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►  INFORMACE O STUDIJNÍCH OBORECH ►  ZE ŽIVOTA ŠKOLY

WWW.KOSTKA-SKOLA.CZ

GYMNÁZIUM KOSTKA  

► Šestileté studium pro 7. ročník ZŠ

► Čtyřleté studium pro 9. ročník ZŠEKONOMIKA

A PODNIKÁNÍ 

► Právo, řízení firem 

 a bankovnictví 

► Informační technologie 

 a informační systémy  

► Cestovní ruch, 

 turismus a rekreologie 

► Žurnalistika a média

ŠKOLA PEDAGOGIKY

► Pedagogické lyceum

► Učitelství pro mateřské školy  

► Vychovatelství

ABSOLVENTI ŠKOLY mohou  

pokračovat ve studiu na  

naší VYSOKÉ ŠKOLE
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Pár slov  
      ÚVODEM…

          Vsetínská škola...
založená v roce 1991 PaedDr. Karlem Kostkou, nabízí ve školním roce 2017/18  
absolventům základních škol tři typy vzdělání – gymnázium v šestiletém i čtyřletém cyklu,  
střední pedagogickou školu a čtyři vzdělávací programy vycházející z původního ekonomicko- 
        podnikatelského zaměření školy. Profily absolventů všech sedmi vzdělávacích programů  
                  najdete na následujících stránkách.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

• přátelská, nekonfliktní a pozitivní atmosféra ve škole, kde jsou žáci považováni za rovnocenné 
kolegy pedagogů ve vzdělávání;

•  dvě vlastní nově postavené školní budovy v klidové zóně města, vzdálené od centra, vlakového  
i autobusového nádraží cca 5 minut chůze;

•  vlastní moderní domov mládeže hotelového typu v areálu školy;
•  nové hřiště s umělou trávou a krytá víceúčelová sportovní hala;
•  stálá zahraniční pracoviště pro odborné stáže studentů ve Španělsku, Chorvatsku, ve Francii, 

Itálii a Německu;
•  pestré a široké portfolio partnerských firem a institucí, ve kterých studenti konají odborné  

stáže – např. AUDI (Německo), banka UBS (Švýcarsko), cestovní kacelář PERLA TOURS 
(Španělsko), gymnázium Ingolstadt  (Německo); nadstandardní podíl praktické výuky ve vlastní 
mateřské škole a dalších vsetínských MŠ; 

•  propracovaný školní informační systém – intranet, webové infocentrum, školní noviny, 
studentský web y-cube.cz, internetové rádio vysílající do celého světa;

•  špičkové vybavení školy ICT technikou – mj. dataprojektory v každé třídě, free wi-fi v celém 
areálu a pro studenty a pracovníky školy MS OFFICE zdarma;

•  posilovna, keramická dílna, klubovny, herna stolního tenisu a nekuřácký a nealkoholický školní bar;
•  účast v mezinárodních programech PHARE, ECOS, Ouvertue, CEPAC, Leonardo da Vinci. 

Sokrates, YOUTH, Comenius;
•  testovací středisko Mensy přímo ve škole.

... v KOSTCE

To dítě 
 má už 25 LET!?

Škola je certifikována v rámci 
mezinárodního programu IES, má rating 
IES - BBB (tj. stupeň hodnocení: Vysoce 
erudovaná a profesionálně vedená 
instituce).  
V roce 1994 se škola stala největší 
soukromou školou v ČR.
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Historicky první 
třída naší školy 
(tehdy Střední 
podnikatelská škola) 
nastoupila ke studiu 
1. září 1992. 
Třídním učitelem 
1.A, která našla 
své působiště 
v provizorních 
učebnách 
vsetínského Domu 
kultury, byl sám 
Karel Kostka.

PaedDr. Karel Kostka,  
MBA, Ph.D.

Naši úplně nejstarší ab-
solventi měli v červnu 
loňského školního roku 
sraz po dvaceti letech od 
maturitní zkoušky.
Nejen, že mi s nimi bylo 
skvěle a kupodivu jsem si 
pamatoval bez chybičky  
i jejich jména, ale díky 
nim jsem si naplno uvě-

domil, kolik času uběhlo od chvíle, kdy se „narodila“ 
naše škola.
Od prvního okamžiku, kdy jsem vyřídil počáteční do-
kument související s jejím vznikem, ji vnímám jako své 
dítě.  A právě tihle studenti byli prvními, u jejichž „po-
stýlky“ jsem v roce 1992 seděl.
Ptáte-li se, proč si dovoluji přirovnávat instituci k če-
musi tak živoucímu, jako je dítě, odpověď je jednoduchá  
a dobře jí porozumí každý, kdo už nějakého potomka má.
Dítě, i když je třeba na druhém konci světa, je napořád 
s vámi. Nosíte ho v sobě, patří mu vaše myšlenky, tuž-
by, zrcadlíte v něm své vize a představy.
Je jedno, jestli je vzorné, nebo občas zlobí, jestli vám 
zrovna dělá radost nebo starost. Máte ho prostě rádi 
a vaše myšlenky mu patří tak jako tak, stejně jako váš 
čas. Všude, kde jsou děti, se přece žije dobře, život má 
smysl a je čímsi víc, než pouhou existencí.
Ještě se mi nestalo, že bych odpoledne odešel ze školy 
domů, bouchnul dveřmi a už na ni nepomyslel. Každý 
rodič totiž dobře ví, že jaký je on, takové budou i jeho 
děti, a tak dělá, co může, aby šel příkladem, aby mo-
tivoval, inspiroval, ne aby jen nařizoval, rozkazoval, 
kontroloval. 

Jsem přesvědčen o tom, že 
žádné dítě nesnese, když se mu něco 
vnucuje násilím. Zvláště od dospělých, 
kteří jsou nakonec stejně jen přerostlá děcka.
Jedináček to nemá vždy jednoduché. Pořídil jsem tedy 
tomu svému dvě sestřičky, v roce 2008 mateřskou školu 
a v roce 2014 vysokou školu. Tři děti jsou dle mého tak 
akorát, ale ještě v koutku duše uvažuji o čtvrtém, ale ne-
musím zase vyzvonit všechno, že.
A protože dítě má letos už neuvěřitelných pětadva-
cet let a vyrostlo z dětských šatů, není žádným ta-
jemstvím, že k narozeninám mu chystáme dárek: po-
řádný nový kabát. Už se na něm začalo vyšívat. Bude 
šestipodlažní, moderní a plný vychytávek.
I když ve svém zamyšlení mluvím o sobě, dobře vím, že 
bez lidí kolem sebe bych sám zmohl jen velmi málo.  
A že těch lidí, kteří se na zrodu a výchově dítka podíleli, 
bylo a je!
Jmenovat nebudu, na to je náš magazín příliš malý, ale 
myslím, že každý, kdo přidal ruku k dílu, si své jméno 
dokáže dosadit. A já přidávám jen krátké, ale upřímné: 
„Děkuji!“
Co dodat?
Přeji všem přátelům, studentům, kolegům a rodičům po-
hodový školní rok 2016/2017. Nehledejme v něm problémy 
a složitosti, vždyť kouzlo života se skrývá v jednoduchosti.
Když se na tiskové konferenci v polovině minulého století 
kdosi zeptal Alberta Einsteina, co má rodič dělat, aby ne-
měl hloupé děti, dostal prostou odpověď: „Chcete-li, aby 
byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li, aby 
byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek.“
Přeju každému dítěti, nejen těm svým, tolik pohádek, 
kolik jen je to možné!



Absolvent je kvalifikován pro činnost související s mobilitou lidí a poskytováním služeb 
v cestovním ruchu. Orientuje se v oblasti turismu a rekreologie, zvládá geografii ces-
tovního ruchu, gastronomii a má možnost v průběhu studia složit zkoušky průvodce 
cestovního ruchu.

Absolventi nejčastěji pracují u cestovních kanceláří jako průvodci, delegáti či tou-
roperátoři, též ve státní správě, v dopravních službách, u agentur regionálního roz-
voje, jako mluvčí firem, v žurnalistice apod.

Na základě analýzy požadavků a potřeb našich studentů, absolventů a sociál-
ních partnerů z praxe vypracovali vyučující odborných ekonomických předmě-
tů učební plán specializace, určený všem, kteří mají hlubší zájem o studium 
práva, bankovnictví a dalších předmětů souvisejících s podnikáním.

Absolvent tohoto oboru si v průběhu studia osvojí znalosti občanského, pra-
covního, rodinného, trestního a správního práva, spolu se zásadami marke-
tingového a manažerského přístupu k podnikání a k řízení firmy. Vhodně kom-
binovaná výuka práva, ekonomických a psychologických disciplín, informatiky  
a cizích jazyků je výbornou přípravou jak pro následná vysokoškolská studia, 
tak pro práci ve státní správě či ve firmách na středních a vyšších manažer-
ských funkcích.

Díky zařazení předmětů pokrývajících oblast finančnictví a obchodu, zná ab-
solvent také strukturu a principy fungování finančního a kapitálového trhu  
a může se tak dobře uplatnit v bankách, ve spořitelnách, v pojišťovnách, na 
burzách, v investičních a penzijních fondech, ve státní správě či u zprostředko-
vatelských a obchodních firem.

Absolvent je připraven pro výkon profesí publicisty (redaktora, novináře, 
reportéra), odborného pracovníka vztahů s veřejností či obecně pracovníka 
v tištěných a elektronických médiích, v rozhlasovém vysílání i televizi.

Zná nejen teorii komunikace, žurnalistiky, dějiny kultury, ale především je 
schopen se písemně a slovně vyjadřovat na úrovni odpovídající vysokým 
nárokům, které jsou na pracovníky médií a public relations kladeny,  
a efektivně využívat moderní informační technologie.

Studium oboru je také skvělou průpravou pro následné vysokoškolské 
studium na fakultách zaměřených na žurnalistiku, média a komunikaci.

EKONOMIKA
A PODNIKÁNÍ 
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ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM S MATURITOU

MÁME PRO VÁS OBORY SE ZAMĚŘENÍM  
NA EKONOMIKU A PODNIKÁNÍ CESTOVNÍ RUCH, 

TURISMUS A REKREOLOGIE3

PRÁVO, ŘÍZENÍ FIREM 
A BANKOVNICTVÍ 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
A INFORMAČNÍ SYSTÉMY 2

ŽURNALISTIKA 
A MÉDIA4

Kód oboru: 63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Počet přijímaných žáků: 90
Odborný garant výuky: prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc. (turismus, rekreologie)
 JUDr. Blanka Ďurišová (legislativa, právo)
 Ing. Tomáš Šimko (informační a komunikační technologie)
 Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (žurnalistika, tvůrčí psaní)
 PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D. (marketing, management, 
 psychologie) 5
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Ředitel školy  
PaedDr. Karel Kostka a Tomáš Baťa

	BAVÍ VÁS CESTOVÁNÍ? ZAJÍMÁ VÁS  
 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA?
	CHCETE PODNIKAT? LÁKÁ VÁS PRÁCE S PENĚZI  
 A CENNÝMI PAPÍRY? A CO ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ?

Absolvent je kvalifikován pro širokou škálu pracovních činností souvisejících 
s používáním výpočetní techniky a informačních technologií. Orientuje se  
v hardwarových parametrech současných počítačů i síťových prvků, umí efek-
tivně zvolit a používat vhodný software, je schopen pracovat s počítačovou 
grafikou, vytvořit a spravovat firemní web, databázi či internetový obchod.

Absolventi tohoto oboru nachází nejčastěji uplatnění jako správci počítačo-
vých sítí u firem, škol, státních úřadů, též jako plánovači, statistici, grafici  
a pracovníci v oblasti public relations.

                  VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17  
 INOVOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO  
 ZÁJEMCE O ODBORNÉ EKONOMICKÉ 
PŘEDMĚTY A FINANČNICTVÍ.




PEDAGOGICKÉ 
LYCEUM
ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM S MATURITOU

Kód oboru: 78 - 42 - M/03 
 Pedagogické lyceum
Počet přijímaných žáků: 34
Odborný garant výuky: doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. (pedagogika volného času, rekreologie) 
 PhDr. Milan Možíš, CSc. (literatura, historie, dějiny umění)
 Mgr. at Mgr. Eva Martináková (psychologie) 76

	RÁDI KRESLÍTE, MALUJETE A CVIČÍTE?
	BAVÍ VÁS PRÁCE S DĚTMI, ŽÁKY, STUDENTY?
 PLÁNUJETE DALŠÍ VYSOKOŠKOLSKÉ  STUDIUM?

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT SKVĚLE  
PŘIPRAVENI KE STUDIU NA HUMANITNĚ  
ZAMĚŘENÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH.

Obor „Pedagogické lyceum“ je určen uchazečům se zájmem o humanit-
ní obory, pedagogiku, psychologii, esteticko-výchovné disciplíny (výtvarnou 
výchovu a hudební výchovu), tělesnou výchovu a cizí jazyk, kteří chtějí po 
ukončení studia pokračovat dále ve vyšším nebo vysokoškolském studiu 
zejména na pedagogických a filozofických fakultách připravujících učitele 
a vychovatele.

Absolventi se mohou uplatnit také v oborech sociálních a společenskověd-
ních, např. sociální práce, speciální pedagogika,  
psychologie, andragogika, historie,  
žurnalistika, společenské vědy apod.

PEDAGOGICKÉ 
LYCEUM

Výrazným přínosem studia tohoto obo-
ru je odborná specializace na hudební, 
výtvarnou nebo tělesnou výchovu, za-
vršená maturitní zkouškou. Nadstan-

dardní hodinová dotace umožní studentům 
dosáhnout ve zvolené výchově takové úrovně, která jim 

připraví ideální podmínky pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na 
fakulty tělesné výchovy nebo vysoké školy uměleckého zaměření.

Uchazeči o studium oboru neskládají talentovou zkoušku, jsou pozváni 
            pouze k ověření studijních předpokladů ke studiu zvolené speciali- 
                        zace, jejichž podmínky jsou uvedeny na školním webu.

Teoretická výuka  
spojená s praxí

U pedagogických oborů je provozována  
jako praktické pracoviště mateřská školka.

PERSPEKTIVNÍ

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ  
   PEDAGOGIKA

	ZAJÍMÁ VÁS HUDBA, KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ? 
	CHCETE SE STÁT VYCHOVATELI, UČITELI, PSYCHOLOGY?
	TOUŽÍTE PO VZDĚLÁNÍ V PEDAGOGICE, PSYCHOLOGII, UMĚNÍ?

Obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ je určen uchazečům, které 
baví práce s dětmi předškolního věku či organizování volnočasových aktivit 
pro mladší spolužáky a vrstevníky a chtěli by se těmto činnostem věnovat  
v budoucnu jako své profesi.

Absolvent oboru získá kvalifikaci pro profese učitel mateřské školy nebo ji-
ného zařízení pro děti předškolního věku, vychovatel, pedagog volného času 
ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích vol-
ného času, školních družinách a školních klubech nebo jako vychovatel ve 
školských výchovných a ubytovacích zařízeních.

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ 
PEDAGOGIKA

OBOR, KTERÝ VÁM ZAJISTÍ KVALIFIKACI 
PRO PRÁCI V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
I DALŠÍCH PEDAGOGICKÝCH PROFESÍCH. 

Kód oboru: 75-31-M/01
 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Počet přijímaných žáků: 34
Odborný garant výuky: Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D. (pedagogika)
 Mgr. Renata Sýsová (pedagogická praxe)
 Mgr. at Mgr. Eva Martináková (psychologie)

Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, 
zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací čin-
nosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Uchazeči o studium absolvují v rámci přijímacího řízení ověření před-
pokladů v řečové, hudební, pohybové  
a výtvarné oblasti a doloží lékařský  
posudek o zdravotní způsobilosti.

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM S MATURITOU



GYMNÁZIUM 

ŠESTILETÉ DENNÍ STUDIUM S MATURITOU
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	JSTE STUDIJNÍ TYP? CHCETE POKRAČOVAT  
 VE STUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE?
	BAVÍ VÁS JAZYKY, HISTORIE, FILOZOFIE NEBO  
 LITERATURA? MÁTE VZTAH K DĚJINÁM UMĚNÍ?
	CHCETE BÝT LÉKAŘ, PRÁVNÍK NEBO  
 VĚDECKÝ PRACOVNÍK?

Studijní program „Gymnázium“ poskytuje úplné všeobecné vzdělání pro studenty, kteří jednoznačně směřují  
k navazujícímu vysokoškolskému studiu. Maximální efektivity výuky a individuálního přístupu ke všem 
studentům je dosaženo snížením jejich počtu ve třídě.
Na nižším stupni je v učebním plánu výrazně navýšena hodinová dotace výuky  
cizích jazyků. Na vyšším stupni je pak studentům nabízena řada volitelných  
předmětů, které zajistí špičkovou přípravu jak studentům, kteří se  
v budoucnu chtějí věnovat medicíně a přírodním vědám, tak těm,  
kteří uvažují o studiu historie, práva, psychologie nebo žurnalistiky.

Chromeková Paulína – jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě
Ivanič Jakub – matematika a fyzika v zaměření na vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Výborná Nikola – obor BA(Hons) Marketing na  Faculty of Business and Law, University of the West of England, Bristol
Kasan Ondřej – právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
Kmošenová Karolína – příprava na studium některého z medicínsky orientovaných oborů
Luhový Matej - obor Politics na fakultě Art and Humanities na Swansea University, Wales
Madalová Dominika – speciální pedagogika na Pedagogické univerzitě Masarykovy univerzity v Brně
Mlkviková Zuzana – všeobecné lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Sošková Sára – mediální studia na Metropolitní univerzitě v Praze
Střelcová Nikola – jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Trubáková Lucie – jednooborová psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Šlapal Filip – molekulární biologie a chemie organismů na Univerzitě Karlově v Praze

GYMNÁZIUM KOSTKA  
Výrazně individualizované studium  
s nadstandardní možností humanitní nebo  
   přírodovědné specializace.

Teoretická výuka je doplněna praktickým poznáním, exkurzemi a stážemi  
v oblasti umění, historie a kultury nejen v ČR, ale též ve státech Evropy i v zámoří.  
Při výuce se využívá spolupráce jak s pedagogy z vysokých škol,  
tak s lékaři a techniky z odborných pracovišť v regionu.  
Součástí výuky je minimálně jednou historická exkurze do Vídně  
a do Prahy, pro zájemce o přírodní vědy pak do švýcarského  
CERNu nebo vídeňské ZOO. 

MÁME PRO VÁS KLASICKÉ VZDĚLÁNÍ V MODERNÍM STYLU
Gymnázium nabízí žákům sedmých tříd ZŠ šestileté  
studium, do kterého se mohou žáci devátých tříd  
zapojit od třetího ročníku.

PR
O 

H
LO

U
B

AV
É

Kód oboru: 79 - 41- K/61
 Gymnázium
Počet přijímaných žáků: 30
Odborný garant výuky: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. (filosofie, sociologie, etika)
 PhDr. Milan Možíš, CSc. (historie, dějiny umění,  
 moderní dějiny)
 Mgr. Radim Ondra (chemie, biologie) 
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metodami, vyzkoušíme si blocking a barvení eosinem a spatříme de-
monstrační pitvy orgánů a mrkneme se do nejmodernějších mikro-
skopů v kraji. Dále navštívíme hematologii, chirurgii, internu, radio-
logii, pediatrii a gynekologicko-porodní oddělení. V neposlední řadě 
se také zájemci dozví, co takové lékařské povolání a studium obnáší  
a jaké jsou jeho výhody, ale v čem mohou být i případná rizika.

Společně s výstavbou nové budovy naší školy, kde se budou nachá-
zet moderní prostory pro výuku biologie, chemie a fyziky, je tento 
projekt ve spolupráci s nemocnicí skvělou příležitostí pro správný 
start kariéry na poli přírodních věd. 
 Mgr. Radim Ondra

               ČEMU SE  
          AKTUÁLNĚ  

       (TJ. 4 MĚSÍCE  
       PO MATURITĚ)  

VĚNUJÍ LETOŠNÍ  
ABSOLVENTI  

NAŠEHO  
ŠESTILETÉHO  

GYMNÁZIA,  
KTEŘÍ SI ŘÍKAJÍ  

„STUDENTI G7.A“

Významnou roli při rozjezdu klubu sehrála účast studentů na Dnu se vsetínskou nemocnicí v loňském červnu.

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE  
– nový partner v odborné přípravě

Kostka škola již dávno nenabízí jen vzdělání v ekonomických, pedagogic-
kých či humanitních oborech. Již několik let se naši studenti a absolventi 
skvěle prosazují ve tvrdé konkurenci na poli předmětů ryze přírodověd-
ných. Důkazem budiž loňská účast studentky Lucie Krampotové v celo-
státním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se svou prací v oboru 
biologie, či úspěšné přijetí mnoha studentů na lékařské a přírodovědné 
fakulty po celé zemi. 

Abychom možnosti studentů současných i budoucích v tomto směru ješ-
tě podpořili, připravila přírodovědná komise naší školy celoroční spolu-
práci se Vsetínskou nemocnicí a.s. v rámci projektu s názvem „Valašský 
Medik Klub“. V tomto projektu, který je věnován zájemcům o budoucí stu-
dium lékařských a přírodovědných oborů, se každý měsíc budeme přímo v 
prostorách nemocnice věnovat vždy jednomu z lékařských oborů. Navštíví-
me například patologii, kde se budeme zabývat moderními diagnostickými 

Lucie Krampotová ze třídy L3.A vloni potvrdila svůj 
talent v přírodních vědách vítězstvím v Krajském kole 
Středoškolské odborné činnosti se svou prací na téma 
"Strategie invazních druhů v ČR". Na fotografii s ve-
doucím práce Mgr. Radimem Ondrou, odborným ga-
rantem výuky biologie a chemie na naší škole.



PRAKTICKÉ  
PRACOVIŠTĚ 
PEDAGOGICKÝCH OBORŮ

ŠKOLNÍ 
AUTOBUS

DOMOV MLÁDEŽE

•  byla zřízena v roce 2008 a sídlí přímo ve školním areálu Kostka školy;
•  je dvoutřídní – oddělení Kostičky a Sluníčka jsou obsazeny skupinkami dětí od 2 do 6 let
•  zajišťuje dětem výrazně individuální přístup díky vyššímu počtu pedagogických 

pracovníků a praktikantek z řad středoškolských i vysokoškolských studentů;
•  je vybavena moderním nábytkem, spoustou nových kvalitních hraček i audiovizuální technikou;
•  má k dispozici velké plochy pro venkovní aktivity, vč. dvou dětských hřišť a malého svahu na 

sáňkování a výuku lyžování;
•  má v pravidelném programu dětí zařazenu výuku základů angličtiny, výpočetní techniky, 

plavání, lyžování a sportovní kroužek se základy tenisu;
•  spolupracuje se vsetínským střediskem volného času Alcedo a dalšími organizacemi  

a institucemi, jejichž akcí se děti pravidelně zúčastňují.

www.kostka-skolka.cz

Pro studenty Kostka školy byla před několika 
lety přímo v areálu školy postavena budova do-
mova mládeže s kapacitou 160 lůžek. 
Pokoje jsou vybaveny nábytkem hotelového typu a jejich 
příslušenství tvoří koupelna se sprchovým koutem, dvěma 
umyvadly a toaletou. Každý pokoj má předsíň na ukládání svrch-
ních oděvů. Všechny pokoje jsou pokryty wi-fi a připojeny do školní sítě.
Součástí domova mládeže jsou klubovny, velká sportovní hala,  
posilovna a jídelna s celodenním stravováním. V objektu domova  
mládeže je pro studenty k dispozici ordinace lékaře  
a pizzerie. Vzdálenost domova mládeže  
je cca 5 minut od vlakového  
a autobusového nádraží.

„ZDE KONAJÍ SOUVISLÉ PRAXE STUDENTI PEDAGOGICKÝCH OBORŮ“
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Více než 50 studentů naší školy může i v letošním roce využívat pro ranní cestu do Vsetína  
i zpáteční cestu domů služeb školního autobusu.  K vlastní přepravě studentů ze Slovenska, Kloboucka  
a Hornolidečska jsme se rozhodli nejen kvůli stále se zvyšujícímu počtu studentů z těchto regionů,  
ale především kvůli časovým i finančním komplikacím, které jim způsobovali stávající dopravci.

Autobus vyjíždí každé ráno v 6.45 z Púchova (parkoviště Rožák) a studenty doveze přímo ke Kostka škole cca v 7.50. 
Odpoledne pak odjíždí v pondělí, středu a pátek ve 13.30, v úterý a čtvrtek ve 14.30. Stejně jako v loňském roce jsou 
ceny přepravného stanoveny tak, aby byly pro naše studenty nižší než při použití veřejné hromadné dopravy.

Školní autobus však neslouží pouze ke každodenní přepravě studentů. Jeho komfortního vybavení i nadstandardní 
kapacity 60 míst využíváme i při přepravě na školní akce – adaptační pobyt v Itálii, tuzemské exkurze, školní výlety 
apod. Autobus je samozřejmě také možno si pronajmout, čehož využívají i jiné vsetínské školy.

ŠKOLNÍ AUTOBUS  
jezdí denně na lince 
• Púchov 
• Valašské Klobouky  
• Vsetín

Zastávky školního autobusu a orientační časy: 
• Púchov - parkoviště Rožák 06.40 • Púchov, vieska – Bezdedov 06.45  
• Dohňany - aut. zastávka 06.50  • Mestečko - pri krčme 06.58  •  Zárečie - pri kostole 07.00   
• Lúky - aut. zastávka 07.05  •  Dešná – 07.07  • Lysá 07.10  
• Lazy - zastávka u hlavní cesty 07.18  •  Valašské Klobouky – autobusové nádraží 07.25 

   DALŠÍ ZASTÁVKY DLE POŽADAVKŮ STUDENTŮ.

            Široká nabídka finančních ocenění výborných studijních výsledků a stipendií eliminujících finanční 
     náročnost studia soukromé školy by měla i v letošním roce motivovat stávající studenty i nové uchazeče o 
studium naší školy. (Kompletní znění stipendijního řádu najdete na školním webu – zde vybíráme nejčastěji 
udělovaná stipendia.)

FREE STUDY 
Studium s nulovým školným pro žáky 9. tříd, kteří 
mají na vysvědčení v 2. pololetí 8. třídy nebo  
v 1. pololetí 9. třídy nejvíce jednu chvalitebnou. 

RODINNÉ STIPENDIUM
Mladší sourozenec bývalého nebo současného 
studenta obdrží 50% slevu na školném.

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
Sleva na školném v řádech desítek procent  
pro zájemce o studium, kteří žijí pouze  
s matkou či pouze s otcem,  
kteří jsou samoživitelé,  
a druhý z rodičů  
nepřispívá na  
domácnost.

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM
Částka, vyplácená měsíčně po dobu pěti  
měsíců následujících po měsíci, v němž  
student uzavřel pololetí s prospěchem:

Samé výborné      
300,- Kč + snížení školného o 40 % 

Samé výborné a jedna chvalitebná 
snížení školného o 30 % 

Samé výborné a dvě chvalitebné
snížení školného o 20 % 

STIPENDIJNÍ PROGRAMY
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A jak to vidí někteří  
z našich ABSOLVENTŮ?

ZAHRANIČNÍ
PRACOVIŠTĚ ŠKOLY

Španělsko – Barcelona
Touto stáží tradičně začínají každý školní rok dlouhodobé stáže studentů v zahraničí 
pořádané pod hlavičkou projektů ERASMUS+. Letos tuto stáž uspořádáme nejenom na 
podzim, ale i na jaře. Na známém pobřeží Costa Brava ve středisku Santa Susanna se 
studenti připravují hlavně na práci v oblasti cestovního ruchu, součástí výuky na stáži je 
však též psychologie, rétorika a komunikace.

Chorvatsko
Stáž v Chorvatsku je orientována na problematiku turismu, historie a lázeňství v oblasti 
Jadranské riviéry, která je nejčastější destinací pro letní rekreace českých a sloven-
ských turistů. Součástí stáže je výuka rétoriky, psychologie a filozofie, ale též praktický 
nácvik činností spojených s přípravou, organizováním a vedením jednotlivých činností 
spojených s podnikáním a rekreologií v Chorvatsku.

Německo & Anglie
Tradiční exkurze do zemí, kde je úředním jazykem angličtina nebo němčina. Stěžejní 
náplní zahraniční návštěvy je výuka cizího jazyka. V minulém školním roce byl našim 
cílem anglický Oxford.

Itálie, Francie, Monaco
Další z dlouhodobých stáží proběhne v květnu na Ligurské riviéře v Itálii a ve Francii. 
Součástí stáže je návštěva filmového festivalu v Cannes a exkurze do Monaka. Odborná 
náplň stáže je obdobná jako u stáží ve Španělsku a v Chorvatsku, důraz je kladen navíc 
na oblast médií, žurnalistiky a filmového umění. 

Stovky našich studentů absolvovaly v nedávné době stáže v rámci mezinárodních 
mobilit. Odborné zahraniční praxe studentů jsou významným zdrojem nejen jejich 
profesního, ale také osobního obohacení a růstu. Mají pro studenty mimořádný 
význam a jejich rozsah každoročně inovujeme a rozšiřujeme. Mezi stálice, kde 
mají naši studenti už od roku 1999 každoročně možnost absolvovat s dotací EU 
své zahraniční aktivity, patří:

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

Seznamovací pobyt - Itálie
Snad nejdelší tradicí, kterou naše škola dodržuje, jsou seznamovací pobyty studentů 
prvních ročníků. Z autentických svědectví studentů víme, že tato akce velmi pomáhá 
nastupujícím studentům zvládnout začátek života v novém kolektivu. 
Už tradičně se akce vydařila – slunce, moře, pláže a bezvadná parta, to vše se stalo 
neotřelým a inspirujícím odrazovým můstkem ke studiu prvního ročníku. 

Švýcarsko Odborná stáž v CERNu neboli Evropské organizaci pro jaderný vý-
zkum se sídlem v Ženevě, jednom z nejmodernějších vědeckých zařízení na světě. Stáž 
je primárně určena studentům oboru Gymnázium.

Předvánoční Vídeň Stáž určená povinně studentům 1. ročníků, které 
se ale rádi účastní i studenti starší. Letos pojedeme v pondělí  a úterý 19. - 20. 12. 2016. 
Přesné informace najdete opět na školním webu nebo na sekretariátu školy. 

ZOO Vídeň Jarní návštěva nejstarší světové ZOO spojená s plavbou po Dunaji 
do Bratislavy, byla pro naše studenty neopakovatelným zážitkem.

KRÁTKODOBÉ STÁŽE
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Nepodceňujte jazyky, jsou základem úspěchu v dnešním  
globalizovaném světě. A važte si atmosféry na Kostce. Na rozdíl  
od jiných českých škol je v ní kus americké pohody a respektu lidí  
k sobě navzájem, a hlavně vás tahle škola dokáže motivovat k touze něčeho  
v životě dosáhnout. Dá vám křídla, ale v první řadě musíte chtít vy sami, 
bez toho v životě nejde nic.

Stanislav Bačo, student prestižní South Carolina State Univerzity USA 
obor Management 
Standa si prezidentskou volební kampaň v USA zažil letos opravdu zblízka!

Učitelka pedagogiky a odb. praxe na SŠ Kostka V září to bylo přesně 9 let, co jsem 
poprvé usedla do školních lavic na SŠ Kostka. Seděla jsem ve třídě právě se rozjíž-
dějícího vlaku zvaného Pedagogické lyceum, kterému šéfoval Psidlo . Byly to ne-
zapomenutelné čtyři roky. Dnes s úctou vzpomínám na učitele, kteří mi předa-
li nejen teoretické poznatky, ale také osobnostní vlastnosti, ze kterých jsem se 
u mnohých inspirovala a čerpám z nich stále. Po maturitě jsem nastoupila na 
Univerzitu Palackého v Olomouci, na které působím stále v rámci doktorského 
studia. Vystudovala jsem Učitelství pedagogiky pro střední školy a v zimě mě 
čekají státnice z oboru Předškolní pedagogika. Od dětství jsem si přála být paní 
učitelkou v mateřské škole, takže co bude za pár let, nevím, každopádně musím 
říct, že to, co dělám právě teď, mě MOC BAVÍ a vážím si toho, že i já můžu být nyní 
součástí Kostka školy!
Všem studentům bych chtěla vzkázat, ať se na tuto střední školu vrací stejně rádi 
jako já a ať se nebojí překážek a jdou si za tím, co je baví!

Mgr. Kateřina Vaňková, učitelka pedagogiky a odb. praxe na SŠ Kostka 

Když jsem nastoupil na Kostka školu, byl jsem vyděšený a nesmělý prvák. To jsem 
však ještě netušil, že se to během několika měsíců změní. Studium mě vždycky 
bavilo, ba co víc, takový přístup učitelů, pro které je samozřejmostí žákovi pomoct 
a „nakopnout“ ho, by Kostce mohla závidět kdejaká střední. Jsem moc rád, že 
jsem na Kostku mohl chodit, protože mě naučila kriticky myslet a nebát se stát 
si za svým názorem, což většině lidí mé generace v dnešní době chybí.
Na začátku jsem psal, že jsem byl vyděšený a nesmělý. No a vidíte to. Tyto 
řádky píšu právě ze studijní stáže v Kanceláři zastoupení krajů v Bruselu. Citát 
Edmunda Burka mluví za vše: „Nikdo nedělá větší chybu, než ten, kdo nedělá nic 
v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.“

      Jakub Tomek, student politologie, Univerzita Hradec Králové

„Na škole jsem mimo encyklopedických znalostí získala  
to nejdůležitější - komunikační a rétorické dovednosti a schopnost  
jednat s lidmi. Dnes mi to velmi usnadňuje práci. Tuto školu mohu těm,  
kteří chtějí něco dokázat, jenom doporučit.“

Terezie Kašparovská, (ukončila 1996)  
Populární redaktorka a moderátorka TV Prima

Stáž ve Španělsku

Stáž v Chorvatsku

Exkurze Anglie

Berlín
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MÁME TADY NOVÉ  
GYMPLÁČKY!

Kristýna Augustová, David Bajza, Radka Bělíčková, Aneta Beranová, Josef Bláha, Kristina Blaháková, Adéla Blažková, Anna Boráková, Zdeněk 
Bordovský, Kristýna Bradáčová, Nikola Brandtnerová, Natálie Bůbelová, Alžběta Cahlová, Teo Crkoň, Mariana Čablíková, Jiří Čaník, Martin 
Čáp, Kristýna Daňková, Viktorie Divínová, Vojtěch Dobiáš, Vendula Dohnalová, Tereza Dolníková, Lívia Ďurkechová, Natálie Elichová, Štěpán 
Evják, Klára Fabiánová, Michaela Galetková, František Gistr, Diana Gojdičová, Natálie Grebeňová, Dominik Halmazňa, Richard Hobšil, Tomáš 
Holešovský, Tereza Holíčková, Natálie Horáková, Eliška Hrabcová, Michaela Hrabovská, Matej Chovanec, Ondřej Chovanec, Daniela Chromčá-
ková, Šimon Jenáček, Nikola Ježová, Michaela Jurečková, Jiří Kalabis, Fatima Nicola Khamlichi, Daniel Klímek, Matěj Koňař, Ester Konkoľo-
vá, Sára Kopečná, Nikola Kouřilová, Kamila Kovářová, Simona Krajčová, Bára Krbová, Adéla Krpejšová, Natálie Křapová, Barbora Křižanová, 
Tomáš Kudela, Patrik Kumbár, Simona Langerová, Ruben Macík, Michaela Mačková, Markéta Maléřová, Natálie Marková, Jitka Martalusová, 
Magdalena Martinková, Adéla Měrková, Petr Mikulenčák, Lukáš Mikulík, Adéla Mišová, Thanh Dat Nguyen, Pavel Novák, Marek Ohryzek, 
Nikol Panošová, Terezie Pavlánová, Petra Pecháčková, Natálie Piskláková, Kristián Piták, Dita Pospíšilová, Patrik Procházka, Simona Proko-
pová, Eliška Pudová, Ondřej Rafaj, Jana Randýsková, Juraj Riedel, Barbora Sáblíková, Natálie Samiecová, Klára Sedlačíková, Denis Slovák, 
Michaela Smilková, Lucie Smýkalová, Eliška Soviarová, Vladislav Staněk, Kristýna Stařičná, Lucie Stařičná, Jiří Strapek, Daniel Strnad, Mar-
tin Studeník, Nikol Studeníková, Radka Šánková, Anna Ševčíková, Martina Šicová, Zlata Škařupová, Ondřej Škoda, Eva Šrubařová, Františka 

Šťastná, Nikol Štekláčová, Adéla Šulá-
ková, Adéla Šuláková, Michaela Šuri-
ová, Barbora Tichá, Radek Tůma, On-
dřej Uhřík, Simona Vaculková, Klára 
Vajglová, Veronika Valentová, Denisa 
Valigurová, Vendula Vašíčková, Pavlí-
na Vašková, Karolína Vávrová, Kristýna 
Vodáková, Anna-Marie Vráželová, Lu-
cie Weberová, Dominik Zadražil, Ni-
kola Zbranková, Filip Zdráhal, Zuzana 
Zedníková, Kristýna Zgarbová, Martina 
Změlíková, Ivan Zvardoň, Petr Zvěřina, 
Sabrina Zvonková, Marián Žabčík, Da-
niel Žlebek.

Vítáme VÁS mezi NÁMI!

KOSTCAR II.
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÉ A UČITELSKÉ TVOŘIVOSTI

Práce byla oceněna a publikována v ce-
lostátním vydání MF Dnes v rámci pro-
jektu Studenti čtou a píší noviny. 

Narodil jsem se v kraji na rozmezí Hos-
týnských a Vsetínských vrchů. Jsem si 
jistojistě jistý, že krásnější místo na světě 
neexistuje. 
V mém životě zatím nemá šanci Londýn, 
Chicago ani Dallas, neláká mě Paříž ani 
Vídeň. 
Tam, kde jsem doma, šumí les, v létě 
kvete louka, voní borové šišky. Moje 
doma je tam, kde mi slunce nezakrývají 
mohutná těla panelových domů. 

V tomto kraji se narodil už můj prapra-
děda. Byl to silný chlap. Přežil dvě války, 
když mu zemřela žena, musel se načas 
sám postarat o pět malých dětí. 
Když nebylo co jíst, k obědu byla dobrá 
i veverka nebo sojka. Neskolily ho kruté 
výslechy gestapa ani vlastní těžká ne-
moc. A když bylo opravdu hodně těžké 
období, měl v zásobě pro lepší náladu 
schovanou pálenku z brambor a řepy. 
I můj praděda byl člověk, kterého si vážím. 
Vyučil se u Bati, celý život byl věrný jeho 
ideálům. Pro firmu, co mu dávala práci, 
by snad i dýchal. Pochvala pana šéfa měla 
možná tehdy i jinou váhu, než je tomu dnes. 

Děda je ten, ke kterému si chodím pro 
radu. Řádíme spolu v dílně, vymýšlíme 
různé zlepšováky. Pokud se povedou, 
těší nás to, a když ne, aspoň se tomu za-
smějeme. 
Ke svému životu potřebuji kořeny. Mám 
potřebu někam patřit, chci být součásti 
své rodiny. Nevylučuji, že se v budouc-
nosti vydám někam na zkušenou, vím, 
že svět nekončí Hostýnem či Vsetínem. 
Ale s jistotou tvrdím, že zůstavu svému 
kraji věrný. 
Pokusím se dál šířit kořeny našeho rodu 
tak, abych se za ně jednoho dne nemu-
sel stydět.

KOŘENY MÝCH PŘEDKŮ I MOJE
Adam Bártek, student třídy L4.A

Ve čtvrtek 25. února 2016 se pod zá-
štitou SŠ Kostka uskutečnil druhý 
ročník velkolepé přehlídky umělec-
kých vystoupení studentů a peda-
gogů školy pod názvem KOSTCAR 
2016. Přehlídka to byla opravdu pes-
trá. V úvodu vystoupily děti dvou tříd 
mateřské školy při SŠ Kostka a poté 
následovala široká škála student-
ských vystoupení. Představily se jak 
celé třídy, tak menší seskupení či 
jednotliví studenti a stranou nezůstali 
ani aktéři z řad pedagogů. Publikum 
mohlo zhlédnout umělecká vystou-
pení různého druhu – od pěveckých, 
přes recitační a herecká  až po četná 
vystoupení taneční, která zahrnovala 
dokonce akrobatické kreace. Všichni 
předvedli úchvatné, mnohdy profesi-
onální výkony. 
KOSTCAR je koncipován nejen jako 
přehlídka, ale zároveň jako soutěž. 

Ti aktéři, kteří zapsali svá vystoupení 
jako soutěžní, tedy bojovali se silnou  
konkurencí o co nejlepší umístění. 
Porotcem se mohl stát kdokoli z pří-
tomných v sále, pokud měl v danou 
chvíli u sebe funkční mobilní telefon. 
Organizátoři akce připravili důmyslný 
systém hlasování. Dle daných pravidel 
zasílali porotci určitý tvar SMS zprávy 
přiřazené k jednotlivým soutěžním vy-
stoupením.
Velkým překvapením pro všechny 
přítomné bylo vystoupení světozná-
mé americké zpěvačky Lady Gaga! 
Její návštěva byla až do poslední chví-
le přísně utajována, jelikož zpěvačka 
přijala výlučně pozvání SŠ Kostka 
a zavítala pouze na Valašsko, kde se 
v rámci KOSTCARu ve vsetínském Li-
dovém domě uskutečnilo její jediné 
vystoupení v ČR!  
 Mgr. Libuše Černá

Není to ani čtvrt roku, co jsme se ve vsetínském kině Vatra loučili při předávání matu-
ritních vysvědčení s absolventy ročníku 2015/16 a už na školních chodbách potkáváme  
137 nových sympatických tváří.  Ať už patříte ke studentům gymnázia, pedagogiky nebo 
ekonomicko-podnikatelské větve školy, jsme rádi, že tu jste mezi námi a přejeme Vám 
hodně úspěchů ve studiu i osobním životě a spoustu super zážitků na Kostce.

Vypadá to, že by nám mohli plnohod-
notně nahradit právě odmaturova-
nou třídu G6A, nyní již „gésedmičku“, 
jak ji pracovně s kolegy označujeme. 
Dobře si vzpomínám na své začátky 
s tehdejšími gympláčky. Říkala jsem 
jim „vysavači energií,“ protože z je-
jich hodin jsem zpočátku odcházela 
s pocitem, že mi nefungují základní 
smysly – napolo ohluchlá, s namo-
ženými hlasivkami, někdy i s téměř 
vypíchnutýma očima od nadšenců, 
kteří se v prvních lavicích nepřetrži-
tě hlásili. Ale byl to příjemný pocit, 
který mě utvrzoval v tom, že situa-
ce se bude pouze zlepšovat. A  byla 
to pravda. Učit v této třídě bylo „za 
odměnu.“ Výklad se často měnil  
v podnětné diskuse, které nás obo-
hacovaly navzájem. A když se letos  
1. září zjevili u nás ve škole, jenom tak 
na návštěvě – pokecat si, měla jsem 
pocit, že se zastavil čas. Doufám, že 
si to užiju znovu. Moje „géjednička“ 
mi k tomu dává velkou naději. Tady 
jsou jejich první dojmy z nové školy:

• Letošní prázdniny jsem zakončila 
strachem a trochu stresem. 

 Přestupovala jsem totiž na novou 
školu.

• Žaludek se mi svírá, mám smíše-
né pocity, nevím, co si mám mys-
let.

• Můj nový kámoš v autobuse se 
jmenuje Samo, je z 3. ročníku. Mě 
přejmenoval na Viktora a každý 
den mi drží místo. Samo je fajn 
kámoš.

• Do Itálie jsme jeli školním auto-
busem. Nastupovali jsme jako po-
slední.

• Na pokoji jsme si vybalili kufry, ale 
„vybalili“ se tomu nedá říkat, spíš 
jsme je hodili do skříně a šli jsme 
na oběd.

• Doporučuji ochutnat italskou 
zmrzlinu. Je vynikající.

• Netrvalo dlouho a všichni jsme se 
skamarádili.

• Každý den jsme chodili do města 
a k moři a taky jsme každý den dě-
lali různé blbosti. Moc jsem si to 
užil.

• Naše zážitky jsou nepopsatelné. 
Bylo tam nádherně.

• Když jsem viděl své spolužáky popr-
vé, na každého jsem měl nějaký ná-
zor, ale po Itálii se většina změnila.

• Těšila jsem se na těstoviny, pro-
tože je mám ráda, ale když byly 

pořád, měla jsem chuť i na kuře, 
které moc nejím.

• Na snídani jsem se moc nenajed-
la. Ale na oběd a večeři jsme měli 
jistotu, co bude. Těstoviny!

• Navštívili jsme i místní trhy, ale 
nejlepší obchody byly v San Mari-
nu. A objevili jsme tam i nejlepší 
pizzu na světě.

• Poslední den byl nejlepší. Ne pro-
to, že jsem se těšila domů, ale 
proto, že byly krásné vlny. Úžasný 
pohled!

• V Itálii jsme se strašně moc ska-
marádili a myslím, že máme 
úžasný kolektiv.

• Po skončení prvního dne ve škole 
jsem zjistil, že matematika bude 
děs a angličtina podobně, jenom 
o trochu menší.

• I první týden ve škole uběhl hodně 
rychle. Psali jsme i první písemku.

• Všichni učitelé mi přijdou fajn a je 
sranda, když nám vykají.

• Už týden chodím do školy. Vůbec 
bych nečekala, že tu bude tak dobře.

• Do staré školy bych se už nikdy 
nevrátila.

• V životě jsem udělala dost rozhod-
nutí, ale tohle je zatím to nejlepší.

• Zatím je to tady úžasné a doufám, 
že to tak i zůstane.

 Mgr. Ivana Kostková
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Cestování v čase - někdo říká, že nic 
takového neexistuje. Nesouhlasím. 

Řekla bych, že stáž je něco, co vám to 
umožní. Nevěříte? Nevěřte si, já ale na 

svém trvat budu.
Ráno před odjezdem se probouzím 

ještě za tmy. Je v tom něco výjimečného. 
Je v tom dobrodružství. Nemáte totiž 

představu, co vás ten den čeká. Nemáte 
tušení, co je před vámi, nemáte ani 

ponětí o tom, jak bude vypadat slunce, 
až vyjde zpoza kopců a lesů. 

Bude chladný úsvit zbarvený modří? 
Nebo se oblohou propijí krvavá oblaka 

červánků, zbarvených do ruda?
Nikdo neví.

Ani vy to nevíte.
Ani já to nevím.

Ví to jen slunce a to si chce všechno 
nechat pro sebe. Obloha je ráno stále 
černá, ale pomalu bledne, hvězdy se

 ukládají ke spánu a pomalu, pomaličku 
dohasínají. V žilách mi koluje adrenalin 

a v čerstvém chladném ranním 
vzduchu cítím něco, co mě volá na 

úplně novou cestu, na kterou jsem se 
ještě nikdy nevydala. Bylo to tady.  

Čas vydat se na stáž … poprvé. 
Těšila jsem se.

Bylo v tom neznámo.
Byla v tom záhada.

Je v tom dobrodružství.

Miluju ten pocit. Vždycky jsem ho 
milovala… možná je to ode mě, 

studentky 4. ročníku Střední školy 
Kostka, trochu dětinské, ale strašně 
ráda si už odmalička představuju, že 

jsem tajná agentka (a kdo ne)…
Hned ráno jsem si uvědomila, jak je 
přede mnou strašně dlouhá cesta na 
místo, o kterém nevím nic, ani co mě 
tam čeká. Ale ráda si jen tak cestuju 
v čase a objevuju nová místa. Takže 

stáž byla tou nejlepší alternativou, při 
níž se skloubilo několik věcí dohromady.

Jak?
Inu, dny jsme trávili v utajení 

v menším soukromém hotelu Capri 
na břehu středozemního moře. Po 
snídani v brzkých ranních hodinách 

jsme procházeli tajným výcvikem pro 
agenty – zamýšleli se společně 

s panem ředitelem nad 
psychologickými a filozofickými tématy, 

učili se psát itineráře, informační 
knihy, průvodcovat a přednášet 

ostatním vlastní rétorická vystoupení. 
A taky cestovat v čase.

A to jde zase jak?
Jednoduše… cestováním v čase byly 

chvíle, kdy jsme projížděli a procházeli 
uličkami různých velkých i menších 

měst v Itálii a ve Francii (Pietra Ligure, 
Finale Ligure, Menton, Cannes, Monte 

Carlo, Monako atd.).  

Vždy dva z nás studentů museli mít 
připraven podrobný výklad, ten nám 

spatra a bez papíru přednést a dovést 
nás podle mapy všude, kde bylo něco 

zajímavého. 
A povídat nám o minulosti města, ve 
kterém jsme se zrovna vyskytovali. 

Bylo skvělé, procházet se na místech, 
kde na vás dýchaly příběhy z minulosti. 

A když do toho pan ředitel Kostka 
pokaždé přidal zajímavé postřehy 
a informace, připadalo vám, že se 
nacházíte v různých stoletích, a na 

tom místě v té době, o které šla zrovna 
řeč a prožíváte všechno, co se tu kdy 

událo, znovu. 

Tomu říkám dokonalé cestování v čase 
na dokonalé dobrodružné misi. 

Už od prváku jsem si přála dostat 
se na jakoukoli zahraniční stáž. Díky 

mým školním výsledkům se mi to sice 
podařilo až ve čtvrtém ročníku, ale 

nevadí ... o to víc to pro mě bylo 
zvláštní, kouzelné a speciální. 

Doporučuju všem.

Jeďte a nechte se přenést v prostoru.

V historii. V čase. V myšlenkách…

Debora Macíková, 
absolventka stáže v Itálii a Francii, 

září 2016, P4 A

Tajná mise a cestování v čase…
Autorka úvahy o stáži, 
Debora Macíková, stojí pátá zprava

V rámci výuky přírodovědných předmětů 
navštívili studenti v dubnu 2016 vídeňskou 
ZOO Schönbrunn. Po prohlídce následo-
vala plavba rychlolodí Meteor po Dunaji 
do Bratislavy. 

DO VÍDNĚ  
za pandou  
a koalou…
a pak lodí do 
BRATISLAVY

V rámci projektu Šablo-
ny do škol navštívili stu-
denti tři země a zažili 
bohatý program. V Itálii 
navštívili světovou výstavu 
EXPO  2016, ve Švýcarsku 
laboratoře CERNu, zámek 
Neuschwanstein Ludvíka II. 
a zalyžovali si pod Matter-
hornem. V Anglii si studenti 
vychutnali krásy Londýna. 

ŠVÝCARSKO

ANGLIE

ITÁLIE

VÍDEŇ 

ŠABLONY  
DO ŠKOL 

Od samého počátku staví Střední škola Kostka hodně na zahraničních výjezdech studentů. Ať už jsou to stáže a exkurze 
v Rakousku, Itálii, Francii, Německu či v USA, vždy je jejich smyslem pootevřít alespoň trochu vrátka poznání směrem k 
jiným kulturám, jiným národům a jiným zvyklostem.

foto



• V tradičních dotaznících spokoje-
nosti studentů se  i letos hodiny 
německého jazyka udržují mezi 
těmi, s nimiž studenti vyjadřují nej-
větší spokojenost.

• Stáže a exkurze do německy mlu-
vících zemí – 2 x Německo (Berlín, 
Ingolstadt)  - 27 účastníků, 1 x Švý-
carsko - 50 účastníků, 2 x Rakous-
ko – 200 účastníků.

• I když angličtina je hlavním matu-
ritním jazykem na naší škole, z ně-
meckého jazyka maturuje republi-
kově nadprůměrný počet studentů 
s nadprůměrnými výsledky.

• V soutěži „Němčinář roku“ obsadila 
Veronika Dagmar Scherer 15. mís-
to v republice z 1736 účastníků.

• Postupová konverzační soutěž 
v němčině – 31 účastníků ve školním 
kole, 3x stupně vítězů v okresním kole, 
1x vítězství v krajském kole a repub-
likové finále pro V. D. Scherer z P3.A

• Partnerství s Goethe Institutem 
– mj. účast na Deutschlehrertag 
v Praze + členství v SGUN

PROSTĚ – NĚMČINA NA KOSTCE JEDE!
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Deutsch ist IN!!! Aneb pár řádek ze zprávy předsedy předmětové  
komise němčiny SŠ Kostka za 2015/16.

DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI 
Obdobně jako v předešlých letech i letos na jaře se studenti zamýšleli nad 
dotazníky, ve kterých se anonymní formou vyjadřovali k úrovni práce školy a nás, 
jejich pracovníků. Z více než 20 otázek vybíráme grafické vyhodnocení otázky, 
která určitě velmi zajímá ty, kdo uvažují o studiu na naší škole. 
Pro úplnost dodáváme, že anketu vyplnilo takřka 72% studentů školy, kterým 
tímto děkujeme za jejich ochotu! 
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Jak je vidět na parkovišti za domovem 
mládeže, firma Zlínstav, která zvítě-
zila ve veřejném výběrovém řízení na 
stavbu nové školní budovy, zahájila na 
konci září roku 2016 přípravné práce. 
Pevně věříme, že nová budova bude 
dokončena za necelý rok na konci 
příštích letních prázdnin a její slav-
nostní otevření spojíme s pětadvacá-
tým výročím od chvíle, kdy do našich 
školních lavic usedli první studenti.

Výstavba do jisté míry omezí pohyb 
osob ve školním areálu, ale jistě nám 
to všem bude stát za to, protože novou 
budovou získáme řadu velmi moder-
ních prostor, které uleví současnému 
stavu, kdy jsou naše stávající prostory 
naplněny na stoprocentní kapacitu. 
Vybudujeme novou velkou aulu, další 
pavilon mateřské školy s prostornou 
a moderní zahradou, druhou spor-
tovní halu, zvýšíme kapacitu domova 

mládeže a získáme nové učebny pro 
chemii, biologii, výuku jazyků či in-
formačních technologií. Křižovatka 
„U Růžičků“ získá novou dominantu a 
celý objekt bude dotvořen do stylizo-
vané podoby zaoceánského parníku, 
který byl architektonicky naplánován 
již v 90. letech minulého století.

ZAJÍMÁ VÁS, JAK VÝSTAVBA POKRAČUJE? 
Sledujte postup stavebních prací on-line na školním webu díky nainstalované časosběrné kameře!!!

www.kostka-skola.cz/stavba

STAVBA NOVÉ 
ŠKOLNÍ BUDOVY 
ZAHÁJENA!

Vizualizace celého objektu a detail návrhu nové biologické laboratoře plánované  ve 4. patře.Studenti před zámkem Neuschwanstein

Vedle našeho zástupce ředitele Kar-
la Sívka (2. zleva), cenu z rukou pana 
starosty Jiřího Čunka převzala i naše 
externí vyučující pedagogiky Petra 
Zgarbová (první zleva), cenu pro nej-
lepšího začínajícího učitele Vsetína 
náš bývalý maturant Bořek Navrátil 

(první zprava) a mateřská škola Ro-
kytnice vedená oceněnou paní ředi-
telkou Jarmilou Křížovou (uprostřed 
v  bílém), je jedním našich hlavních 
praktických pracovišť studentek před-
školní pedagogiky.

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH PEDAGOGŮ 
města Vsetína
A o tom, že naše škola má celou řadu výrazných osobností, svědčí i skuteč-
nost, že mezi šesti v roce 2016 oceněnými pedagogy byli čtyři, které hrdě 
počítáme mezi "kostkáče". 

DOTAZNÍKY 
SPOKOJENOSTI

Obdobně jako v předešlých letech i letos na jaře se studenti za-
mýšleli nad dotazníky, ve kterých se anonymní formou vyjadřovali 
k úrovni práce školy a nás, jejich pracovníků. Z více než 20 otázek 
vybíráme grafické vyhodnocení otázky, která určitě velmi zajímá ty, 
kdo uvažují o studiu na naší škole.Pro úplnost dodáváme, že anke-
tu vyplnilo takřka 72% studentů školy, kterým tímto děkujeme za 
jejich ochotu!



Zvažuješ,  kam zamíříš na střední školu a zda bude 
možné na ní pokračovat ve tvém sportovním sna-
žení? Pokud jsi tenista či tenistka, nemusíš váhat.  
Střední škola Kostka s.r.o. totiž úzce spolupracuje 
s Tenisovou školou Vsetín z.s., která dokonce vy-
užívá prostory školní sportovní haly k tenisovým 
tréninkům. Najdeš tady školu, internát i možnost 
tréninku, vše pod jednou střechou. Momentálně  
u nás studuje 10 tenistů, kteří současně trénují 
v tenisové škole. Jejich úroveň je různá, od rekre-
ačních hráčů až po medailisty z mistrovství České 
republiky. Jeden z absolventů naší školy dokonce 
dnes studuje v USA na South Carolina State Uni-
versity, kde získal plné sportovní stipendium, a stal 
se už tři roky po sobě se svým týmem vítězem  di-
vize, což mu umožnilo postup na mistrovství USA 
vysokoškolských týmů. Bez zajímavosti není ani 
fakt, že tři učitelé (viz. foto) z našeho pedagogic-
kého sboru jsou současně také trenéry v tenisové 
škole, takže budeš neustále pod kontrolou. 

SPORTU ZDAR A TENISU ZVLÁŠŤ.
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HRAJEŠ TENIS, 
PATŘÍŠ K NÁM!

20 | Ze života školy  

DOBUDEME florbalovou O2 ARÉNU?
Začal nový školní rok a s ním nabídka různých spor-
tovních akcí. Jednou z nich je projekt Českého flor-
balu pod názvem „G2 Florbal Challenge 2016/17“, 
který navazuje na úspěšný pohár Českého florbalu 
středních škol. Soutěž bude probíhat od listopadu do 
dubna, má celorepublikový charakter a je zaměře-
na u středních škol na první dva ročníky, u víceletých 
gymnázií na ročníkově ekvivalentní třídy. Ambiciózní 
projekt bude mít letos hned několik významných part-
nerů, díky kterým by měla být soutěž ještě úspěšněj-
ší a měla by zaujmout pevné místo v kalendáři spor-
tovních aktivit i v naší škole. Kromě zajímavých cen  
v podobě florbalového vybavení bude největším láka-
dlem možnost zahrát si v pražské O2 aréně, která pa-
tří k nejmodernějším  sportovním stánkům v Evropě.
Vzpomeňme na úspěšný loňský ročník (viz foto), kdy 
chlapci postoupili z okresního kola do krajské elimina-
ce, dívky krajskou eliminaci vyhrály a v národním finále 
v Brně obsadily pěkné 6. místo.
„Je to výzva, pojďme do toho, Kostka team boys and 
girls, potrénujem a třeba až do Prahy dojedem,“
říká hlavní kouč  Dan Jokeš.

Moje jméno je Natálie Samiecová, 
chodím do třídy M1.A. Studuji před-
školní pedagogiku, protože mám ráda 
děti a chtěla bych se jim v budoucnu 
věnovat . Taky mě baví jedno odvětví 
moto-sportu,  které bych vám blíže 
chtěla představit. 

Motokárám se věnuji od  8 let.  Zúčast-
nila jsem se závodů,  jako je mistrovství 
České republiky, mistrovství Slovenské 
republiky a závodů Euro Final, což je 
bývalá Evropa. 
K motokárám mě přivedl tatínek. Pů-
vodně chtěl, aby jezdil bráška, ale ten  
na to byl  ještě příliš malý. Do motokáry 
jsem si tedy zkusmo sedla já a už se  
mi ven nechtělo. Za největší úspěch 

Natálie Samiecová: 
MOTOKÁRY JSOU HLAVNĚ O ODVAZE

své dosavadní kariéry považuji vítěz-
ství v Moravském poháru a třetí místo 
na mistrovství České republiky. Doma 
mám řadu pohárů a medailí. Doká-
zala jsem si vyjet dvanáctkrát první 
místo, šestnáctkrát druhé místo a pat-
náctkrát třetí místo.
Svým rodičům dělám radost také pro-
to, že  ve skupině jsme jen dvě holky. 
Víkendy trávím na rakouském okruhu  
Bruck blízko  Vídně, kde najezdím za 
den 200 kilometrů.  Je to hodně namá-
havé na fyzičku, ale baví mě to a chci 
s tímhle sportem pokračovat dále. 
Motokáry jsou hlavně o odvaze, schop-
nosti včas a správě reagovat, o sebeo-
vládání, ale také o kamarádství. Řekla 
bych, že je to dobrá příprava do života.

Jakub, student třetího ročníku pedagogického lycea, patří mezi 
úspěšné reprezentanty  České republiky v biatlonu. V sezoně 
2015/16 obsadil dvakrát 1. místo na MČR v biatlonu, 1. místo v 
interním žebříčku biatlonu, účastnil se YOGu 2016.  I v letošní 
sezoně je členem reprezentačního družstva juniorů. Za celou 
„Kostku“ přejeme Jakubovi, aby sezóna 2016/17 byla mini-
málně stejně tak vydařená, jako ta minulá!

DRŽME PALCE 
Jakubu Štvrteckému

Pro více informací mrkni na

WWW.TENISVSETIN.CZ

Letní sportovní kurz 2016 Lyžeřský kurz leden 2016

Zleva Petr Bačo, Jan Bednář a Daniel Jokeš
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Naša škola je súčasťou projektu JA 
(Junior Achievement Czech Repub-
lic), ktorý umožňuje študentom tre-
tích ročníkov Ekonomiky a podnikania 
založiť si svoju vlastnú študentskú 
firmu a  podnikať s  ňou. V  minulom 
školskom roku boli zapojené triedy 
P3.A (firma Made4Hand) a P3.B (fima 
BoroDeco), ktorých usilovná práca 
mala vyvrcholiť práve na veletrhu 
JA Firem v súťaži JA Studentská fir-
ma roku v  Prahe, kde všetky firmy z 

Českej republiky predviedli, čo vedia, 
a mohli súťažiť nielen o  pocit víťaz-
stva, ale aj o odmenu vo forme 4000 
€. Medzi hodnotiace kritéria súťaže 
patrili výročná správa, pohovor s po-
rotou pri predajnom stánku, prezen-
tácia na pódiu, pohovor s  porotou za 
zatvorenými dverami a celkový dojem. 
Tejto akcie sa mohli zúčastniť aj štu-
denti druhého ročníka našej školy, aby 
sa mohli pozrieť, čo ich čaká v budú-
com školskom roku. Celý deň doku-
mentovala dvojica žurnalistiek tre-
tieho ročníka - Romana Kukurdíková 
a  Tereza Ledvinková, a ako dozor na 
nás dohliadali pani učiteľky Ing. Rado-
míra Zbranková a Ing. Marta Grigoro-
vová. 
Naše šikovné žurnalistky mali mož-
nosť vyspovedať poslanca českého 
parlamentu Andreja Babiša, ktorý im 

ochotne poskytol rozhovor a odhalil 
svoje pocity ohľadom prebiehajúcej 
akcie. Podnikanie mladých ľudí ho za-
ujalo natoľko, že všetkým stredoško-
lákom odporúča sa do tohto projektu 
zapojiť a obohatiť tak svoje skúsenosti 
v podnikaní. 
Aj keď sa obe naše Kostka firmy veľ-
mi snažili a výsledok stál určite za to, 
ani jedna z nich sa žiaľ neumiestnila 
a prvé miesto vyhrala ostravská firma 
ChillUp, z.s., ktorá vyrába ergonomic-
ké vankúše HeadPad do vlakov a osob-
ných automobilov. 
Táto akcia bola určite dobrým zážit-
kom plným nových skúseností či už pre 
prezentujúcich firiem, alebo len ná-
vštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť, popr. 
inšpirovať šikovnosťou a nápaditosťou 
študentov.   

Magda Grochalová, P 4. A

Praha 14. 4. 2016

Při slavnostním předáváním maturitních vysvědčení úspěšným maturantům roku 2015/16 se naši absolventi málem 
nevešli na pódium vsetínského Kina Vatra. Studenty střední školy doplnili „absolventi“ Mateřské školy Kostka.

w w w . h u n i . c z

Nastal čas pro správná ROZHODNUTÍ

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS,  
FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ 
Smetanova 266, CZ 755 01 Vsetín, 

+420 571 415 843, +420 733 120 084, info@huni.cz

FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ VE VSETÍNĚ
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Naše „VÝŠKA“
Vysoké školy jsou nejvyšším článkem vzdělávací soustavy a vrchol-
nými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti.
Když nás před několika lety napadlo zřídit vedle střední i vysokou 
školu, šli jsme do toho s velkým zaujetím a již tradičně museli pře-
konávat předsudky mnohých škarohlídů, že ve Vsetíně taková insti-
tuce nemá šanci najít dostatek kvalifikovaných přednášejících ani 
studentů.
Dnes je situace taková, že jsme získali akreditaci pro pět studijních 
oborů, v nichž vyučujeme cca tři sta studentů. Jde o Předškolní 
pedagogiku, Aristologii, Pedagogiku volnočasových aktivit, Žurna-
listiku a Psychologii.
Zájem o studium je tak velký, že jsme museli personálně posílit 
děkanát a kapacitně nám přestávají stačit učebny.
Pokud jde o zabezpečení výuky akademickými pracovníky, dosa-
hujeme v České republice jednoho z nejvyšších procentuálních za-
stoupení profesorů, docentů a přednášejících s vědeckou hodností. 
Výsledkem je tedy skutečnost, že struktura akademického sboru je 
ve srovnání s ostatními vysokými školami na velmi vysoké úrovni.
V letošním akademickém roce již budou promovat první absolven-
ti, což je neklamným znamením toho, že škola dozrála a stala se 
plnohodnotnou vysokoškolskou institucí, kterou chceme v dalších 
letech dále rozvíjet a rozšiřovat.

ABSOLVENT STUDIA JE PLNĚ KVALIFIKOVANÝ 
UČITEL VE STÁTNÍCH I SOUKROMÝCH MATEŘSKÝCH 
ŠKOLÁCH A DALŠÍCH PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH,  
VČ. MOŽNOSTI ZASTÁVAT ZDE VEDOUCÍ POZICE.

PŘEDŠKOLNÍ  
PEDAGOGIKA

ŽURNALISTIKA

ABSOLVENT STUDIA JE PŘIPRAVEN PŮSOBIT JAKO AKTIVNÍ 
ŽURNALISTA S UNIVERZÁLNÍM VŠEOBECNÝM PŘEHLEDEM, 
VYBAVENÝ PRAKTICKÝMI PROFESNÍMI A TECHNICKÝMI 
DOVEDNOSTMI.

PEDAGOGIKA  
VOLNOČASOVÝCH  
AKTIVIT

ABSOLVENT STUDIA JE PLNĚ KVALIFIKOVANÝ PEDAGOGICKÝ 
PRACOVNÍK V ZAŘÍZENÍCH ZAMĚŘENÝCH NA VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE (NAPŘ. STŘEDISKA VOLNÉHO  
ČASU, DDM APOD.)

ARISTOLOGIE

ABSOLVENT STUDIA JE PŘIPRAVEN PŮSOBIT V PROFESÍCH 
VYŽADUJÍCÍCH ZNALOST GASTRONOMIE V KULTURNÍCH, 
HISTORICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH SOUVISLOSTECH  
(NAPŘ. GOURMET VĚDEC, KRITIK APOD.)

PSYCHOLOGIE

ABSOLVENTI TŘÍLETÉHO STUDIA PSYCHOLOGIE JSOU 
PŘIPRAVENI PRO PRÁCI PSYCHOSOCIÁLNÍ POVAHY  
V ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY, V OBLASTI 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, VE STŘEDNÍM PODNIKOVÉM 
MANAGEMENTU, VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH, VE 
VÝZKUMNÝCH ODDĚLENÍCH, V REDAKČNÍ PRÁCI,  
V OZBROJENÝCH SLOŽKÁCH APOD.

VELETRH PODNIKATELSKÝCH  
TALENTŮ
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Chcete nás 
POZNAT víc? Série interaktivních sobotních programů připravovaných 

pracovníky naší školy pro uchazeče o studium. 

• 5. 11. (So), 3. 12. (So) 2016, 9:00 –12:00 hod.  
• 21. 1. (So), 11. 2. (So) 2017, 9:00 –12:00 hod. 

NULTÝ ROČNÍK

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky ve-
dené zkušenými učiteli těchto předmětů z naší školy 
pořádané pro uchazeče o studium.
3. prosince 2016 proběhne  úvodní setkání zájemců 
o tyto kurzy. Další termíny a přesný harmonogram 
bude připraven dle zájmu.

PŘIJÍMAČKY NANEČISTOProhlídky areálu školy za běžného provozu  
v doprovodu současných studentů.

• 21. 10. (Pá), 4. 11. (Pá), 2. 12. (Pá), 16. 12. (Pá) 2016
 8:00 –16:00 hod.
• 5. 11. (So) 2016, 8:00 – 12:00 hod.
• 16. 11. (St) 2016, 8:00 –16:00 hod.
• 20. 1. (Pá), 10. 2. (Pá), 24. 2. (Pá) 2017, 8:00 –16:00 hod.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

P A R Á D N Í C H  L E T  S  K O S T K O U

STŘEDNÍ ŠKOLA KOSTKA s.r.o. VE VSETÍNĚ, POD PECNÍKEM 1666, 755 01 VSETÍN, TEL.: +420 571 415 832, INFO@KOSTKA-SKOLA.CZ


