Ve čtvrtek 18. září se sešli v aule našeho gymnázia všichni vítězové 1. ročníku soutěže
Úspěch se musí odpracovat. A nejen oni, ale i jejich rodiče, ročníkoví učitelé, kteří po celý
školní rok pečlivě sledovali práci všech jim svěřených studentů a zapisovali přidělené body,
pozvaní hosté – Mgr. Renata Smutná - starostka města Strážnice, PhDr. Walter Bartoš, Ph. D,
MBA – radní města Strážnice, PhDr. Karel Klusák – majitel cestovní kanceláře INTACT, Ing.
Jaromír Kuchyňka - předseda školské rady, Ing. Roman Blažek - člen školské rady a třídní
učitelé odměněných studentů.
Projekt Úspěch se musí odpracovat založil Ing. Leoš Novotný na gymnáziu v Uherském
Hradišti před 5ti lety a v loňském školním roce ho převedl na naše gymnázium. Cílem
projektu je vyburcovat studenty k vyšším aktivitám jak školním, tak mimoškolním, důraz je
kladen na znalost cizích jazyků. Projekt zafinancoval na dobu pět let - každoročně částkou
450.000,- Kč!
S pravidly soutěže byli studenti seznámeni na začátku školního roku 2013/14 a i studenti
každé kategorie si vytvořili část svých pravidel v rámci školní i mimoškolní aktivity.
Ale teď už k samotnému programu slavnostního odpoledne.
Zahájili jsme studentskou hymnou, kterou zazpívali studenti pěveckého sboru našeho
gymnázia pod vedením MgA. Víta Trumpeše.
Úvodní slovo přednesla ředitelka gymnázia PhDr. Jaroslava Večeřová a poté následovalo
slavnostní předávání finančních odměn. Studenti soutěžili v 5ti kategoriích, učitelé tvořili
samostatnou kategorii. Jako první předstoupili před hosty žáci 1. kategorie – nižšího
gymnázia – 1. místo - Jakub Šuráň, který získal 126 bodů, 2. místo - Rozálie Františka
Rosíková - 117 bodů a 3. místo Michal Kuchařík - 107 bodů. Po nich následovaly ostatní
kategorie a nakonec učitelé. Jména všech vítězů najdete ve výsledkové listině, která je
zveřejněna na webových stránkách gymnázia.
Jistě vás zajímá jak byli vítězové odměněni? Finanční odměna za 1. místo je 35.000,-Kč, za
2. místo 25.000,- Kč a za 3. místo 15.000,- Kč. Finance musí všichni vložit zpět do svého
dalšího vzdělávání, to znamená koupit si např. studijní pobyt v Anglii, nový PC atd. K projektu
Ing. Leoše Novotného se připojil i PhDr. Karel Klusák – výše jmenovaný, který v případě, že se
některý z vítězů rozhodne koupit studijní pobyt u jeho cestovní kanceláře, přispěje mu
částkou dalších 5.000,- Kč. Všem ostatním studentům našeho gymnázia poskytne slevu 5%
z ceny studijního pobytu.
V průběhu předávání finančních odměn, každý ročníkový učitel přednesl připravený souhrn
všech aktivit - jak školních tak mimoškolních - za celý školní rok na každého vítěze, a tak se
přítomní v aule měli možnost přesvědčit o tom, jak pracovité a aktivní studenty máme na
našem gymnáziu!
Po skončení slavnostního předávání finančních odměn, se všichni shodli na tom, že je
neuvěřitelné kolik práce dokážou studenti zvládnout a taky, že si to mnozí rodiče vlastně
uvědomili, teprve když slyšeli celý souhrn školního roku jejich potomka.
Mnohé dohnal k slzám i výčet všech sportovních úspěchů naší mistryně světa Jitky Peškové,
která za jeden školní rok absolvovala úspěšně nekonečný počet závodů, získala bezpočet
ocenění sportovec roku, a navíc měla v obou pololetích vyznamenání a jedničky z Aj i Rj
navštěvovala Gyvu, pomáhala s organizací plesu, dne otevřených dveří, hraje v cimbálovce…
Mohla bych pokračovat dále s výčtem dalších úspěchů ostatních studentů, ale zabralo by to
několik stran a pro ty, kdo se chtějí s námi potěšit, jsme umístili tyto informace na portál
školy.

