
EXKLUZIVNÍ 

ROZHOVOR !

!
CO JSTE MOŽNÁ 

NEVĚDĚLI O 

ŠKOLNÍM ŘÁDU

A DALŠÍ....

VOLBY

ANTHROPOID



ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD 
ŠKOLY 

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI
Učitelé by možná neměli vyhrožovat 

žákům, že budou muset opisovat stokrát 

školní řád, protože úvodem předávám do 

rukou studentů největší triumf tohoto 

článku. Jedná se o právo žáka, které 

vymezuje možnost vyjadřovat se o věcech 

týkajících se podstatných záležitostí jeho 

vzdělání. Pokud student nepřekračuje při 

vznášení dotazu či vyjadřování názoru 

zásady slušnosti a dobrého občanského 

soužití, je povinností vyučujícího věnovat 

žákovi náležitou pozornost odpovídající 

jeho věku a stupni vývoje. Takže pokud jste 

někdy byly odbyti větou: „Ale nech si ty 

svoje poznámky! Jak jsem to opravil/a, tak 

to je!“ jednalo se o porušení školního řádu.

Doba ústního zkoušení nesmí 

přesáhnout 15 minut a maximální 

rozsah jedné písemné práce nesmí 

být delší než 1 vyučovací hodina, 

pokud učební osnova daného 

předmětu nestanoví jinak (učební 

osnovy si však musíte dohledat už 

sami).

Je dobré vědět, že je povinností 

pořádkové služby ohlásit 

zástupkyni ředitelky nepřítomnost 

vyučujícího po 5 minutách po 

zazvonění, ale upřímně, kdo by to 

dobrovolně dělal?

Věděli jste, že mezi povinnosti studenta 

je zařazena i příprava na budoucí 

povolání či další studium? Což zahrnuje 

přípravu na přijímací zkoušky na vysoké 

školy, ale i teoretickou a praktickou 

přípravu pro zaměstnání. Otázkou 

zůstává, co to přesněji znamená pro 

osoby, které neví, co se svou 

budoucností, nebo pro ty, kteří se vidí 

po maturitě za pultem fastfoodové 

společnosti.

Jste obeznámeni s tím, že definice 

tělesné výchovy zahrnuje prvky 

otužování? Nejste? Zřejmě stejně 

jako, že součástí fitcentra je sauna, 

masérna, ochlazovací bazén a 

odpočívárna.

Další povinnost studenta vás 

donutí, kvůli zákazu držení 

nebezpečných předmětů, dále věcí, 

které rozptylují pozornost nebo 

nesouvisí s vyučováním, nechat váš 

fidget spinner, pop it nebo ve 

vyšších ročnících populárnější 

sudoku, osmisměrky 

a křížovky doma.

Před příchodem do školy je vaší 

současnou povinností nasadit 

respirátor, ale věděli jste, že ze 

společenských a zdravotních 

důvodů nesmíte uvnitř budovy 

nosit čepice i jiné pokrývky hlavy? 

Poroto panu školníkovi za otevření 

dveří ráno hezky smekněte.

Veronika Veselá

Na závěr uvádím jeden fakt na 

odlehčení. Na každého žáka je 

určena kapacita nejméně 25 litrů 

pitné vody na den, to je přibližně 

2,5 spláchnutí plné nádržky. Proto 

doufám, že vy, jenž se během každé 

hodiny chodíte vyprazdňovat, 

šetříte a místo splachování jen 

kontrolujete Instagram.

S venkovním ochlazováním se nám 

aktuálním tématem stávají teploty v 

prostorách školy. V učebnách má být 

nejméně 20°C až 22°C. V tělocvičně a 

jídelně by teplota neměla klesat pod 

18°C. Na WC je touto nejnižší hranicí 

16°C. Pokud během 3 po sobě 

následujících dnů teplota ve třídách 

klesne pod 18°C nebo v jednom dni 

klesne pod 16°C, stává se škola 

neschopnou provozu. V létě je nejvyšší 

přípustná teplota 26°C. V blížící se zimě 

doporučuji přikládat zvýšenou 

pozornost na zamrzlé kohoutky na 

dámských záchodech v přízemí.

Pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělání žáků jsou jednou z dalších 

„pák“ na učitele. Výsledek každé 

klasifikace musí být při ústním 

zkoušení oznámen okamžitě, při 

písemném zkoušení kratším než 25 

minut do 2 týdnů a jinak do 3 týdnů. 

Toto vyjádření neplatí pro paní 

Bartákovou.



Na astrologii obecně je společností často pohlíženo 
velmi různými směry, avšak jaký pohled je ten správný? 

Pokusím se představit malé tipy, kterými se můžeme 
přiblížit k o něco skutečnější, ovšem stále neprokázané 

pravdě. 

HOROSKOP
KLÁRA VAVŘIČKOVÁ

Každá planeta má v moci jedno znamení ze všech dvanácti (mohou 
se opakovat), které svojí charakteristikou udává, jak se v daných 

situacích chováme, jak je zvládáme a jak je pociťujeme. 

SLUNCE – ego, identita, role v životě. 
MĚSÍC – emoce, nálady, pocity. 
ASCENDENT – jakým způsobem vystupujeme ve společnosti, první 
dojem pro lidi okolo, maska.
MERKUR – komunikace, myšlení, procesování informací.
VENUŠE – způsob lásky, vyjádření náklonosti. 
MARS – agrese, důraz, jednání, energie, která nás obklopuje – ambice, 
sex. 
JUPITER – optimismus, růst, idealismus.
SATURN – zodpovědnost, limity, hranice, strach, osobní disciplína.
URAN – ovlivňuje celou více generaci, než jednotlivce – inovace, 
progres, rebelie. 
NEPTUN – ovlivňuje více celou generaci, než jednotlivce-sny, 
představivost, nevědomí.
PLUTO – ovlivňuje více celou generaci, než jednotlivce-moc, obsese, 
kontrola.



STRÁNKY: Cafe Astrology – jednoduché, 
přehledné.

 APLIKACE NA STAŽENÍ: TimePassages, Nebula, 
Co – Star.

IG PROFIL: @moonoments
Ověřené, dostatek základních informací, skvělé 

pro začátečníky.
Všechny jsou dostupné v angličtině.

Prostředky a místa, kde se bezpečně vzdělávat je nadmíru 
důležitý první krok!

AKTUALITY 
Právě teď: Období váhy (Libra season) do 23.10.

Váhy – řídící planeta Venuše (planeta lásky, štědrosti, rovnováhy)
V tomto období můžeme očekávat:

Seberealizaci a komunikaci, časté přemýšlení, nové zkušenosti a 
změny, dostávání se do situací, kde se můžeme naučit něco nového, 

neustálé nacházení identity.
Vztahy mohou procházet transformací, nebo má člověk tendenci více 
experimentovat, vystupovat ze své komfortní zóny, investovat čas do 

socializování se.
Rovnováha vychází z dvou extrémů, člověk má šanci najít zlatou 

střední cestu, harmonii.

CO DĚLAT:
Ujasnit si cíle v životě, záměry do budoucnosti, jelikož je možný 

silnější pocit motivace, která nemusí přetrvat, ale napomůže vykročit 
správným směrem.

Péče o sebe! Venuše znamená láska nejen k ostatním, ale i k sobě!

MERCURY RETROGADE ve váhách do 18.10.! 
Posiluje sílu a intenzitu celého období.

VZTAHY – tendence utvářet, ale také zvažovat, jestli za to stojí, 
případně jak přenastavit náš pohled na ně. 
MOŽNÉ KONFLIKTY – váhy jsou diplomatické, mohou se 
naskytnout problémy, jak vyjádřit sebe v různých sporech.
ČIŠTĚNÍ DUŠE-zbavování se věcí, co nám nadále neslouží – 
chování, zvyků, lidí a napětí.

Na každé znamení působí tyto jevy nepatrně odlišně!



Zkratka užívaná pro označení leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a dalších identit se se užívá především při zmiňovaní 
komunit těchto osob. V posledních letech se zkratka stále častěji objevuje v médiích, i protože téma sexuální orientace přestává 

být ve společnosti tabu. Na podporu této komunity se pravidelně ve světě i v Česku pořádá takzvaný „duhový průvod“ nebo 
festivaly zaměřené na LGBT+ tématiku.

Tento pojem má široké významové rozpětí. Dá se užít jak pro proces přijetí své vlastní sexuální identity, tak pro zveřejnění této 
dosud utajované informace. Takzvaný vnitřní coming out, kdy člověk přiznává tuto skutečnost sám sobě, bývá často nejtěžším 
obdobím i ve spojení s faktem, že jeho okolí neuznává nebo nepodporuje LGBT+ osoby. Mnoho dospívajících procházejících touto 
fází trpí depresemi a často se uchýlí až k sebevraždám. Na pomoc teenagerům vznikla mimo jiné i organizace S barvou ven, jež je 
pod patronátem Ester Janečkové, moderátorky, která se začala věnovat coming out tématice po smrti jejího synovce. Kdokoliv se 

může na odborníky nebo lidi, kteří prošli coming outem, obrátit a zeptat se na vše, co člověk potřebuje vědět. 

Z hlediska politiky podpora LGBT+ komunity stoupá u progresivní a liberální levice, zatímco konzervativní pravice se k těmto 
tématům staví spíše odmítavě. Tyto postoje však záleží mnohem více na dělení „liberálové versus konzervativci“, než na 

dělení pravolevém, které je zde spíše nepodstatné.

Jakub Stočes



Byli jsme na výletě v Liberci v IQ Landii a moc jsme si to tam 
užili. Kolektiv ve třídě je velmi dobrý a myslíme si, že si všichni 

navzájem sedli.
studentky 1.P

Náš zážitek ze Sekundy je výlet do Prahy. Hlavní zastávkou bylo 
Národní muzeum, kde nás to všechny bavilo, a druhou 

zastávkou pak bylo obchodní centrum Palladium, kde jsme měli 
rozchod a oběd.
studentka 2.S

Ve čtvrtek 9. září se naše třída a někteří žáci septimy vydali na 
exkurzi do Archeoparku v Pavlově. Byl tam pro nás přípravný 
program zaměřený k výuce dějepisu, období lovců mamutů. 

Vyzkoušeli jsme si jak pravěcí lidé malovali v jeskyních a 
prohlédli si zajímavou expozici parku. 

Exkurze se nám moc líbila a už se těšíme na další.
studentka 1.B

Před necelým měsícem jsme se vydali do Ostravy objevit kouzlo 
výroby železa. Měli jsme také možnost prozkoumat autobusem 

město na vlastní pěst. Neminulo nás ani fárání do dolů. Na 
závěr nás čekala sladká tečka v podobě návštěvy Marlenky. 
Dvoudenní výlet jsme si užili a těšíme se na další školní akce.

studentka 2.B

V září a na začátku října se třída Sexta vydala hned na několik 
exkurzí, zájezdů a projektových dnů. 

Ve dnech 13. a 14. září se třída účastnila spolu s 2.B zájezdu do 
Ostravy a Frýdku-Místku, kde navštívili Landek Park, Dolní 

oblast Vítkovice a továrnu Marlenka. 
O několik dní později jsme se vypravili do Národního muzea, 

kde jsme si prohlédli výstavu Sluneční králové, která popisovala 
vládnutí 5. dynastie v oblasti Abusíru.

Dne 1. října žáci také vypomáhali na Krajské výstavě drobného 
zvířectva, na které se přiučili novým a zajímavým věcem.

předseda 6.S

Elena Hrubá



Milan Maxa

Anthropoid vznikl v roce 2016 a už tehdy ho kritika přijala velmi 
dobře. Není se čemu divit. Herecké výkony jsou zde opravdu 
výkony a ne to, co předvádí pseudoherci v pořadech jako je Ulice 
nebo Ordinace v Růžové zahradě. Předpokládám, že většina z vás 
ví, co operace Anthropoid byla a kdo byl Jozef Gabčík. Vezmu tedy 
příběh stručně. 

Jozef Gabčík a Jan Kubiš jsou posláni z Velké Británie, aby 
spáchali atentát na Reinharda Heydricha. Poté, co se dostanou 
do Čech, spojí se s českou organizací JINDRA, která bojuje proti 
nacismu. Následně chystají plán, jak Heydricha zabít a atentát 
spáchají. Jelikož se však začne jeden člen odbojové organizace 
bát o sebe a svou rodinu, udá své přátele nacistům. Gabčík a 
ostatní se skryjí v kostele, kde odolávají nacistům tři dny a poté 
do jednoho spáchají sebevraždu.

 

Výpravné historické drama, které vás chytne v první 
sekundě a do konce filmu už nepustí. 

ANTHROPOID

Jozef Gabčík (Cillian Murphy) a Lenka Fafková (Aňa Geislerová) (zdroj E15.cz)



Cillian Murphy, kterého můžete znát jako charismatického gangstera 
Tommyho Shelbyho z Peaky Blinders, zde hraje Jozefa Gabčíka. 
Někomu by mohlo přijít absurdní, že Gabčíka hraje Ir. Ale myslím si, že 
po zhlédnutí snímku, musí všichni souhlasit s tím, že Cillian se pro 
tuto roli narodil a poslední scéna, kde spolu se spolu se svými 
společníky zastřelí, nenechá jedno oko suché.

 

Samozřejmě českého diváka potěší známé tváře, které mají konečně 
prostor ukázat, co v nich vězí. Aňa Geislerová, která představuje 
Lenku Fafkovou, jež je Gabčíkovy dívka, zde hraje skvěle. Ovšem 
musím vyzdvihnout Ondřeje Malého, protože scéna, kde mučí Aťu je 
sice brutální a odporná, ale Ondřej Malý tady exceluje a tuto scénu si 
budete pamatovat ještě dlouho po zhlédnutí tohoto filmu. 

Anthropoid je film, který je skvělý a strhující. Cillian Murphy předvádí, 
že historická dramata jsou jeho parketa a pro mě donedávna 
neznámý režisér Sean Ellis dokazuje, že své řemeslo ovládá bravurně.

Plakát filmu (zdroj Historieblog.cz)



Ze světa politiky
Volby 2021

Výrazným tématem posledních několika týdnů byly bezpochyby volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Konaly se 8. a 9. října a volební účast byla nejvyšší v tomto 

století, celkem 65 celých a 4 desetiny procentního bodu.
Vítězná koalice SPOLU skládající se z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL získala 27,8 % hlasů a 71 
poslanců; z toho 34 poslanců z řad občanských demokratů, 23 lidoveckých poslanců 
a 14 mandátů také získala TOP 09. Úspěch této koalice byl obrovským překvapením 

pro politology, občany, ale dokonce i pro samotnou koalici. 
Druhé místo obsadilo hnutí ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem. Zisk byl 

27,1 % a 72 poslanců. Premiér hovořil o úspěchu a projevil zájem o vládu se SPOLU, 
koalice však spolupráci vyloučila a podepsala memorandum o spolupráci s Piráty a 

Starosty. (Vyšší počet mandátů než u vítězné koalice je zapříčiněn mimo jiné volebním 
systémem. - pozn. red.)

Na třetím místě s výrazným odstupem se ocitla liberální koalice s názvem „Piráti
 a Starostové“, která oslovila 15,6 % voličů a obsadí tak 37 poslaneckých mandátů. 

Zásluhou preferenčních hlasů se však výrazně změnil poměr členů STAN a Pirátů ve 
sněmovně. Zatímco hnutí lídra Víta Rakušana získalo 33 poslanců, Piráti hovoří o fiasku 

i kvůli zisku pouhých 4 poslanců. Návrh na odvolání Ivana Bartoše z pozice předsedy 
strany byl však drtivou většinou členů zamítnut a strana se nyní snaží stabilizovat po 

volebním otřesu.
Posledním hnutím, které usedne ve sněmovně, je Svoboda a přímá demokracie. Přízeň 

mu projevilo 9,5 % oprávněných voličů a zastoupí ho 20 poslanců. Předseda hnutí 
Tomio Okamura obvinil ostatní národovecké strany z oslabování vlasteneckých hlasů

 a odsoudil tříštění sil, ale současně si pochvaloval obhájení výsledku minulých 
sněmovních voleb.

Do Poslanecké sněmovny se poprvé od roku 1993 nedostaly strany KSČM a ČSSD. Dá 
se proto mluvit o debaklu levice, která poprvé od sametové revoluce nemá ve 

sněmovně zastoupení. Na své předsednictví proto rezignovali Jan Hamáček (ČSSD)
a vedení KSČM v čele s Vojtěchem Filipem. Obě strany také trápí výrazné dluhy, které 
jsou způsobeny dlouhodobým propadem příjmů za hlasy voličů. Dříve vládní Strana 

zelených v letošních volbách nepřekročila ani 1 %, a byly jí proto zrušeny příspěvky na 
chod strany.í

Z nových uskupení neuspěla Přísaha, 
formace Trikolora Svobodní 

Soukromníci, ani bizarně populární 
Volný blok v čele s Lubomírem 

„Flákancem“ Volným. Neuspěli ani 
monarchisté nebo strany prosazující 

odštěpení Moravy od České republiky. 
Naopak v počtu preferenčních hlasů 
porazil Tomia Okamuru jeho bratr 

Hayato Okamura (KDU-ČSL), který proti 
němu nově zasedne ve sněmovně 

a vzniknou tak další až komické situace, 
které vynahradí absenci například právě 

zmiňovaného pana Volného po 
říjnových volbách.

Jakub Stočes



Nejen občané starší 18 let volili do Poslanecké sněmovny. I studenti si zkusili 
rozhodnout o budoucnosti republiky a naše škola se tak už poněkolikáté zúčastnila 
projektu s názvem Studentské volby. V Česku se jich účastnilo celkem 312 středních 

škol, které by dohromady zvolily do sněmovny čtyři strany, hnutí a koalice. 
Konkrétně by do sněmovny studenti poslali vítěznou koalici Piráti a Starostové, 

na druhém místě pak koalici SPOLU. S velkým odstupem by se těsně nad 5% 
hranicí umístilo hnutí ANO 2011 a Strana zelených. 

Vraťme se ale k naší škole. Celkem 174 studentů z gymnázia a střední odborné 
školy by přes hranici pro vstup do dolní komory poslalo 6 uskupení, jmenovitě jimi 

jsou Piráti a Starostové, SPOLU, ANO 2011, Volný BLOK, Svoboda a přímá 
demokracie a Strana zelených. 

I tento projekt provázely mnohé komplikace, nikoliv však organizační, ale problémy 
s povědomím o politice. Studenti jednoduše mnohdy nevědí, co jsou jednotlivé 

strany zač, jaké typy voleb existují, jak funguje politický systém v České republice 
a bohužel bych mohl jmenovat dále. Vlastně se to nedá nikomu ani vyčítat. Jediný 
politik, který dokázal zaujmout mládež, Dominik Feri, odešel z politiky po obvinění 

ze znásilnění. Mnozí dospělí pak považují názor mladých lidí za naprosto 
nepodstatný, což dokáže velmi demotivovat. Nemluvím pak o vzdělávání ve 

školách, které se občas snaží být tak nestranné, až se stává nepolitickým a v tomto 
oboru naprosto nefunkčním. 

Proto teď všem studentům, politika je budoucnost nás všech a zároveň to poslední, 
co bychom měli „hodit přes palubu“. Diskuze a vzájemné porozumění jsou jedny 

z pilířů demokracie, za kterou naši předci bojovali a někteří, bohužel, museli i 
obětovat život. Nezahoďme svobodu, jen protože jsme si na ni zvykli. My jsme 

budoucnost!
Kompletní tabulku s výsledky najdete na našem Facebooku, Instagramu a na webu 

školy. 

Studentské volby



ROZHOVOR

Začneme pozvolna. Viděl jste v poslední době nějaký film, četl nějakou 
knihu nebo slyšel nějakou hudbu, která Vás zaujala, a chtěl byste ji 
doporučit?
 Koukám dost na filmy, třeba na Filmbox Extra nebo CS Film. Moc se mi nelíbí 
Netflix ani HBO, protože tam jsou ty filmy dost tendenční.
Poslední dobou mě hodně zaujaly knihy Ilse Tielschové - Poslední rok 1938 a 
Vzpomínka na dědečka - o vyhnání německy mluvících obyvatel z Hustopečí. 
Dlouhodobě mám rád Jiřího Hájíčka (např. Zloději zelených koní) a Marka 
Orko Váchu, kněze a biologa. Z klasiky nejvíc Karla Čapka. Z hudby asi průřez 
toho z moderní muziky, co se hraje na radiu Proglas a na radiu Beat. Kdybych 
měl jmenovat jednoho zpěváka - z českých Vladimír Mišík, ze světových Bob 
Marley. A filmy - myslím si, že výborné filmy vznikají i u nás v Česku, mám rád 
evropské filmy (některé polské, německé, francouzské, severské...) - témata i 
zpracování jsou mi bližší než v amerických filmech.

Chtěl jste se stát učitelem už v mládí?
Úplně ne, chtěl jsem být nějakým novinářem. Jenže podmínky v době totality 
nebyly takové, aby mi to umožnily. K učitelství jsem se dostal až později.

Dalo by se tedy říct, že jste šel na učitele kvůli tomu, že jste nemohl být 
novinář?
Ve zkratce se to tak dá říct. Ale potom v roce devadesát, kdy už byla svoboda, 
bylo více možností a mě k tomu učitelství nasměrovalo hlavně to, že jsem 
dělal vedoucího na táborech a měl jsem vztah k mládeži, doufám, že kladný. 
(smích)

Kdybyste se měl vrátit v čase a měl se znovu rozhodnout, jakým směrem 
se dáte, šel byste znovu na učitele nebo byste si vybral jinou profesi?
To je hodně těžká otázka. Učitelství mě baví, ale je těžké ty časové linie nějak 
spojit. Těžko říct, nejsem schopen odpovědět.



Vy učíte angličtinu. Jak jste spokojen s formou maturity z ní a je 
dostačující?
Ta forma se mi líbí, protože postihuje veškeré dovednosti žáků. Ale je to 
úroveň B1 a naši studenti by měli být na vyšší úrovni. To znamená na úrovni 
B2. Maturitu bych tedy dal klidně obtížnější, ale jak jsem již zmínil, forma mi 
vyhovuje

Kdybyste měl srovnat dnešní žáky a žáky z dřívějších let. Jaké rozdíly 
pozorujete?
Pozoruji, že jsou trochu jiní, ale sympatie k nim mi zůstává. Jsou jiní, ale 
nejsou horší. Aniž bych lichotil vám nebo čtenářům časopisu.

Na škole máme nový bufet, jaký je Váš názor na něj?
Já si myslím, že je dobře, že tady je. Ale nemůžu ho hodnotit, jelikož mám 
většinou svačinu z domova. Ovšem kdyby se mi naskytla příležitost, tak bych 
ho navštívil a určitě bych si tam něco vybral.

Pro zdejší studenty není jistě tajemstvím, že jste členem rockové 
skupiny Českej chleba. Plánujete v blízké budoucnosti vydat nějakou 
novou hudbu nebo uspořádat koncert?
V bližší budoucnosti bohužel ne, protože na to nemáme časové kapacity, ale 
určitě bych se k tomu rád vrátil. Naše kapela totiž už asi deset let neexistuje.

Jak jste se vlastně dostal k tomu, že jste skupinu založil?
Vzniklo to díky mé druhé zálibě, kterou je práce v církvi. Vlastně jsem chtěl 
předávat nějaké duchovní hodnoty.

V návaznosti na superdebatu ČT, kde podávala otázky umělá 
inteligence, bychom se Vás chtěli zeptat na následující otázku. 
Kdybyste mohl mít superschopnost, jaká by to byla?
To je hodně těžké. Nabízí se říct, abych nedělal žádné chyby, ale to bych 
potom nebyl člověkem. Tak samozřejmě největší hodnota je láska, takže 
zlepšovat se v lásce k lidem a v udržování dobrých vztahů s nimi. Ale nechtěl 
bych to asi na sto procent, aby mě to nezbavilo lidství a nestal se ze mě 
robot.

V příštím čísle našeho časopisu bude další rozhovor s jiným učitelem, 
ale neřekneme Vám, kdo to bude. Jakou otázku byste mu dal?
Zeptal bych se ho, jestli ho učení baví nebo se spíš trápí.

Co byste vzkázal studentům našeho gymnázia?
Já to vezmu od redakce časopisu. Redakci přeji, aby jim vydrželo vydávání 
časopisu a blahopřeji jim, že se do něčeho takového pustili, protože tu 
dlouho, pokud vím, nic podobného nebylo. Studentům bych přál, aby se učili 
tak nějak přiměřeně, aby si dělali ještě něco navíc v tom, co je baví a aby 
tady měli dobré vztahy, bavilo je to tu a měli na naši školu pěkné vzpomínky.



JÍDELNÍČEK



Co je cílem?
Krajská soutěž si klade ambici rozvinout v žácích tvoření inovativních 
nápadů ve 3 vybraných tematických okruzích. Nejlepší projekty budou 
po dohodě s Krajem Vysočina dále rozpracovány a pilotně realizovány.

Jaká témata soutěž řeší?
Tým studentů může plnit výzvu ve 3 kategoriích:
1.   Digitalizace a modernizace ve středoškolském vzdělávání;
2.   Ekologie, šetrný životní styl a udržitelný rozvoj;
3.   IoT technologie v pracovním a studijním prostředí.

Jak se zúčastnit?
1. Vytvořte dvou až čtyřčlenný tým žáků*yň a studentů*ek;

TIP: Maximální počet týmů je 15, pospěšte si proto s registrací!

2. Vyberte se výzvu (kategorii), kterou chcete plnit;
3. Zaregistrujte se vyplněním formuláře na https://1url.cz/TKkbd (nebo 
naskenujte QR kód).

Co vás čeká?
Ideathon je třídenní projekt s zajištěným pobytem a stravou v Jihlavě a 
Bystřici nad Pernštejnem. Garanti pro jednotlivé výzvy budou připraveni 
během soutěže diskutovat s týmy. Vyhodnocení pak provede porota v 
čele s RNDr. Janem Břížďalou, členem Rady Kraje Vysočina pro školství 
(Piráti).

Kdy: 12. - 14. listopadu
Kde: Bystřice nad Pernštejnem

Harmonogram akce:

12. 11. 2021 (uvedené časy jsou pouze orientační)
      -18:00 - slavnostní zahájení, představení výzev, představení                                                   
garantů výzev
       -20:00 - Ideathon 2021 začíná

13. 11. 2021
        -celý den plnění vybrané výzvy

14. 11. 2021                          
        -9:00 - odevzdání formuláře;
        -9:00 - 11:00 prezentace nápadu řešení dané          
problematiky hodnotící komisi
        -12:00 - vyhlášení výsledků

jakub stočes


