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"VOŠ Goodwill jsem úspěšně dokončil přesně před 10 lety. Na těch pár let
studia vzpomínám velmi živě i dnes. Vystudoval jsem spoustu škol, ale
Goodwill byl pro mne vždy top. Jednak tam vyučují kantoři, kteří to umí
podávat zábavnou formou a je tam méně teorie a o to více je zase praxe.
Goodwill jsem studoval v době, kdy jsem znal prakticky celou školu a
studenty jménem. Nejvíce vzpomínám na legendární Goodwill párty a
chaty – hlavně tu na Ostravici, kde jsem byl minimálně 10x. Bylo to
opravdu divoké studentské období a historek z Goodwillu a z FrýdkuMístku mám tolik, že bych opravdu mohl sepsat paměti. To se v mém
životě nezměnilo. Sice mám méně času, ale na akce, koncerty a festivaly
jezdím pořád. Vzpomínám, že škola byla vždy taková rodinná. Na
vysokých školách už taková atmosféra a kolektiv opravdu nebyl. Tam je
člověk
už
jenom
číslo
a
profesoři
své
studenty
neznají.
Po úspěšném ukončení Goodwillu jsem si dodělal bakaláře na VŠ Podnikání
v Ostravě. Následně jsem si dodělal i inženýra (obor management
cestovního ruchu) na VŠ Obchodní v Praze. Přes různé pracovní pozice
např. ve výrobní firmě, v informačním centru apod. jsem se dostal na
pozici marketingového pracovníka v profesionálním barokním souboru.
Tato práce mne bavila. Jednak jsem se podílel na organizaci barokních
vystoupení po celé Moravě a také jsem se poprvé dostal k podávání a
vyúčtování různých forem dotací pro tuto neziskovou organizaci. Po
skončení pracovní smlouvy mi byla nabídnuta pozice učitele odborných
předmětů na střední škole cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm.
Na této škole jsem v minulosti i studoval. Tam, kde jsem začínal jsem
tedy nakonec i skončil.
Kvůli práci učitele jsem si ale musel dodělat roční pedagogické minimum
v Olomouci. Nyní v Rožnově učím třetí rok. Minulý rok jsem začal
vykonávat funkci zástupce ředitele. Práce mi dělá radost. Každý den mám
totiž jiný a není to stereotypní. Mou činností je např. realizace exkurzí
v ČR i v zahraničí, praxe studentů, účast na krajských i celostátních
soutěžích, organizace školních plesů, podílení se na realizaci a vyúčtování
projektů a dotací z MŠMT a EU. Samozřejmostí je výuka odborných
předmětů na cestovní ruch tzn. služby cestovního ruchu a průvodcovství.

Práce ve školství mne baví. Je to všechno hlavně o komunikaci. A mé
plány do budoucna? V září nastupuji na studium pro výchovné poradce na
Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého do Olomouce. Myslím, že
funkce výchovného poradce se bude hodit, neboť v době inkluze je to
aktuální. Pak mám v plánu znova podat přihlášku na doktorské studium –
nejlépe obor geografie, který úzce souvisí s cestovním ruchem.
Na závěr bych dodal, že studiem na VOŠ Goodwill rozhodně neprohloupíte.
Já učivo a praktické věci z této školy používám dodnes. Navíc jsem si zde
našel celoživotní kamarády a to přece jen tak člověk nenajde na každém
rohu."

