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Na ministerstvu vnitra strávil 
týden student Obchodní aka-
demie a Hotelové školy 18letý 
Lukáš Ramach. Vrátí se tam 
příští rok v květnu. Svůj pobyt 
tam hodnotí jako obrovskou 
zkušenost.   

 Antonín Zvěřina

Stáž, co to vlastně znamená?
V mém případě se jednalo o školní 

stáž. Díky ní jsem se dostal do Pra-
hy na ministerstvo vnitra. A musím 
poděkovat i škole, že mi to umožnila. 
Byla to pro mě ohromná zkušenost, 
k nezaplacení. Takové věci se nedějí 
každý den a čerpám z toho dodnes. 

Měl jste nějaký úkol, kterému 
jste se věnoval?

Seznámil jsem se s odborem legis-
lativy a koordinace předpisů. Na 
tomto oddělení jsem strávil celý 
stážní týden. Po jednotlivých oddě-
leních jsem sledoval práci, seznamo-
val jsem se s jejich praktikami. Nav-
štěvoval jsem i další budovy, které 
spadají pod ministerstvo vnitra. 

Kolik hodin denně jste na minis-
terstvu trávil?

Osm hodin, od sedmi do tří odpo-
ledne. 

Kde jste byl ubytovaný?
Bydlel jsem u svojí kamarádky na 

Vinohradech, což pro mě bylo velice 
výhodné. 

Jak jste to měl daleko do práce?
Stačilo mi tak dvacet minut. 

Překvapilo vás něco na minister-
stvu?

Zejména to, že věci jsou poměr-
ně složité. Například - jak dlouho 
zákony po ministerstvu putují, než 
se schválí. Prochází řadou jednání a 
často se přepracovávají, pokud je ně-
co špatně. 

Jak se k vám pracovníci minister-
stva chovali? 

Byli sympatičtí, se všemi jsem si 
rozuměl. S některými jsem pořád 
v kontaktu. Třeba s mojí kolegyní, se 
kterou jsem sdílel kancelář. 

Takže jste měl vlastní stůl?
Byla mi přidělena kancelář, kde 

jsem seděl se zmiňovanou kolegyní. 

Ze středoškoláků jste tam byl 
sám?

Ano, tuto stáž jsem absolvoval sám.

Vybral jste si to sám, nebo vás 
vybrala škola?

Vybrala mě škola. 

Vás tyto věci zajímají?
O politiku se zajímám, a toto pro 

mě bylo takové zpestření. Učinil 
jsem si přehled o této sféře. 

Takže zkušenosti využijete?
Třeba v budoucí práci. Pokud budu 

pracovat ve státní správě, už mám 
určitý přehled. 

To znamená, že už o svém povo-
lání máte představu?

Uvažuji o psychologii a o státní 
správě. Ještě mám na rozhodování 
rok čas, takže si to ujasním. 

Pojedete na ministerstvo na dal-
ší stáž?

Tuto týdenní jsem absolvoval 
v září, a příští rok tam ještě pojedu 
na čtrnáct dní. To už budu mít větší 
možnosti se zapojit, třeba do zpraco-
vání spisů.

Potkal jste se s ministrem?
Nepotkal, sídlí v jiné budově. Ale 

věřím, že ho potkám v květnu. Byl 
bych rád, kdybych ho poznal. 

Na co byste se ho třeba zeptal?
Co všechno musí zařídit, do jaké 

míry je to náročné, co je pro něj nej-
důležitější.

Měl jste čas si prohlédnout Pra-
hu?

S kamarádkou jsme si vždy v pod-
večer vyhlédli nějakou památku a 
navštívili ji. Zejména Staré Město. 

Co se vám tam líbilo?
Atmosféra. Připadá mi to tam 

takové volnější. Více možností, lep-
ší uplatnění. Přijde mi, že v Třebíči 
nemůžu dělat vše, co bych chtěl. 

Jednou byste tedy rád zamířil do 
Prahy?

Přesně tak. Nebo do ciziny. 

Říkal jste, že vás zajímá politika. 
Co uplatnění tam?

Také o tom přemýšlím. Když se 
konaly americké volby, hodně jsem 
je sledoval. Baví mě zaznamenávat 
různé grafy a studovat kandidáty na 
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Politika mě zajímá, říká Lukáš Ramach

S velkým ohlasem se mezi žáky 
základních škol setkal nový obor, 
který je určen studijně a součas-
ně sportovně nadaným žákům ZŠ. 
Jedná se o maturitní obor obchod-
ní akademie – sportovní manage-
ment. Zaujal ty mladé lidi, kteří pro-
vozují jakýkoliv výkonnostní sport 
nebo sportují jen rekreačně.  Na roz-
díl od „klasické obchodky“ je vzdě-
lávací program doplněn o speciální 
sportovní přípravu, výživu a stravo-
vání, fyzioterapii s možností získat 
certifi káty maséra, trenéra atd.

Mezi žádané studijní obory školy 
patří dále cestovní ruch a hotelnic-
tví.  Již během studia praktikují stu-
denti v takových zařízeních, jako je 
hotel Hilton v Praze, hrad Karlštejn, 
v expandujících fi rmách typu Mann-
Hummel, ale také např. na minis-
terstvu vnitra. Podobně je tomu u 
oborů učebních, jejichž žáci svojí 
prezentací na veřejnosti (např. pří-
prava recepce pro pana prezidenta) 
spoluvytváří vysoký kredit školy.   

Škola se zaměřuje na výuku cizích 
jazyků a studenti si mohou již 
během studia složit mezinárodní 
Cambridge zkoušky z angličtiny 
typu PET, FCE. Každoročně vyjíždí 
okolo šedesáti studentů na dlouho-
dobé pobyty do Německa, Řecka, 
Španělska, Irska, ale také např. na 
Kanárské ostrovy či do Finska. 

Škola zajišťuje tyto aktivity z fon-

dů EU v programu Erasmus+ nebo v 
rámci spolupráce školy se zahranič-
ními partnery. 

Kvalitu školy zaštiťují prestižní 
akreditace, které potvrzují vysokou 
kvalitu řízení a vzdělávání. Škola 
disponuje mezinárodním certifi ká-
tem ISO 9001:2009 a Certifi ká-
tem odborných škol, udělovaným 
Asociací kuchařů a cukrářů ČR v 
oblasti gastronomie pod patronací 
světové WACS.   Nejúspěšnější žáci 
oboru hotelnictví jsou aktivními čle-
ny Juniorského národního týmu 
AKC a mezinárodního Czech-Slo-
vak Carving Team a reprezentu-
jí tak ČR ve světě (Švýcarsko 2013, 
Jižní Korea 2013, Lucembursko 
2014, Německo 2016). Na světo-
vé gastronomické olympiádě IKA  v 
Erfurtu 2016 získala studentka ško-
ly Eliška Vostalová zlatou medaili 
a zařadila se do světové elity v car-
vingu. Škola také opakovaně získala 
titul „Nejúspěšnější škola v účet-
nictví České republiky“ a má udě-
lenou značku Kraj Vysočina eBez-
pečná škola.

Škola buduje moderní zázemí, sta-
ví novou tělocvičnu, rekontruuje 
domov mládeže a pro své studen-
ty vytváří ty nejlepší podmínky pro 
jejich profesní budoucnost.

 Mgr. Libuše Kolářová, 
 ředitelka
 (PI-t02-oaD)

Obchodní akademie a Hotelová 
škola Třebíč  představuje nový obor 

a zlato ze světové olympiády 

prezidenta. Myslím si, že v téhle sfé-
ře bych se také uplatnil. 

Sledujete politiku u nás?
Spíš se zaměřuji na tu americkou. 

Je to jiné, než u nás. I to komplikova-
né hlasování, to mě fascinuje. 

Měl jste favorita?
Donalda Trumpa. Jsem rád, že 

vyhrál. Myslím si, že je to člověk pro 
změnu. Je jako prezident Zeman, 
upřímný člověk, a myslím si, že 
v USA nastanou velké změny. 

Co vám říká místní komunální 
politika?

Nemohu říct, že by mě stáž tře-
ba na radnici nelákala, ale směřuji 
někam jinam. 

Lákala by vás stáž na jiném 
ministerstvu?

Myslím si, že by mě obohatila stáž 
na ministerstvu zahraničních věcí, 
nebo na ministerstvu fi nancí. Urči-
tě by mi to hodně dalo, jako minis-
terstvo vnitra. Ale nemůžu být na 
všech místech zároveň. Věřím, že se 
tam třeba jednou pracovně zařadím, 
myslím ministerstvo vnitra. 

A co prospěch?
Spíš mi jdou humanitární předmě-

ty, čeština, jazyky. 

Co na to tvé okolí?
Spolužačka, se kterou mám blízký 

vztah, se mě na stáž ptala a přála mi ji.  


