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Nový školní rok je již v plném tempu. Žáci primy a prvního ročníku absolvovali adaptační kurz, aby se naladili 
na důležitou změnu v jejich životě, a to na středoškolské studium. Žijeme v době, která je velmi dynamická. 
To, co platilo včera, nemusí již platit dnes. Dříve absolvent školy věděl, že si se svými znalostmi a dovednostmi 
v zásadě vystačí po celý život. Nejenom mladí lidé dnes vědí, že školou jim to teprve začíná, protože se 
budou muset v rámci tzv. celoživotního učení vzdělávat celý život. Jedním z úkolů dnešní školy je také na tuto 
skutečnost mladé lidi připravit. Naučit je se učit. Ale nejenom to, být náročným sám k sobě v práci, být platným 
ve škole i doma, být přátelským a ohleduplným… spousta osobnostních vlastností, které nám v dnešním světě 
dospělých často chybí. To je ta část výchovně vzdělávacího procesu, která se nedá žádným testem změřit. Proto 
je pedagogická práce tak náročná, protože některé výsledky se dostaví až po letech, kdy si můžete říct při 
setkání s úspěšnými absolventy, že jste také svou troškou přispěli k pozitivnímu utváření občanské společnosti 
prostřednictvím vašich bývalých žáků. Věřím, že se nám i tato práce bude nejenom ve školním roce 2019/20 
dařit.

Hezké dny,

Zbyněk Lukavec, ředitel

nový školní rok je pro nás další výzvou



Slavnostní zahájení školního roku se uskutečnilo v obřadní síni 
poděbradské radnice za účasti ředitele školy, místostarosty města 
Poděbrady, třídních učitelů a rodičů nových žáků. V letošním 
roce jsme přivítali hned tři třídy. Primu EKO Gymnázia a první 
ročníky oborů Multimediální tvorba a Design a nová média.

slavnostní zahájení 
školního roku



zahájení školního roku



nový obor v naší škole

SOŠ Multimediálních studií Poděbrady přivítala studenty nového oboru Design 
a nová média, oficiálně nazývaným Scénická a výstavní tvorba. Studenti se 
naučí při výtvarném navrhování objevovat vlastní kreativitu, tvořit výtvarné návrhy 
podle technických, výrobních a ekonomických parametrů, zhotovit technickou 
dokumentaci či výkres, pracovat s klasickými i netradičními materiály nebo 
ovládat a efektivně využívat špičkové technologie a software. Nabyté znalosti 
prověří měsíční praxe, kterou absolvují ve třetím a čtvrtém ročníku. Uplatnění 
po škole naleznou v tvorbě vizuálního, digitálního či prostorového designu, při 
navrhování interiérů a exteriérů, v jevištní a scénické tvorbě pro televize a divadla, 
ve výstavnictví, propagační tvorbě, v médiích či v průmyslovém designu a výrobě. 
Odborné předměty vyučují specializovaní pedagogové a odborníci z praxe, kteří 
spolupracují například s Českou televizí, televizí Prima, jsou autory animací k 
reklamním spotům, filmům apod. Patří mezi ně grafici, kameramani, IT specialisté či 
fotografové. V rámci vzdělávání se žáci školy účastní workshopů, besed, exkurzí. 
Spolupracujeme na projektech s FAMU, AMU, ČT, Televizí Seznam, Centrem Foto 
Škoda, poděbradskými sklárnami Crystal Bohemia, a.s., a jinými.



adaptační kurz

Budování kolektivu v mimoškolním prostředí se stalo na naší škole ustáleným zvykem. 
Rozlehlý rekreační areál na břehu Poselského rybníka v Doksech v letošním roce 
navštívily prima EKO Gymnázia, první ročník oborů Multimediální tvorba a Design 
a nová média. Všechny třídy zahájily soustředění společnými aktivitami, během 
kterých navazovaly bližší kontakt, učily se spolupracovat a vzájemně komunikovat. 
Přejeme všem, aby pozitivní vztahy a fungující kolektiv vydržely až do maturity.



adaptační kurz prima



ad
ap

ta
čn

í k
ur

z 
m

m
t1

, d
m

1



Našim studentům se podařilo pro organizaci 
Život dětem získat částku 3 209 Kč. Děkujeme.

podzimní srdíčkové dny 2019



otevřeli jsme nové ateliéry

Krásné prostory především pro kreativní tvorbu jsme otevřeli na 
druhém nádvoří poděbradského zámku. Nadstandardně vybavený 
výtvarný a fotografický ateliér nabízí řadu možností pro produkci 
zajímavých děl. Nechybí ani počítačová místnost pro multimediální 
tvorbu.



družstvo dívek vybojovalo 
pro školu medaili  

Okresní kolo 38. ročníku atletické soutěže školních družstev. 
V okresním kole se na 3. místě umístilo družstvo dívek. Chlapci mají 
krásné 4. místo. Za zmínku stojí úspěchy Terezy Čermochové z MMT3, 
která byla druhá ve skoku vysokém, a Adama Raška z MMT1, který 
byl první ve sprintu na 60 metrů a ve skoku dalekém. Gratulujeme.



lustr a šibík v jeden den

Mezinárodní festival současné ilustrace Lustr v letošním roce ukázal 
to nejlepší ze současné ilustrační tvorby. Letošní téma „Svoboda“ mělo 
celospolečenský záběr. V rámci festivalu proběhla také výstava originálních 
instalací, které vytvořili profesionálové a známé osobnosti ze světa ilustrace, 
ale i začínající autoři a zájmoví tvůrci. Studenti měli příležitost zmapovat 
současné trendy a nové techniky. Postřehy budou dále využity při práci 
v hodinách odborných předmětů a audiovizuální výchovy. Výstava Jan 
Šibík 1989 ukazuje osudové okamžiky dějin prostřednictvím fotografií. 
Silný příběh fotografií přibližuje události, které se odehrály v Praze, Berlíně 
nebo v Bukurešti. Výročí Sametové revoluce bude naše studenty provázet 
i  během školního projektu, který propojí hned několik předmětů. Exkurze 
rozšířila obzory třídám  MMT3,  MMT2(výtvarníci) a sextě EKO Gymnázia. 



lustr a šibík



V minulém školním roce jsme vás informovali o navázání partnerství s 
Centrem grafických studií, střední odbornou školou ve francouzském 
Nantes. Vznikl krásný projekt ArtMap, jehož cílem bylo vytvořit v 
rámci odborných předmětů obou škol interaktivní internetové stránky 
artmapproject.eu mapující oblíbená místa Poděbrad a Nantes 
očima studentů. V letošním roce se studenti díky dotaci z evropského 
fondu Erasmus + budou moci setkat naživo, projít si vybraná místa 
a společně pracovat na druhé fázi projektu.  Jeho pilířem se stane 
již vytvořená interaktivní mapa, ale zaměření se tentokrát posouvá 
k vysoce diskutovanému tématu současné doby, kterým je ochrana 
životního prostředí.

pokračujeme ve spolupráci s 
francouzskou školou v nantes



projekt setkání se speciální 
zš poděbrady

Žáci sekundy se opět stali asistenty dětí s postižením. Příležitost zažít 
jedno dopoledne s dětmi, které díky svému handicapu nemohou 
fungovat zcela samostatně, se žákům naskytla v rámci projektu 
Setkání. Silné dojmy následně vstřebávali a k problematice se ještě 
vrátili v hodině VKO.



„Setkala jsem se s Bety, která má Downův syndrom a je upoutána na 
invalidní vozík. Překvapilo mě, že s ní je legrace a velká. Dojalo mě, 
jak se ve škole o děti hezky starají.“

„Při návštěvě mi došlo, že postižené děti potřebují neustálou péči, 
které se jim ve Speciální ZŠ dostává. Jsem moc rád, že jsem se mohl 
seznámit s moc šikovným klukem Martinem.“

„Překvapilo mě, že některé děti nejsou o moc jiné než my. Špatně mluví 
nebo se hůř pohybují, ale jsou šikovné, hrají si a podle míry postižení 
zvládají i činnosti denní potřeby. Kreslili jsme a Ondra mi podával 
vždy správné barvy.“

„Obávala jsem se návštěvy školy, ale paní ředitelka nám vše krásně 
vysvětlila. Pomáhala jsem malé Markétce. Chtěla bych jí vzkázat, že 
je velká šikulka. I když to bude mít v životě těžké, určitě to zvládne, 
protože je obklopená těmi správnými lidmi. Děkuji, že jsem tam byla.“

„Nejdříve jsem postižené děti litovala, ale po chvíli jsem viděla jejich 
radost a došlo mi, že jsou šťastné i navzdory svému handicapu. Jsem 
ráda, že jsem mohla strávit dopoledne s moc hodným a chytrým 
chlapcem.“

zážitky z projektu setkání



...podporujeme



exkurze do ústeckého 
muzea 

Třída MMT2 navštívila výstavu historické filmové techniky. Studenti 
se dozvěděli, jak vznikaly pohybující se obrazy, a kdy vůbec spatřili 
diváci první projekci filmu. Třídu provedl výstavou osobně sběratel 
Miloš Štěpán, který svou sbírkou naplnil velkou část expozice.



prezentujeme školu

Opět po roce jsme absolvovali sérii prezentací středních škol v 
různých městech ČR. Společně s vybranými studenty jsme  zájemcům 
představovali  obory Multimediální tvorba a Design a nová média.



podpora čtenářství aneb 
třída primy v městské 
knihovně poděbrady📚📚



první letošní výměna vedla 
z poděbrad do nantes

Mgr. Leona Kubišová, která na naší škole vyučuje odborné předměty, 
absolvovala jako první výměnný pobyt, který je součástí projektu 
ArtMap Nantes – Poděbrady. Během 14-ti denní stáže vedla v 
partnerské škole mimo jiné i vlastní workshopy. 



zkušenosti z praxe

Barbora Nykodýmová, absolventka Multimediální tvor-
by na naší škole, přijela třetímu a čtvrtému ročníku pře-
dat svoje zkušenosti z pozice Junior grafičky a Freelan-
cera v oblasti grafického designu, médií a reklamy.  
www.nykodymova.com



Jako každý rok naši studenti sbírali inspiraci pro navrhování výrobků, 
vzhled prezentací a přehled současných trendů na Designbloku, 
jehož tématem tentokrát byla „Budoucnost“. Většina prezentujících 
značek propagovala eko design, recyklaci a šetrný přístup k přírodním 
zdrojům.  Spotřební výrobky mohou být zkonstruované s elegancí, 
vtipem i ohledem na spotřebu a ekologickou stopu, kterou v přírodě 
zanechávají. S ohledem na mizející přírodní zdroje a zavalení 
planety odpadky je potřeba hledat právě taková řešení. Také nás 
velmi zaujaly velkoryse pojaté stánky vysokých škol, opět vystavující 
ekologicky zaměřený design.

Leona Kubišová, učitelka

designblok



designblok



klub přátel vážné hudby 

Ve čtvrtek 17. října jsme navštívili první letošní výchovný koncert v 
budově slavného pražského Rudolfina. Na programu byla ukázka 
z opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa, příběhu kostelničky Petro-
ny Buryjové a její schovanky Jenůfy. Osobně se mi představení lí-
bilo, myslím si, že s průvodním komentářem jsou všechny koncer-
ty, které v Rudolfinu navštěvujeme, velmi zajímavé. Všimla jsme si 
také, že tentokrát bylo představení natáčeno televizními kamerami. 

Klaudie Pačesová, tercie



praktické vyučování v 
poslanecké sněmovně

MMT3 se v rámci předmětu krátký film vydala do Poslanecké sněmovny 
vytvořit obrazový a fotografický záznam z výstavy sochaře Karla O. 
Hájka.



beseda s absolventy v mmt4 

Zkušenosti se studiem na VŠ předaly maturantům studentky Univerzity 
Tomáše Bati, oboru Fotografie a Univerzity Hradec Králové, oboru 
Grafická tvorba – multimédia, ale také absolventka VOŠ grafické 
(známé jako „hellichovka“), oboru Fotografická tvorba a média.



vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

Kristýna Dydyková, MMT2

grafický design - abeceda
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David Henyš, Ellen Matějková, MMT2

výtvarná příprava pro média - fotoesej



Zdeňka Kovářová, Jakub Peter, 
Rosalie Matoušková, MMT2

výtvarná příprava pro média - fotoesej



Beáta Bartošová, 
Kateřina Štěrbová, 
Eliška Machalická, 
Anna Ritschelová, 
MMT2

výtvarná příprava pro média - fotoesej



David Vetor, MMT3

Kamila Chaloupková, MMT3
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Natálie Březinová, MMT3
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fotografické cvičení  
s fotografem Pavlem 
Horákem



Alžběta Remišová, MMT4

Lenka Pelantová, MMT4
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Nicole Cote, 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 na konci roku 
2019.


