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Organizace animací se v posledních le-
tech totiÏ stala jednou z nejãastûj‰ích ve-
fiejn˘ch aktivit ‰koly a dluÏno fiíci, Ïe také
jednou z vÛbec nejoblíbenûj‰ích mezi 
studenty. ·kola dokáÏe zajistit zábavné
i populárnû-nauãné programy v rozsahu,
kter˘ je domluven s pofiadatelem akce
a s obsahem zamûfien˘m na danou skupi-
nu. Nejãastûji jde právû o dûti rÛzného vû-
ku, ale animaãní programy zvládají stu-
denti i pro celé rodiny anebo pro seniory.

V‰ude, kde ‰kola uskuteãnila podob-
nou akci, se setkala s velmi pozitivním
ohlasem a mnohdy je pro tyto úãely po-
ptávána opakovanû. A tak tomu bylo
i v onûch dvou pfiípadech z kvûtna 2018
– na akce s názvem Den rodiny byli
mladí animátofii pozváni do âe‰kovic
podruhé a do Kfitin dokonce jiÏ potfietí.

První z uveden˘ch akcí organizovala
Obãanská aktivita âe‰kovice v atriu
Wellness hotelu Panorama 20. kvûtna

a zúãastnilo se jí více neÏ 100 osob. Pro
dûti byly pfiipraveny v˘tvarné úkoly,
tvÛrãí dílniãky, fiada pohybov˘ch aktivit
nebo oblíbené malování na obliãej
a v‰echny tyto ãinnosti zvládli studenti
po organizaãní i realizaãní stránce vel-
mi dobfie. V kombinaci s jízdami na 
lodiãce a na ponících, moÏnosti koupá-
ní v bazénu a opékání párkÛ, které nabí-
zel hotel Panorama, byl tak zabezpeãen
atraktivní program na celé odpoledne.

30. kvûtna se pak odehrála podobná
akce v areálu zámku ve Kfitinách, kte-
rou pfiipravila tamní základní a matefi-
ská ‰kola ve spolupráci s Mûstysem
Kfitiny. Program samotn˘ch organizáto-
rÛ a hudební vystoupení doplnili opût
studenti soukromé ‰koly, ktefií svou ani-
maãní nabídku navíc tentokrát roz‰ífiili
– desítky dûtí mûly znovu moÏnost vy-
zkou‰et si nûkterou z v˘tvarn˘ch nebo
pohybov˘ch dovedností, ale úspûch za-

znamenaly pfiedev‰ím novinky typu 
minigolf nebo snaha o vytvofiení co nej-
vût‰ích bublin ze zahradního bublifuku. 

Pfii obou akcích sklidili budoucí pro-
fesionálové v oblasti cestovního ruchu
zaslouÏené uznání. Navíc se tímto zpÛ-
sobem dokonale naplÀuje dal‰í dÛleÏitá
sloÏka v˘ukového procesu odborné 
‰koly – spolupráce s partnery, ktefií ma-
jí v˘znamné místo na regionálním trhu
práce. Studenti se tak mohou blíÏe 
seznamovat s provozy, které se mohou
za nûkolik málo let stát jejich zamûstna-
vateli. A totéÏ platí i o samotn˘ch 
animaãních programech - pofiadatel dis-
ponuje partnersk˘m t˘mem, kter˘ doká-
Ïe poÏadované úkoly splnit takfiíkajíc
„na klíã”, a studentÛm je umoÏnûno 
ovûfiit si své schopnosti coby animátofii,
tedy jednu z odborn˘ch kompetencí, bez
které by vzdûlání v oboru Cestovní ruch
v dne‰ní dobû jiÏ nebylo kompletní.

Z tûchto dÛvodÛ hodlá vedení Stfiední
‰koly cestovního ruchu a gastronomie,
s.r.o. Blansko úãast sv˘ch ÏákÛ na 
podobn˘ch akcích nadále podporovat
nejen jako jeden ze zpÛsobÛ zatraktiv-
Àování v˘ukového procesu, ale hlavnû
kvÛli stálému doplÀování osnov o mo-
derní trendy, jimiÏ animátorství beze-
sporu je.

Martin Jagláfi, Stfiední ‰kola 
cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko
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V rozmezí deseti dnÛ dostali studenti Stfiední ‰koly cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko hned dva-
krát moÏnost vrátit se do sv˘ch mlad‰ích let. Nejednou se sice stane, Ïe stfiedo‰koláci zapomenou na svÛj vûk
a pfiekvapí uãitele tím, Ïe si místo uãení hrají, ale jsou pfiípady, kdy je hraní naopak hlavním cílem v˘uky. To se
namísto uãebnic, slovníkÛ a pravítek pouÏívají míãky, omalovánky ãi skákací pytle a ãím více se pouÏívají, tím
lep‰í známky se získávají. PfiíleÏitost, která se jen tak v programu stfiedních ‰kol neobjevuje – pokud tedy ne-
studujete obor Cestovní ruch právû na této blanenské soukromé ‰kole. 

Animace jako program, uãební látka i zábava
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Studenti pfii nácviku budoucí profese

Pohybové aktivity patfiily k nejoblíbenûj‰ím


