná se o vysoce cenné informace, 
které pečlivě zanalyzujeme, a budeme dále s jednotlivými žáky pracovat.



Nenechali jsme si ujít 8. ročník mezinárodního festivalu ilustrace 
LUSTR. Za inspirací tentokrát vyrazili žáci oboru Design a nová 
média.

lustr



lustr



designblok

Největší výběrovou přehlídku designu a módy ve střední 
Evropě v říjnu navštívily třídy DNM3 a MMT4. Dvacátý 
třetí ročník lákal návštěvníky za renesancí řemesla 
do  Uměleckoprůmyslového  muzea,  za módou do  kostela  
Sacre  Coeur  a  za designéry,  firmami  a  školními  instalacemi  
do Gabriel  Loci. K vidění bylo přes  200 instalací.



designblok



Vyhlásili jsme 2. ročník studentské soutěže v prezentacích. Stejně jako  
v loňském školním roce je letošní téma volné v rámci společenskovědního, 
přírodovědného nebo uměleckého oboru a žáci ho mohou připravit  
v českém i cizím jazyce. Prezentovat mohou jednotlivci nebo dvoučlenné 
týmy. Zájem o soutěž je veliký. Těšíme se na osobní prezentace v druhé 
polovině listopadu. 

present like a pro!

loňský ročník ke zhlédnutí



mission possible

V letošním školním roce se sekunda rozhodla uskutečnit celoroční projekt 
MISSION POSSIBLE – JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO. Žáci se 
zaměří na vytváření příjemného klimatu ve třídě a na dobré vztahy mezi 
sebou. V rámci projektu se chceme zabývat pojmy jako např. komunikace, 
zdvořilost, spolehlivost, spolupráce, pracovitost, odvaha, tolerance, pomoc 
potřebným, podpora nadaných, respekt, dodržování slibů, dobré chování, 
velkorysost, překonávání překážek, empatie, takt, seberozvoj, sebehodno-
cení, iniciativa apod. Jsme moc rádi za podporu rodičů, těšíme se na za-
jímavá setkání a besedy a další společné aktivity. Také budeme v těsném 
kontaktu s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou. V měsíci září se 
zaměřujeme na zdvořilost a dobré chování a na přijetí nových žáků do stá-
vajícího kolektivu. O dalších aktivitách vás budeme průběžně informovat.

Barbora Herciková, učitelka



čtenáři v knihovně

V rámci podpory čtenářství navštívily třídy prima a sekunda 
Městskou knihovnu Poděbrady. Kromě jednotlivých oddělení 
zavítaly také do T-Club, který je určený především pro nácti-
leté, a viděly i méně dostupné podzemní prostory knihovny.

 



babbat tým se chystá do řecka

...aneb Projekt Erasmus+ BABBAT (Bob as a Bait Better Adult 
Training) pokračuje. Připomínáme, že projekt se zaměřuje na 
celoživotní vzdělávání. Celoživotní vzdělávání? Milí studenti 
a rodiče, ať chcete či nechcete, žijete v 21. století a bez celoži-
votního vzdělávání se prostě neobejdete. Média a technolo-
gie vás provázejí - s nadsázkou řečeno - již od kolébky a budou 
vás provázet na celé vaší profesní i životní pouti. Jak motivo-
vat k celoživotnímu sebevzdělávání? O tom se bude jednat 
začátkem listopadu v Athénách. Dvoučlenný tým z Poděbrad 
ve složení Kateřina Zumrová a Eva Svobodová bude v Athé-
nách moderovat on-line mini konferenci, na niž se on-line při-
pojí i vybraní experti z poradních sborů tzv. Focus Group.

 



pomoc může mít mnoho podob

Praktické vyučování zavedlo Ondřeje Vasilovčíka a Nikolu Tužovou  
do Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích, který v letošním roce slaví dva-
cáté výročí své existence. Emotivní záběry nemocných na sklonku je-
jich života, obětavá a laskavá péče nejen zdravotnického personálu, 
ale i denní společenské aktivity budou součástí prezentačního videa, 
které vznikne ve spolupráci s naší školou. Hospic bude spot využívat 
k osvětě o důležitosti své činnosti a k oslovení potřebných sponzorů. 
Celý projekt se realizuje v rámci předmětu Navrhování a realizace pod 
odborným vedením kameramana Jirky Petrů, který s organizací spo-
lupracuje.



SOŠ Multimediálních studií v letošním roce propagujeme kro-
mě sociálních sítí, bilboardů a inzerce také prostřednictvím 
mobilní reklamy. Naše žáky můžete vidět na autobusech veřej-
né dopravy v Kolíně, Hradci Králové, v okolí Nymburka a Podě-
brad.
 

kde nás můžete vidět?



výstava sluneční králové  
v národním muzeu

V pátek 24. září 2021 se třídy prima, sekunda a kvinta našeho gymnázia 
zúčastnily společné cesty do Prahy, aby zhlédly výstavu Sluneční králové v 
Národním muzeu. V rámci dalšího vyučování žáci sami hodnotili a popsali 
své zážitky. Můžete si některé z nich přečíst na našich webových stránkách.



fotografický workshop s 
exotickou modelkou

Žáci maturitního ročníku získali možnost vyzkoušet si fotografování 
s exotickou modelkou Betty Panzo a atletkou, reprezentantkou Duk-
ly Praha, Julií Hnikovou. Přestože počasí exteriérovému workshopu 
příliš nepřálo, nasazení žáků, kvalita použité techniky i obětavost 
modelek vedly k vytvoření řady kvalitních fotografií. Podobné akce 
dávají žákům možnost vyzkoušet si fotografickou práci v reálných 
podmínkách a s reálnými modelkami, což pro řadu z nich zname-
ná novou a neocenitelnou zkušenost. Jedním z cílů výuky fotografie  
je zajistit v každém ročníku alespoň jednu podobnou příležitost, jak 
získané dovednosti v praxi využít. 

Pavel Horák, fotograf, externí pedagog

 



srdíčkové dny

Děkujeme žákům prvních ročníkům SOŠ a kvintě EKO Gymnázia za 
částku 2946 Kč, kterou získali během podzimních Srdíčkových dnů 
pro organizaci Život dětem.

 

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje

studentkám a studentům
Eko Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií,

Na Hrázi 742, Poděbrady
za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2021 a za finanční částku 2 946 Kč

získanou prodejem předmětů s logem Život dětem. 

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány
na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 

na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte 
proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz



studentské volby

Krátce před konáním letošních voleb do Poslanecké sněmovny  
si žáci a studenti některých tříd vyzkoušeli, co všechno obnáší vybrat 
politickou stranu nebo hnutí, jejichž názor jim nejvíce „vyhovuje“.

více informací o projektu, který vznikl pod vedením pana učitele 
Petra Hercika v hodinách VKO a OSZ



studentské volby



školní poradenství nově  
se školním psychologem 

Distanční výuka minulého školního roku silně ovlivnila samotné vzdělávání, 
ale i celkové rozpoložení všech, kterých se bezprostředně i zprostředkovaně 
týkala. V nemalé míře toto dlouhé období  ovlivnilo také psychickou pohodu 
žáků. Absence každodenního sociálního kontaktu s vrstevníky, učiteli, institucí 
školy a běžnou osobní komunikací, která nás jindy zcela samozřejmě provází, 
znamenaly bezpochyby psychickou zátěž. Tuto skutečnost s jejími důsledky  
si plně uvědomujeme. Kdy jindy je tedy namístě mobilizovat příležitosti, které 
má škola v rámci poradenství. Od letošního roku jsme se rozhodli nabídnout  
v individuální i skupinové formě služby školního psychologa. V zájmu pozitivních 
vztahů ve třídách a příznivého sociálního klimatu připravujeme ve spolupráci 
s ním, ostatními pracovníky školního poradenského pracoviště (výchovným 
poradcem, speciálním pedagogem, metodikem prevence rizikového 
chování) a třídními učiteli programy pro jednotlivé třídy. Prohloubení důvěry  
a komunikace mezi žáky a třídními učiteli na nižším gymnáziu by měly napomoci 
také třídní schránky důvěry.

Dagmar Lukavcová, výchovný poradce



terénní ekologický kurz

Ekologický kurz nás v tomto roce opět zavedl do Krkonoš. 
Krásné prostředí v okolí Rýchorské boudy, kde se naše 
skupina z tercie ubytovala, vybízí ke zkoumání přírody. 
Žáci odchytávali vodní bezobratlé živočichy a následně 
 je studovali pod mikroskopem, určovali přírodniny, navštívili 
tzv. sovárnu (budku na pozorování sov), hráli ekologické  
a naučné hry a nechyběla ani večerní stezka odvahy.
 
 



čeština kolem nás aneb  
ne vždy hezky česky

Chtít slyšet a vidět. Vnímat naši současnost slovem a písmem. Z pozice 
nositele mateřského jazyka, kterému není lhostejné, jak se s češtinou 
„pracuje“ ve veřejném prostoru. To je cíl nejen čistě jazykového 
projektu, který se úspěšně zabydlel v tercii gymnázia. Žáci se učí více 
dívat kolem sebe i slyšet to, čemu dříve nevěnovali velkou pozornost. 
Při pěší cestě do školy, v autobuse, v obchodech, v médiích nebo třeba 
před vstupem do oblíbené pizzerie.. Necelé dva měsíce od startu 
celoročního projektu Čeština kolem nás příspěvků úspěšně přibývá. 
Z žáků se stávají kritičtí pozorovatelé a hodnotitelé jazykové kultury 
v našem bezprostředním i širším okolí. Takovou zúčastněnost si náš 
rodný jazyk rozhodně zaslouží a neměla by být ničím mimořádným. 
Posuďte sami, jaké úlovky jsme již získali..

Dagmar Lukavcová, učitelka



Televizní studio na profesionální úrovni jsme zřídili v prostorách po-
děbradského zámku. Krátká informace pro technické nadšence...
Studio je vybaveno kamerami od australské firmy Blackmagic v roz-
lišení 4K. Ve studiu je zároveň velká zadní projekce, která umožňuje 
promítat do pozadí statické obrazy, video, nebo klíčovat na zelenou. 
Kamery jsou řízeny z režijního pultu od stejné firmy a zvuk se nahrá-
vá přes mikroporty od firmy Sennheiser, které jsou řízeny z mixáž-
ního pultu propojeného s obrazovou režií. Součástí je střihové pra-
coviště pro postprodukci se střihovým programem DaVinci Resolve. 
Studenti mají příležitost pracovat s nejmodernější technikou, jejíž 
ovládnutí otevírá dveře k okamžitému uplatnění na různých pozi-
cích například v České televizi, Primě, Nově apod.

 
 

profesionální televizní studio



první várka ekounů

Dva měsíce utekly jako voda a první předávání školní měny 
EKOUN je za námi. Žáci přebírali měnu za účast na školních 
akcích, soutěžích, za pomoc při DOD, na burzách škol apod. 
 



reálná zakázka ve výuce

Propojení výuky a reálné zakázky měly příležitost zažít druhý 
ročník Multimediální tvorby a třetí ročník Designu a nových médií. 
Studenti pod vedením odborného pedagoga Leony Kubišové 
navrhli banner pro e-shop Necukruju!cz. Hlavní myšlenkou 
bylo podpořit low carb (nízkosacharidové) produkty s využitím 
produktových fotografií. Z hotových a odevzdaných návrhů byl 
klientkou zvolen jako nejlepší grafický návrh Filipa Cvejna z MMT2. 



web soš v novém kabátu

 
 

Ne nadarmo se říká: „Kovářovic kobyla chodí bosa“. Přísloví postupem 
času začalo platit na webové stránky www.mm4you.cz, které patří SOŠ 
Multimediálních studií. Grafické i technické zpracování stránek nutně 
potřebovalo inovaci. Výzvy se ujali naši absolventi Multimediální tvorby. 
Patrik Smělý byl garantem technické stránky a Bety Remišová tvůrcem 
grafiky. Společně s ústeckou firmou WebActive vytvořili reprezentativní, 
kreativní a graficky čistý web, který můžete díky responzivitě otevřít 
například z mobilního telefonu.



vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
vyučující Leona Kubišová, Land art, třída MMT2



vyučující Leona Kubišová, Land art, třída MMT2



Václav Wagner, Adam Raška, 
MMT3

Lukáš Jakeš, Vojtěch Čadský, 
MMT4

Eliška Vrabcová, MMT3

vyučující Leona Kubišová, komiksová soutěž 
„Promluv k světu bublinou“

Babi, babi! 
Kamarád mi 

daroval hvězdu!
Chtěl bych se 

na ni jít 
podívat ven.

Jistě, pojďme!

Kam zmizely 
všechny 

hvězdy,babičko?

Tady je neuvidíme. 
Budeme muset odjet 
daleko za město...

o dvě hodiny později...

Babi podívej, 
to je ta moje!

VĚČNÝ SVIT

Eliška Vrabcová, MMT3, 2021/2022

o pár minut později...



Victoria Kriso,  Lucie 
Marhanová, MMT3

Kai Kreuze, Natálie Bušová, 
MMT3

Anna Ritschelová, Beáta 
Bartošová, MMT4

vyučující Leona Kubišová, komiksová soutěž 
„Promluv k světu bublinou“



Terezie Svárovská, MMT3 Albert Folprecht, MMT4Kateřina Caldová, MMT4

vyučující Leona Kubišová, komiksová soutěž 
„Promluv k světu bublinou“



Eliška Rybářová, Adéla 
Takačová, MMT3

Ellen Matějková, MMT4David Henyš, MMT4

vyučující Leona Kubišová, komiksová soutěž 
„Promluv k světu bublinou“



Tiffany Hana Guest, MMT3 Anna - Marie Chrenková, MMT4

vyučující Leona Kubišová, komiksová soutěž 
„Promluv k světu bublinou“



Václav Wagner, MMT3 Kai Kreuze, MMT3 Tomáš Dítě, MMT3Eliška Vrabcová, MMT3

vyučující Pavel Horák, ateliérové cvičení, MMT3



Kateřina Brodská, MMT3

Victoria Kriso, MMT3 Terezie Svárovská, MMT3

vyučující Pavel Horák, ateliérové cvičení, MMT3



Adéla Takáčová, MMT3 Natálie Bušová, MMT3 Terezie Svárovská, MMT3

vyučující Pavel Horák, exteriérové cvičení, MMT3



Victoria Kriso, MMT3Tiffany Hana Guest, MMT3 Tiffany Hana Guest, MMT3

vyučující Pavel Horák, exteriérové cvičení, MMT3



Lukáš Jakeš, MMT4
Ellen Matějková, MMT4

vyučující Pavel Horák, workshop s modelkou, MMT4



Jakub Novotný, MMT4
Anna - Marie Chrenková, MMT4

Jaroslav Nymburský, MMT4

Anna Hladíková, MMT4

vyučující Pavel Horák, workshop s modelkou, MMT4



Lukáš Jakeš, MMT4
Ellen Matějková, MMT4

Ondřej Vasilovčík, MMT4

Anna Ritschelová, MMT4
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vyučující Pavel Horák, workshop s modelkou, MMT4



vyučující Pavel Horák, z hodin předmětu Fotografie, 
MMT4

Kateřina Caldová, MMT4

Tereza Chromá, MMT4

David Jašek, MMT4



Monika Martínková
Marketing, PR 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

připravila:

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

Krásné podzimní dny 
a na shledanou před koncem 
tohoto roku.


