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Oslavy 140. výročí založení gymnázia 
 

(z projevu ředitele školy Mgr. Romana Riedla na slavnostním shromáždění dne 15. 10. 2010 ) 
 

 
Vážení hosté, kolegyně a kolegové, milí studenti 
 
scházíme se tu dnes ve slavnostní atmosféře, abychom si připomněli 140. výročí 
založení našeho gymnázia. 
Svět roku 1870 byl zcela jiný, než je ten současný. Francouzský císař válčil s Pruskem, 
Itálie se po mnoha staletích stala jediným a jednotným státem, pod Temží v Londýně 
byl otevřen první tunel pro pěší - a Uničov, či přesněji Mährisch Neustadt, byl tehdy 
spolu s celou Moravou součástí habsburské monarchie. 
Právě tehdy, v říjnu 1870, bylo v našem městě zřízeno reálné gymnázium a stalo se 
jednou z prvních škol tohoto typu na Moravě. Od roku 1875 byl jejím ředitelem 
František Otakar Novotný, jehož zásluhou byla pro školu vystavěna nová budova 
v sousedství uničovského kostela, do níž se gymnázium přestěhovalo roku 1880. V roce 
1894 bylo dosavadní nižší gymnázium rozšířeno o vyšší stupeň a první maturanti zde 
složili své zkoušky v roce 1898. Od prosince 1908 bylo gymnázium z rozhodnutí 
samotného císaře převzato státem. 
Gymnazisté cítili se svou školou úzkou spřízněnost i po skončení studia. To se promítlo 
například do vytvoření spolku Marsignia sdružujícímu všechny studenty a absolventy. 
Roky první světové války gymnázium citelně poznamenaly. Počet studentů ve 
válečných letech klesl na polovinu a jen nepatrně překračoval stovku, učitelský sbor 
čítal okolo dvanácti kantorů a maturity se většinou skládaly předčasně, aby oktaváni 
mohli co nejdříve narukovat. Do pole byli povoláni i někteří z profesorů, několik z nich 
se už za své katedry nevrátilo. 
 Po vyhlášení Československé republiky se počet studentů natolik snížil, že 
ministerstvo školství a národní osvěty rozhodlo roku 1919 gymnázium postupně zrušit. 
Představitelé města se s tím však nesmířili a společně s rodiči studentů a zástupci 
okolních vesnic prosadili přes zamítavé postoje ministerstva zřízení komunálního 
gymnázia, které nahradilo rušené gymnázium státní. Škola tak zůstala zachována při 
životě a od roku 1928 se v ní opět skládaly zkoušky dospělosti, což tehdy oslavilo celé 
město. Chod školy financovalo město a okolní obce, část nákladů hradili i studenti, 
kteří tak museli za studium platit. Na existenci školy však měli všichni velký zájem, 
majetní rodiče dobrovolně platili vyšší školné, než bylo stanoveno, byl zřízen Spolek 
pro udržení německé střední školy v Uničově, k podpoře chudých studentů vznikl 
Studentský podpůrný spolek a několik nadací, soukromníci dokonce darovali 
potřebným studentům obědy. Celé Uničovsko podporovalo svoji školu. 
V roce 1938 bylo české obyvatelstvo z Uničova vyhnáno a gymnázium se změnilo na 
Oberschule für Jungen, vyšší školu pro chlapce, která se stala střediskem 
nacionalistické výchovy. A jako za předchozí války i tentokrát uničovští maturanti 
rukovali do frontových útvarů a mnozí skončili své životy u Stalingradu, na Ukrajině či 
v severní Africe. 
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Gymnázium však všechny dějinné zvraty přestálo a od září 1945 se rozběhla výuka 
dalšího školního roku pod vedením ředitele Josefa Pokorného. Vyučovacím jazykem 
ovšem už nyní byla čeština. Téměř všichni uničovští Němci byli z města odsunuti a na 
jejich místo přicházeli noví osídlenci. 
Reálné gymnázium však nemělo mít dlouhého trvání. Po komunistickém převratu byli 
žáci prvních tří ročníků převedeni na měšťanské školy a v následujících čtyřech letech 
se počet studentů snížil natolik, že škola byla roku 1952 zrušena. Mezitím však do 
města začali kvůli Uničovským strojírnám po stovkách přibývat noví obyvatelé a velmi 
rychle se objevila potřeba střední školu obnovit. Došlo k tomu již roku 1954. Ředitelem 
Jedenáctileté střední školy v Uničově se stal Rudolf Malina a hned v následujícím roce 
získala škola novou moderní budovu na třídě Pionýrů.  
Další reforma potkala školu roku 1963, kdy se nejvyšší tři ročníky oddělily jako Střední 
všeobecně vzdělávací škola a přesídlily do budovy prvorepublikové české měšťanské 
školy v Nemocniční ulici. Od roku 1968 se škola změnila na čtyřleté gymnázium. Již od 
roku 1960 byl ředitelem školy Dr. Jan Březina, jedna z nejvýznamnějších osobností 
našeho gymnázia. Dr. Březina si svou erudicí i lidskými vlastnostmi získával obdiv a 
sympatie mezi svými kolegy i studenty, avšak jeho postoje z doby Pražského jara 
znamenaly na počátku normalizace jeho suspendování a odsunutí na místo řadového 
učitele na šternberském gymnáziu. 
Nový ředitel Jiří Drvota naštěstí nepatřil ke komunistickým normalizátorům a pod jeho 
vedením si škola stále držela vysoký kredit. Budování a modernizování školy obětoval 
20 let svého života a především jeho zásluhou přibyla ke staré školní budově budova 
nová.  
Roku 1990 stanula v čele školy Mgr. Hana Šipulová. Za jejího působení byla škola 
rozšířena o sedmileté a později osmileté gymnázium a ve spolupráci s vedením města 
Uničova nechala při škole vybudovat moderní sportovní halu. Paní ředitelka odešla na 
zasloužený odpočinek v roce 2008 a od toho roku pokračuji v jejích stopách.  
Jak vidno, historie našeho gymnázia je skutečně dlouhá, bohatá, místy spletitá. Zažilo 
monarchii, totalitu i demokracii, mnohokrát změnilo svůj název i své působiště, prošly 
jím tisíce studentů a desítky pedagogů, ale vždy zůstávalo pevným bodem v životě 
města Uničova a jeho obyvatel. Jistě se nezmýlím, když řeknu, že většina z nás má ve 
svých rodinách někoho, kdo svá školní léta alespoň zčásti prožil v lavicích naší školy a 
patří tedy do té velké pomyslné rodiny uničovských gymnazistů. Vy dnes chodíte po 
stejných chodbách, jimiž procházeli i vaši rodiče a prarodiče, sedáváte ve stejných 
třídách, možná přemýšlíte i o stejných nebo velmi podobných věcech. To vědomí 
souvislosti a propojenosti stále navazujících generací bývalo vždy veličinou, která 
ukotvovala člověka v čase a prostoru. 
Cítíme však i dnes tuto sounáležitost? Dokážeme si představit, jaký duch stmeloval 
členy Marsignie v časech mocnářství? Umíme pochopit, jak houževnatě bojovali naši 
předchůdci za udržení školy před devadesáti lety? Je pro nás škola stále ještě místem, 
kde si říkáme: Patřím sem a vždycky sem tak či onak budu patřit? 
Kdybych byl skeptik, musel bych říci, že časy takových úvah jsou nenávratně pryč, že 
dnešní doba přeje individualitám, které se stále rychleji ženou za svými někdy 
nesrozumitelnými cíli. Ale naštěstí jsem optimista, a když se dívám do vašich řad, 
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myslím, že zůstanete se svou školou spojeni stejně silnými pouty, jako tomu bylo u 
řady generací vašich předchůdců. 
A stejný optimista jsem i tehdy, dívám-li se na blížící se roky, které pro naši školu (a 
nejen pro ni) nebudou lehké. Všechny obtíže však jistě překonáme, budeme-li vědět, že 
patříme k sobě: my, ti před námi i ti, co do dveří našeho gymnázia vstoupí po nás. 
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Školská rada 
 
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 
 
 
Členové školské rady (ve složení od 1. 1. 2009): 
 
Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: 

Mgr. Leopold Kropáč, předseda 
Lenka Punčochářová  
 
Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Gabriela Strašilová 
Mgr. Aleš Langer 
 
Zástupci zřizovatele: 

Ing. Vladislav Vlasák  
Mgr. Martin Mikulík 
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Charakteristika školy a organizace školního roku 2010/2011 
  
Gymnázium v Uničově bylo zařazeno do sítě škol rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 
29827/0121 s účinností od 29. 6. 2001 s těmito studijními obory: 
 
1.  7941K81 Gymnázium, denní studium, délka studia 8 roků 
 I., II., III., IV. - podle Školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň osmiletého 

gymnázia platného od 1. 9. 2007 (ve znění aktualizace č. 1 platné od 1. 10. 2009) 
 V., VI. - podle Školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň osmiletého 

gymnázia platného od 1. 9. 2009 (od 1. 9. 2010 došlo na žádost zákonných zástupců 
ke změně oboru žáků V. z 7941K801 na 7941K81) 

 
2.  7941K801 Gymnázium, denní studium, délka studia 8 roků 
 VII., VIII. -  podle uč. plánu č. j. 20594/99-22 od 1. 9. 1999 
 
3.   7941K41 Gymnázium, denní studium, délka studia 4 roky 
 1.A, 2.A - podle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium platného 

od 1. 9. 2009 
                   

4.   7941K401 Gymnázium, denní studium, délka studia 4 roky 
 3.A, 3.B, 4.A, 4.B - podle uč. plánu č. j. 20595/99-22 od 1. 9. 1999 
 
 
Studium je v prvních ročnících koncipováno jako všeobecné. Profilace studentů se 
uskutečňuje pomocí volitelných předmětů. 
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Struktura volitelných předmětů 
 
 
 
2.A, VI.    1. volitelný předmět   Programování,  Latina,   
               Seminář z matematiky, Španělský jazyk 
 
3.A, 3.B, VII.   1. volitelný předmět   Programování,  Latina, Ruský jazyk , 
               Seminář z matematiky, Španělský jazyk 
       2. volitelný předmět   Seminář a cvičení z fyziky 

            Konverzace v jazyce anglickém 
            Základy ekonomie    
            Společenskovědní seminář 
    3. volitelný předmět   Seminář a cvičení z chemie 
            Seminář a cvičení z matematiky 
            Dějepisný seminář  
            Konverzace v jazyce německém 
            Konverzace v jazyce anglickém 

 
4.A, 4.B, VIII.   1. volitelný předmět   Programování, Latina, Ruský jazyk 
       2. volitelný předmět   Seminář a cvičení z fyziky 

            Konverzace v jazyce anglickém  
            Konverzace v jazyce ruském  
            Seminář a cvičení z matematiky 
            Společenskovědní seminář 
    3. volitelný předmět   Seminář a cvičení z chemie 
            Dějepisný seminář 
            Základy ekonomie 
            Společenskovědní seminář 
            Seminář a cvičení z matematiky 
    4. volitelný předmět   Seminář a cvičení z biologie 
            Seminář ze zeměpisu 
            Deskriptivní geometrie 
            Aplikovaná výpočetní technika 
            Konverzace v jazyce anglickém 



 12 

Nepovinné předměty a kroužky  
  

 
Předmět   Třída  Počet hodin 

 
Projektový seminář  2.A, VI.   1 

  
 

 
 
Přehled zájmových kroužků: 

 
Zábavná matematika 
Ekologický kroužek 
Český jazyk – didaktické testy 
Čeština za školou 
Kroužek laboratorní techniky 
Psaní všemi deseti na PC 
Sborový zpěv 
Společenské hry 
Horolozectví 
Florbal 
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Učební plán 2010/2011 
 
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
Č 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
CJ 1 5 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
CJ 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
OV/ZSV 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 
D 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
Z 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 
M 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
F 2 2+1/2 2+1/2 2+1/2 2+1 2 2+1/2 2 2+1 2 2+1/2 2 
Ch 0 2 2+1/2 2+1/2 2+1/2 2+1/2 2 0 2+1/2 2+1/2 2 0 
Bi 2 2+1/2 2 1 2+1/2 2+1/2 2+1/2 2 2+1/2 2+1/2 2+1/2 2 
IVT 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 
HV1 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 
VV1 2 2 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 
TV 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
                          
V1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 
V2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 
V3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 
V4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
                          
Nepov.          Proj 1      Proj 1    
                          
                          
Celkem 30 30 32 30 33 33 33 33 33 33 33 33 

 
1 Ve vyšších ročnících osmiletého gymnázia a ve čtyřletém studiu si žák zvolí jeden 
z předmětů. 
 
Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým učebním cyklem schválený 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. j. 18961/2006-23 
s platností od 1. 9. 2006. 
Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem schválený Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky č. j. 18961/2006-23 s platností od 1. 9. 2006. 
 
Pro primu, sekundu, tercii a kvartu platí Školní vzdělávací program pro nižší stupeň 
osmiletého gymnázia (od 1. 9. 2007). 
Pro kvintu, sextu, 1.A a 2.A platí Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň 
osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (od 1. 9. 2009). 
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Údaje o zaměstnancích školy 
 
 

Pedagogičtí pracovníci a jejich aprobace 

 

 Zkr. Titul Jméno Aprobace Třídní Poznámka 
1 Ri Mgr. Roman Riedl M - F   ředitel 
2 Ba Mgr. Lubomír Balcárek M - Bi - IVT   zást. ředitele, metodik ICT 
3 Sz RNDr.,Ph.D. Vladimír Slezák M - DG   zást. ředitele, koordinátor ŠVP 
4 Bk Mgr. Hana Bartoňková M – DG – IVT     
5 Bm Mgr. Jana Bermellová Z - RJ - Ag     
6 Dk Mgr. Drahomíra Drlíková Č - N II.  předseda PK ČJ  
7 Hz Mgr. Ivo Heinz M - Ch   předseda PK Ch 

8 Ch Mgr. Radim Chmelík OV - ZSV - N  školní metodik prevence, 
výchovný poradce 

9 K Mgr. Kamila Klimešová Ag - Č    
10 Ko Mgr. Miroslav Komsa F - IVT VIII. předseda PK F 
11 Kp Mgr. Dana Kropáčová M - Ch 3.B   
12 Kr Mgr. Světlana Kropáčová Č - Ag 1.A   
13 Kb Mgr. Vladimír Kubíček TV   předseda PK TV 
14 Kv Mgr. Věra Kubíčková VV - RJ   předseda PK EV 
15 Kx Mgr. Milan Kux F - IVT    předseda PK IVT, správce sítě 
16 Lg Mgr. Aleš Langer Č - D 2.A  předseda PK D 
17 Lo Mgr. Jaromíra Lónová D - RJ VI. předseda PK RJ 
18 Lt Mgr. Zuzana Loutocká HV - N - RJ   předseda PK NJ 
19 M Ing. Hana Menclová ZE - Ag 3.A   
20 No Mgr. Iveta Novotná Č - Fr VII. předseda PK FJ,LA 
21 Op Mgr. Renáta Opichalová Bi - Ch   
22 Po Mgr. Martina Poláchová Bi - TV    
23 Rb PaedDr. Marta Rábková Č - HV     
24 St Mgr. Helena Staruchová Ag - F - Ch   předseda PK AJ 
25 Sn Mgr. Daniela Stonová Bi - Z - Fr III.   
26 S Mgr. Libuše Stránská Č - Ag     
27 Sš Mgr. Gabriela Strašilová Bi - Z - RJ I. předseda PK Bi, Z 
28 T Mgr. Karel Tesař M - F  4.A   
29 Ti Mgr. Jarmila Tichá Fr - La    
30 Va Mgr. Eva Vachutková Č - ZSV V.   
31 Vn Mgr. Martin  Váňa D - La 4.B   
32 Vš Mgr. Eva Vašíčková TV     

33 Vg RNDr. Zuzana Kopečná 
Voglová 

M - F IV. předseda PK M 

34 Zb Mgr. Ludmila Zbořilová Bi - Ch   koordinátor EVVO 
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Správní zaměstnanci 

 

Poř. č. Jméno a příjmení Funkce Úvazek 

1. Vladěna Smejkalová  hospodářka 1 

2. Julie Štenclová  účetní 1 

3. Jana Kolcunová  referentka-laborantka 1 

4. Pavel Hodulák  správce TV haly DPČ a DPP 

5. Jaroslav Šlancar  školník-údržbář 1 

6. Kateřina Bajerová  uklízečka  0,75 

7. Pavla Navrátilová  uklízečka  1 

8. Lenka Hübnerová  uklízečka  1 

9. Karla Hybrantová uklízečka 1 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 
2010/2011 

 
 
DVPP se zúčastnilo 19 pedagogických pracovníků v oblastech českého, francouzského, 
anglického a německého jazyka, matematiky, chemie, tělesné výchovy (včetně 
proškolení v rámci nových maturit); dále v oblasti environmentální výchovy a 
výchovného poradenství. 
 
Přehled akcí DVPP: 
 

Lónová Jaromíra NIDV Olomouc Školní maturitní komisař 

Loutocká Zuzana NIDV Olomouc Hodnotitel státní maturity NJ 

Novotná Iveta NIDV Olomouc Hodnotitel státní maturity FJ 

Drlíková Drahomíra NIDV Olomouc Hodnotitel státní maturity NJ 

Bermellová Jana NIDV Olomouc Hodnotitel státní maturity AJ 

Riedl Roman CCV Pardubice 
Celostátní setkání učitelů matematiky 
na gymnáziích                    

Slezák Vladimír CCV Pardubice 
Celostátní setkání učitelů matematiky 
na gymnáziích 

Stránská Libuše NIDV Olomouc Hodnotitel státní maturity AJ 

Tichá Jarmila  NIDV Olomouc Hodnotitel státní maturity FJ 

Stonová Daniela OU Ostrava Francouzský jazyk a literatura pro SŠ 

Kubíček Vladimír 
SPORT A VĚDA, 
Prostějov 

Prohlubování znalostí vyuč. TV na ZŠ, 
SŠ a ŠMVZP OK 

Kopečná Voglová Z. JČMF - Plzeň 
Setkání učitelů matematiky všech typů 
a stupňů škol 2010 

Zbořilová Ludmila 
Sluňákov-Horka 
n/Mor. 

Krajská konference environmentálního 
vzdělávání OK v roce 2010 

Kropáčová Dana 
Descartes 
Svratouch 

Moderní pohled na problematiku PSP a 
elementárních částic 

Novotná Iveta 
Descartes 
Svratouch Poezie ve škole i mimo ni I. 

Menclová Hana NIDV Olomouc Hodnotitel státní maturity AJ 
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Zbořilová Ludmila 
Klub ekologické 
výchovy Praha 

Les jako průřezové téma ŠVP - 
koordinátoři ekologické výchovy 

Zorková Jana 
KZ pro DVPP, 
Nový Jičín 

Program pro kvalifikované výchovné 
poradce k rozšíření jejich kompetencí 
v rámci DVPP 

Chmelík Radim 
P-centrum 
Olomouc 

Studium pro školní metodiky prevence 
sociálně patologických jevů (1. a 2. 
semestr) 

 

Celkové náklady na DVPP ve školním roce 2010/2011 činily 26.323 Kč. 
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Hospodaření školy 
 
 
V uvedeném období bylo hospodaření školy zaměřené na splnění požadavku 
vyrovnaného rozpočtu. K dofinancování potřeb, které nejsou kryty z prostředků 
zřizovatele, a k rozvoji své činnosti využívá škola finanční  prostředky získané pomocí 
grantů,  projektů a dále prostředky získané z pronájmu víceúčelové haly v rámci své 
doplňkové činnosti. 
Hospodaření má v posledních letech ustálený charakter. 
 
 
Náklady na školní rok 2010/2011 
 
Celkové náklady od 1.9.2010 – 31.12.2010 7.279.789 Kč 
- z toho mzdové 4.155.647 Kč 
- z toho sociální + zdravotní pojištění 1.397.519 Kč 
- z toho odvody na FKSP 57.560 Kč 
 
 
 
Celkové náklady od 1.1.2011 – 30.6.2011 9.771.177 Kč 
- z toho mzdové 5.896.106 Kč 
- z toho sociální + zdravotní pojištění 1.942.239 Kč 
- z toho odvody na FKSP 58.020 Kč 
 
Všechny přidělené prostředky byly vyčerpány a to v souladu se závaznými ukazateli.  
 



 19 

Časový plán školního roku 2010/2011 
 
 
Září:   1.9. zahájení školního roku 
   2.9. - 8:10 - 9:45 - předání učebnic I. (Sš) 
   2.9. - 8:00 - maturitní zkoušky - učebna č. 13 
   2.9. - 14:15 - burza učebnic - učebna č.7 (Ba) 

6.9.- 10.9. - STK Kunčice - 3.B (Kb, Vš, Po) 
10.9. - osvobození a úlevy z TV, ZPS 
20.9. - P-centrum - I 
21.9. - P-centrum - III 
23.9. - P-centrum - II 
24.9. - P-centrum - IV 
27.9. - přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně - FS 3. a 4. roč., VII + 

výběr 3. roč. - (Vg, T) 
28.9. - státní svátek 
29.9. - 1.10. - 4.B - kulturně historická exkurze Praha (No, Vn) 
29.9. - 1.10. - VIII - kulturně historická exkurze Praha (Dk, Ko) 

 
Další exkurze: Britské centrum Olomouc - 2.A, VI, 3.A, 3.B (K, Bm, M) 
   Katedra biochemie PřF UP Olomouc - ChS 4. roč. (Hz) 
   Vědecká knihovna Olomouc - ChS 3. roč. (Kp) 
 
Říjen:   4.10. - 6.10. - 4.A - kulturně historická exkurze Praha (Lg, T) 
   11.10. - 14.10. - maturitní generálka 

15.10. - oslavy 140. výročí založení školy 
27.10. - 29.10. - podzimní prázdniny 

   28.10. - státní svátek 
 
Další exkurze: Vědecká knihovna Olomouc - DS (Lo) 
   kulturní památky Uničova - I 
   Modrá, Mikulčice - 2.A, VI - (Lg, Lo) 
     
Listopad:  3.11. - GAUDEAMUS Brno, maturitní ročníky ředitelské volno 

10.11. - do 12:00 - zapsat hodnocení žáků za 1. čtvrtletí do systému  
i-škola 

   11.11. - 14:10 - hodnotící porada 
         - 16:00 - plenární schůze SRPŠ + třídní schůzky, informace 
mat. ročníkům (Ch) 

do 15.11. - přihlášky žáků řediteli školy ke společné i profilové části 
maturitní zkoušky 

17.11. - státní svátek 
do 19.11. - odevzdat přihlášky na umělecké VŠ - Mgr. Chmelík 
24.11. - 25.11. - SCHOLARIS Olomouc - prezentace SŠ 
25/26.11 - Den Díkůvzdání - VIII (St) 
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Prosinec:  8.12. - školní kolo olympiády v Aj 

8.12. - 14:00 - 18:00 - Den otevřených dveří  
         - 16:00 - informační beseda o studiu na Gymnáziu 

v Uničově 
 13.12. - generální zkouška pěveckého sboru v Koncertní síni (Rb, Lt)  
13.12. - inventarizační soupisy 
14.12. - 17:00 - Vánoční koncert v Koncertní síni (Lt, Rb) 
17.12. - závěr kalendářního roku (Hz, Zb, Sš, Op) 
21.12. - nácvik na Studentskou lyru - 4. roč. 
22.12. - Studentská lyra  
23.12. - 2.1.- vánoční prázdniny 

 
Další exkurze: kulturní památky Olomouce - I 
 
Leden:  3.1. - zahájení výuky 
   3.1. - 9.1. -  LVK Kunčice - II. (Kb, Po, Vš) 
   17.1. - 23.1. - LVK Kunčice - 1.A, V (Kb, Po, Vš) 

17.1. - do 16:00 - vyplnit klasifikační archy 
20.1. - 14:10 - klasifikační porada (pololetní) 
27.1. - do 10:00 - vysvědčení k podpisu 
31.1. - předávání vysvědčení 

 
Další akce:  Den Holocaustu 
 
Únor:   4.2. - pololetní prázdniny 

11.2. - ples SRPŠ v 19:00 hod. 
do 16.2. - odevzdat zbývající přihlášky na VŠ (Mgr. Chmelík) 
28.2. - 6.3. - jarní prázdniny   

 
Další exkurze: divadelní představení Olomouc - NG (Dk) 
   divadelní představení Olomouc - VG (Dk) 
   Teoretické ústavy LF UP Olomouc - BS  4. roč. (Po, Sš)   
 
Březen:  18.3. - 8:10 - 9:45 - Matematický klokan - NG, výběr VG 

25.3. - 14:30 - oslava Dne učitelů (Lt, Ch, Bm, Va) 
 
Další exkurze: Terezín - IV, DS + výběr VIII, 4. roč. 
   Uničovské sborové dny (Rb) 
   Dny francouzské kultury Olomouc - výběr  
 
Duben:   13.4. - do 12:00 - zapsat hodnocení žáků za 3. čtvrtletí do systému  

i-škola 
 14.4. - 14:10 - hodnotící porada 
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         16:00 - třídní schůzky 
14.4. - 20.4. - zájezd do Londýna (St) 
do 20.4. - odevzdat maturitní otázky profilové části 
21.4. - 22.4. - Velikonoční prázdniny 
25.4. - Velikonoční pondělí 
26.4. - přijímací zkoušky do osmiletého a čtyřletého studia (1. kolo, 

1. termín) 
         - ředitelské volno 
27.4. - přijímací zkoušky do osmiletého a čtyřletého studia (1. kolo, 

2. termín) 
29.4. - výuka 8:00 - 12:00 (nácvik Majáles) 

 
Další exkurze: ekologický projekt k Mezinárodnímu roku lesa - ve Studánce - NG , 

VG (Zb)       
   Festival pěveckých sborů Otrokovice (Rb) 
   CHKO Litovelské Pomoraví - 1. roč., V (Sn, Sš) 
 
Květen:  1.5. - Majáles 

2.5. - ředitelské volno 
4.5. - do 14:00 vyplnit klasifikační archy 4.A, 4.B 
5.5. - 9:45 - klasifikační porada 4.A, 4.B 
6.5. - předávání vysvědčení ve 2.vyučovací hodině 4.A, 4.B 
9.5. - 13.5. - studijní volno 4.A, 4.B 
9.5. - 13.5. - STK Kunčice - 3.A, VII  (Kb, Po, Vš, Kv) 
11.5. - do 14:00 vyplnit klasifikační archy VIII. 
12.5. - 9:45 - klasifikační porada VIII. 
13.5. - předávání vysvědčení ve 2.vyučovací hodině VIII. 
16.5. - 19.5. - ústní maturitní zkoušky společné i profilové části - 4.A, 

4.B 
16.5. - 20.5. - studijní volno VIII. 
23.5. - 26.5. - ústní maturitní zkoušky společné i profilové části - VIII. 
30.5. - 7.6. didaktické testy a písemné práce společné části maturitní 

zkoušky - 4.A, 4.B, VIII 
 
Další exkurze:  výměnný pobyt studentů partnerské školy - Ukrajina (Lo) 

  olomoucké památky, Arcidiecézní muzeum - 2.A, VI (Kv) 
 
Červen: 13.6. - 16:00 - informativní schůzka s rodiči budoucích studentů 1.A 

a I. 
20.6. - generální zkouška orchestru v Koncertní síni (Lt) 
20.6. - 17:00 - předávání maturitních vysvědčení v Koncertní síni 
22.6. - do 12:00 - vyplnit klasifikační archy  
24.6. - odevzdání učebnic nižšího gymnázia 
24.6. - 12:30 - klasifikační porada 
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27.6. - generální zkouška sboru a orchestru v Koncertní síni (Rb, Lt) 
27.6. - do 9:00 - vysvědčení k podpisu 
27.6. - úklid školy, filmové představení 
28.6. - školní výlety 
29.6. - 8:00 - třídnická hodina 
         - 9:00 - ukončení školního roku v Koncertní síni 
29.6. - 14:00 - závěr školního roku (Lg, No, Vn, Lo) 
30.6. - předávání vysvědčení 
         - 9:00 - provozní porada 

 
Další exkurze: Okresní soud Olomouc - 3. roč. 
   Katedra antropologie a zdravovědy PF UP Olomouc - BS, 3. roč. (Po) 
   pivovar Litovel - 3.A, 3.B (Kp) 
 

1.7. - 31.8. - hlavní prázdniny 
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Přijímací řízení 

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého 
gymnázia se konalo dne 26. 4. 2011 (1. termín) a 27. 4. 2011 (2. termín). 

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého 
gymnázia se konalo dne 6. 6. 2011. 

3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého 
gymnázia se konalo dne 30. 8. 2011. 

Součástí 1. kola přijímacího řízení byly přijímací zkoušky, a to testy společnosti SCIO 
z obecných studijních předpokladů (OSP) pro čtyřleté studium i osmileté studium. 
Pro osmileté studium byla stanovena tato kritéria přijetí: 
 prospěch na ZŠ (váha 20 %) 
 výsledek testu OSP (váha 80 %) 

Pro čtyřleté studium byla stanovena tato kritéria přijetí: 
 prospěch na ZŠ (váha 40 %) 
 výsledek testu OSP (váha 60 %) 

 
 

Počty uchazečů přihlášených a přijatých ke studiu 
ve školním roce 2011 - 2012 

Studijní obor   Kód  Přihlášeno Přijato Odevzd. ZL 
Gymnázium, osmileté studium 7941K81 32  32  31 
Gymnázium, čtyřleté studium 7941K41 51  46  23 
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Ústní maturitní zkoušky 
 
 
Třída 4.A 
Třídní učitel:  Mgr. Karel Tesař 
Předsedkyně:  Mgr. Pavlína Bláhová – Slovanské gymnázium Olomouc 
Místopředsedkyně: Mgr. Eva Vašíčková 
Termín:    16. 5. - 19. 5. 2011  
 
Třída 4.B 
Třídní učitel:  Mgr. Martin Váňa 
Předsedkyně:  PhDr. Danuše Tihelková – Slovanské gymnázium Olomouc 
Místopředsedkyně: Mgr. Dana Kropáčová 
Termín:   16. 5. - 19. 5. 2011 
 
Třída VIII.  
Třídní učitel:  Mgr. Miroslav Komsa 
Předsedkyně:  Mgr. Martin Pospíšil – Slovanské gymnázium Olomouc 
Místopředsedkyně: Mgr. Věra Kubíčková 
Termín:   23. 5. - 26. 5. 2011 
 
 
 
 
Výsledky maturitních zkoušek: 
 
Třída   Poč. stud.  S vyznam.  Prospělo Nekonalo  Neprospělo   
4.A  28  8  19  1   0   
4.B  24  4  17  1   2   
VIII.  27  19  8  0   0   
celkem 79  31  44  2   2   
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Umístění absolventů 2010/2011 
  
Maturanti své studijní úsilí ve školním roce 2010/2011 směřovali k úspěšnému ukončení 
středoškolského studia maturitou a následně k přijetí na vybrané obory vysokých škol 
(VŠ), popřípadě vyšších odborných škol (VOŠ). Studenti posledních ročníků úspěšně 
prošli novým modelem státní maturity. Přes možné obavy studentů a jejich rodičů 
zvládli maturanti nový systém ověřování středoškolských znalostí na výbornou. 
Podobně jako předchozí školní rok mnoho studentů maturitního ročníku absolvovalo 
přijímací řízení formou Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), ke kterým přistupuje 
stále více vysokých škol. Přehled umístění absolventů lze vyčíst z následujících grafů: 
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Maturantům přejeme úspěšný start do akademického roku 2011/2012! 
 
 
 
Mgr. Radim Chmelík 
výchovný poradce 
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Rekapitulace prospěchu a absence – školní rok 2010/2011 
 
 
  1. pololetí 2. pololetí 
Celkový počet:  žáků 387 386 
 dívek 231 230 
 chlapců 156 156 
 
 
Prospěch 
 1. pololetí 2. pololetí 
Počet žáků s vyznamenáním 165 136 
Počet žáků, kteří prospěli 209 245 
Počet žáků, kteří neprospěli   11     3 
Počet žáků, kteří nebyli klasifikováni     2     2 
Počet žáků, kteří neprospěli,nebyli klasifikováni    0     0 
Průměr prospěchu za školu 1,74 1,86     
 
 
Absence 
 1. pololetí 2. pololetí 
Celková absence za školu 17 502 24 218 
Absence omluvená 17 475 24 157 
Absence neomluvená        27        61 
Průměr absence za školu              4455,,2233                  6622,,7744  
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Přehled prospěchu a absence za školní rok 2010/2011 
 
1. Prospěch 

Třída Třídní 
učitel 

po
lo
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I 29 13 16 1,34 20 9    prima Strašilová  
II 29 13 16 1,44 15 14    
I 33 17 16 1,37 23 10    sekunda Drlíková 
II 33 17 16 1,52 19 14    
I 33 18 15 1,61 16 17    tercie Stonová 
II 33 18 15 1,63 15 18    
I 33 8 25 1,43 22 11    kvarta Kopečná 

Voglová II 33 8 25 1,57 19 13  1  
I 26 8 18 1,76 10 16    1.A Kropáčová 

S. II 26 8 18 1,79 12 13 1   
I 25 14 11 1,79 9 16    kvinta Vachutková 
II 25 14 11 1,78 8 17    
I 31 15 16 1,91 8 21  2  2.A Langer 
II 31 15 16 1,89 8 22 1   
I 27 13 14 1,66 12 15    sexta Lónová 
II 27 13 14 1,66 11 16    
I 24 8 16 2,32 2 21  1  3.A Menclová 
II 24 8 16 2,54 0 24    
I 27 8 19 2,05 7 19  1  3.B Kropáčová 

D. II 27 8 19 2,04 7 20    
I 20 4 16 1,54 10 8 1 1  septima Novotná 
II 19 4 15 1,52 9 10    
I 28 10 18 2,12 5 18  5  4.A Tesař 
II 28 10 18 2,23 2 25  1  
I 24 8 16 1,87 5 17 1 1  4.B Váňa  
II 24 8 16 2,12 3 20  1  
I 27 12 15 1,58 16 11    oktáva Komsa 
II 27 12 15 1,86 8 19    

Celkem 
I.pololetí   387 156 231 1,74 165 209 2 11 0 
Celkem 
II.pololetí    386 156 230 1,86 136 245 2 3 0 
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2. Absence 

Třída Třídní 
učitel 

ce
lk

em
 

om
lu

ve
no
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ve

no
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ěr
 

pr
ům

.o
m

l. 

pr
ům

.n
eo

m
l. 

1 014 1 014 0 34,97 34,97 0 prima Strašilová  
1 186 1 186 0  40,90 40,90 0 
1 338 1 338 0 40,55 40,55 0 sekunda Drlíková 
1 877 1 877 0 56,88 56,88 0 
1 349 1 348 1 40,88 40,85 0,03 tercie Stonová 
1 915 1 913 2 58,03 57,97  0,06 
1 201 1 201 0 36,39 36,39 0 kvarta Kopečná 

Voglová 2 395 2 395 0 72,58 72,58 0 
863 863 0 33,19 33,19 0 1.A Kropáčová 

S. 1 355 1355 0 52,12 52,12 0 
886 886 0 35,44 35,44 0 kvinta Vachutková 

1 874 1 873 1 74,96 74,92 0,04 
1 185 1 184 1 38,23 38,20 0,03 

2.A Langer 
1 897 1 897 0 61,19 61,19 0 
1 020 1 019 1 37,78 37,74 0,04 sexta Lónová 
1 360 1 350 10 50,37 50,00  0,37 
1 329 1 325 4 55,37 55,21 0,16 3.A Menclová 
1 545 1 544 1 64,38 64,33 0,05 
1 365 1 363 2 50,56 50,48 0,08 3.B Kropáčová 

D. 1 607 1 606 1 59,52 59,48 0,04 
1 376 1 366 10 68,80 68,30 0,50 septima Novotná 
1 538 1 533 5 80,95 80,68 0,27 
1 582 1 582 0 56,50 56,50 0 4.A Tesař 
1 659 1 644 15 59,25 58,71 0,54 
1 596 1 589 7 66,50 66,21 0,29 4.B Váňa 
2 087 2 061 26 86,96 85,88 1,08 
1 398 1397 1 51,78 51,74 0,03 oktáva Komsa 
1 923 1 923 0 71,22 71,22 0 

Celkem I.pololetí  17 502 17 475 27 45,23 45,16 0,07 

Celkem II.pololetí  24 218 24 157 61 62,74 62,58 0,16 
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3. Pochvaly, chování 

Třída Třídní učitel 

Po
ch

va
ly

 tř
íd

. u
či

te
le

 

Po
ch

va
ly

 ře
d.

 š
ko

ly
 

N
ap

om
en

ut
í t

říd
. u

či
te

le
 

D
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 tř
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či
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le
 

D
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 ře

d.
 š

ko
ly

  

2.
st

up
eň

 

3.
st

up
eň

 

Po
dm
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eč

né
 v

yl
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če
ní

 

2  9 3     prima Strašilová  
18 1 17      
30  5      sekunda Drlíková 
19 3 4      
24 1 2 2     tercie Stonová 
16 4 4 6 1    
33 2 3 2     kvarta Kopečná Voglová 
27 18 5 1 2  2  
29        1.A Kropáčová S. 
13 5       
39  1      kvinta Vachutková 
22 1 1      
41 2 1      2.A Langer 
28 26       
27 5 2      sexta Lónová 
33 17   4  1  
5  1 4     3.A Menclová 
7 4 1      

13  2      3.B Kropáčová D. 
9 5       

14 1 1  1 1   septima Novotná 
16 6 1  1    
14        4.A Tesař 
 1 1 3 1    

10 4  1 3    4.B Váňa 
 1 1 4 2 1   

4 1 1 1     oktáva Komsa 
2 8  2     

Celkem I. pololetí 285 16 28 13 4 1 0  

Celkem II. pololetí 210 100 35 16 11 1 3  
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Údaje o inspekční a kontrolní činnosti 
 
 
 
Ve školním roce 2010/2011 byla na gymnáziu v Uničově realizována inspekční činnost 
zaměřená na kontrolu přípravy státní maturity, a to pracovnicí Olomouckého 
inspektorátu ČŠI Mgr. Hanou Skalickou dne 25. 2. 2011. Kontrola neshledala v oblasti 
přípravy státních maturitních zkoušek žádná pochybení. 
 
 
Přehled dalších kontrolních akcí ve školním roce 2010/2011: 
 
1. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – kontrola 

podle § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce - květen 2011, 
provedla Ing. Marie Elsnerová 

 
2. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – komplexní požární kontrola 

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, květen 2011, 
provedl por. Lubomír Huňka, Dis. 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 
1. Účast na prezentační přehlídce středních škol Olomouckého kraje: 

 SCHOLARIS Olomouc (24.-25. 11. 2010) - Mgr. Roman Riedl, 
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D., Mgr. Daniela Stonová, RNDr. Zuzana 
Kopečná Voglová 

 
2. Inzerce v tisku a na plakátech: 

 MF DNES, příloha Střední školy (21. 10. 2010) 
 Olomoucký deník, příloha Vzdělávání (13. 1. 2011) 
 Inzerát na plakátech Městského kulturního zařízení Uničov 

 
3. Den otevřených dveří: 8. 12. 2010 
 
4. Články v tisku, reportáže v médiích: 

 Uničovské gymnázium slaví 140. výročí svého založení - Uničovský zpravodaj 
č. 16, ročník 17 (7. 10. 2010) - Mgr. Aleš Langer 

 Gymnáziu v Uničově je právě 140 let - Zpravodaj Školství Olomouckého 
kraje, č.9, listopad 2010 - Mgr. Aleš Langer 

 Reportáž o návštěvě hejtmana Olomouckého kraje s náměstky a starostou 
Uničova - TV R1 Morava (29. 11. 2010) 

 Hejtman Olomouckého kraje navštívil uničovské gymnázium - Zpravodaj 
Školství Olomouckého kraje, č.10, prosinec 2010 - Mgr. Aleš Langer 

 Uničovští gymnazisté si připomněli den památky obětí holocaustu 
(http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/unicovsti-gymnaziste-si-
pripomneli-den-pamatky-obe.html) 

 Spolužákům vyprávěli o holocaustu – Olomoucký deník (28. l. 2011) 
 Reportáž o Dni holocaustu na Gymnáziu Uničov - TV R1 Morava, 

(27. 1. 2011) 
 Uničovští gymnazisté si připomněli Den holocaustu - Zpravodaj Školství 

Olomouckého kraje, č.2, únor 2011 - Mgr. Aleš Langer 
 Rozhovor s ředitelem školy v rámci článku Projekt pomůže žákům s počítači 

na téma zapojení školy do projektu PROŠ - Olomoucký deník (21. 2. 2011) 
 Majáles oživí hudební hvězdy - Olomoucký deník (29. 4. 2011) 
 Majáles a hudební show - MF DNES (30. 4. 2011) 
 Letošní majáles? Uničov bude 1. května hledat GymunStars - Uničovský 

zpravodaj (21. 4. 2011) 
 V Uničově vyhrály „jeptišky“ - Zpravodaj Školství Olomouckého kraje, č.6, 

červen 2011 
 Gymnazisté maturovali nově – a s úspěšností 97,5% - Uničovský zpravodaj 

(30. 6. 2011) - Mgr. Aleš Langer 
 Gymnazisté byli v Turecku. V rámci projektu Comenius - Uničovský zpravodaj 

(16. 6. 2011) - Mgr. Světlana Kropáčová 
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 Gymnázium Uničov na setkání v Turecku - Zpravodaj Školství Olomouckého 
kraje, č.7, září 2011 -  Mgr. Světlana Kropáčová 

 Gymnázium Uničov v Turecku - Učitelské noviny 31/2011 
 Studenti gymnázia vydali další číslo Eroru - Uničovský zpravodaj (16. 6. 2011) 

 
5. Majáles 2011 

 Průvod městem, zábavná vystoupení všech tříd určená široké veřejnosti 
(viz výše v přehledu tiskových zpráv a samostatná zpráva dále) 

 



 34 

Údaje o předložených a realizovaných projektech, 
mezinárodní aktivity školy 

 
 
Od roku 2007 trvá dlouhodobé partnerství naší školy s Pedagogickým lyceem 
„Tvorčestvo“ v Melitopolu na Ukrajině. V každém školním roce se uskutečňují 
výměnné pobyty ukrajinských žáků v ČR nebo českých žáků na Ukrajině. Také v roce 
2010/2011 byl realizován výměnný pobyt, tentokrát na přelomu května a června 
navštívili žáci z Melitopolu s pedagogickým doprovodem naše gymnázium 
(podrobněji ve zprávě o činnosti PK RJ).  
 
Školní rok 2010/2011 byl prvním rokem realizace dvouletého mezinárodního projektu 
Comenius partnerství škol s názvem Through acting to understanding (TATU). 
Gymnázium Uničov je jednou z partnerských škol projektu, další školy jsou 
z Německa, Turecka, Portugalska, Francie a Rumunska. Hlavním cílem projektu je 
sdílení a výměna informací o jednotlivých zemích prostřednictvím dramatických 
výstupů. Podrobnosti o projektových aktivitách uvádí samostatná zpráva dále.  
 
V rámci 4. výzvy Globálního grantu Olomouckého kraje, prioritní osa 7.1 (Počáteční 
vzdělávání), oblast podpory 7.1.1 (Zvyšování kvality ve vzdělávání), předložila škola 
projektovou žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Projekt s názvem „Zajímavá ekologie – ICT ve výuce 
environmentálních témat na gymnáziu“ však bohužel nebyl schválen k podpoře.  
V rámci téže výzvy byla firmou TEMPO TRAINING&CONSULTING, Ostrava,  
předložena projektová žádost „Modelové situace trhu práce aneb Kariérové 
poradenství na středních školách Olomouckého kraje“. Gymnázium Uničov se mělo 
stát partnerem tohoto projektu. Bohužel ani tato žádost nebyla úspěšná. 
 
V rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (a v souladu s dlouhodobým 
plánem EVVO ve škole) byl v průběhu roku 2010 realizován projekt „Pěstování 
vzorku rychle rostoucích dřevin topolu japonského na školním pozemku Gymnázia 
Uničov“. Na tento projekt škola získala příspěvek ve výši 30.000 Kč z programu 
podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje. 
 
 
Během školního roku probíhala příprava projektu Programování do škol (PROŠ). Jde o 
individuální grant MŠMT ČR, cílovou skupinou jsou učitelé a studenti vybraných 
středních škol Olomouckého kraje. Žadatelem projektu je Univerzita Palackého 
v Olomouci, jednou z partnerských škol je Gymnázium Uničov. Hlavním cílem 
projektu je zavést do výuky na partnerských školách tematický celek zaměřený na 
výuku základů programování s využitím moderních interaktivních způsobů výuky 
jako prvku pro zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce a při dalším vzdělávání. 
Ve školním roce 2010/2011 probíhaly přípravné práce, tvorba učebnice programování, 
instalace materiálního vybavení a softwaru. Předpokládaný začátek výuky 
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v předmětech IKT a Programování podle nově vytvořených projektových materiálů je 
v září 2011.  
 
Školní rok 2010/2011 přinesl v projektové oblasti také dvojnásobný úspěch v podobě 
schválených žádostí pro projekty, které budou realizovány v roce následujícím. 
Gymnáziu Uničov byl schválen grant z Mezinárodního Visegrádského fondu, a to na 
realizaci projektu „2. mezinárodní studentská vědecká konference a letní škola pro 
talentované studenty 2011“. Dalšími spolufinancujícími partnery jsou Olomoucký kraj, 
město Uničov a Společnost rodičů a přátel školy při Gymnáziu Uničov. Projekt bude 
realizován v září 2011.  
Dále se podařilo získat grant z Česko-německého fondu budoucnosti, a to na realizaci 
projektu „Hudba bez hranic“. Cílem projektu je organizace společného koncertu na 
Gymnáziu Alberta Schweitzera v Laichingenu (Německo) a provedení společné 
závěrečné skladby. Návštěva školního orchestru Gymnázia Uničov v Laichingenu za 
účelem realizace tohoto projektu se uskuteční v říjnu 2011. 
 
 
Škola je dále zapojena do projektů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, které jsou zaměřeny na zvýšení zájmu středoškolských studentů o 
přírodní vědy. Jde o projekty Badatel a Přírodovědec. 
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Úspěchy studentů Gymnázia Uničov v soutěžích  
a olympiádách 2010/2011 

  
Vzhledem k vysokému zapojení studentů většiny ročníků do nejrůznějších soutěží 
můžeme na těchto stránkách uvést jen přehled nejvýraznějších úspěchů. Podrobnější 
údaje o soutěžích lze nalézt ve zprávách o činnosti jednotlivých předmětových komisí. 
 
PRIMA 
Gottwald Lubomír Okresní kolo Pythagoriády (3. místo) 
SEKUNDA  
Suchá Lucie Okresní kolo Matematické olympiády (3. místo) 
Šváb Martin Okresní kolo Matematické olympiády (2. místo) 
Unzeitig Matěj Okresní kolo Archimédiády (3. místo) 
TERCIE 
Peřinová Karolína Úspěchy v literárních soutěžích na celostátní úrovni: 

 Literární část soutěže Daniel – 1. místo 
 Řekni mi, co čteš... – 3. místo  
 Veršujeme jako o život – 1. místo 
 Náš svět, soutěž literárního projevu – 2. místo 
 Škola základ života, soutěž o nejlepší epigram a 

aforismus – 1. místo 
 Literární prvotiny – 1. místo 
 Lidice pro 21. století – cena poroty 
 International Poetry Competition Castello di Duino 

– účast v mezinárodní soutěži  
Spurný Jan Okresní kolo Matematické olympiády (3. místo) 
Spurný Jan Okresní kolo Pythagoriády (3. místo) 
Strašil Radek Okresní kolo Pythagoriády (3. místo) 
Strašil Radek Okresní kolo Matematické olympiády (3. místo) 
KVARTA 
Hájková Klára Okresní soutěž v německém jazyce (3. místo) 
Doležalová Barbora Okresní kolo Matematické olympiády (1. místo) 
Zeman Radovan Krajské kolo soutěže Eurorebus (3. místo) 
Zeman Radovan Krajské kolo Dějepisné olympiády (úspěšná účast) 
SEXTA 
Krejčí Zuzana   Olympiáda v ruském jazyce - 1. místo v krajském 

kole a 5. místo v celostátním kole  
 Krajské kolo soutěže Puškinův památník 

(mimořádná cena) 
Novotný Jan Okresní kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov 

(1. místo) 
Spurný Martin  Okresní kolo Zeměpisné olympiády (2. místo) 

 Krajské kolo soutěže Eurorebus (2. místo) 
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Malíková Dobromila Fotografická soutěž Pestrá jarní a letní příroda 
Olomouckého kraje (2. místo) 

Novotný Martin Výtvarná soutěž Památníku Terezín – 2. místo 
v celostátním kole 

SEPTIMA 
Kropáčová Zuzana  Celostátní kolo SOČ (5. místo), krajské kolo SOČ 

(2. místo)  
 Ekonomicko-manažerská olympiáda (postup do 

celostátního kola) 
OKTÁVA 
Bartuněk Jaroslav Celostátní kolo soutěže Pišqworky (2. místo) 
1. ročník 
Žůrek Jakub Krajské kolo Matematické olympiády (úspěšná účast) 
Aneta Karasová, Petra 
Obšelová, Libor Nezhyba, 
Patrik Šalamoun 

Výtvarná soutěž Evropa ve škole – cena v celostátním 
kole za kolektivní práci „Moje role ve starověkém 
divadle“ 

2. ročník 
Jurník Jakub Krajské kolo Chemické olympiády (úspěšná účast) 
Lukas Radim Krajské kolo Chemické olympiády (úspěšná účast) 
Hyánková Hana Krajské kolo SOČ (3. místo) 
Kacr David  Krajské kolo Biologické olympiády (úspěšná účast) 

 Celostátní přehlídka Puškinův památník (úspěšná 
účast) 

Hýbl David Krajské kolo Biologické olympiády (úspěšná účast) 
3. ročník 
Vidlař Jan  Krajské kolo Biologické olympiády (úspěšná účast) 

 Celostátní kolo SOČ (5. místo), krajské kolo SOČ 
(2. místo)  

Schovánek Petr  Krajské kolo Biologické olympiády (úspěšná účast) 
 Celostátní kolo SOČ (10. místo), krajské kolo SOČ 

(3. místo)  
Losíková Kateřina Celostátní kolo SOČ (11. místo), krajské kolo SOČ 

(2. místo)  
Königová Anna Krajské kolo Astronomické olympiády (3. místo) 
Havlíček Petr Krajské kolo SOČ (3. místo) 
Dolínková Kristýna Ekonomicko-manažerská olympiáda (postup do 

celostátního kola) 
Kopiček Radek Okresní kolo SOČ (4. místo) 
4. ročník 
Melicherík Petr, Nguyen Minh 
Tuan, Studený Zdeněk, 
Velinský Petr 

Celostátní kolo soutěže Pišqworky (2. místo) 
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Zpráva o činnosti předmětové komise českého jazyka 
 

 
Personální složení: 
Předmětová komise pracovala v tomto složení: Mgr. Drahomíra Drlíková (vyučující 
sekundy a oktávy), Mgr. Aleš Langer (vyučující tercie, 2.A, 3.A, 4.A), Mgr. Iveta 
Novotná (vyučující septimy, 1.A, 3.B, 4.B), Mgr. Libuše Stránská (vyučující primy a 
kvarty) a Mgr. Eva Vachutková (vyučující kvinty a sexty). 
 
Exkurze: 
Také v tomto školním roce se konala literární a historická exkurze studentů 
maturitního ročníku do Prahy. Ve dnech 29. září – 1. října 2010 se jí zúčastnili studenti 
4.B v doprovodu vyučující českého jazyka Mgr. Ivety Novotné a třídního profesora 
Mgr. Martina Váni a studenti oktávy v doprovodu vyučující českého jazyka Mgr. 
Drahomíry Drlíkové a Mgr. Světlany Kropáčové, která zastoupila třídního profesora 
Mgr. Miroslava Komsu. Ve dnech 4.10. – 6.10. 2010 absolvovala tuto exkurzi 4.A pod 
vedením vyučujícího českého jazyka Mgr. Aleše Langra a třídního profesora 
Mgr. Karla Tesaře. Tato exkurze patří již k tradičním a osvědčeným akcím. Jejím cílem 
je nejen poznat pražské památky, ale také načerpat kulturní zážitky při návštěvě 
divadelních představení. 
Studenti 3. ročníků a septimy zhlédli divadelní představení hry O. Wilda Jak je 
důležité míti Filipa v Moravském divadle v Olomouci. 
 
Soutěže: 
Studenti se zapojili do celé řady soutěží. V prosinci proběhlo školní kolo Olympiády 
v českém jazyce. V kategorii žáků tercie a kvarty se zúčastnilo 10 soutěžících, z nichž si 
nejlépe vedly Dominika Pastorková z kvarty (3. místo), Kateřina Švábová z kvarty 
(2. místo) a Karolína Peřinová z tercie (1. místo). Vítězka kategorie reprezentovala 
školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se konalo v březnu 
v Olomouci. V kategorii studentů vyššího gymnázia se do soutěže zapojilo 34 zájemců, 
z nichž nejlepších výsledků dosáhli Hana Suchá z 1.A, Kateřina Švédová z kvinty, 
František Hájek ze sexty (se shodným počtem bodů obsadili 2.-4. místo) a Zuzana 
Krejčí ze sexty (1. místo). Všichni čtyři soutěžící postoupili do okresního kola, kde si 
v silné konkurenci nejlépe vedla Hana Suchá, která obsadila 7. místo. 
Již tradičně se studenti v období adventu zapojují do Vánoční autorské soutěže. Porota 
ocenila veršované i prozaické příspěvky těchto autorů: Aleše Šumpíka z kvarty 
(3. místo), Karolíny Peřinové z tercie a Kateřiny Záhorové ze septimy (obě 1. místo). 
V prosinci se uskutečnilo i školní kolo recitační soutěže. Mezi žáky nižšího gymnázia 
porotu nejvíce zaujaly výkony Anety Kernové z kvarty, Lucie Suché ze sekundy 
(3. místo), Karolíny Peřinové z tercie, Natálie Tylšarové z primy (2. místo) a Františky 
Orságové z tercie (1. místo). Tyto žákyně postoupily do okresního kola recitační 
soutěže Dětská scéna. V kategorii studentů vyššího gymnázia nejlepší výkony podali 
Anna Machalová z 1.A (3. místo), Jan Novotný ze sexty (2. místo) a Andrea 
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Melicheríková ze septimy (1. místo). Jan Novotný oslovil i porotu okresního kola 
soutěže Wolkerův Prostějov, obsadil 1. místo a postoupil do kola krajského. 
Během školního roku se studenti jednotlivě zapojovali do mnoha vyhlášených soutěží, 
např. do soutěže Daniel, jíž se zúčastnily Kateřina Záhorová ze septimy, Vendula 
Nováková z 3.B a Karolína Peřinová z tercie, která se stala vítězkou této soutěže. 
V soutěži MF Dnes Studenti čtou a píší noviny byly uveřejněny příspěvky Jakuba 
Jurníka a Lenky Vavrdové z 2.A, Markéty Šestákové ze 4.B a Dobromily Malíkové ze 
sexty. 
Soutěže Skrytá paměť Moravy se zúčastnily Karolína Peřinová z tercie a Kateřina 
Záhorová ze septimy. 
Nejvíce úspěchů v soutěžích má na svém kontě Karolína Peřinová z tercie. Kromě výše 
zmíněných je vítězkou soutěží Veršujeme jako o život a Literární prvotiny, soutěže 
o nejlepší epigram a aforismus Škola základ života, obsadila 2. místo ve II. kategorii 
v ústředním kole 38. ročníku národní soutěže literárního projevu Náš svět, 3. místo 
v soutěži Řekni mi, co čteš, obdržela cenu poroty v literárně vědomostní soutěži Lidice 
pro 21. století a zúčastnila se mezinárodní soutěže International Poetry Compatition 
Castello di Duino. 
 
Další vzdělávání: 
Pedagogové využili nabídky dalšího vzdělávání a zapojili se do několika vzdělávacích 
programů. Mgr. Iveta Novotná se zúčastnila semináře vzdělávací agentury Descartes 
Poezie ve škole i mimo ni, který se konal v únoru v Olomouci a seznamoval účastníky 
s tvorbou současných básníků. Mgr. Aleš Langer a Mgr. Eva Vachutková absolvovali 
seminář Jak na výuku komunikace v hodinách českého jazyka, který se konal v březnu 
v Olomouci. Na tomto semináři byla prezentována učebnice Český jazyk a 
komunikace vydaná nakladatelstvím Didaktis. Seminář byl zaměřen na prezentaci 
metod rozvíjejících komunikační dovednosti žáků. 
 
ŠVP: 
Výuka podle ŠVP probíhá bez problémů. V souvislosti se změnou učebnic pro tercii 
bude třeba provést aktualizaci ŠVP pro tercii. Aktualizace bude provedena, jakmile 
budou nové učebnice k dispozici. 
 
Další aktivity předmětové komise: 
Mezi důležité úkoly předmětové komise v tomto školním roce patřilo zajištění 
programu oslav 140. výročí založení školy, realizace programu Dne otevřených dveří, 
oprava písemných prací při maturitní generálce a oprava maturitních písemných prací 
a především příprava pracovních listů pro ústní část státní maturity a příprava 
studentů na novou podobu maturitní zkoušky. 
 

 
Mgr. Drahomíra Drlíková 
předsedkyně PK ČJ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka 
 
 
1. Personální složení: 
PK AJ pracovala ve školním roce 2010/2011 v tomto složení: 
Mgr. Jana Bermellová   Ing. Hana Menclová 
Mgr. Kamila Klimešová     Mgr. Helena Staruchová 
Mgr. Světlana Kropáčová   Mgr. Libuše Stránská 
Tyto vyučující zajišťovaly výuku hodin anglického jazyka i výuku konverzace 
v anglickém jazyce. 
 
2. V dubnu 2011 (od 14. do 19.) proběhl poznávací zájezd za památkami Londýna, 
Windsoru a Oxfordu. Zájezd připravila ve spolupráci s osvědčenou cestovní kanceláří 
Kristof z Liberce Mgr. H. Staruchová. Na cestu se vydalo 42 studentů naší školy, 
1 rodinný příslušník, jako pedagogický dozor Mgr. K. Klimešová a 
Mgr. H. Staruchová. Průvodce Mgr. Pavel Joneš se k výpravě připojil v Belgii. 
Studenty přivítal rozkvetlý Londýn zalitý sluncem a krásné počasí nám přálo po celou 
dobu pobytu. Velkou zkušeností bylo i ubytování v anglických rodinách. Studenti si 
prohlédli všechny slavné památky britského hlavního města, královského sídla ve 
Windsdoru i místa známá z filmů o Harry Potterovi v universitním městě Oxfordu. 
 
V květnu 2011 (od 25. do 30.) v rámci práce na projektu programu Comenius se 
8 studentů naší školy pod vedením Mgr. S. Kropáčové a Ing. H. Menclové zúčastnilo 
prvního setkání studentů spolupracujících škol ze 6 zemí v hostitelské škole 
v tureckém městě Konya. V rámci tohoto dvouletého projektu se vybrané skupiny 
studentů formou dramatických výstupů snaží přiblížit svou zemi ostatním 
(podrobněji viz samostatná zpráva).  
 
3. Studenti naší školy se pravidelně účastní konverzační soutěže v jazyce anglickém. 
Garantem školního kola jsou jednotlivé školy, garantem okresního kola je DDM 
Olomouc ve spolupráci s kabinetem soutěží v AJ. Školní kolo letos proběhlo ve dvou 
termínech:  

 8.12.2010 – kategorie IB (14 účastníků z primy a sekundy, vítězkou se stala 
Dominika Šmoldasová ze II) 

 8.12.2010 – kategorie IIB (7 účastníků z tercie a kvarty, vítězkou se stala Diana 
Urbášková z IV) 

 24.1.2011 – kategorie III (13 účastníků ze 2.A, 3.B, VI a VII, vítězkou se stala 
Zuzana Kropáčová ze VII. Čestným předsedou poroty v této kategorii byl 
RNDr. V. Slezák, Ph.D.) 

 
V okresním kole kategorií IB a IIB, které proběhlo v prostorách DDM Olomouc dne 
16.2.2011, naši školu za doprovodu Mgr. Libuše Stránské reprezentovaly Dominika 
Šmoldasová (II, Mgr. Staruchová, 6. místo) a Diana Urbášková (IV, Mgr. Stránská, 
7. místo). 
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Okresní kolo v nejvyšší kategorii III proběhlo dne 23.2.2011 opět v prostorách DDM 
Olomouc. Naši školu reprezentovala Kateřina Záhorová (VII, Mgr. Bermellová,  
6.-7. místo). 
 
4. Školení:  
V tomto školním roce se 1 vyučující AJ, ing. H. Menclová, zúčastnila školení Cermatu 
pro hodnotitele písemné zkoušky a pro hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyka. 
Tato školení se skládala z e-learningových částí, zakončených certifikací, a dále 
z presenčního studia, jež probíhalo v Olomouci, na Wellnerově ulici č. 25, v centru 
NIDV, a bylo ukončeno testováním a získáním certifikace. 
Dále 2 vyučující AJ, Mgr. Jana Bermellová  a Mgr. H. Staruchová, absolvovaly školení 
pro hodnotitele písemné  i ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ a získaly stanovené 
certifikace.  
Tato školení poskytovala aktuální informace o MK z AJ a dále ověřovala teoretické 
znalosti a praktické dovednosti účastníků. Dále mohli účastníci získat i další odkazy 
na webové stránky pro učitele a nové inspirace pro svou školskou praxi. 
 
 
5. ŠVP: 
V tomto školním roce probíhala výuka podle plánů ŠVP ve všech třídách nižšího 
gymnázia a dále v kvintě, sextě, v prvním a druhém ročníku vyššího gymnázia. 
Jednotlivé vyučující průběžně sledovaly to, co je v rámci tématických okruhů 
průřezových témat nutné a závazné plnit. Studenti také průběžně pracovali na 
projektových úkolech, v nichž si nad rámec práce s učebnicemi do větší hloubky 
rozšiřovali své znalosti a dovednosti. Při plnění jednotlivých zadání museli vhodně 
využít a zpracovat další materiály a zdroje informací  a vše následně účelně zpracovat 
a vhodně prezentovat. 
 
 
6. Další aktivity:  
Výuka AJ v tomto školním roce byla zpestřena i jinými než přísně výukovými 
aktivitami: 
 
a) návštěvou 2 divadelních představení v anglickém jazyce, která se konala v Divadle 
hudby v Olomouci: 

 1.11.2010 – Pygmalion, G.B. Shaw (VIII, Mgr. Staruchová) 
 25.2.2011 – One Flew Over the Cuckoo´s Nest, Ken Kesey (VI, Mgr. H. 

Staruchová, Mgr. K. Klimešová) 
 
b) oslavou některých tradičních svátků anglicky mluvících zemí: 

 25.11.2010 – americké tradice (4.B, Mgr. S. Kropáčová)  
 26.11.2010 – Den díkůvzdání (VIII, Mgr. H. Staruchová, včetně přípravy 

pečeného krocana a jablečného koláče) 
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 14.2.2011 – Den sv. Valentýna (VI, Mgr. H. Staruchová, včetně přípravy 
pizzy) 

 
c) návštěvou British Centre, Olomouc – zájemci ze VI a 2.A pod vedením 
Mgr. K. Klimešové (16.10.2010) 
 
 
Maturity:  
Ve 4.A (Mgr. Stránská) maturovali z AJ celkem 4 studenti ve školní MZ s průměrem 
3,00 a 12 studentů ve státní MZ základní úrovně s průměrem 1,83. 
Ve 4.A (Mgr. Bermellová) nematuroval z AJ žádný student. 
Ve 4.B (Mgr. Kropáčová) maturovalo z AJ 12 studentů ve školní MZ s průměrem 1,5 a 
8 studentů ve státní MZ základní úrovně s průměrem 1,75. 
V oktávě (Mgr. Kropáčová) maturovali z AJ 3 studenti ve školní MZ s průměrem 1,00, 
6 studentů ve státní MZ základní úrovně s průměrem 1,1 a 1 studentka si navíc zvolila 
i MZ z AJ vyšší úrovně ( hodnocení 2). 
V oktávě (Mgr. Staruchová) maturovalo z AJ 6 studentů ve školní MZ s průměrem 
1,33, 6 studentů ve státní MZ základní úrovně s průměrem 1,00 a 1 studentka si rovněž 
zvolila jako volitelný předmět MZ z AJ vyšší úrovně (hodnocení 1). 
 
 
 
 
 
Mgr. Helena Staruchová 
předsedkyně PK AJ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise německého jazyka 
 
 
Předmětová komise německého jazyka v tomto školním roce pracovala ve složení 
Mgr. Zuzana Loutocká, Mgr. Drahomíra Drlíková a Mgr. Radim Chmelík. 
 
V lednu proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Studenti 
soutěžili ve dvou kategoriích a vítězové nás reprezentovali v únoru v okresním kole 
v Olomouci.  
Za vyšší gymnázium soutěžila studentka Mgr. Drlíkové Markéta Šinglovičová ze 
septimy. Nižší gymnázium reprezentovaly tři žákyně kvarty, kde vyučuje 
Mgr. Loutocká: Klára Hájková, Nikola Niklová a Kateřina Švábová. Klára Hájková ve 
velké konkurenci žáků ze ZŠ Hálkova, kteří se němčinu učí již sedmým rokem, získala 
skvělé třetí místo. 
 
Mgr. Drlíková a Mgr. Loutocká se v září a říjnu zúčastnily školení hodnotitelů 
písemné práce MZ a v lednu a únoru školení hodnotitelů ústního projevu MZ a 
získaly tak potřebné certifikáty pro hodnocení státních maturitních zkoušek. Obě 
školení proběhla v Olomouci a pořádal je Cermat. 
 
Maturitní zkoušku z němčiny letos skládalo jedenáct studentů. Čtyři studenti 4.A 
(Mgr. Loutocká) maturovali státně a další čtyři ze 4.A a tři z oktávy (Mgr. Drlíková) si 
ji vybrali v profilové části MZ. Všichni zkoušku úspěšně vykonali.  
 
Naši studenti se letos ve spolupráci se ZŠ Nová Hradečná aktivně zapojili do projektu 
„Tvořivá škola“, v jehož rámci překládali pod vedením svých pedagogů „Pověsti 
z Bradla a okolí“. Tento projekt je financován z OPVK vyhlášeného MŠMT „EU – 
peníze školám“. Výstupem bude kniha pověstí v češtině, němčině a angličtině 
s ilustracemi dětí ze ZŠ Nová Hradečná. Na překladu se podíleli studenti 4.A, oktávy, 
septimy, 3.B a kvarty. 

 
 

Mgr. Zuzana Loutocká  
předsedkyně PK NJ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise francouzského jazyka 
a latiny 

 
 
Předmětová komise FrJ a La pracovala v letošním školním roce ve složení Mgr. Iveta 
Novotná, Mgr. Daniela Stonová, Mgr. Jarmila Tichá a Mgr. Martin Váňa. 
 
V prosinci jsme uspořádali recitační soutěž. Své umění přednesu předvedlo asi 20 
studentů ze všech tříd, v nichž se vyučuje francouzština. Vítězem 1. kategorie se stala 
Lucie Husičková z tercie, ve druhé kategorii porotu zaujala  Andrea Melicheríková ze 
septimy a Jolana Bruštíková z oktávy. 
 
V rámci Dne otevřených dveří studentky septimy a 3.A (Mgr. Iveta Novotná) 
představily svými prezentacemi studentům naší školy, kteří rádi – alespoň virtuálně - 
cestují po Francii, historické památky, přírodní krásy, tradiční jídla či další zajímavosti 
několika regionů Francie. Poté jsme se zaposlouchali do písniček současných zpěváků 
z francouzsky mluvících zemí, a protože se blížily Vánoce, společně jsme si zazpívaly 
francouzské koledy.  
 
V lednu studenti sexty Radim Lisa (Mgr. J. Tichá), septimy Iveta Zemanová 
(Mgr. J. Tichá), Kateřina Záhorová (Mgr. I. Novotná) reprezentovali naši školu 
v celostátní soutěži Frankofonie, vyhlašované Ministerstvem zahraničních věcí ČR 
společně s Francouzskou ambasádou. Jejich úkolem bylo nejen zodpovědět sto otázek 
kvízu týkajících se reálií frankofonních  zemí, ale i výtvarně zpracovat pět klíčových 
slov, tentokrát na téma: Solidarita. Kateřina Záhorová, jejíž práce porotu z našich 
studentů zaujala nejvíce, byla pozvána do Prahy k slavnostnímu vyhlášení výsledků 
této soutěže. Přestože Katka nezískala jeden ze tří pobytů ve Francii, umístila se na 
pěkném 15. místě. 
 
V letošním roce jsme se rozhodli motivovat studenty k hlubšímu poznání Francie 
prostřednictvím  projektů. Studenti tercie (Mgr. D. Stonová) nejen sobě, ale i ostatním 
studentům naší školy představili zajímavosti hlavního města Paříže, studenti sexty 
(Mgr. J. Tichá) pracovali na projektech týkajících se francouzské kuchyně a národních 
parků  a studenti 3.A (Mgr. Iveta Novotná) představili svým spolužákům francouzské 
výtvarné umění od nejstarších dob až po 20. století. Jelikož všechny práce byly velmi 
zdařilé, bylo pro komisi velmi obtížné vybrat tu nejlepší. Proto jsme se nakonec 
rozhodli nevyhlašovat vítěze, ale všechny studenty odměnit pochvalou a pěknou 
známkou.  
 
V září 2010 se Mgr. Jarmila Tichá a Mgr. Iveta Novotná zúčastnily školení k nové 
maturitě pořádané společností Cermat. Obě získaly certifikát pro hodnotitele písemné 
práce z francouzského jazyka. Mgr. Jarmila Tichá v říjnu opravovala písemné práce 
dvou studentů, kteří si v rámci Maturitní generálky zvolili francouzštinu jako 
nepovinný předmět. Oba studenti maturitní zkoušku zvládli.  
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V letošním školním roce jsme pokračovali ve výuce podle ŠVP, a to v tercii, kvartě a 
sextě. Protože se Mgr. Daniela Stonová rozhodla učit dle nových učebnic, vypracovala 
pro nižší gymnázium nový ŠVP. Práci s novým typem učebnic hodnotí kladně. 
 
V letošním školním roce si nikdo francouzštinu jako maturitní předmět nevybral. 
Z latiny (Mgr. Martin Váňa) maturovali celkem tři studenti. Průměrná známka byla 
1,3. 
 
Na závěr roku jsme uspořádali Den francouzské kuchyně (Mgr. Iveta Novotná). Třída 
3.A si zkusila připravit tři francouzské speciality: bretaňské palačinky - crepes Suzette, 
provensálský salát – salade niçoise a lotrinský slaný koláč quiche.  
 
V letošním školním roce odchází do důchodu Mgr. Jarmila Tichá. Děkujeme jí za 
veškerou práci, kterou našim studentům věnovala, a přejeme jí v nové etapě života 
hodně zdraví a spokojenosti.  
 
 
Mgr. Iveta Novotná 
předsedkyně PK FrJ a La 
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Zpráva o činnosti předmětové komise ruského jazyka  
 
 
 
Předmětová komise ruského pracovala v tomto školním roce  ve  složení  
Mgr. Jaromíra Lónová, Mgr. Gabriela Strašilová a Mgr. Zuzana Loutocká. Sledovala 
dva hlavní cíle – dobře připravit studenty k oborovým soutěžím na krajské i celostátní 
úrovni  a zajistit program pro plánovanou návštěvu partnerské školy z Ukrajiny.  
Mimo to se studenti ruského jazyka podíleli svým vystoupením i na kulturních akcích 
školy. Obohatili program recitačním a pěveckým pásmem u příležitosti 140. výročí 
založení školy, veřejnosti předvedli dramatizaci románu ve verších A. S. Puškina 
„Evžen Oněgin“ koncem kalendářního roku v rámci Dne otevřených dveří. 
 
 V únoru proběhlo v Mohelnici, jako každoročně, krajské kolo olympiády ruského 
jazyka, v němž nejlepší znalosti ve své kategorii prokázala studentka sexty Zuzana 
Krejčí. Získala 1. místo a postoupila do celostátního klání v Praze. I na této úrovni si 
vedla výborně a byla mezi prvními pěti soutěžícími odměněnými třítýdenním 
jazykovým pobytem v Rusku. Studenti  sexty a 2.A se zúčastnili v březnu krajského 
kola Puškinova památníku v kategorii dramatické tvorby. Svým výkonem nadchli 
porotu, která jim udělila mimořádnou cenu, o měsíc později pak reprezentovali školu 
na celostátním festivalu v Praze. Zde se jim dostalo pozvání na vystoupení při 
zářijových Olomouckých dnech rusistů, pořádaných Univerzitou Palackého. 
V jarních měsících proběhl dvakrát Den ruské kuchyně. Studenti 1. ročníku si 
vyzkoušeli dle ruské receptury uvařit pravý boršč, sextáni si pochutnali na sladkých 
blinech.  
 
Na přelomu dubna a května měli naši ruštináři znovu příležitost prohloubit si své 
jazykové schopnosti komunikací s rodilými mluvčími. Navštívili nás studenti 
partnerské školy z Pedagogického lycea Tvorčestvo v Melitopolu, kteří byli ubytováni 
v českých hostitelských rodinách. Společně s nimi strávili část volného času, naše škola 
pro ně připravila poznávací zájezd po pamětihodnostech našeho regionu. Navštívili 
jeskyně v Javoříčku, hrad  Bouzov, prohlédli si Olomouc a na závěr výletu si zaplavali 
v Aquaparku.  
 
Poslední týdny školního roku se předmětová komise věnovala také přípravě 
kulturního programu na podzimní Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci, 
která již podruhé proběhne v Uničově. Mezi zúčastněnými zeměmi bude vedle 
Slovenska a Maďarska také Ukrajina. 
Členky předmětové komise mají za sebou první rok výuky ruského jazyka podle 
školního vzdělávacího programu. Ukázalo se, že byl vypracován v rámci reálných 
možností, všechny stanovené cíle se nám podařilo v časovém limitu splnit. 
 
 
Mgr. Jaromíra Lónová 
předsedkyně PK RJ 



 47 

Zpráva o činnosti předmětové komise matematiky  
 
 
Komise matematiky pracovala po celý školní rok ve složení: Mgr. Hana Bartoňková, 
Mgr. Ivo Heinz, Mgr. Dana Kropáčová, Mgr. Roman Riedl, RNDr. Vladimír Slezák, 
Ph.D., Mgr. Karel Tesař a RNDr. Zuzana Kopečná Voglová. 
Ve školním roce 2010/2011 se studenti našeho gymnázia zúčastnili celé řady 
matematických soutěží a ve většině dosáhli velkých úspěchů. V říjnu jsme stejně jako 
loni uspořádali školní kolo soutěže Pišqworky, kterého se zúčastnila skoro stovka 
studentů z celé naší školy. Ze školního kola vzešlo 10 nejlepších studentů, kteří se dále 
zúčastnili okresního kola. Z okresního kola postoupil jeden pětičlenný tým do kola 
krajského a odtud už do celorepublikového finále v Brně. V Brně se sešlo 120 
nejlepších pišqworkářů z 20 tisíc přihlášených. 24 týmů po pěti hráčích se utkalo 
v křížkovacích dovednostech a po dlouhém (sedmihodinovém!) a nervydrásajícím boji 
zvedli „naši kluci“ - Petr Melicherík, Petr Velinský, Zdeněk Studený, Tuan Minh 
Nguyen a Jaroslav Bartuněk - nad hlavu stříbrný pohár a stali se tak vícemistry České 
republiky! 
V březnu se někteří studenti nižšího gymnázia zúčastnili okresního kola Matematické 
olympiády. V kategorii Z8 získali Jan Spurný a Radek Strašil z tercie (vyučující 
RNDr. Zuzana Kopečná Voglová) třetí místo. V kategorii Z7 obsadil druhé místo 
Martin Šváb ze sekundy a třetí místo Lucie Suchá rovněž ze sekundy (vyučující 
Mgr. Dana Kropáčová). Tři studenti kvarty (vyučující RNDr. Zuzana Kopečná 
Voglová) – Barbora Doležalová, Kateřina Švábová a Radovan Zeman se „propočítali“ 
až do krajského kola Matematické olympiády a všichni se stali úspěšnými řešiteli. 
Studenti prvních tří ročníků nižšího gymnázia se zapojili také do Pythagoriády. 
Okresního kola se zúčastnilo patnáct nejlepších žáků ze školního kola. Lubomír 
Gottwald z primy získal ve své kategorii třetí místo, Radek Strašil a Jan Spurný z tercie 
získali rovněž třetí místo a navíc postup do krajského kola. V krajském kole byli oba 
úspěšnými řešiteli. 
Všichni studenti nižšího gymnázia a vybraní studenti vyššího gymnázia se zúčastnili 
soutěže Matematický klokan. Nejlepších výsledků v jednotlivých kategoriích dosáhli 
tito studenti: kategorie Benjamín: Martin Šváb (sekunda - vyučující Mgr. Kropáčová), 
kategorie Kadet: Jan Spurný (tercie – vyučující RNDr. Kopečná Voglová), kategorie 
Junior: Jakub Žůrek (1.A – vyučující Mgr. Heinz) a Jan Kohout (sexta – vyučující 
RNDr. Slezák, PhD.), kategorie Student: Tomáš Fordey (septima – vyučující RNDr. 
Slezák, PhD.). 
Studentka Zuzana Kropáčová ze septimy získala se svojí prací Archimédova tělesa 
v krajské přehlídce Středoškolské odborné činnosti druhé místo a postoupila tak do 
kola celostátního. Celostátní kolo proběhlo v Sezimově Ústí ve dnech 10. – 12. června 
2011, kde naše studentka získala výborné páté místo. Vedoucím práce byl  
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 
Mgr. Roman Riedl a RNDr. Vladimír Slezák Ph.D. se ve dnech 15. – 17. září 2010 
zúčastnili Celostátního setkání učitelů matematiky na gymnáziích v Pardubicích. 
RNDr. Zuzana Kopečná Voglová se ve dnech 4. – 6. listopadu 2010 zúčastnila Setkání 
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učitelů matematiky všech typů a stupňů škol v Srní na Šumavě. Pořadatelem obou 
akcí byla Společnost učitelů matematiky JČMF. Konference byly vybrány zejména 
z důvodu získání nových nápadů pro zpestření výuky matematiky. V tomto směru 
byla naše očekávání splněna. Členové komise byli seznámeni s programy obou akcí, 
některé poznatky již byly využity při výuce.  
Na celém nižším gymnáziu a v prvních dvou ročnících vyššího gymnázia se celý rok 
vyučovalo podle nového ŠVP. Výuka podle nového ŠVP je efektivní a nebudou 
prováděny žádné další změny.   
V letošním školním roce maturovalo z matematiky celkem 39 studentů, z toho 11 
ve 4.A u Mgr. Riedla, 15 studentů v oktávě u Mgr. Bartoňkové a 13 studentů ve 4. B u 
Mgr. Tesaře. Všichni studenti si vybrali matematiku v základní úrovni obtížnosti, 8 
studentů si zvolilo ještě nepovinnou zkoušku z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti. 
Hodnocení studentů je uvedeno v následujících tabulkách.  
 
Základní úroveň obtížnosti 
 

Hodnocení Třída Vyučující Počet 
maturantů 1 2 3 4 5 

4.A Mgr. Riedl 11 5 3 1 2 0 
4.B Mgr. Tesař 13 2 7 2 2 0 
VIII Mgr.Bartoňková 15 13 2 0 0 0 

 
Vyšší úroveň obtížnosti 
 

Hodnocení Třída Vyučující Počet 
maturantů 1 2 3 4 5 

4.A Mgr. Riedl 2 1 1 0 0 0 
4.B Mgr. Tesař 5 0 2 1 2 0 
VIII Mgr.Bartoňková 1 1 0 0 0 0 

 
Ve čtvrtek 17. března 2011 navštívila naši školu Ing. Lubomíra Balková, Ph.D. 
z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Připravila pro studenty 
matematických seminářů přednášku Násobíme chytře. Přednáška měla mezi studenty 
velký ohlas, Čeněk Škarda ze sexty v návaznosti na tuto přednášku pracuje na tématu 
„chytrého násobení“ v rámci SOČ.  
Po celý školní rok navštěvovali někteří studenti primy kroužek Zábavná matematika.    
V kroužku řešili zábavné a zajímavé příklady, hlavolamy, hráli hry, skládali origami, 
tangramy, chystali pomůcky do hodin matematiky a připravovali se na předmětové 
soutěže.  

 
 

RNDr. Zuzana Kopečná Voglová 
předsedkyně PK M 
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Zpráva o činnosti předmětové komise fyziky  
 
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise fyziky ve složení 
RNDr. Zuzana Kopečná Voglová, Mgr. Milan Kux, Mgr. Karel Tesař a Mgr. Miroslav 
Komsa (vedoucí PK).  
 
Dne 27.9.2010 proběhla exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. 
Zúčastnili se jí studenti fyzikálního semináře pro 3. a 4. ročník a vybraní studenti 
septimy a třetího ročníku pod vedením RNDr. Zuzany Voglové a Mgr. Karla Tesaře. 
Podařilo se splnit základní cíl exkurze, kterým bylo pochopení principu činnosti 
elektráren tohoto typu.  
I přes nepřízeň počasí během zastávky na horní nádrži elektrárny,  která zhatila 
turistickou část výpravy, hodnotili účastníci exkurzi jako velmi zajímavou a poučnou. 
  
V letošním školním roce se naši studenti zapojili do řešení fyzikální olympiády a 
premiérově také do olympiády astronomické s následujícími výsledky:  
 
Fyzikální olympiáda 
 
Kategorie G – Archimediáda  (sekunda, Mgr. Miroslav Komsa) 
školní kolo - 4 studenti  
okresní kolo: Matěj Unzeitig 3. místo  
   Martin Šváb  5. místo 
   Lucie Suchá  6. místo 
    
Kategorie F (tercie, Mgr. Karel Tesař) 
školní kolo - 5 studentů 
okresní kolo - účastníci - Jiří Dorušák, Karolína Peřinová, Ondřej Vachutka 
 
Kategorie E (kvarta, Mgr. Miroslav Komsa) 
školní kolo - 3 studenti 
okresní kolo: Radovan Zeman úspěšný řešitel, postup do regionálního kola 
   Klára Hájková úsp. řešitelka, postup do regionálního kola 
regionální kolo: Radovan Zeman 6. místo 
 
Další tři studenti se zapojili do řešení úloh regionálního kola kategorií D, C a B. 
 
Astronomická olympiáda 
 
Kategorie GH   (prima + sekunda, Mgr. Miroslav Komsa) 
školní kolo - 7 studentů  
krajské kolo:  Karolína Ivanecká 16. místo  
   Daniel Čikl  21. místo 
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Kategorie EF  (tercie + kvarta, Mgr. Miroslav Komsa) 
školní kolo - 7 studentů  
krajské kolo:  Ondřej Kobza (kvarta) 9. místo  
   
Kategorie AB  (3.A, Mgr. Milan Kux) 
školní kolo - 2 studenti  
krajské kolo:  Anna Königová 3. místo  
 
Pro malý zájem nebylo uskutečněno několik školení v rámci DVPP, na která podávali 
členové komise přihlášku.  
 
Na nižším gymnáziu probíhá čtvrtým školním rokem výuka podle ŠVP. Na vyšším 
gymnáziu rokem druhým. V tomto školním roce se výuka dle ŠVP rozběhla ve 
druhém ročníku čtyřletého a šestém ročníku osmiletého studia. Daří se rozvíjet 
především kreativita žáků (jedno z průřezových témat OSV) prostřednictvím 
samostatné či skupinové práce. Spočívá především v domácí výrobě učebních 
pomůcek, provádění experimentů a jejich fotografické či filmové dokumentace. Ve 
velké míře se objevují multimediální referáty na témata daná vyučujícími 
v jednotlivých ročnících. Výsledky své činnosti žáci prezentují před spolužáky 
v průběhu vyučovacích hodin. 
 
Maturitní zkoušku z fyziky úspěšně složili dva studenti oktávy (vyučující 
Mgr. Miroslav Komsa) s celkovým průměrem 1,5.  
Ze 4.A odmaturovaly dvě studentky s celkovým průměrem 2,5. Z třídy 4.B potom 
čtyři studenti s celkovým průměrem 2,0. 
 
V příštím školním roce se PkF ve spolupráci se studentským parlamentem chystá 
realizovat přednášku z cyklu nabízeného FJFI Praha. Téma i bližší termín bude 
upřesněn v měsíci září podle zájmu studentů. 
 
 
Mgr. Miroslav Komsa 
předseda PK F 
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Zpráva o činnosti předmětové komise chemie 
 

 
Předmětová komise chemie pracovala v tomto školním roce ve složení Mgr. Ivo Heinz 
(předseda), Mgr. Dana Kropáčová a Mgr. Ludmila Zbořilová.  
 
V letošním školním roce se konaly dvě exkurze do Pivovaru Litovel a to se třídami 3.A 
a 3.B (24.6.) pod vedením Mgr. Kropáčové. Studenti se seznámili s jednou z nejstarších 
biotechnologií, připomněli si výrobu piva a poznali prostředí potravinářské výroby. 
Zároveň se také dozvěděli něco nového o historii regionu, ve kterém žijí, neboť 
součástí exkurze byla i přednáška o historii města Litovel, vaření piva ve středověku i 
v souvislosti s městskými právy středověkých měst.  
 
Každým rokem se studenti gymnázia účastní Chemické olympiády, stejně tak i letos. 
Školní kolo kategorie C úspěšně absolvovali 3 studenti (jeden ze sexty a dva ze 2.A), 
všichni se zúčastnili i  krajského kola, kde dva studenti, Lukáš Janáček ze sexty a 
Radim Lukas z 2.A byli úspěšnými řešiteli. Školní kolo kategorie D úspěšně vyřešili 4 
studenti kvarty, v okresním kole Radovan Zeman byl úspěšným řešitelem.  
 
V letošním školním roce se uskutečnilo pouze jedno školení, a to 3.10.2010 v Olomouci 
na téma Elementární částice. Téma bylo zajímavé a zajímavě podané, spolu 
s množstvím materiálů, bohužel jen omezeně využitelných ve výuce na střední škole.  
 
V tomto školním roce probíhala výuka v sekundě, tercii, kvartě, kvintě, sextě a v 1. a 
ve 2. ročníku čtyřletého studia podle ŠVP. Po zkušenostech z minulého školního roku 
byly plány upraveny posunutím některých částí učiva, nebo změnami hodinových 
dotací na jednotlivé tématické celky. Přesto jsme byli nuceni přistoupit v pololetí 
k dalším, spíše již drobnějším úpravám.  
 
V letošním školním roce maturovalo z chemie 6 studentů, všichni z oktávy, tři 
s prospěchem výborným, dva s prospěchem chvalitebným a jeden s prospěchem 
dobrým. 
 
V letošním školním roce pracoval kroužek laboratorní techniky s 6 studenty kvarty, 
ekologický kroužek se zaměřením na chemii, kde bylo 13 studentů tercie. Naši 
studenti se také účastnili projektu Nejlepší laborant 2010, který pořádá Univerzita 
Palackého v Olomouci spolu se společností Veolia. 
 
 
 
Mgr. Ivo Heinz 
předseda PK Ch 
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Zpráva o činnosti předmětové komise biologie a zeměpisu  
 
 
1. Personální složení :  Mgr. Ludmila Zbořilová Mgr.Daniela Stonová 
    Mgr. Martina Poláchová Mgr. Gabriela Strašilová 
    Mgr. Renáta Opichalová 
       
2. Exkurze: Biologie – 14.2.2011, LF UP Olomouc, BiS, dozor G. Strašilová, 
M.Poláchová 

 cíl – ukázat stavbu lidského těla na živých modelech, včetně pitvy 
 přínos – exkurze je organizovaná každým rokem s velkým ohlasem a 

zájemcům o biologii, je přínosná pro názornost stavby lidského těla 
 
3. Soutěže - Biologie  
Biologická olympiáda - okresní kola 

1. kategorie D – 12.4.2011 – A. Wrnatová, I, 17. místo, organizovaly G. Strašilová, 
R. Opichalová  

 
2. kategorie C – 5.4.2011 – F. Orságová, III, 8. místo, G. Strašilová, III, 11. místo, 
organizovaly G. Strašilová, R. Opichalová 

 
Biologická olympiáda - krajské kolo 

kategorie A – 8.4.2011 – P. Schovánek, 3.B, 13. místo, J. Vidlař, 3.A, 17. místo 
kategorie B – 15.4.2011 – D. Hýbl, 2.A, 16. místo, D. Kacr, 2.A, 22. místo, 
oganizovaly D. Stonová, M. Poláchová, G. Strašilová 

 
Zelená stezka – okresní kolo – 23.4.2010 

1. kategorie mladší žáci –  prima – 3. místo - Wrnatová A., Opichalová K., 
Malíková K.,  Drábek L., Švéda P., Weigel T. 
2. kategorie starší žáci: 

- sekunda – 5. místo - Unzeitig M., Šváb M., Kern M., Kořalka Š., Kořalková 
G., Hyánková E. 
- tercie – 2. místo - Orságová F., Strašilová G., Pastorek P., Pastorek P., Knob J., 
Novosadová V. 
- kvarta – 8. místo - Urbášková D., Přibylová V., Schönová M., Kobza O., 
Ovčiariková K., Osičková M. 

- organizovala R. Opichalová 
 
SOČ – celostátní kolo  
Vidlař J., 3.A – 5. místo, vedoucí práce D. Stonová 
Losíková K., 3.A – 11. místo, vedoucí práce L. Zbořilová 
krajské kolo – Havlíček P., 3.B – 3. místo, vedoucí práce G. Strašilová 
 
Soutěže - Zeměpis  
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Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – 9.3.2011 
kategorie A – L. Gottwald – prima, 10. místo 
kategorie B – L. Spurný – sekunda, 6. místo 
kategorie C – R. Zeman – kvarta, 7. místo 

- organizovala G. Strašilová 
kategorie D – M. Spurný – VI, 2. místo, J. Žůrek – 1.A, 4. místo, M. Šinglovičová – 
VII, 7. místo 

- organizovala D. Stonová 
 
Zeměpisná olympiáda – krajské kolo – 7.4.2011  
kategorie D – M. Spurný – VI, 8. místo, organizovala G. Strašilová 
 
Eurorebus – krajské kolo: 
- IV. – Ovčiariková K., Zeman R., Poláchová Z. – 2.m. 
- jednotlivci – Zeman R. – 3. místo, postoupili do celostátního kola 
- VI. – Spurný M., Malíková D., Kohout J. – 2. m., postoupili do celostátního kola 
- jednotlivci – Spurný M. – 2. místo 
 
Eurorebus – celostátní kolo – IV. – 10. místo, - organizovala D. Stonová 
 
 
4. DVPP - „Bryologie“ – únor 2011, PřF UP Olomouc, G. Strašilová, L. Zbořilová 

- přednášky o meších a nižších rostlinách 
- hodnocení – seminář byl přínosný pro objasnění nového systému a 
seznámení s nejnovějšími poznatky z bryologie 

   
 
5. ŠVP - NG – Bi a Z – výuka probíhá podle tematických plánů bez problémů 
  - VG – Bi a Z – výuka taktéž bez problémů 
 
 
6. Další aktivity PK 
 
- maturity – biologie – VIII – 10 studentů – průměr 1,7, vyučující G. Strašilová 
    - 4.A – 11 studentů – průměr 1,7, M. Poláchová 
    - 4.B – 4 studenti – průměr 2,0, M. Poláchová 
 
         - zeměpis – VIII – 4 studenti – průměr 2,0, G. Strašilová 
    - 4.A – 12 studentů – průměr 2,7, D. Stonová 
    - 4.B – 10 studentů – průměr 2,5, D. Stonová 
  
- projekty :  
1. „Od fyziologie k medicíně“ – Schovánek P., 3.B, Nováková V., 3.B, Mádrová M., VII 
 - projekt UP Olomouc, MU Brno, ČAV 
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 - vyučující D. Stonová 
 
2. „Rok lesa“ – studenti kvinty připravili pásmo pro ZŠ a prezentovali ho 
v Ekologickém středisku Studánka při ZŠ Haškova 

- vyučující L. Zbořilová, G. Strašilová  
 
 
 
 
Mgr. Gabriela Strašilová 
předsedkyně PK Bi-Z 
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Zpráva o činnosti předmětové komise společenskovědních 
předmětů 

 

Personální složení PK ve školním roce 2010/2011: 
Mgr. Radim Chmelík, Mgr. Eva Vachutková 
 
V rámci každoročně pořádaných exkurzí si žáci primy pod vedením Mgr. Evy 
Vachutkové a Mgr. Věry Kubíčkové zorganizovali exkurzi po pamětihodnostech 
města Uničova. Exkurze proběhla 10. října 2010. Žáci si ještě před stanoveným dnem 
připravili referáty o jednotlivých památkách města Uničova. Jednalo se o radnici, 
Mariánský sloup, kašnu s Neptunem a orlem, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Medelskou bránu s hradbami a městskou šatlavu. Přínosem exkurze bylo především 
poznání historického kontextu města, vyhledání podrobnějších údajů o jednotlivých 
památkách a jejich následná prezentace samotnými žáky.  
Dne 17. prosince 2010 se uskutečnila exkurze opět pro žáky primy, tentokrát do 
Olomouce. Žáci navštívili Arcidiecézní muzeum, kde měli připraven dvouhodinový 
vzdělávací program, poté zhlédli nejvýznamnější památky Olomouce s výkladem 
učitele. 
 
Ve Studentské odborné činnosti (SOČ) reprezentovala společenské vědy Hana 
Hyánková z 2.A , která se svou prací s názvem „Skauting – jeho vnímání, hodnocení a 
význam pro současnou generaci žáků a studentů“ soutěžila v kategorii Pedagogika, 
psychologie, sociologie a problematika volného času. Odborná práce zkoumá pohled 
dnešní mládeže a populace na skauting a skauty jako takové a současně na principy, 
poslání skautingu a jeho využití ve volném čase. Práce je dále zaměřena na historii 
skautingu, jeho vývoj a podobu v dnešní době, dále skautské zvyky, povinnosti a cíle. 
Měla by také objasnit skutečné cíle skautingu a pokusit se přiblížit mladým lidem 
současnou podobu tohoto hnutí, právě proto je také určena především těm, kteří mají 
o skautech zkreslené představy. Hana Hyánková postoupila ze školního i okresního 
kola do krajského, kde se umístila na pěkném třetím místě. K úspěchu ji gratulujeme.  
 
Debatiáda, soutěž, které se již pravidelně studenti našeho gymnázia účastní, byla 
bohužel přes velký zájem debatérů z organizačních a finančních důvodů ze strany 
pořadatelů v letošním roce zrušena. Doufáme, že v příštím školním roce budou mít 
studenti možnost kvalifikovaně diskutovat se svými soupeři, a tak rozvíjet svůj smysl 
pro naslouchání a toleranci. Ve školním roce 2011/2012 bychom se chtěli se studenty 
více zapojit do aktivit Asociace debatních klubů ČR třeba tím, že založíme svůj vlastní 
debatní klub na škole a také porovnáme své schopnosti i na jiných debatních 
soutěžích. 
 
Mgr. Radim Chmelík započal v akademickém roce 2010/2011 na půdě P-centra 
v Olomouci čtyřsemestrální kurz „Studium pro školní metodiky prevence sociálně 
patologických jevů (250)“, který je organizovaný v rámci projektu VYNSPI - Tvorba 
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systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro 
pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni 
CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Kurz je určený přednostně pro účastníky 
z Olomouckého kraje. Tento kurz je spolufinancován Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem České republiky. Studium odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c) 
– standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností – prevence 
rizikových forem chování. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a 
dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, 
adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně 
nežádoucích jevů.  
 
Předseda předmětové komise Mgr. Radim Chmelík také dále pokračuje 
v doktorandském studiu (Ph.D.) v oboru pedagogika se zaměřením na společenské 
vědy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Téma disertační práce 
je velmi provázáno s pedagogickou praxí a koordinací činnosti Studentského 
parlamentu Gymnázia Uničov, jelikož téma práce a výzkumu se týká právě studentské 
participace na životě školy v gymnaziálním prostředí. Podstatnou součástí 
doktorského studia bude v příštím školním roce realizace workshopu k tématu 
existence a činnosti studentských rad/parlamentů na gymnáziích v Olomouckém kraji, 
na kterém koordinátor studentského parlamentu a předseda parlamentu předají 
kolegům poznatky z již dvouleté existence Studentského parlamentu Gymnázia 
Uničov. V neposlední řadě očekáváme od setkání podnětnou diskusi k tématu 
studentské participace jako nástroje pro vytváření otevřenějšího a demokratického 
klimatu školy. Své prostory pro uspořádání workshopu nabídla Katedra 
společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  
 
Časově tematické plány zpracované na základě ŠVP (pro NG i VG) byly v průběhu 
školního roku naplněny. Učivo bylo probíráno v souladu se ŠVP a v návaznosti na 
dřívější znalosti žáků.  
 
V jednotlivých hodinách byly uplatňovány metody, které napomáhají rozvíjet klíčové 
kompetence žáků (skupinová práce, brainstorming, pětilístek, dvojité zápisníky a jiné), 
které jsou stanoveny v RVP ZV. Samotné ŠVP pak dává větší volnost pedagogům, tuto 
skutečnost oceňujeme zejména při výuce na nižším gymnáziu. Na příští školní rok 
plánujeme dokoupení nových učebnic pro primu a sekundu, na které navazují 
učebnice  tercie a kvarty.  
 
Tematické plány  na vyšším gymnáziu byly stanoveny podle ŠVP v 1. a 2. ročníku, 3. a 
4. ročník vyššího gymnázia se vzdělával podle dřívějšího vzdělávacího programu pro 
střední školy. Nový vzdělávací program vyhovuje požadavkům jak vyučujících, tak i 
studentů. Je zde ponechán větší prostor pro tvůrčí práci. 
 
Maturitu ze ZSV absolvovalo celkem 23 studentů 4. ročníků a oktávy s následujícími 
výsledky: 
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4.A - zkoušející Mgr. Radim Chmelík, přísedící Mgr. Eva Vachutková 
Celkem studentů: 12, z toho výborný: 5, chvalitebný: 4, dobrý: 2, dostatečný: 1. 
4.B - zkoušející Mgr. Radim Chmelík, přísedící Mgr. Eva Vachutková 
Celkem studentů: 4, z toho výborný: 2, chvalitebný 2. 
VIII - zkoušející Mgr. Radim Chmelík, přísedící Mgr. Eva Vachutková 
Celkem studentů: 7, z toho výborný: 6, chvalitebný: 1.  
 
Členové předmětové komise se celý školní rok podíleli na organizaci činnosti 
Studentského parlamentu Gymnázia Uničov, koordinaci jednotlivých schůzí podle 
předem stanovených termínů a závěrečném vyhodnocení činnosti. Bližší informace 
naleznete ve zprávě o činnosti Studentského parlamentu Gymnázia Uničov ve 
školním roce 2010/2011. PK dále organizovala besedy k prevenci sociálně 
patologických jevů – viz. závěrečná zpráva školního metodika prevence. 
 
 
 
Mgr. Radim Chmelík 
předseda PK ZSV 
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Zpráva o činnosti předmětové komise dějepisu  
 
 

 
Předmětová komise dějepisu byla v tomto školním roce tříčlenná; předsedou komise 
byl Mgr. Aleš Langer, členy komise Mgr. Jaromíra Lónová a Mgr. Martin Váňa. 
Členové předmětové komise zajišťovali výuku dějepisu ve všech ročnících osmiletého 
i čtyřletého studia, v primě, sekundě, tercii, kvartě, kvintě, sextě a prvním a druhém 
ročníku čtyřletého studia probíhala výuka podle přijatého školního vzdělávacího 
programu.  
 
Exkurze: 
Členové komise ve spolupráci s dalšími vyučujícími připravili a realizovali několik 
vzdělávacích exkurzí zaměřených tradičně na problematiku nejstarších, středověkých 
a novodobých dějin.  
Přehled realizovaných exkurzí:  
říjen 2010 - Modrá u Uherského Hradiště, Mikulčice - účastníci: studenti sexty a 
2. ročníku, dozor: Mgr. Martin Váňa, Mgr. Daniela Stonová 
Exkurze byla zaměřena na dějiny Velkomoravské říše, které mohli studenti poznat 
prostřednictvím návštěvy dvou významných velkomoravských lokalit; exkurzi 
doporučuje každoročně opakovat  
říjen 2010 - Olomouc, vědecká knihovna a okresní archiv - účastníci: studenti semináře 
dějepisu, dozor: Mgr. Jaromíra Lónová 
Cílem exkurze bylo seznámit studenty s praktickými heuristickými činnostmi 
souvisejícími s prací historika. 
březen 2011 - Terezín - účastníci: studenti kvarty a dějepisného semináře, dozor: 
Mgr. Martin Váňa, RNDr. Zuzana Kopečná Voglová  
Návštěva někdejšího terezínského židovského ghetta zahrnující také Muzeum ghetta a 
Malou pevnost seznámila studenty s řadou konkrétních detailů souvisejících 
s nacistickým antisemitismem a holocaustem. Exkurze s touto tematikou probíhá 
každoročně – v lichých letech studenti navštíví Terezín, v sudých letech koncentrační 
tábor v Osvětimi. 
Exkurze zprostředkovaly studentům bezprostřední kontakt s významnými 
historickými lokalitami, resp. je seznámily s problematikou historické práce a 
konkretizovaly některé jejich teoreticky osvojené poznatky, proto je jejich zařazení do 
výuky více než potřebné, nicméně je limitováno finančními možnostmi studentů i 
školy. 
 
Soutěže, projekty a jiné studentské aktivity: 
Dějepisná olympiáda 
Školního kola se v listopadu 2010 zúčastnilo 14 studentů tercie a kvarty. Vítězkou 
školního kola se stala Jana Sedláčková (kvarta, vyučující Mgr. Martin Váňa). Protože se 
studentka nemohla zúčastnit okresního kola konaného v Olomouci 2. února 2011, jako 
náhradník reprezentoval naši školu Radovan Zeman (kvarta, vyučující Mgr. Martin 
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Váňa), který zde skončil na 9. místě a postoupil do krajského kola.  Krajské kolo 
proběhlo 4. dubna 2011 v Předmostí u Přerova, Radovan Zeman obsadil celkové 11. 
místo. 
Lidice pro 21. století 
Ve spolupráci s vyučujícími českého jazyka se sedm studentů zapojilo do soutěže 
Lidice pro 21. století. Soutěž probíhala prostřednictvím internetu a sestávala z 
vědomostního on-line testu a literární části. Do 2. (finálového) kola postoupili Karolína 
Peřinová (tercie, Mgr. Martin Váňa) a David Hýbl (2.A, Mgr. Aleš Langer), K. Peřinová 
získala 1. místo v literární části soutěže, D. Hýbl se mezi vítěze nedostal 
Projekt Stopy totality 
Pracovní tým studentů sexty a 2.A (budoucích studentů dějepisného semináře) se pod 
vedením Mgr. Aleše Langera zapojil do projektu Stopy totality organizovaného 
občanským sdružením Zapomenutí. Cílem projektu je zmapovat projevy totalitní 
represe zejména v 50. a 60. letech minulého století. Studenti se v první fázi své účasti 
v projektu zaměřili na zpracování příběhu rodiny Nohavičkových z Brníčka, jimž byl 
v rámci akce Kulak roku 1951 zabaven statek; při své práci prakticky uplatnili metody 
oral history.  
 
Vzdělávací pořady a besedy: 
říjen 2010 - Beseda k tématu pronásledování židů za protektorátu 
Luděk Štipl (člen sdružení Respekt a tolerance) přiblížil studentům dějepisného 
semináře osudy rodiny Wolfových, jejíž členové se místo transportu do 
koncentračního tábora skrývali v lesích na Olomoucku. Jejich osudy zachytil v deníku 
jeden z členů rodiny, patnáctiletý Otto Wolf, který byl posléze umučen nacisty 
v dubnu 1945.  
listopad 2010 - Beseda - Wintonovy děti 
Se studenty dějepisného semináře, sexty a 2.A besedovala jedna z tzv. Wintonových 
dětí dr. Renata Laxová. 
prosinec 2010 - Beseda - Židovské transporty z Olomouce 
Studenti dějepisného semináře se na půdě školy zúčastnili besedy s historikem 
Milošem Traplem, pedagogem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 
který posluchače seznámil s problematikou židovských transportů v době 
protektorátu 
leden 2011 - Den holocaustu 
Připomínku Dne holocaustu opět organizovali studenti dějepisného semináře pod 
vedením Mgr. Jaromíry Lónové. V učebně č. 13 byla nainstalována výstava Děvčata 
z pokoje č. 28, kterou postupně navštívili studenti jednotlivých tříd. Výstava byla 
zpřístupněna i pro žáky místních základních škol a pro veřejnost. Žáci základních škol 
se prostřednictvím výkladu seminaristů seznámili s některými aspekty života 
v terezínském ghettu a s osudy jeho dětských obyvatel. O akci referovala regionální 
média. 
květen 2011 - Výměnný pobyt studentů z Melitopolu (Ukrajina) 
Ukrajinští studenti se během svého dalšího pobytu v Uničově mj. seznámili 
s pamětihodnostmi města a blízkého regionu. 
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DVPP: 
V letošním školním roce se vyučující dějepisu neúčastnili žádné akce DVPP, neboť 
tematické zaměření dostupných akcí nekorespondovalo s potřebami pedagogů. Jako 
přínosné se jeví nabídky Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, avšak účast 
na těchto vzdělávacích seminářích je v současné době pro školu finančně příliš 
náročná. 
ÚSTR Praha nabídl škole participaci na projektu Dějepis v 21. století, po zvážení 
časových a personálních možností vyučujících byla účast na projektu odmítnuta; škola 
předběžně přislíbila účast v obdobném projektu organizovaném krajským úřadem. 
 
Zkušenosti s výukou podle ŠVP 
Školní vzdělávací program zahrnul v letošním školním roce již všechny ročníky 
nižšího gymnázia, v nichž vyučoval dějepis Mgr. Martin Váňa. V souladu s ŠVP 
využíval ve svých hodinách pro aktivizaci a motivaci studentů a pro rozvíjení jejich 
kompetencí např. audiovizuální pomůcky, interaktivní tabuli a v neposlední řadě také 
pracovní listy. V tomto školním roce se zatím kvůli nedostatku finančních prostředků 
nepodařilo začít s výměnou zastaralých učebnic, avšak na konci školního roku bylo 
vedením školy rozhodnuto zahájit postupnou obměnu za moderní učební materiály 
vydavatelství Fraus, jejichž koncepce plně koresponduje s požadavky rámcového 
vzdělávacího plánu.  
Školní vzdělávací program „Made in Gymun“ se v tomto roce týkal prvních dvou 
ročníků vyššího gymnázia, kde v tomto roce vyučovali Mgr. Martin Váňa, Mgr. 
Jaromíra Lónová a Mgr. Aleš Langer. Program svou koncepcí a rozsahem odpovídá 
katalogu cílových požadavků k nové maturitní zkoušce. Oproti předchozí koncepci 
tak dochází k novému rozvržení učiva v jednotlivých ročnících, což v praxi znamená 
nutnost pokrýt (počínaje druhým ročníkem) rozsáhlejší dějinný úsek. Některé kapitoly 
jsou proto rozsahově redukovány a výuka vybraných pasáží využívá samostatné 
řízené práce studentů se studijním materiálem - což současně vhodně rozvíjí jejich 
schopnost porozumění odbornému textu, vyhodnocování historických faktů a 
nalézání souvislostí mezi nimi. 
 
Další aktivity předmětové komise: 
Maturitní zkouška 
Maturitní zkoušku z dějepisu vykonali ve školním roce 2010/11 dva studenti oktávy, 
dva studenti 4.A (jeden student nebyl k maturitě v prvním termínu připuštěn) a dva 
studenti 4.B. Prospěchový průměr v oktávě činil 2,0, ve 4.A 2,5 a ve 4.B 2,0. Jeden 
student 4.A absolvoval ve společné části maturitní zkoušky nepovinný didaktický test 
z dějepisu s hodnocením 4. Vyučujícím v oktávě a 4.B byl Mgr. Martin Váňa, ve 4.A 
Mgr. Aleš Langer. 
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Aktualizace ŠVP pro nižší gymnázium 
Vzhledem k plánované obměně učebnic dějepisu na nižším gymnáziu za učebnice 
vydavatelství Fraus bude po obdržení učebnic a před zahájením nového školního roku 
provedena revize ŠVP a případné nutné korekce. 
 
 
Mgr. Aleš Langer 
předseda předmětové komise dějepisu 
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Zpráva o činnosti předmětové komise informatiky a 
výpočetní techniky 

 
 
Předmětová komise pracovala ve školním roce 2010/201 v tomto složení: 
Mgr. Milan Kux, předseda komise 
Mgr. Lubomír Balcárek 
Mgr. Miroslav Komsa 
 
Co se týká vzdělávání pedagogických pracovníků, Mgr. Milan Kux a Mgr. Lubomír 
Balcárek se v rámci projektu „PROŠ – Programování do škol“ zúčastnili čtyřdenního 
školení Microsoft Visual Basic 2010, ukončeného zkouškou a vystavením certifikátu. 
Školení bylo velmi přínosné a přispěje k modernizaci a zkvalitnění výuky 
programování na naší škole. 
V pedagogické oblasti naše předmětová komise kladla důraz na využívání výpočetní 
techniky mimo vlastní výuku předmětů IVT a Programování, především co se týká 
tvorby seminárních prací, zpracování protokolů laboratorních prací, využití 
informačních zdrojů na Internetu a výukových programů pro vybrané předměty.  
Za spolupráci všech členů předmětové komise se rovněž pokračovalo s postupným 
zaváděním operačního systému Linux do výuky – s distribucí Kubuntu na 
počítačových učebnách, s méně hardwarově náročným Ubuntu ve studovně; výuka 
ovládání Linuxu a aplikací pro Linux probíhala průběžně ve všech třídách, 
problematika byla rovněž součástí maturitní zkoušky. 
Z povinně volitelného předmětu Programování letos maturovalo deset studentů – dva 
ze 4.B, šest z Oktávy a dva ze 4.A. Zkoušejícím a přísedícím byli střídavě Mgr. Milan 
Kux a Mgr. Lubomír Balcárek; studenti předložili kvalitní softwarové projekty a i 
výsledky jejich maturitní zkoušky byly velmi uspokojivé.  
Jelikož škola uspěla s projektem Evropských strukturálních fondů „PROŠ – 
Programování do škol“, pokračovala příprava na realizaci tohoto projektu. Kromě již 
zmíněného školení probíhala úprava tematických plánů, příprava počítačových 
učeben, výukových materiálů atd. 
Kromě toho všeho probírala průběžná konzultační činnost pro pedagogy, zejména 
v souvislosti s aplikováním ŠVP i s řešením drobných problémů souvisejících 
s používáním výpočetní techniky, antivirové prevence atd. 
 
 
 
Mgr. Milan Kux 
předseda PK IVT 
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Zpráva o činnosti předmětové komise estetické výchovy 
 
Komise pracovala v tomto složení: předsedkyně Mgr.Věra Kubíčková - výtvarná 
výchova, členové: PaedDr. Marta Rábková a Mgr. Zuzana Loutocká-hudební výchova. 
 
Exkurze 
Ve dnech 17.a 19.5.2011 se uskutečnily výtvarné exkurze 2. ročníku a sexty do 
Olomouce. Cílem exkurzí bylo zopakování dějin umění na konkrétních památkách a 
uměleckých dílech, protože všechny jmenované třídy s výukou výtvarné výchovy 
končí. 
Studenti  navštívili Arcidiecézní muzeum v Olomouci, kde pro ně lektorské oddělení 
připravilo program zaměřený na vybrané exponáty gotiky a  baroka.  
Dále exkurze pokračovaly prohlídkou olomouckých barokních a secesních památek 
(Kostel Panny Marie Sněžné, Konvikt, Vila Primavesi, kostel sv. Michala). 
Exkurze mají velký význam pro zopakování dějin umění, se kterými se studenti 
seznamují v hodinách výtvarné výchovy. Návštěva Arcidiecézního muzea je dobrou 
příležitostí k poznání  středoevropské kultury. Myslím, že bychom s těmito exkurzemi 
měli i nadále pokračovat. 

 

Přehled soutěží - výtvarná výchova 

Na výtvarné přehlídce škol Olomouckého kraje pod názvem Olomoucké bienále 
obdrželi za výtvarný soubor barevných kompozic cenu tito studenti: Markéta 
Šinglovičová, Andrea Kolcunová ze septimy, Petr Schovánek, Kateřina Zaoralová, 
Veronika Richterová ze 3.B. Jejich práce byly vystaveny v Konviktu. 

 

Naše výtvarné práce na Bienále v Konviktu 
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Ve fotografické soutěži  Pestrá jarní a letní příroda Olomouckého kraje získala 2.místo 
Dobromila Malíková ze sexty. Její práce byla oceněna na ekologické konferenci 
15.11.2010 v Olomouci. Její fotografie je součástí kalendáře, který v rámci ekologické 
výchovy vydává Olomoucký kraj. 

 

Dobra Malíková, sexta, Kachna divoká 
 
 

Město Uničov ve spolupráci s Městskou knihovnou vyhlásilo výtvarnou soutěž 
k výročí K. H. Máchy. Žáci měli ztvárnit portrét tohoto významného spisovatele. 
Úspěšní byli studenti tercie: Františka Orságová získala 1. místo, Kamil Mráz obsadil 
2. místo a Gabriela Strašilová se umístila na 3. místě. 

 

Františka Orságová, tercie, Portrét K.H.Máchy 
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Výtvarné úspěchy jsme letos zaznamenali i při účasti ve 20. ročníku výtvarné části 
soutěže Evropa ve škole. K letošnímu tématu - Divadlo a divadelnictví u nás a jeho 
odraz v Evropě, vytvořili studenti 1. ročníku Aneta Karasová, Petra Obšelová, Libor 
Nezhyba a Patrik Šalamoun práci pod názvem Moje role ve starověkém divadle. Svoje 
fotografické portréty doplnili malovanými postavami vybranými ze starověkých dějin 
výtvarného umění. Tato práce získala jednu z cen v celostátním kole. 

 

 

Kolektivní práce 1.A, Moje role ve starověkém divadle. 
    

Památník Terezín vyhlásil 15. ročník výtvarné soutěže. Letošní téma znělo: „Tady se to 
nemůže stát“. V celostátním kole, ve velké konkurenci mnoha škol s výtvarným 
zaměřením, se umístil na 2. místě student sexty Martin Novotný. 

  

 

Martin Novotný, sexta, Cesta do temnoty 
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Unie pro řeku Moravu vyhlásila soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj. Výtvarné dílo 
vytvořené z přírodních materiálů se mělo vztahovat k vodě a životu kolem řeky. Dílo 
pod názvem Vodní frajer, které vytvořili společně Martin Novotný, Karel Nykl a 
Michal Tomeček ze sexty, získalo jednu z cen. 

 

 
 

Kolektivní práce, sexta, Vodní frajer 
 
DVPP 

V rámci výtvarné a hudební výchovy jsme se letos žádného DVPP nezúčastnili. 

 
 
 
 

ŠVP 

Práce podle ŠVP na nižším i vyšším gymnáziu probíhá v rámci výtvarné výchovy dle 
plánu. V rámci hodin výtvarné výchovy zpracováváme témata výtvarných soutěží, 
připravujeme různé kulisy a výtvarné materiály pro Majáles, divadelní vystoupení, 
projekt Comenius, atd.. Náplň této činnosti se každý rok mění, a proto ji nelze v ŠVP 
přesně specifikovat. ŠVP tedy zůstává v rámci výtvarné výchovy flexibilní a otevřené 
novým námětům a podnětům. 

 
 
Mgr. Věra Kubíčková 
předsedkyně PK EV 
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Zpráva o činnosti předmětové komise tělesné výchovy  
 
 
Komise pracovala ve složení: předseda Mgr. Vladimír Kubíček, členové Mgr. Eva 
Vašíčková, Mgr. Martina Poláchová 
 
Sportovní a lyžařské kurzy 
Sportovní kurz 3.B se uskutečnil 6.9.-10.9.2010 na chatě Profesor v Kunčicích u Starého 
Města pod Sněžníkem.Vedením kurzu byla pověřen Mgr. Vladimír Kubíček. Práci 
instruktorů vykonávali Mgr. Eva Vašíčková a Mgr. Martina Poláchová. 
Kurz byl zaměřen cykloturisticky. Na místo se zdatnější skupina chlapců dopravila 
z Uničova na kolech. Děvčata jela do Šumperka vlakem a odtud na kolech do Kunčic. 
Počasí nám přálo, kurz splnil své poslání - aktivní týdenní pobyt v přírodě. Znovu se 
potvrdilo, že i fyzicky méně zdatní studenti jsou schopni poměrně náročný program 
zvládnout. Jedinou skvrnou byla nehoda jednoho studenta, který byl odvezen do 
nemocnice na pozorování. 
 

 
 
 
Lyžařské výcvikové kurzy se uskutečnily v těchto termínech: Sekunda 2.1.-8.1.2011, 
kvinta +1.A 16.1.-22.1.2011. Ubytovaní jsme byli na chatě Junior v Kunčicích u Starého 
Města pod Sněžníkem. V roli vedoucích kurzu se vystřídali Mgr. Vladimír Kubíček a 
Mgr. Martina Poláchová, v roli instruktorů pracovali Mgr. Eva Vašíčková a Jaroslav 
Vaňhara. Lékařskou péči zajišťovali MUDr. Marek Polách a MUDr. Igor Mysliveček. 
Dobré sněhové podmínky nám umožnily naučit všechny účastníky kurzu lyžovat. 
Dobří lyžaři a snowboardisté se zdokonalili v carvingu. Skiareál v Kunčicích má dobré 
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technické zázemí, umělé zasněžování, možnost výběru sjezdovek různé náročnosti, a 
proto bychom ho chtěli i nadále využívat. 
 
Sportovní kurz 3.A  se uskutečnil od 9.5.do 13.5.2011 v oblasti Kralického Sněžníku. 
Ubytovaní jme byli opět na chatě U Profesora. Vedením kurzu byla pověřena 
Mgr. Eva Vašíčková, v rolích instruktorů pracovali Mgr.Vladimír Kubíček a Mgr. Věra 
Kubíčková. Opět to byl kurz zaměřený cykloturisticky. Výborné počasí nám dovolilo 
zvládnout i výstup na Kralický Sněžník. 
 

 
 
  
Soutěže 
V letošním školním roce jsme se zapojili do mnoha sportovních soutěží. Budu 
jmenovat jen ty, ve kterých jsme se výrazněji prosadili.  
  
V přespolním běhu družstev se starší žáci a dorostenci probojovali z okresního kola 
v Olomouci do krajského finále v Jeseníku 7.10.2010, kde družstvo ve složení 
Muzikant, Kobza, Unzeitig Š., Drábek a Knob obsadilo 2. místo. 
Družstvo dorostenců ve složení Cinegr, Janoušek, Richter, Hodulák a Havlíček 
obsadilo také výborné 2. místo. 
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Dne 26.10.2010 naše škola obhájila 1. místo v Medlovském krosu. Družstvo tvořili: 
Piska, Pastorek, Bittner, Kobza, Muzikant, Unzeitig Š., Veselková, Kallerová, 
Opichalová, Skopalová, Přibylová a Kropáčová A. 
 
 

 
 
Klasikou je rovněž Štafetový běh Po stopách J. Opletala v Litovli, který se konal 
16.11.2010. Smíšené družstvo vyššího gymnázia ve složení Krejčí, Punčochářová P., 
Hanáková, Cinegr, Janoušek a Richter vyhrálo tuto štafetu v silné konkurenci škol 
Olomouckého kraje. 
Družstvo žactva – Přibylová, Kropáčková, Schodová M., Veselíková, Kobza, 
Unzeitig Š., Knob, Drábek a Spurný L. obsadilo bronzový stupínek. 
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Fotbalisté vyššího gymnázia 1.10.2010 se neprobojovali z okrskového kola do okresu. 
Podobně se vedlo i futsalistům, kteří vypadli hned v prvním kole Středoškolské 
futsalové ligy. 
Košíkáři vzhledem k malému zájmu dostali pozvánku přímo do okresního finále, kde 
skončili na 6. místě. 
  
Chlapecká družstva nižšího gymnázia se zúčastnila okrskových kol Orion florbal cup, 
23. a 25. 11. 2010 u nás ve sportovní hale starší žáci a v Medlově mladší žáci. 
1.12. 2010 florbalisté vyššího gymnázia ve složení Cigánek, Janoušek, Unzeitig Š., 
Cinegr, Janáček, Vozar, Žůrek, Urbášek, Bajaník, Crhonek, Lukas a Nykl na okrsku ve 
Šternberku obsadili sice 3. místo, ale v okresním kole 14.12., do kterého jsme byli jako 
pořadatelé pozváni, všechny porazili. 
 
Stalo se dobrou tradicí pořádat na školách v regionu sportovní akce zvláště pro žáky 
ZŠ a nižšího gymnázia, které nejsou postupové, ale probíhají jako přátelská setkání a 
mohlo se do nich zapojit co nejvíce šikovných dětí. 
Tak se malé košíkářky a košíkáři zúčastnili Mikulášského a Vánočního turnaje 
v Šumvaldě 8. a 15. 12. 2010 a 20.12. florbalisté Vánočního turnaje v Medlově. Podobná 
akce pro malé florbalisty proběhla 5.5. 2011 v Troubelicích, O pohár starosty. Na těchto 
akcích malí sportovci nezářili, ale ani neudělali ostudu.  
 
Pro střední školy z našeho regionu jsme v součinnosti se Školním parlamentem 
uspořádali 20. dubna 2011 turnaj ve florbale, jako přátelské rozloučení se se studenty, 
kteří se kvůli věku nemohli zúčastnit postupových soutěží. Skočili jsme čtvrtí ve 
složení Hejníček, Sova, Hodulák, Axman, Novák T., Novák F., Veselka, Crhonek, 
Lukas, Homola, Hájek, Kania, Studený a Pochylý. 
 
Poslední sportovní akcí byl atletický čtyřboj pro žáky ZŠ a nižších gymnázií. Okrsek 
proběhl v Uničově na atletickém oválu v areálu fotbalového stadionu 18. května 2011. 
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Naše škola obsadila celkové 4. místo, v okrese pak 19. místo mezi všemi přihlášenými 
školami. Mladší žákyně Kallerová, Vašíčková, Hyánková  a Opichalová svou kategorii 
vyhrály a 15.6. 2011 bojovaly v okresním finále, kde skončili na 7. místě (Opichalová, 
Vašíčková, Perná a Navrátilová). 
 
Mnoho okrskových kol postupových soutěží a některá okresní finále jsme organizovali 
v naší sportovní hale. 
 
V rámci DVPP je Mgr. Poláchová Martina přihlášena na semináře, které probíhají od 
října 2010 až do konce roku 2011 v Prostějově. Prvního semináře se zúčastnil  
v zastoupení Mgr. Vladimír Kubíček. Přednášky věnované zdravotním a právním 
aspektům tělesné výchovy byly zajímavé a přínosné.  
 
I v letošním školním roce jsme pracovali podle ŠVP, který se osvědčil a není potřeba jej 
měnit ani doplňovat.  
                                                                              
 
 
 
Mgr. Vladimír Kubíček 
předseda PK Tv 
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Zpráva o činnosti školního metodika prevence  
 
K primární prevenci byly ve školním roce 2010/2011 využity tyto aktivity:   
 
 Poučení žáků o zákazu nošení drog a jiných omamných látek – viz. školní řád. 
 Zajištění organizace sbírkové akce Srdíčkový den (13.,14.9.) – 6 určených dvojic 

vybralo peněžní sumu 8 459 Kč z prodeje barevných klipů, částka bude využita 
především na nákup inkubátorů pro neonatalická centra nemocnic v Českých 
Budějovicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem. 

 Prožitkové lekce primární prevence v P-centru Olomouc pro primu – kvartu 
(20.,21., 23. a 24.9.). Zápisy z lekcí jsou k dispozici u metodika prevence. 

 Realizace přednášek pro V, VI (20.9.), 1.A a IV (21.9.), 1.A a 2.A (6.10.) na téma 
antikoncepce, HIV a AIDS – přednášky vedla studentka oktávy Lucie 
Lukášová, která byla proškolena Společností pro plánování rodiny a sexuální 
výchovu a účastní se pravidelně výukových programů této společnosti. 
V souvislosti s odchodem maturantky Lucie Lukášové na vysokou školu byla 
štafeta v této osvětové činnosti předána týmu kvinty Matěji Vyhnánkovi a 
Jiřímu Navrátilovi. 

 Gymnázium Uničov pokračovalo v každoroční sbírkové akci Adopce na dálku 
pro dívku z Haiti. Vybraná částka 6500 Kč slouží k zajištění důstojného života 
pro dívku a k dokončení vzdělávání. Peníze byly následně předány 
Arcidiecézní charitě Olomouc, která pomoc distribuuje. 

 Počátkem měsíce února se začala připravovat sbírková akce Labestra, jejímž 
úkolem je získání peněžních prostředků k zajištění preventivní činnosti 
Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a na podporu výchovy a 
vzdělávání v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Předmětem sbírky 
byla pohlednice v hodnotě 20Kč/kus. Samotná sbírková akce se uskutečnila 
v termínu od 14.-18. února 2011. Celkově se podařilo vybrat částku 1362 Kč, 
z níž může naše škola následně formou daru využít 30% na nákup učebních 
materiálů k dané problematice.  

 Monodrama Prudilova válka zahrál 8. února 2011 pro studenty vyššího 
gymnázia MgA. Miloslav Študent. Příběh je více než aktuální: Studenti jedné 
třídy nejmenovaného gymnázia napíší řediteli dopis, ve kterém si stěžují na 
svého neoblíbeného učitele českého jazyka a literatury a nepřímo jej viní ze 
smrti svého spolužáka. V příběhu se odehrává mnoho konfliktů – vnější mezi 
učitelem a studenty a z něho vyplývající vnitřní konflikt učitelův s vlastními 
činy, svědomím a pochybnostmi o smyslu pedagogické práce. Prudilova válka, 
jejímž autorem je německý spisovatel Kai Hensel, velmi syrově otevírá zásadní 
téma vztahu učitel-žák a celkového klimatu školy. 

 Do již v pořadí čtvrté sbírkové akce tentokrát Zasukované tkaničky spolku 
Trend vozíčkářů Olomouc se ve dnech 18.-19. května nově zapojilo naše 
gymnázium. Hlavním, ale ne jediným posláním sbírky, je získávání finančních 
prostředků pro dofinancování služeb pro zdravotně postižené a materiální 
pomoc při pořizování kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků. Šestici 
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dvojic studentů se podařilo vybrat částku 8477 Kč. Podrobnější informace ke 
všem sbírkovým akcím, na kterých se Gymnázium Uničov podílí, lze vyhledat 
na stránkách www.gymun.cz v sekci Sbírkové akce. 

 V úterý 3. května navštívili naše gymnázium klienti z denního stacionáře 
Jasněnka Uničov. Studenti společně s vyučujícími Mgr. Věrou Kubíčkovou a 
Mgr. Evou Vachutkovou připravili pro návštěvu zajímavý program. 
Po příjezdu byli milí hosté nejprve přivítáni. Následoval připravený program, 
který se skládal z různých činností – výtvarné práce, recitace, zpěvu a povídání. 
Tyto činnosti byly doprovázeny motivačním vyprávěním o probouzení jara a 
rozkvétání stromů. Klienti z Jasněnky společně se studenty probudili strom 
k životu výrobou zelených listů z krepového papíru. Setkání proběhlo 
v příjemné atmosféře. Klienti Jasněnky společně se svou vychovatelkou 
Mgr. Lenkou Losíkovou pozvali studenty s vyučujícími na návštěvu jejich 
stacionáře. 

 V předposledním týdnu školního roku tým šesti studentů vyššího gymnázia 
realizoval interaktivní besedu k problematice kyberšikany, bezpečného 
internetu a rizik sociálních sítí. Beseda byla určena především pro studenty 
nižšího gymnázia, 1. ročníku a kvinty, kteří jsou častými návštěvníky sociálních 
sítí, aniž by si uvědomovali rizika s tím spojená. Tým také provedl na našem 
gymnáziu malou anketu, která tento fakt jen potvrdila. Powerpointová 
prezentace, která sloužila jako podklad besedy, je umístěna na www.gymun.cz 
v sekci Primární prevence. Studenti také zřídili nový profil na Facebooku, který 
je vzorově zabezpečen a může tak být pomocníkem při zakládání osobních účtů 
studentů a při nastavení jejich ochrany. V příštím školním roce bude tato 
beseda nabízena v rámci primární prevence 9. ročníkům základních škol 
v Uničově a okolí.  

 V neposlední řadě byla aktualizována sekce primární prevence na 
www.gymun.cz, kde lze v současné době otevírat odkazy na internetové 
stránky primární prevence v oblastech drogových závislostí, šikany a 
kyberšikany, poruch příjmu potravy a odkazy na blízké poradny.     

 
Standardně v průběhu školního roku je zajištěno: 
   
  seznámení v hodinách OV a ZSV s internetovými stránkami www.nekurak.cz, 

www.pobavme-se-o-alkoholu.cz, www.odrogach.cz, www.drogovaporadna.cz, 
www.drogy-info.cz, www.odospivani.cz, www.idealni.cz , www.e-bezpečí.cz, 
www.seznamsebezpecne.cz,  …  a práce s nimi; 

 pomoc pedagogů při zpracovávání seminárních prací s tématikou 
protispolečenských jevů; 

 využití programů společnosti Člověk v tísni v hodinách OV a ZSV, 
videonahrávek a interaktivních her; 

 náměty laboratorních prací Bi a Ch přizpůsobené drogové tématice; 
 propagační materiály preventivního programu – nástěnka k primární prevenci 

v 1. patře nové budovy školy včetně odkazů a kontaktů; 
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 využívání konzultačních hodin výchovného poradce; 
 spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci; 
 možnost anonymního vyjádření studentů prostřednictvím schránky důvěry 

umístěné ve vestibulu školy na hlavní nástěnce a schránky důvěry 
k problematice drogových závislostí a šikany na nástěnce primární prevence 
v 1. patře nové budovy; 

 nabídka a zapojení studentů do kroužků – programování, florbal, horolezecký a 
filmový kroužek. 

 
 
 
 
Mgr. Radim Chmelík 
školní metodik prevence 
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Zpráva o činnosti výchovného poradce 
 
 
Konzultační hodiny a poradenská činnost: 
V letošním školním roce byly konzultační hodiny výchovného poradce stanoveny na 
pondělí od 7.20 do 8.05 a na čtvrtek od 14.00 do 15.30 po předchozí domluvě. 
Konzultační hodiny využívali především studenti maturitních ročníků, kteří měli 
zájem prodiskutovat jejich budoucí profesní orientaci, výběr adekvátní vysoké školy, 
podmínky přijímacích řízení, informace o Národních srovnávacích zkouškách (NSZ), 
způsob vyplňování přihlášek apod. Nemenší zájem projevili studenti posledního 
ročníku o novou podobu státní maturity. K získání potřebných informací mohli využít 
konzultačních hodin nebo nově umístěného odkazu na www.gymun.cz na oficiální 
webové stránky státní maturity – www.novamaturita.cz.   
 
Přednášky: 
Na našem gymnáziu byly pro maturitní ročníky zorganizovány tři přednášky, které se 
týkaly možností pomaturitního studia. Firma Sokrates předala studentům 8. října 2010 
ucelené informace o systému vysokého školství v ČR, správném výběru vysoké školy, 
fakulty, studijního programu a oboru. Firma Sokrates také poskytla řadu informačních 
letáků a brožur pro výchovného poradce i samotné studenty. Prezentace výchovného 
poradce o pomaturitním studiu pro maturanty a jejich rodiče následovala 11. 
listopadu 2010 bezprostředně po třídních schůzkách. Již koncem školního roku 
2009/2010  uskutečnila firma SCIO přednášku k Národním srovnávacím zkouškám 
pro budoucí maturitní ročníky - studenty 3. ročníků a septimy, proto se již na počátku 
letošního roku neopakovala.  
 
 
Standardní činnost výchovného poradce v průběhu školního roku: 
 Informace o nových studentech I., 1.A, problémoví žáci, žáci se specifickými 

poruchami učení, ZPS, osvobození nebo úlevy z TV, rodinné problémy; 
 Zajištění informací o akci GAUDEAMUS 2010 Brno – veletrh vzdělávání 

konaného 3. listopadu 2010; 
 Zajištění kontaktů na logopedická a foniatrická vyšetření v průběhu listopadu 

2010; 
 Hodnocení za 1. čtvrtletí, následná opatření, popř. konzultace; 
 Připomenutí odevzdávání přihlášek na VŠ umělecké a architekturu, do 

19. listopadu 2010; 
 SCHOLARIS 2010 – zajištění prezentace v Olomouci - 24.-25.listopadu 2010; 
 Zajištění informací o přijímacích řízeních, kompletace, konzultace, od 

1. prosince 2010; 
 Přihlášky ke studiu na VŠ – odevzdání, kompletace, zpracování statistik, od 

3. ledna 2011; 
 Kontrola plnění IVP integrovaných studentů, od 22. ledna 2011; 
 Vyhodnocení za 1. pololetí – opatření, pohovory, od 20. ledna 2011; 
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 Kontrola odevzdání zbývajících přihlášek na VŠ, do 16.února 2011; 
 Dotazy ke studiu na VOŠ – konzultace, pohovory se studenty, od 2. března 

2011; 
 Přihlášky na VOŠ – odevzdání, kompletace, statistika, od dubna 2011; 
 Hodnocení za 3. čtvrtletí – opatření, zápis, od 14. dubna 2011; 
 Pomaturitní studium – kontrola přihlášek, 4. května 2011; 
 Aktualizace přehledu studentů se specifickými poruchami učení; 
 Přehledy úspěšnosti zájemců o studium na VŠ, VOŠ a v PMS pro akademický 

rok 2011/2012, červen- září 2011; 
 Tiskopisy přihlášek na VŠ, VOŠ, PMS, SŠ – zajištění, popř. prodej; 
 Vyhledávání aktuálních informací o VŠ, VOŠ, PMS, SŠ – webové stránky škol; 
 Předávání informačních materiálů VŠ a VOŠ maturitním ročníkům; 
 Vytváření a zdokonalování koncepce poradenských služeb na škole; 
 Spolupráce s PPP Olomouc, psychology, poradenskými centry aj.; 
 Spolupráce s vyučujícími na tvorbě autoevaluačních dotazníků, 

sociometrických testů; 
 Spolupráce s třídními učiteli v řešení výchovných či vzdělávacích problémů 

studentů, přehled viz. deník výchovného poradce. 
 
 
Výchovný poradce Mgr. Radim Chmelík se bude v příštím školním roce podílet na 
projektu Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti kariérového 
poradenství. Gymnázium Uničov tak bude partnerem tohoto projektu.  
 
 
 
Mgr. Radim Chmelík 
výchovný poradce 
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Zpráva o činnosti koordinátora EVVO 
 
 
Činnost koordinátora je spojená jednak s dlouhodobým plánem EVVO, ale hlavně je 
zaměřená na okruhy činnosti shrnuté v ročním plánu EVVO. 
 
Pro školní rok 2010/11 byla provedena konkretizace plánu EVVO a vymezení 
spolupráce jak na úrovni školy, tak i s městem Uničov – Střediskem ekologické 
výchovy Studánka, jakož i s dalšími subjekty. 
Předpokladem dobré činnosti koordinátora je i jeho vzdělávání, které proběhlo 
v Centru ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, na Krajské konferenci 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje dne 15.11.2010. 
Koordinátoři obdrželi Osvědčení o úspěšném absolvování přednášek a praktických 
činností. Další osvědčení bylo vydáno všem koordinátorům na  II. Setkání 
koordinátorů EVVO Olomouckého kraje a semináře Les jako průřezové téma ŠVP 
konané dne 2.2.2011 v Olomouci. 
 
Soutěže 
 
Recyklohraní - školní recyklační program pod záštitou Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. V rámci tohoto programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a 
recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdat použité baterie a drobná elektrozařízení 
do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Součástí této soutěže je i plnění 
úkolů souvisejících s ochranou životního prostředí. Za všechny aktivity našich 
studentů získáváme body, které si můžeme vyměnit za nabízené pomůcky 
v internetovém obchodě. Takto jsme získali DVD přehrávač, který je umístěný 
v laboratoři biologie, a k tomu další drobné sportovní pomůcky. I letos jsme si vybrali 
z nabídky cen, které budou sloužit k výuce i sportu. 
 
Příklad ze zadávaných úkolů: 
 
Environmentální vyúčtování za sběr elektra 
Zajímá vás kolik litrů vody nebo kolik energie bylo ušetřeno na základě skutečnosti, že vaše škola 
odevzdala k recyklaci staré počítačové monitory a televizní obrazovky? Dozvíte se to 
v "Environmentálním vyúčtování", které pro vaši školu připravila společnost Asekol,s.r.o.! 
 
Tabulka plnění úkolů Gymnázia Uničov s bodovou dotací pro letošní školní rok: 
17. 06. 2011 +700 Připsání bodů Splnění úkolu Včely 
16. 06. 2011 +110 Připsání bodů sběr baterií 22 kg 
14. 02. 2011 +500 Připsání bodů Bonus Příběhy 
27. 01. 2011 +100 Připsání bodů Splnění úkolu Koleda 
12. 11. 2010 +80 Připsání bodů splnění úkolu příběh 
15. 06. 2010 +56 Připsání bodů sběr baterií 14 kg 
14. 06. 2010 +120 Připsání bodů Sběr elektrozařízení 40 kg 
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Nejlepší laborant 2011 - to je název soutěže, která je určená pro žáky 2. stupně ZŠ a 
víceletých gymnázií. Akci pořádala na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc 
společnost Moravská vodárenská. 
Realizace této soutěže spočívala v demonstraci pokusů pomocí „vodního kufříku“. 
Jedná se o  přenosnou minilaboratoř, která má základní vybavení k experimentů, 
v nichž je vždy využívaná voda jako „hlavní aktér“ experimentu. Součástí kufříku je i 
pěkně řešená sada návodů pro prováděné experimenty. Soutěž proběhla 7.6.2011, ale 
už od vyhlášení této soutěže se dva  tříčlenné týmy tercie ve složení R.Strašil, 
J. Bartoněk, J. Dorušák, F. Orságová, M. Koutná a G. Strašilová společně připravovali 
jak na vypracování zvoleného experimentu, tak i na dovednost jakýkoliv zadaný 
experiment předvést porotě. Soutěžící studenti se připravovali v ekologickém 
kroužku, kde si všechny pokusy o vodě prakticky vyzkoušeli. Ve vlastní soutěži tito 
studenti školu dobře reprezentovali a dokázali sobě, ale i odbornému publiku, že to 
s vodou umí. Pořadatel také pro všechny soutěžící připravil exkurzi do laboratoří 
katedry analytické chemie, což naše studenty nadchlo pro ještě bedlivější studium 
vody jako hlavní složky neživé a i živé přírody. 
 

 
Chlapecké družstvo tercie – Dorušák, Bartoněk, 

Strašil 
 

 
Dívčí družstvo tercie – Orságová, Koutná, 

Strašilová 

 
Ekologická olympiáda - krajské kolo se konalo 21.10.2010 v Litovli na Správě 
Litovelského Pomoraví. Družstvo ve složení kvintánů  Drábek, Pánková a Švédová 
plnilo teoretické úkoly formou testu a předvedli prezentaci k tématu Biodiverzita  
2010. Celý tým dokázal, že se umí v ekologické problematice dobře orientovat a 
pohotově odpovídat. Naši školu družstvo výborně reprezentovalo i když byl celý tým 
na takové akci poprvé. 
 
Zelená stezka - tato soutěž proběhla v Uničově 15.4.2011. Naše škola byla zastoupena 
jedním družstvem v mladší kategorii tvořeným 6 studenty z primy a třemi družstvy 
v kategorii starších žáků, tvořenými vždy 6 studenty sekundy, tercie a kvarty. 
Jednotlivá družstva řešila úkoly s ekologickou tematikou, součástí soutěže bylo také 
určování přírodnin. Ve všech kategoriích byli naši studenti úspěšní. 
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Fotografická a výtvarná soutěž s ekologickou tématikou patří k dalším  každoročně 
plněným úkolům z oblasti EVVO. Do realizace těchto soutěží jsou žáci zapojováni 
prostřednictvím vyučující výtvarné výchovy Mgr. V. Kubíčkové. Velice pěkné 
fotografie jsou k tématu fotografické soutěže „Pestrá jarní a letní přiroda 
Olomouckého kraje“. Pohled našich výtvarníků – architektů na uničovský park je 
realizován ve fotografiích „Drobné stavby uničovského parku“. Tyto práce jsou 
instalovány na panelu ekologické výchovy v prostoru naší školy.  
 
 

Pestrá jarní a letní přiroda     Stavby uničovského parku 
 
 
Projekty 
 
Pěstování vzorku rychlerostoucí dřeviny Topolu japonského na školním pozemku 
Gymnázia Uničov 
Tento projekt byl realizován s pomocí finančního příspěvku z Programu podpory 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2010. 
S využitím pozemku naší školy byla provedena výsadba vzorku topolu japonského 
v počtu 10 kusů. U jednotlivých rostlin byly měřeny v pravidelných intervalech jejich 
přírůstky. Realizace tohoto projektu byla úspěšná, naměřené výsledky přírůstků 
topolu japonského ze školního pokusu byly použity pro práci v oblasti středoškolské 
odborné činnosti. V této práci řešil student 3.B Petr Havlíček možnosti využití topolu 
japonského  jako alternativního zdroje energie pro vytápění rodinného domku.  
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Topol japonský ze školního pozemku 

 
 
Tabulka z práce SOČ P. Havlíčka 
 
1. lokalita – školní pozemek 
1. lokalita 2. lokalita 

Konečný přírůstek za 
jedno vegetační období 
(cm) 

Tloušťka kmene po 
jednom vegetačním 
období (cm) 

Konečný přírůstek za 
jedno vegetační období 
(cm) 

Tloušťka kmene po 
jednom vegetačním 
období (cm) 

69,5 0,87 237 2,27 

33,5 0,32 236 2,7 

65 0,54 225 2,32 

38 0,42 206 2,06 

19,5 0,44 237 2,31 

67 0,6 228 2,35 

45,5 0,56 239 2,49 

41,5 0,49 219 2,34 

34 0,46 221 2,31 

29 0,55 218 2,16 

 
 
Ekologické středisko Studánka 
Prezentace s ekologickou tematikou - 2011 Mezinárodní rok lesů 
K tomuto významnému tématu, který vyhlásilo UNESCO, připravili studenti kvinty  
program pro žáky základních škol v Uničově. Tento program proběhl v měsíci dubnu 
2011 v ekologickém středisku Studánka Městského úřadu Uničov. Program měl název 
„O ekologickém Honzovi“ a formou pohádkového vyprávění se Honza seznamoval se 
vším, co se týkalo lesa. Byl tvořen z části informační v podobě prezentací a části 
zábavné s názornými ukázkami dřevin a dalších přírodnin. V této části si mohli žáci 
ověřit získané vědomosti za usměrňovaného vedení našich kvintánů. I vyučující, kteří 
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své žáky do Studánky přivedli, byli překvapeni úrovní prezentací a i pozorností svých 
žáků. 
 

 
Pohled na program ve Studánce 

 
 
 
Středoškolská odborná činnost 
 
- je soutěž pro nadané a vědychtivé studenty, kteří řeší převážně samostatně zvolený 
okruh určitého vědního oboru. Z oblasti chemie a ochrany a tvorby životního 
prostředí to byly letos velice úspěšné tři práce studentů třetího ročníku. Petr 
Schovánek obhajoval v okresním, krajském a celostátním kole práci s názvem  Pitná 
voda a její analýza na Uničovsku. 
V této práci byla sledována voda v lidském organismu; kvalita vody; rozbory vody; voda studniční; 
voda z veřejného vodovodu; pitný režim a jeho  dodržování; druhy vod. Cíle této práce: 

 podat informace o pitné vodě a její  nepostradatelný význam pro lidský organismus, 
 stanovit množství některých parametrů pitné vody a látek ve vodě rozpuštěných ve 

vybraných lokalitách na Uničovska,  
 systematicky informace utřídit a zpracovat, aby byly výsledky přístupné široké veřejnosti, 
 dotazníkovou metodou zjistit informovanost o vodě, dodržování pitného režimu a 

spokojenost s pitnou vodou na Uničovsku. 
 
Část této práce student přihlásil do  soutěže  Němčina pro bystré hlavy -  „Deutsch 
für helle Köpfe“. Je to nová soutěž pro středoškoláky, kteří se zajímají o vědu a 
techniku  a mají základní znalosti německého jazyka. Projekt organizoval Goethe-
Institut v Praze. Soutěž měla dvě části: online kvíz a vypracování projektu v jednom 
z oborů  chemie, fyzika, biologie, matematika nebo informatika.  
Soutěž probíhala v celkem v pěti zemích - v České republice, na Slovensku, v Polsku, 
Litvě a Lotyšsku. Celkem 25 vítězů ze všech pěti zemí se setká toto léto na 
dvoutýdenním studijním pobytu v Německu. Svou práci Petr Schovánek obhajoval 
před odbornou komisí, složenou z odborníků UK v Praze a pracovníků Goethe-
Institutu 20.5.2011 v prostorách Goethe-Institutu v Praze, spolu s dalšími 14 
semifinalisty. Za svou pěknou a zajímavou  odbornou práci byl Petr porotou vybrán  
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do pětičlenného týmu českých středoškoláků, kteří se budou o prázdninách 
zdokonalovat v němčině a zkoušet nejen chemické experimenty v německém 
Getingenu. 
 

Soutěž Němčina pro bystré hlavy - poster 
v Goethe-Institutu v Praze 
 

 
Vyhlašování výsledků v Goethe- Institutu 
v Praze 20.5.2011 

 
 
Druhou prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí byla práce Petra Havlíčka 
ze 3.B s názvem Pěstování rychle rostoucí dřeviny topolu japonského a jeho využití 
jako alternativního zdroje energie  
 
Tuto práci student úspěšně obhájil v okresním i krajském kole SOČ. Práce je  zaměřená 
na topol japonský jako příklad rychle rostoucí dřeviny. V práci je také sledována 
spotřebu energie v domácnostech ČR jako zdroje energie, je  shrnuto i  využívání 
biopaliv jako dalších možných alternativních zdrojů pro získávání energie. Ve své práci 
student srovnával růst japonského topolu a topolu vlašského ve vegetačním období 
jednoho roku. Pokusil se seznámit čtenáře s pojmem rychle rostoucí dřevina jako 
významný zdroj alternativního způsobu získávání energie. Předpokládá, že jde o jednu 
z cest, jak získávat v budoucnu energii cyklickým pěstováním rychle rostoucích dřevin. 
Dále chtěl širší veřejnosti poskytnout informace a možnosti využití topolu japonského.  
 
Část z práce: 
5.1. Obecná charakteristika  
Topol japonský je rychle rostoucí dřevina, která je pěstována hlavně pro energetické účely. Japonský 
Topol je křížencem topolu černého a topolu Maximovičova. Dnes se vytváří klony japonského topolu na 
celém světě, jelikož se u nás první objevily Japany, uchytil se název japonský topol, kterým se dnes říká 
všem klonům. Tato dřevina se rozmnožuje řízkováním a její velikou výhodou je, že po uříznutí pařez 
znovu obrůstá. Dřevina je velmi odolná a vydrží i delší dobu v zatopeném prostředí. Po poškození má 
rychlou regeneraci a dokáže rychle zareagovat na aktuální stav. Přírůstky se mohou pohybovat mezi 
dvěma a půl aţ čtyřmi metry za jedno vegetační období v závislosti na klimatických podmínkách a půdě. 
Na jeden hektar lze vysázet 8000 - 10 000 kusů řízků japonského topolu a to stačí na vytápění i dvou 
rodinných bytů. Výhřevnost dřeviny je vysoká a je srovnatelná s hnědým uhlím. V ČR se používají 
především dva klony a to Jap-104 a Jap-105. Co se týká označení klonů, jsou velké rozdíly mezi 
jednotlivými státy. Nejčastěji používané názvy jsou Max-1 aţ Max-5.  
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8.3.2. Srovnání plochy čepele listu 
Srovnávali jsme plochu čepele listu topolu japonského a černého, abychom zjistili, proč roste topol 
japonský rychleji. Vybrali jsme si srovnání listů, protože listy jsou nejvýznamnějším vegetativním 
orgánem rostlin pro zabezpečení fotosyntézy. Změřili jsme plochu 7 listů topolu japonského a 7 listů 
topolu černého. Jelikož nám topoly černé nevyrostly, použili jsme listy topolu černého, který roste poblíž 
mého bydliště. K měření jsme použili listy všech velikostí a došli jsme k těmto výsledkům. 
 
Měření plochy čepele listu (cm2) 
Topol japonský Topol černý 
11,53 15,49 
18,48 18,54 
22,79 27,9 
43,36 47,69 
107,39 50,69 
133,05 54,78 
203,61 54,9 
540,21 269,99 
Tabulka č. 3: Výsledky měření plochy čepele listů 
 
 
Třetí prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí byla práce studenta Jana 
Vidláře ze 3.A. Práce má název Návrhy managementu ochrany avifauny v přírodní 
památce Chomoutovské jezero. 
Tuto práci student obhajoval v okresním, krajském i celostátním kole, kde se umístil na 
vynikajícím pátém místě. Tato práce je věnována především problematice 
ochranářského managementu lokality PP Chomoutovské jezero po praktické i 
teoretické stránce. V praktické části byla řešena hnízdní podpora hohola severního 
(Bucephala clangula) vyvěšením hnízdních budek. V průběhu celého roku byl na 
lokalitě pravidelně kontrolován výskyt hoholů s důrazem na hnízdní období. Zároveň 
s těmito kontrolami proběhla inventarizace avifauny lokality metodou mapování 
hnízdních okrsků a metodou přímého dohledávání hnízd. Z těchto dat se také 
v souvislosti s aktuálním stavem lokality odvíjely návrhy managementu chráněného 
území. V práci byly shrnuty závěry hnízdní podpory hoholů severních na lokalitě pro 
rok 2010, stejně jako byly řešeny výsledky inventarizace avifauny lokality, která 
vychází ze sledování lokality od roku 2006, a především pak v roce 2010. Na lokalitě 
bylo také shledáno několik možností provádění managementu ochrany. Jedná se buď o 
úpravy aktuálního stavu, nebo především vytvoření nových prvků. 

 
 
Mgr. Ludmila Zbořilová 
koordinátor EVVO 
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Zpráva o činnosti metodika ICT 
 
1) Na základě přání rodičů a žáků, předloženého na pravidelné schůzce SRPŠ, bylo 
žádoucí poohlédnout se po informačním systému školy, který by byl finančně 
nenáročný, přístupný z libovolného PC a uživatelsky velmi příjemný. Základní 
vlastností nového informačního systému by měla být hlavně online přehledná 
klasifikace žáků, která bude přístupná pro všechny uživatele v kteroukoliv denní dobu 
podle potřeby. Každý uživatel bude mít pochopitelně přístup pouze k informacím, ke 
kterým mu budou přidělena příslušná práva. Po pečlivém prostudování trhu padla 
volba na informační systém iŠkola, který kromě výše zmíněných požadavků do 
budoucna počítá i s dalšími rozšířenými požadavky uživatelů na moderní školní 
informační systém, přičemž je nadále zachována jeho finanční nenáročnost, 
jednoduchost, přehlednost, přístupnost a intuitivní ovládání. 
Hlavní prázdniny tak byly naplněny soustavnou prací nejen na přizpůsobení obecného 
prostředí iŠkoly pro potřeby Gymnázia Uničov. Po základní konfiguraci prostředí je 
nutné naplnit databázi systému entitami, což jsou žáci, učitelé, rodiče, třídy, předměty, 
hodiny a učebny. Jen pro představu - počet těchto údajů řádově disponuje čtyřmi 
nulami. Po naplnění potřebnými údaji přichází na řadu vytvoření relací, tj. vztahů mezi 
nimi. Namátkou – každá třída má svého třídního učitele, některé předměty se učí jen 
v některých třídách, některé (třeba čeština) zase ve všech třídách, každý předmět 
v dané třídě vyučuje daný učitel, každá skupina je danou hodinu v jisté učebně, žák má 
2 zákonné zástupce, každý má svoje přístupové údaje, každý po přihlášení vidí jen 
svoje údaje, některé z nich může editovat… První školní den byly přístupové údaje 
předány všem uživatelů a iŠkola, běží podle požadavků zatím bez problémů. Sytém je 
do budoucna připraven na další rozšíření podle požadavků daného školního roku. 
 
2) Novým učitelům je po nástupu přidělen přístup do školní sítě, mailová adresa a limit 
tisku na síťovou kopírku, což znamená nastavení lokálních PC pro potřeby uživatele a 
přidělení přístupových údajů. Během roku se řešily běžné záležitosti s aktualizací již 
spuštěných služeb, jako je Datová schránka, Spisová služba organizace a Elektronický 
podpis organizace. 
 
3) Před pololetím došlo také k rozšíření multimediálních prostředků pro Ag a VV, což 
zahrnuje výběr adekvátní techniky, její nákup a instalaci. Ve druhém pololetí začaly 
přípravy na novou maturitu, která pak proběhla v květnu a červnu 2011. 
 
4) Webové stránky školy se postupně rozrostly o další projekty – Programování do 
škol, Projekt partnerství škol 2010-2012 a 2. Mezinárodní studentská konference a letní 
škola pro talentované studenty. Během roku proběhlo také velké množství vědeckých, 
sportovních a uměleckých akcí, které byly postupně prezentovány na našich www, a to 
včetně fotodokumentace. 
 
Mgr. Lubomír Balcárek 
MICT 
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Zpráva o činnosti koordinátora ŠVP 
 
 
Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro 
nižší stupeň gymnázia (ŠVP NG) ve třídách prima, sekunda, tercie a kvarta. Výuka 
podle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého 
studia (ŠVP VG) probíhala ve třídách kvinta, sexta, 1.A a 2.A. V ostatních třídách se 
vyučovalo ještě podle dobíhajících učebních plánů a osnov. 
 
Koordinátor ŠVP se ve své činnosti zaměřil na realizaci plánu práce na školní rok 
2010/2011, který vypracoval počátkem školního roku.  Přehled jeho činnosti: 
 
1. ŠVP NG 

 Příprava podkladů pro aktualizaci ŠVP NG – analýza zkušeností s výukou dle 
ŠVP v I., II., III. a IV. podle zpráv předmětových komisí 

 Dílčí korekce a úpravy vzdělávacího obsahu některých předmětů v ŠVP NG 
(zeměpis, chemie, biologie, český jazyk) 

 Přepracování vzdělávacího obsahu předmětu Francouzský jazyk v ŠVP NG 
(tercie, kvarta) 

 Monitoring souladu výuky se ŠVP NG (kontrola třídních knih, hospitace, 
pohovory s učiteli) 

 Průběžné konzultace s učiteli - realizace průřezových témat, rozvoj klíčových 
kompetencí 

 Evaluace ŠVP NG různými formami – hospitace, rozhovory s učiteli, 
dotazníkové šetření (průzkum zkušeností s výukou dle ŠVP) 

 
2. ŠVP VG 

 Aktualizace a dílčí úpravy vzdělávacího obsahu předmětu chemie v ŠVP VG 
 Monitoring souladu výuky v 1.-2.  ročníku (resp.V. a VI.) se ŠVP VG (kontrola 

třídních knih, hospitace, pohovory s učiteli) 
 Konzultace s učiteli, poradenská činnost (začlenění průřezových témat, rozvoj 

klíčových kompetencí) 
 Průběžné sledování metodického portálu RVP.CZ – novinky, aktuality, sdílení 

zkušeností s dalšími školami, nabídka elektronických učebních materiálů a 
možnost jejich využití ve výuce 

 Průběžné sledování výstupů systémového projektu KURIKULUM G, 
navazujícího na ukončený projekt PILOT G 

 Evaluace ŠVP VG po 2 letech výuky – rozhovory s učiteli, analýza jejich  
zkušeností a připomínek, příprava podkladů pro aktualizaci, dotazníkové 
šetření v předmětových komisích 
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Vydání další aktualizace ŠVP Gymnázia Uničov (aktualizace ŠVP NG č. 2,  ŠVP VG č. 1) 
je plánováno na říjen 2011. 
 
Koordinátor ŠVP dále během celého školního roku dohlížel na soulad výuky 
volitelných předmětů se ŠVP VG, a to ve druhém ročníku studia (VI., 2.A).  Zkušenosti 
vyučujících jsou obsaženy ve zprávách o činnosti předmětových komisí. V žádném 
z volitelných předmětů se neobjevily během prvního roku výuky dle ŠVP žádné 
problémy. 
 
 
 
 
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 
koordinátor ŠVP 
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Přehled akcí pěveckého sboru v roce 2010/2011 
 
 
 

KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA 
 

15. října 2010 
Na oslavách vystoupil i pěvecký sbor s pěti skladbami našich současných autorů 
a s proslulou písní kanadského zpěváka a kytaristy L. Cohena. 
Na úvod mohlo publikum zhlédnout zdramatizovaný příběh z římského dávnověku, 
jenž se stal inspirací k jedné z nejslavnějších písní skupiny Čechomor, kterou jsme 
zahájili své vystoupení s následujícím programem: 

Proměny 
Tajemství – Daniel Landa 
Rána v trávě – Pavel Žalman Lohonka 
Dopis – Tomáš Klus 
Hallelujah – Leonard Cohen 
Navěky – Tomáš Klus 

 
 

VÁNOČNÍ KONCERT SBORU A ORCHESTRU 

 
1. Orchestrální soubor 
1. NESEM VÁM NOVINY 
2. PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 
3. PŘIŠLO JSI K NÁM, JEZULÁTKO 
4. VESELTE SE 
5. HOPSA, PACHOLÁTKA 
6. TICHÁ NOC 
 
řídí: Zuzana Loutocká 
sólo na housle: Zuzana Krejčí 
sólový zpěv:  Jana Bahúlová, Alžběta Kallerová 
 
2. Komorní pěvecký soubor ZUŠ a sólistky ze třídy Haliny Holínkové 
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1.  Antonín Dvořák: Věneček 
zpívají: A. Kallerová, M. Mádrová, J. Bahúlová, A. Vepřeková 

2.  Duet H. Hyánkové a A. Kallerové 
 
3. Pěvecký sbor 
1. DŘÍV, NEŽ SE VZBUDÍŠ 
2. DEN PŘESLAVNÝ 
3. SPÍ JERUZALÉM 
4. PROMĚNY 

Jan Skácel: Sonet jako talisman 
5. TAJEMSTVÍ 

Vendula Nováková: Poslední vlak 
6. HALELUJA 
7. ČAS RADOSTI 
8. JMÉNO ZNÁ I KRÁL 

Jaroslav Vrchlický: Vánoce 
9. MERRY X-mas! 
 
řídí: Marta Rábková 

klavír: Hana Wrnatová, Vendula Nováková, Petr Pochylý  
kytara: Miloš Bajaník, Václav Crhonek 
bubny: Martin Král  
housle: Monika Schönová, Krejčí Zuzana 
recitace: Dominika Pastorková 
průvodní slovo: Eva Gottwaldová, Jan Novotný 

 

 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŠKOLNÍHO ROKU 2010-2011 

 
Glen Hansard: Bananaman 
Daniel Landa: Tajemství 
Nightwork: Mája 
Petr Bende: Tráva 
Čechomor: Větříček 
 
Doprovázejí: Klára Němečková, Nikola Šimková, Vendula Nováková, Miloš Bajaník, 
Václav Crhonek, Martin Král, Monika Schönová, Zuzana Krejčí 
 
Pořadem provázejí: Eva Gottwaldová a Jan Novotný 
 

 

PaedDr. Marta Rábková 
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Přehled vystoupení školního orchestru ve školním roce 
2010/2011 

 
 
 
Školní orchestr pracoval pod vedením Mgr. Zuzany Loutocké. Má 18 členů. Orchestr 
vystoupil v rámci slavnostního programu ke 140.výročí založení naší školy, který se 
uskutečnil 15.10.2010 v Koncertní síni. 
Svým vystoupením obohatil Vánoční koncert školy 14.12.2010. Do programu zařadil 
sólová vystoupení i tradiční vánoční koledy. 
Předávání maturitních vysvědčení proběhlo 20. 6. 2011 v Koncertní síni. Na tomto již 
tradičním vystoupení našeho orchestru se jeho členové nejprve představili jako sólisté a 
interpreti komorní hry a v druhé části společně zahráli a zazpívali lidové písně a 
populární skladby. Na závěr zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur, při které je 
svým zpěvem podpořilo i publikum.  
 
 
 
Mgr. Zuzana Loutocká 
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Otrokovice 2011 - 42. ročník Festivalu gymnaziálních 
souborů 

 
Byl duben čtrnáctého a vrcholily přípravy na setkání pěveckých, tanečních 
a divadelních souborů v Otrokovicích. Od deváté hodiny byl už festival v plném 
proudu. Sál a oba balkony doslova praskaly ve švech. 
Skoro padesát členů našeho pěveckého sboru rychle opustilo svou šatnu s cedulkou 
HERCI a šlo sledovat začátek festivalu. V rohu pódia stál cimbál a kolem několik 
chlapců s houslemi. Na scénu pak nastoupilo asi deset copatých děvčat v širokých 
sukních a sálem se rozezněl cimbál, housle a zpěv lidovek. 42. ročník festivalu byl 
zahájen! Zpěv se střídal s tanci.  
Těsně před námi vystoupil sbor Perličky s kapelou Antiperle z Blanska. Zpívali rockové 
písničky a měli především dobrou kapelu. Naše vystoupení pak výborně uvedli Vašek 
Crhonek a Lenka Rýznarová a my jsme mohli spustit. Nejprve jsme naladili publikum 
písničkami Bananaman Glena Hansarda a Tajemství Daniela Landy. Další skladbou 
byla Mája, včelka, které máme co závidět, v kabátě skupiny Nightwork. A právě touto 
písní nám do klína spadla veškerá přízeň publika tak, že tleskali, pískali, fandili... Naše 
Mája je prostě bavila a nám se povedlo to, co bylo našim cílem. Po posledních tónech 
Trávy a Větříčku jsme opouštěli scénu zcela udýchaní a zpocení, ale s úsměvem na 
tvářích. 
Program pak pokračoval vystoupením dalších sborů a divadelním představením. Na 
závěr před diváky vystoupili dva mladíci v krojích s pérky na kloboucích. Vtipem 
o politicích zasazeným do vinného sklípku uvedli poslední soubor z Uherského Brodu. 
Scéna opět ožila cimbálem, houslemi a především zpěváky a tanečníky. Tak takový byl 
letošní festival, tancovali kluci i holky, zpívali a potili se všichni! 
 

 
 
 
Kateřina Šindelářová 
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Studentský parlament Gymnázia Uničov  
ve školním roce 2010/2011 

 
Druhý rok své existence završil Studentský parlament Gymnázia Uničov, 
v němž má každá třída své tři demokraticky zvolené zástupce. Smysl 
tohoto zastupitelského tělesa spočívá především v obohacení všedního 
života na naší škole. Důkazem úspěšné práce zastupitelů v parlamentu a 
především jeho předsedy Vojtěcha Janouška z kvinty jsou níže popsané 
aktivity. 

1. pololetí školního roku 2010/2011   

 Školní časopis EROR – umožňuje informovat o aktivitách studentského 
parlamentu, nabízí recenze k aktuálnímu kulturnímu dění (knihy, filmy), tzn. 
předkládá studentům možnosti aktivního trávení volného času. Časopis dává také 
prostor pro vlastní tvorbu studentů např. básně. Tímto způsobem jsou 
zviditelňováni nadaní žáci, kteří tak mohou působit jako pozitivní vzor pro ostatní.  
Redaktoři a přispěvatelé do časopisu se tímto učí pravidlům tvorby časopisu a 
rozvíjí své jazykové kompetence. Do časopisu přispívají i bývalí studenti gymnázia, 
kteří prezentují zajímavosti z jejich studijních oborů na vysoké škole. Časopis 
vychází jednou za dva měsíce.  

 Den otevřených dveří – studentský parlament se větší mírou podílel na jeho 
organizaci. Zastupitelé ve dvoučlenných týmech osobně navštívili a pozvali žáky 
devátých tříd ZŠ Uničovska  na jeho konání. K tomuto účelu byla vytvořena 
graficky poutavá pozvánka. Členové parlamentu zorganizovali speciální program, 
ve kterém představili aktivity našeho gymnázia – výměnný pobyt se školou 
v Německu, zahraniční exkurze do Londýna a Paříže, několikaletý mezinárodní 
projekt Comenius TATU. Součástí programu byla i ochutnávka mezinárodní 
kuchyně ze zemí, jejichž jazyk se vyučuje na gymnáziu – anglické, německé, 
švýcarské, ruské, francouzské a španělské speciality. V neposlední řadě byl 
zájemcům o studium na gymnáziu promítnut studentský film vytvořený 
k příležitosti 140. výročí založení školy. 

 Facebook stránka Studentského webu Gymnázia Uničov  - v prosinci 2010 je tomu 
již rok, co funguje tato stránka, na které mohou studenti získat aktuální informace o 
činnosti studentského parlamentu a jednotlivých akcích. Díky velké oblibě 
Facebooku má mnoho studentů možnost veřejně okomentovat uskutečněné akce, 
sdílet nápady na jejich vylepšení. O školních aktivitách jsou tímto způsobem 
informováni i bývalí studenti gymnázia a případně rodiče studentů. Facebook se tak 
může představit jako velmi vhodný informační kanál o oficiálním dění ve škole a 
zároveň vést k odpovědnosti za své komentáře zveřejněné na této stránce, jelikož se 
nejedná o čistě soukromý profil a události.  
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 Akce pro uničovské kino – zastupitelé studentského parlamentu se rozhodli 
významnou měrou podpořit existenci uničovského kina. Za zvýhodněnou cenu 
domluvili speciální promítání jimi vybraného filmu pro 
studenty gymnázia a jejich přátele. První promítání se 
uskutečnilo počátkem prosince a postupně se stalo 
pravidelnou událostí konanou jednou za dva měsíce. 
Akce se setkala s velkým úspěchem. Návštěvnost 
klasického promítání se pohybuje v rozmezí 10-20 
diváků. Studenti gymnázia opakovaně kino zaplnili a 
podařilo se jim dosáhnout magické hranice 100 diváků. 
Je nutné také zmínit, že cílem akce je promítat vysoce 
kvalitní a aktuální snímky. Akce tak napomáhá 
studentům ke smysluplnému využití volného času a 
také ke vzdělávání v aktuální filmové produkci.   

2. pololetí školního roku 2010/2011 

 Maškarní dny – studentský parlament přišel s myšlenkou konání tzv. maškarních 
dnů, které by oživily všední život na gymnáziu. Maškarní dny probíhají jednou za 
měsíc vždy v pátek. O akci projevili studenti velký zájem. Prvních dvou maškarních 

dnů v březnu (kravata + košile) a dubnu (pokrývka 
hlavy)  se zúčastnilo okolo 130-150 studentů. K této 
příležitosti se pořídily i vzpomínkové fotky. 

 

 

 Přátelský florbalový turnaj – zastupitelé parlamentu 
uspořádali pro studenty posledních dvou ročníků 
středních škol Uničovska a okolí přátelský turnaj. 
Zúčastnily se tyto školy: Gymnázium Uničov (4. místo), 
Gymnázium Jana Opletala Litovel (3. místo), SOŠ a SOU 
Uničov (1. místo) a Gymnázium Šternberk (2. místo). 
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Akce napomohla k utužování přátelství mezi školami regionu. 

 Beseda k bezpečí na internetu – tým zastupitelů studentského parlamentu připravil 
v předposledním týdnu školního roku pro studenty primy – kvarty, 1. ročníku a 
kvinty interaktivní besedu k problematice bezpečného internetu. Samotné besedě 
předcházela anketa na chodbách gymnázia, která zjišťovala míru znalostí studentů 
k tomuto tématu. Beseda se orientuje především na problematiku soukromí na 
sociálních sítích a upozorňuje na značná rizika s nimi spojená. Součástí akce je i 
vyhlášení soutěže o nejlepší video zachycující negativní stránky světa internetu. 
V příštím školním roce se počítá s realizací této besedy i pro žáky 9. ročníků ZŠ 
v Uničově a okolí .  

 Exkurze do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR – 
vybraní zastupitelé Studentského 
parlamentu Gymnázia Uničov 
měli možnost 23. června za jejich 
aktivní přístup navštívit 
Poslaneckou sněmovnu 
Parlamentu ČR v Praze. Nejen, že 
se setkali s poslankyní Lenkou 
Andrýsovou, která tuto exkurzi 
umožnila, ale také se dozvěděli 
více o historii Poslanecké 
sněmovny a o demokratických 
základech našeho státu. Paní 

poslankyně Andrýsová na oplátku přijala pozvání na zasedání Studentského 
parlamentu Gymnázia Uničov. Studenti tak budou moci diskutovat s fundovanou 
osobou o chodu skutečného parlamentu a politickém životě. 

 

Cíle pro školní rok 2011/2012 

 Pokračovat ve stávajících akcích studentského parlamentu – akce pro kino, přátelské 
sportovní turnaje, pěvecká soutěž, studentský časopis, besedy k tématu bezpečného 
internetu, maškarní dny atd. 

 Přemístit řádné schůze parlamentu z 0. vyučovací hodiny na 5. nebo 6. vyučovací 
hodinu s cílem dosáhnout větší účasti na schůzích a více času na projednávání 
návrhů.  

 Vytvořit smlouvu mezi zastupitelem studentského parlamentu a školou. 

 Uspořádat přátelský turnaj ve volejbale dívek. 

 Rozšířit besedy k tématu bezpečného internetu pro žáky 9. ročníku ZŠ v Uničově a 
okolí. 
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 Realizovat pravidelné přednášky a besedy z různých oborů a oblastí života. 

 Uspořádat v 1. pololetí 3. ročník  soutěže „Pěvecká hvězda Gymnázia Uničov“. 

 Zorganizovat akci „Vítání primánků a prváků“. 

 Pokusit se získat finanční prostředky pro méně nákladné aktivity studentského 
parlamentu (sponzoři, sběr papíru apod.). 

 Zorganizovat novou akci sbližující rodiče studentů a školu. 

 Vytvořit v prostorách školy studentskou galerii. 

 Realizovat workshop ve spolupráci s Katedrou společenských věd PdF UP pro 
gymnázia v Olomouckém kraji k tématu studentských parlamentů a jejich významu 
pro klima školy a posilování odpovědnosti studentů. 

   

 
 
Mgr. Radim Chmelík 
koordinátor Studentského parlamentu Gymnázia Uničov 
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Gymnázium Uničov v Turecku 
 
 
 
V loňském roce se Gymnázium Uničov připojilo k projektu partnerství škol Comenius, 
jehož hlavním cílem je setkání a vzájemná komunikace studentů z různých zemí. 
Kromě naší školy se na programu podílí gymnázia z Německa, Francie, Turecka, 
Portugalska a Rumunska. Námětem projektu „Hraním k porozumění“ (ve zkratce 
TATU = Through Acting To Understanding) se stala myšlenka představit kulturní 
tradice své země prostřednictvím divadelního představení.  
První setkání studentů se uskutečnilo ve dnech 24. 5. – 30. 5. 2011 v Turecku. Ve 
dvoumilionovém městě Konya čekalo čtyřicet tureckých studentů na stejný počet 
z ostatních zemí. Všichni studenti byli velmi přátelsky přijati tureckými rodinami a stali 
se tak na pět dnů jejich členy. Z naší školy se tohoto setkání zúčastnilo celkem osm 
studentů septimy a sexty (Z. Kropáčová, M. Mádrová, A. Melicheríková, V. Schönová, 
I. Zemanová, M. Jarmarová, R. Lisa, J. Novotný) v doprovodu dvou vyučujících 
(Mgr. S. Kropáčová, Ing. H. Menclová). Turečtí kolegové pečlivě připravili bohatý 
program jak pro studenty, kteří měli možnost se svými hostiteli poznat jejich školní 
prostředí a také se spolu s nimi zúčastnit vyučování, tak pro pedagogický doprovod. Po 
velmi milém přivítání a prohlídce domovské školy jsme byli pozváni také na městkou 
radnici, školský úřad a další centra vzdělání. Všude jsme byli příjemně přijati a 
pohoštěni pravým tureckým čajem a kávou. Kromě návštěvy několika pamětihodností 
přímo v Konyi (Muzeum Dervišů, mešity, obchodní třída, oddechové centrum 
v Meramu aj.) jsme podnikli také celodenní výlet do Cappatocie). 
 
Hlavním bodem projektu bylo ovšem vystoupení všech studentů a představení tradic 
svých zemí. Městské divadlo v Konyi naplněné k prasknutí netrpělivě očekávalo 
nezvyklý program v podání mladých „herců“. Nechyběla ani místní regionální televize. 
Po úvodním slovu ředitele školy zazněly hymny všech zúčastněných zemí a na úvod se 
představilo několik tureckých tanečních souborů. Poté nastoupili domácí studenti ve 
svých tradičních krojích, studenti z Německa nám coby typičtí zahradní trpaslíci 
částečně pantomimou předvedli zálibu v zahradničení, dále jsme zhlédli rodinnou 
pohodu i nepohodu v portugalské rodině večer před televizí. Ovšem zlatým hřebem 
celého programu bylo bezpochyby vystoupení našich studentů, kteří divákům přiblížili 
typický Štědrý večer v české rodině – maminka chystá bramborový salát, otec má zabít 
kapra, což činí se slzou v oku, děti zdobí stromeček, přichází babička. Všichni usedají 
ke slavnostní večeři, zapalují se svíčky na adventním věnci, zpívají se koledy, rozkrajuje 
jablíčko, děti se tahají o dárky. Celá scénka byla samozřejmě doplněna veškerými 
rekvizitami, podbarvena vánoční hudbou a současně doplněna promítáním skutečného 
vánočního dne. Nechybělo ani předem napečené vánoční cukroví, které se nakonec 
nabízelo divákům. Celé vystoupení uzavřely tři studentky písničkou „Máš má ovečko 
dávno spát“ za doprovodu kytary, jejíž pro Turecko tak nezvyklá melodie zvedla ze 
sedadel většinu diváků, aby tak potleskem odměnili výkon našich studentů. 
Pobyt v Turecku byl pro nás všechny opravdu velkým přínosem. Nejen že studenti 
poznali úžasnou pohostinnost tureckých rodin včetně typické turecké kuchyně, 
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seznámili se s jejich zvyky, rituály i kulturou a získali nové kamarády, ale především si 
v praxi vyzkoušeli a prověřili své jazykové schopnosti. A to je také jeden z hlavních cílů 
celého projektu. Další cesta nás čeká na podzim do Paříže a závěrečný pobyt je pak 
v dubnu příštího roku na gymnáziu v Hildesheimu v Německu, které je hlavním 
koordinátorem tohoto projektu.  
Věřím, že i následující setkání přinesou všem stejně kvalitní a prospěšnou zkušenost a 
bohaté zážitky. 
 

 
 
Mgr. Světlana Kropáčová 
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Poručíme větru, dešti … 
 
Tohle přání letošnímu majálesu studentů Gymnázia Uničov tentokrát nevyšlo. Ranní 
májový deštík však přesto nikoho neodradil a v neděli 1. května v půl desáté dopoledne 
se průvod masek v čele s králem a královnou pod ochranou statečných rytířů a 
neodmyslitelného doprovodu uničovské dechovky vydal  od gymnázia na Masarykovo 
náměstí, které už bylo zaplněno nedočkavými diváky.  

Král Stanislav I. z rodu Axmanů (místostarosta města Uničova) se svou ctěnou chotí 
(Zuzana Kopečná-Voglová, profesorka gymnázia) přijal od studentů korunovační 
listinu a zlatý klíč od královského města Uničov a svým královským projevem zahájil 
tak již 10. ročník studentského majálesu. Letos si studenti zvolili motto UNIČOV 
HLEDÁ GYMUNSTARS, takže celý téměř dvouhodinový program se nesl v rytmu 
hudby a tance. 

Naši nejmladší – primánci – nás ujistili, že „gymun jim dává křídla“ a že i ze zlobivých 
žáčků mohou vyrůst slavné hvězdy. Maxim Turbulence ze sekundy to pěkně rozjeli a 
tercie s Céčky Michala Davida a skupinou Olympic všem předvedla, že ani jim tak 
vzdálená 80. léta nejsou cizí. S dělovou ránou se vřítila na pódium tercie, aby divákům 
ukázala, jak den je krásný s Kájou Gottem. Celá životní proměna Michala Jacksona 
proběhla v podání kvinty. Nejlépe do šedivého a deštivého dopoledne zapadl „Tanec 
v dešti“ sextánů. Bachova Toccata e fuga uvedla na pódium sbor jeptišek neboli sestry 
v akci z 1.A, které byly vzápětí vystřídány zelenými rapujícími statnými muži z 2.A. 
Poslední číslo v podání studentů 3.B představilo půvabnou Marilyn Monroe 
s Nekonečným žlutým Danem. Závěr majálesu pak patřil našim hostům z Ukrajiny, 
kteří zpestřili celý program svým kvalitně připraveným zpěvem i tancem. 

Král s královnou měli tentokrát velmi těžký úkol – vybrat tři vítěze. Všechna 
vystoupení byla totiž naprosto dokonalá, od výběru zpěváků, kapel, skvělých kostýmů 
až po téměř profesionální choreografii. Po dlouhém rokování nakonec získaly 1.místo 
Jeptišky z 1.A, 2.místo K.Gott z kvarty a 3.místo Show z 3.B. Velké poděkování si ovšem 
zaslouží všichni. Nejvíce je však třeba ocenit elán a nadšení studentů, s kterým 
přistoupili nejen k přípravě celého programu, ale i k samotnému vystoupení, od 
kterého je neodradil ani vytrvalý déšť. A že se jim to povedlo, svědčí i množství diváků, 
kteří svým potleskem odměňovali účinkující až do konce. 

Letošní majáles máme tedy úspěšně za sebou a já bych ráda touto cestou poděkovala 
všem našim sponzorům, bez nichž by nebylo možné takovou akci uskutečnit. A to 
především městu Uničov mimo jiné i za kvalitní spolupráci a také uničovské pekárně 
Delta, která svým sladkým sponzorským darem zajisté potěšila naše diváky. Jména 
všech sponzorů najdete na www.gymun.cz.  

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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Poznávací pobyt v Londýně 
 
 

Ve čtvrtek 14. 4. 2011 42 studentů naší školy pod dohledem prof. Kamily Klimešové a 
Heleny Staruchové nastoupilo do autobusu Neoplan a vydalo se na více než 
dvacetihodinovou cestu za poznáním hlavního města Anglie a jeho památek. V ranních 
pátečních hodinách na trajektu překonali kanál mezi Evropou a Spojeným královstvím 
a byli uvítáni slunečným počasím a rozkvetlými parky. Tři dny strávili procházením 
nejznámějších míst Londýna, od Královské observatoře s nultým poledníkem přes 
Tower a Tower Bridge, dále po City s katedrálou sv. Pavla a Bankou Anglie, kolem 
London Eye, budov Parlamentu, Buckinghamského paláce a jízdní gardy ve White 
Hall, po Trafalgarském náměstí a Piccadilly Circus, shlédli expozice Britského musea a 
Přírodovědného musea, báli se v London Dungeon a prošli interiéry křižníku Belfast. 
Mnozí zvládli i nákupy na Oxford Street a prohlídku obchodního domu s hračkami 
Hamley´s. Neděle byla věnována výjezdu mimo Londýn (kde probíhal mezinárodní 
maraton) a návštěvě městečka a hradu Windsor a slavného universitního města Oxford. 
Nejzajímavější byla prohlídka New College, jejíž prostory byly použity při natáčení 
filmů o Harry Potterovi. Kromě slavných míst měli studenti možnost poznat i reálný 
život anglických rodin, neboť v jejich domovech trávili večery, noci a brzká rána. Pro 
mnohé z nich pobyt v rodinách, a zejména britská strava, přinesly mnohá překvapivá 
zjištění. Ve večerních hodinách v pondělí 18.4. se všichni studenti vydali na dlouhou 
cestu domů, k překonání Anglického kanálu tentokráte využili tunelu Eurostar. V úterý 
19. 4. 2011 všichni ve zdraví dorazili zpět do Uničova, do láskyplné péče svých rodičů. 

Mgr. Helena Staruchová 
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Hejtman Olomouckého kraje navštívil uničovské gymnázium 
 
Při příležitosti 10. výročí ustavení Olomouckého kraje navštívila město Uničov delegace 
nejvyšších krajských představitelů vedená hejtmanem Martinem Tesaříkem. Svou 
návštěvu ve městě hosté zahájili na půdě uničovského gymnázia, kde absolvovali více 
než hodinovou besedu se studenty, která se nesla ve velmi přátelské a otevřené 
atmosféře. 

Hejtmana v doprovodu dvojice svých náměstků Pavla Sekaniny a Pavla Horáka a 
uničovského starosty Dalibora Horáka přivítal ve školním vestibulu ředitel gymnázia 
Roman Riedl se svými zástupci. Hosté byli v krátkosti seznámeni s historií a 
současností školy, s úspěchy zdejších studentů i s problémy, s nimiž se škola aktuálně 
potýká. Členy delegace zaujala šíře zájmů, jimž se zdejší studenti věnují, a pochvalně se 
vyjádřili o hudebních a sportovních aktivitách školy.  

Hlavním bodem návštěvy školy byla ovšem beseda se studenty tříd vyššího gymnázia. 
Hejtman Martin Tesařík nejprve seznámil studenty s úkoly, kterými se zabývá krajská 
samospráva, jeho náměstci pak stručně představili své oblasti působnosti: Pavel 
Sekanina školství a Pavel Horák životní prostředí a hospodářství. Uničovský starosta 
Dalibor Horák neopomněl připomenout fakt, že před třiceti lety byl také studentem 
uničovského gymnázia (což doložil na jedné z vystavených fotografií) a při té 
příležitosti vzpomněl nejen na některé své tehdejší kantory, ale také na někdejšího 
ředitele školy Jana Březinu, který musel ze svého postu nuceně odejít na počátku 
normalizace.  

Pak už dostaly prostor studentské dotazy. Jejich záběr byl skutečně široký. Olomoucký 
hejtman se podělil se studenty o svůj názor na fungování médií a zdůraznil potřebu 
kritického hodnocení informací a zejména konfrontace mediálních sdělení s vlastní 
zkušeností. Jedna z otázek se dotkla další existence středních škol v Olomouckém kraji. 
Pavel Sekanina ve své odpovědi připustil, že kvůli stále klesajícímu počtu studentů 
čeká střední školy v příštích letech částečná redukce - některé školy budou sloučeny, 
některé možná i zrušeny. Gymnázií v našem kraji by se tato redukce mohla dotknout v 
tom smyslu, že bude otvírán menší počet tříd víceletých gymnázií. Diskutovalo se též o 
zavedení školného na vysokých školách.  

Došlo i na dotazy vysloveně lokální; studenty například zajímalo, jaká je budoucnost  
uničovského kina. Uničovský starosta společně s hejtmanem vysvětlili, že projekt 
celkové přestavby budovy kina je v současné době příliš nákladný a navíc má město v 
této chvíli jiné, naléhavější priority. Rekonstrukci kina bude nutno rozdělit do etap a ty 
realizovat podle finančních možností města. Na druhé straně však stále není vyloučeno, 
že by město  nemohlo na tento projekt obdržet peníze z evropských dotací, což by 
realizaci projektu značně usnadnilo. 

Závěr besedy přinesl ještě jedno aktuální téma, a to sexuální výchovu ve školách. Podle 
názoru hostů má výchovu dětí v této oblasti zajišťovat především rodina. Tam, kde se 
však z nejrůznějších důvodů tyto otázky v rodinném kruhu neotvírají, musí 
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samozřejmě nastoupit škola a vybavit mladého člověka potřebnou sumou informací, 
které mu pomohou navázat zdravý partnerský vztah. 

 

Mgr. Aleš Langer 
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Uničovští gymnazisté si připomněli Den holocaustu 
 
Děvčata z pokoje 28 - takový byl název výstavy, jejímž prostřednictvím se školáci 
v Uničově mohli seznámit se životem svých vrstevníků v terezínském židovském 
ghettu v letech 2. světové války. Studenti gymnázia tímto způsobem připomněli svým 
vrstevníkům Den holocaustu, který je spjat s datem 27. ledna, tedy dnem osvobození 
koncentračního tábora v Osvětimi roku 1945. 

Gymnázium Uničov vzpomenulo Den holocaustu již několikátý rok v řadě za sebou. 
Studenti dějepisného semináře třetího ročníku se pokaždé při této příležitosti věnují 
některému z aspektů židovské genocidy a své poznatky pak poutavou formou 
představují nejen svým spolužákům, ale také žákům ostatních škol města a blízkého 
regionu. Letošní projekt proběhl ve dnech 21. - 27. ledna. 

Gymnazistům byla inspirací výstava připravená Židovským muzeem v Brně, která 
vznikla na základě knihy německé spisovatelky a novinářky Hannelore Brenner - 
Wonschickové. Kniha i výstava zachycují osudy šesti desítek židovských dívek, které 
ve válečných letech prošly pokojem č. 28 v budově L 410 v Terezíně.  

Židovské děti žily v ghettu izolovány od svých rodičů v dívčích a chlapeckých 
domovech, tzv. heimech. Tísnily se po třiceti v jedné místnosti a právě jejich přátelství a 
solidarita či společné zájmy jim pomáhaly překonávat tíhu internace. Děvčata z pokoje 
28 si dokonce založila sdružení Maagal (hebrejsky kruh či dokonalost), jehož 
prostřednictvím se snažila o sebezdokonalování: dívky četly, studovaly, zpívaly 
židovské písně… Přes svůj mladý věk přesně chápaly, že fašistickému teroru mohou 
čelit jen svými lidskými a mravními kvalitami.  

Většina členek Maagalu válku nepřežila; jejího konce se dožilo pouhých patnáct z nich. 
Jejich poválečné osudy je zavedly do různých koutů světa - od Spojených států přes 
Izrael až po Rusko. Výstava a projekt uničovských studentů je opět svedly dohromady.  

Mladí historici z řad gymnazistů seznamovali návštěvníky s peripetiemi holocaustu a 
svými příspěvky provázeli posluchače instalovanou výstavou. Součástí programu byla 
také připomínka legendárního činu Nicholase Wintona, který z předválečných Čech 
zachránil přes šest stovek židovských dětí, či představení dalších, méně známých 
příběhů spjatých s holocaustem. Zda si během výkladu osvojily nové informace, to 
mohly děti zjistit v následné křížovce a vědomostním testu. Úspěšní řešitelé obdrželi od 
pořadatelů odměny věnované firmou Monroe. 

 

Mgr. Aleš Langer 
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Projekt OD FYZIOLOGIE K MEDICÍNĚ 
 

 
Vybraní studenti třetích ročníků (V. Nováková, P. Schovánek, M. Mádrová) se 
zúčastnili projektu Od fyziologie k medicíně organizovaného Veterinární a 
farmaceutickou univerzitou v Brně a Univerzitou Palackého v Olomouci. Studenti se 
zatím zúčastnili 1. cyklu projektu, tzn. odborných seminářů zaměřených na nejnovější 
vědecké poznatky v oblasti humánní fyziologie. Jednalo se o tyto semináře: 

 Kmenové buňky - využití ve výzkumné a klinické praxi 
 Urgentní medicína-záchrana lidského života, resuscitace, kde studenti současně 

získali certifikát o absolvování kurzu resuscitace 
 Imunologie a imunomodulační terapie – tento seminář byl spojen s návštěvou 

výrobního farmaceutického závodu v Opavě (dříve Galena) 
 Mezinárodní možnosti, tento seminář byl spojený se zahraniční exkurzí na 

polské Univerzitě v Krakově 
 

Tento projekt bude pro studenty pokračovat 2. cyklem na podzim tohoto roku. 

 

Mgr. Daniela Stonová 
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Celostátní kolo SOČ 
 

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti pro školní rok 2010/2011 se konala 
v červnu v Sezimově Ústí. Gymnázium Uničov mělo na této přehlídce rekordní 
čtyřnásobné zastoupení. 
 
V oboru Matematika a statistika obsadila Zuzana Kropáčová se septimy celkové páté 
místo. Její práce s názvem Archimédova tělesa získala zvláštní cenu – účast na CP SOČ na 
Slovensku – a také cenu FJFI ČVUT Praha. Byla úspěšná i v předchozích kolech, 
v okresním zvítězila a v krajském obsadila druhé místo.  
 
V oboru Ochrana a tvorba životního prostředí reprezentoval naše gymnázium Jan 
Vidlař ze 3.A. Jeho práce Návrhy managementu ochrany avifauny v přírodní památce 
Chomoutovské jezero obsadila v okresním kole 1. místo, v krajském kole 2. místo a 
v celostátním kole celkové 5. místo.  
 
Kateřina Losíková z 3.A se letošního ročníku SOČ zúčastnila s prací Hygiena zraku 
studentů Gymnázia Uničov zařazenou do oboru Zdravotnictví. Po vítězství v okresním 
kole získala v krajském kole 2. místo, v celostátní přehlídce byla celkově jedenáctá. 
 
Gymnázium Uničov mělo svého zástupce taktéž v oboru Chemie. Petr Schovánek ze 
3.B si zvolil téma Pitná voda a její analýza na Uničovsku. S touto prací získal 2. místo 
v okresním kole, 3. místo v krajském kole a 10. místo v celostátní přehlídce. 
 
Další dvě práce žáků našeho gymnázia už do celostátní přehlídky nepostoupily, přesto 
zaslouží velké uznání a gratulaci k úspěšné prezentaci na úrovni kraje. Jde o práci Petra 
Havlíčka (3.B) s názvem Pěstování rychle rostoucí dřeviny topolu japonského a jeho využití 
jako alternativního zdroje energie (3. místo v krajském kole) a o práci Hany Hyánkové 
(2.A) s názvem Skauting – jeho vnímání, hodnocení a význam pro současnou generaci žáků a 
studentů (3. místo v krajském kole). 
 
 
 
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 
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Sám se svým svědomím 
 

 
„Proč jsi to udělal?“ křičel na mě rozčileně otec. Máma seděla v kuchyni na židli a 
utírala si slzy do kapesníku. „Seš hluchej? Co ti ten kluk udělal?“ 
Nic mi neudělal, a přesto mě dráždil od první chvíle, kdy k nám vešel do třídy. Klidně 
si sedl na moje místo, usmíval se na všechny kolem sebe a rázem byl za hvězdu. 
Zaslechl jsem, že je odněkud z Ghany. 
„Vypadni z mýho místa! Se mnou žádnej černej přivandrovalec sedět nebude!“ Ve třídě 
se rozlilo trapné ticho.  
„Já jsem Doreen.“ 
Dělá si ten kluk ze mě srandu? No počkej, však tě ten humor brzy přejde. Nechápu, že 
ostatním jeho přítomnost nevadí. Prostě mezi nás nepatří a měl by mu to někdo dát 
najevo. 
Doreen byl neustále obklopen hloučkem spolužáků, kteří se náramně bavili jeho 
lámanou češtinou. Hlouček postupoval ke schodišti a já přidal do kroku. Nastavil jsem 
jaksi bezmyšlenkovitě nohu a Doreen o ni zavadil. Následovalo několik kotrmelců. To 
je legrace. Podíval jsem se na ostatní, ale nikdo se nesmál. Zděšeně sledovali krkolomný 
pád svého spolužáka. Nepřehnal jsem to? Něco mě zamrazilo. Asi svědomí. Doreen 
ležel pod schody a nehýbal se. Všichni se k němu seběhli. Já jsem stál navrchu úplně 
ztuhlý a čekal, jak to dopadne. 
Z netečnosti mě probral zvuk houkačky. Všichni měli v očích otazníky. 
„Proč jsi to udělal?“ 
„Protože je jinej a nepatří sem,“ zašeptal jsem nejistě. 
„Copak ses úplně pomátl? Ještě ti to nedošlo? To ty jsi jiný.“ 
Stál jsem před nimi jako kus chladného mramoru, který čeká, až mu na tělo vytesají 
nesmazatelný prohřešek. Vzápětí se ode mě všichni odvrátili. Teď chápu, co znamená 
být sám a odvržený. 
 
Karolína Peřinová (tercie) 
Cena poroty - Lidice pro 21. století, 2011 
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Aforismy 
 

Hranice strachu začíná tam, kde člověk ponižuje sám sebe. 

Náhoda je nehoda osudu. 

Fantazie je nemoc, na kterou díky bohu není lék. 

Rostoucí moc člověka zmenšuje. 

Jiný svět není, jiní jsou jen lidé, kteří o něm sní. 

Vtipu se směje pouze ten, kdo se v něm nepoznal. 

Čas se nepočítá na minuty, ale na skutky. 

Tak dlouho chodil se džbánem pro vodu, až mu do něj nalili čistého vína. 

Kapička štěstí je víc, než moře přání. 

Hloupost je veličina, která je velmi vypočítavá. 

 

 

Epigramy 

 
Doktorům je zase ouvej, 
mají nízké platy. 
Z čeho mají chudáčci, 
platit drahé chaty? 
 
S poctivostí nejdál dojdeš, 
říkali mi rodiče. 
Na ta slova vzpomenu si, 
vždy, když tančím u tyče. 
 
 
 
Karolína Peřinová 
Škola základ života, internetová soutěž o nejlepší epigram a aforismus, 1. místo 
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Minulost by neměla spát 
 
„Co je to koncentrační tábor?“ zeptala jsem se před pár lety na jedné rodinné sešlosti. Všichni se výborně 
bavili, smáli se a vtipkovali. Moji otázku ignorovali, a proto jsem se zeptala znovu a hlasitěji: „Co je to 
koncentrační tábor?“ V místnosti se rozlilo ticho. Nikdo se nebavil, nesmál a nevtipkoval. Svým dotazem 
jsem přítomné očividně velmi zaskočila.  
Dívali se jeden na druhého a pak někdo pronesl: „Nech to spát, na takové věci jsi ještě moc malá.“ 
„Co mám nechat spát a na jaké věci jsem malá?“ byla jsem zvědavá čím dál víc. 
„A kde jsi ten výraz vlastně slyšela?“ ptali se mě rodiče. 
„Nevím, nemůžu si vzpomenout.“ Opravdu jsem v té chvíli nevěděla, kde se v mé hlavě vzal tento 
pojem. A není to jedno? Prostě mi něco vrtalo hlavou, chtěla jsem odpověď a místo toho typické: „Jsi ještě 
moc malá.“ 
Vtom se zvedl od stolu děda, vzal z police nějakou knihu a šel přímo ke mně. 
„Dědo!“ napomenula ho důrazně maminka. 
„No co, já si nemyslím, že by byla malá a před minulostí by se oči zavírat neměly.“ 
Sedli jsme si spolu na sedačku a povídali si. 
„Tak tebe zajímá, co je to koncentrační tábor? Bylo to zařízení sloužící k hromadnému věznění, mučení a 
zabíjení lidí. Víš, je to velmi smutná a bolestivá stránka našich dějin.“ 
Děda mě chvíli pozoroval, jako by chtěl odhadnout, kolik toho zvládnu. Pak otevřel knihu a nalistoval 
stránku s obrázky. Nespustila jsem oči z černobílé fotografie, která zachycovala skupinku vyhublých dětí 
za plotem z ostnatého drátu. 
„Ale dědo, na té fotce jsou děti.Co provedly? Nikdo přece nemůže soudit a zavírat děti.“ 
„Nic neprovedly. Byly nevinné jako ty. Narodily se bohužel ve špatné době. V době války, bezpráví, 
zloby a nenávisti.“ 
„A kde byli jejich rodiče? Proč je nechránili?“ 
„Jejich rodiče byli také uvězněni, anebo popraveni. Neměli vůbec žádné zastání, ani odvolání.“ 
Dívala jsem se na vyděšené obličeje dětí z fotografie a do očí se mi pomalu draly slzy. Zkoušela jsem si 
představit, jak jim asi bylo. Bez rodičů, obklopeni strachem a beznadějí. Nemohla jsem se vcítit do jejich 
pocitů. Nešlo to. Já, která jsem měla kolem sebe celou milující rodinu, teplo domova, pocit bezpečí, lásky, 
jistoty. Pojmy, které těmto zuboženým dětem někdo vymlátil z hlavy. 
„Ale přežilo jich hodně, že jo?“ zeptala jsem se smutně dědy a přála si slyšet kladnou odpověď. 
„Bohužel ne. Zemřelo jich velmi mnoho.“ odpověděl tiše děda a zavřel knihu. „Některé, hlavně menší 
děti byly posílány na převýchovu do německých rodin.“ 
„Podle čeho je vybírali?“ 
„Museli rasově vyhovovat, to znamená mít světlé vlasy a modré oči.“ 
„A mě by zařadili kam, dědo?“ 
„Máš plavé vlasy a modré oči. Zřejmě by tě poslali do Německa a vychovávali pod jiným jménem, třeba 
Inge.“ 
„Já nechci být Inge! Jmenuji se Karolína.“ 
„Ano, máš své jméno, svoji rodinu a nikdo ti je nemůže vzít. A to je ten rozdíl mezi tebou a dětmi 
z fotografie.“ 
Děda odešel. A já osaměla se svými myšlenkami. Bylo v nich více otazníků, než na začátku. Několik 
následujících nocí jsem nemohla spát. Zdály se mi velmi ošklivé sny. Cítila jsem zimu, strach a zoufalství. 
Máma měla pravdu, byla jsem ještě moc malá na setkání s tak hrůznou minulostí. 
Od mého rozhovoru s dědou uplynulo již několik let. Anonymní informace, které jsem od něj tehdy 
obdržela, jsem rozšířila o další nové poznatky. Události i místa mají svůj název, zločinci i oběti svá 
jména. Vím, že někteří zločinci stanuli před soudem, kde se prokázala jejich vina. Následoval trest, který 
však nikdy nemůže smazat křivdy spáchané na nevinných lidech. 
Dlouho jsem hledala odpověď na všechny otázky. Hledala jsem v knížkách, na internetu i mezi 
pamětníky. Odpověď jsem nenašla. Ale vzpomněla jsem si na dědu, který mi kdysi řekl, že minulost by 
neměla spát, a proto nám klade tolik otázek, abychom zůstali bdělí a nezapomněli na nejtemnější hodiny 
lidstva. 
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ČAS SE ZASTAVIL 
„A slunce vyšlo jim nad hlavou a probudilo jejich stíny, snad víc, než mohli si přát…“ 
Praha 18. 1. 1932 
Jmenuji se Leopold Leichter a narodil jsem se do smíšené křesťansko-židovské rodiny. Moje maminka 
Marie je cukrářka a stále voní skořicí a vanilkou. Umí krásně zpívat. Můj tatínek Leopold je lékař. Jeho 
posláním je zachraňovat lidské životy. Mám ještě sestru Luisu, která zdědila po mamince nejen krásu, ale 
také hudební nadání. Narodil jsem se do šťastné a milující rodiny. 
Citace mého otce Leopolda: „Život je hora, na kterou musíš vylézt, aby ses mohl pořádně rozhlédnout.“ 
Praha 18. 1. 1942 
Dneska slavím desáté narozeniny. Maminka s Luisou mi upekly dort a společně mi zazpívaly. Cítil jsem 
se důležitý a šťastný. Tatínek si mě před časem zavolal a zajímal se, čím bych chtěl v budoucnu být. „To 
je otázka, chci být lékařem jako ty!“ Tatínek nic neříkal, ale já viděl, že ho má odpověď velice potěšila. 
Dneska mi potřepal mužně pravicí a řekl, že mu dělám samou radost: „Učíš se výborně, jsi zodpovědný a 
pečlivý. Jen tak dále.“ Poklepal mi na rameno a předal mi malou krabičku. Otvíral jsem ji s nemalým 
vzrušením. „Jéé, hodinky, ty jsem si strašně přál!“ Tatínek mi je připnul na ruku. Chvíli se na mě díval a 
pak řekl: „Pamatuj si, chlapče, čas se nepočítá na minuty, ale na skutky!“ 
Praha 21. 7. 1942 
Zatkli mého otce za to, že ošetřil postřeleného Žida. Prý ho měl nahlásit gestapu. To by můj táta nikdy 
neudělal. Bojím se o něj. Má být deportován do Malé pevnosti terezínského ghetta. Nevím, jak moc je to 
vážné, ale maminka i sestra plakaly. 
„Hranice strachu začíná tam, kde člověk ponižuje sám sebe.“ 
Praha 7. 11. 1942 
S maminkou a Luisou odjíždíme do Terezína. Všichni mě ujišťují, že to nebude tak zlé. Mám na ruce 
tátovy hodinky a nepřestávám na něj myslet. Od toho zatčení jsme o něm neslyšeli. Drž se, tati, mám tě 
moc rád. Třeba se v Terezíně uvidíme. 
„Náhoda je nehoda osudu.“ 
Terezín 18. 1. 1943 
Dneska mám jedenácté narozeniny. Za poslední rok se stalo tolik smutných věcí. Tatínek je mrtev. 
Dozvěděl jsem se od jeho bratra, který je tu s námi. Prý byl zastřelen na útěku. Nevíme nic bližšího, ale já 
si myslím, že se to stalo před týdnem, protože mi najednou přestaly jít hodinky. Jako by se mi zastavilo 
srdce. Hned jsem věděl, že se stalo něco zlého. Moje sestra Luisa je nemocná. Vykašlává krev a je úplně 
průsvitná. Kéž by tady byl tatínek! Určitě by ji uzdravil. 
Roky jsou listí, co padají do řeky, ale ne pokaždé je uchvátí proud. 
Terezín 27. 3. 1943 
Luisa, má milovaná sestřička je mrtvá. Už mi nikdy nebude zpívat. Je mi smutno. Ach tati, jak ses mýlil. 
Život není hora. Je to propast, kterou mají zaplnit lidská těla. Maminka nemluví a je velmi slabá. V jejích 
očích už nejsou teplá světýlka. Už nesvítí, nehřejí. 
„Úsměv je přepych. Kdo na něj má?“ 
Osvětim 10. 12. 1943 
Otevřela se vrata „dobytčáku“. Konečně se můžeme nadechnout. S maminkou jsme celou cestu seděli 
opřeni o stěnu vagonu a mlčky vzpomínali na krásné chvíle u nás doma. Domov – slovo, které jsem dříve 
používal běžně, se teď bojím vyslovit nahlas. Venku někdo křičí a lidé rychle vystupují. Chystám se také 
ven, ale maminka mě najednou uchopila silně za ruku a strhla na sebe. Objala mě, vzala do dlaní moji 
udivenou tvář a políbila mě na čelo. Vydržel bych tak stát věčně. Její blízkost mi dodávala odvahu. Křik 
venku sílil. Důstojníci SS vyháněli unavené a hladem vyčerpané lidi ven z vagonu. Malé děti plakaly a 
hledaly někoho blízkého. Starým se podlamovala kolena. Všiml jsem si pečlivě upraveného důstojníka, 
který zřejmě všemu velel. Třídil přicházející do dvou skupin. Mlčky ukazoval rukou vpravo nebo vlevo. 
Netušil jsem, co to má znamenat. Mě zavelel jít vpravo, ale maminku posílal doleva. Přitom se usmíval. 
Asi jde o běžné třídění žen, mužů a dětí. V klidu jsem odbočil doprava a mlčky se loučil s maminkou, 
která se řadila do jiné skupiny. 
„Jiný svět není, jiní jsou jen lidé, kteří o něm sní. Snít se ještě smí, když je o čem.“ 
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Blok B2b 18. 1. 1944 
Je mi dvanáct let. Před dvěma lety jsem nemohl radostí ani usnout. Dostal jsem od táty hodinky a máma 
s Luisou zpívaly. Néé! Proč si vlastně oživuji tyhle vzpomínky. K čemu to je? Cítím vztek, bezmoc a 
zároveň lítost. Utírám si slzy a druhou rukou vytahuji z kapsy hodinky, které se mi stále daří skrývat. 
Vždycky se na okamžik zastavily, když mi odešel někdo blízký. Naposledy maminka. Když jsem se 
dozvěděl, že po selekci na rampě odpochodovala skupina vlevo rovnou do plynu, nevěřil jsem tomu. Pak 
jsem se podíval na hodinky – nešly. Třepal jsem s nimi, jako bych se bál toho nejhoršího. Bouchl jsem 
s nimi o dřevěnou palandu, až na nich prasklo sklíčko. Ubohé hodinky. Ubohá maminka. Vzpomněl jsem 
si na naše poslední setkání ve vagoně. Věděla, že je poslední. Hodinky opět začaly tikat. Ptám se, pro 
koho tikají. Mám ještě co ztratit? 
„Srdce je taktovkou lidské duše, bohužel každému hraje v jiném rytmu.“ 
 
Anděl smrti 16. 4. 1944 
Chodí k nám na blok jeden důstojník SS. Myslím, že jsem ho viděl na rampě při selekci, ale nejsem si tím 
jistý. Chová se velmi přátelsky. Bere si zdejší děti na klín, směje se s nimi a někdy si je odvádí s sebou. 
Mají se u něj prý lépe. Včera se na mě také usmíval. Prozradil nám, že je lékařem. Zaujalo mě to. Řekl 
jsem mu o svém otci, jaký byl výborný lékař. Doktor Mengele – tak se totiž ten důstojník jmenuje - mě 
pozval do své laboratoře. Něco takového jsem nikdy neviděl. Tolik moderních přístrojů: vůbec jsem 
netušil, k čemu jsou. Doktor si všiml, že jsem moc bledý. Slíbil, že mi hned pomůže. Dostanu transfúzi. 
Malinko se bojím, ale nechci dávat najevo strach. Jsem přece syn lékaře. V ruce držím tátovy hodinky. 
Nejdou. Můj čas se zastavil. 
„…pak slunce minulo Zemi, přestalo svítit, přestalo hřát.“ 
 
 
Karolína Peřinová 
Soutěž Daniel, 1. místo 
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Seznam žáků ve školním roce 2010/2011 
 
 
Třída:   1.A 
Třídní učitel:  Mgr. Světlana Kropáčová 

Adamová Kristýna 
Blažková Adéla 
Butorová Kateřina 
Hiklová Petra 
Jarošová Michaela 
Kacrová Tereza 
Karasová Aneta 
Kocurková Hana 
Kubová Anna 
Machalová Anna 
Mohler Jakub 
Nezhyba Libor 
Nezhybová Kristýna 
Nezhybová Veronika 
  
     

Obšelová Petra 
Prachařová Tereza 
Ptáčníková Karina 
Schovánek Patrik 
Smital Marek 
Spousta František 
Suchá Hana 
Šalamoun Patrik 
Šulová Klára 
Urbášek Jan 
Zavadilová Tereza 
Zezulová Vendula 
Žůrek Jakub 
  
  
   

 
 
 
Třída:   2.A 
Třídní učitel:  Mgr. Aleš Langer 

Miloš Bajaník 
Václav Crhonek 
Kristýna Grobelná 
Hana Hyánková 
David Hýbl 
Jakub Jurník 
David Kacr 
Alžběta Kallerová 
Přemysl Král 
Michaela Kučerová 
Miroslav Kyselý 
Radim Lukas 
Barbora Maňásková 
Pavlína Mniazgová 
Filip Novák 
Žaneta Nováková    

Martina Ošťádalová 
Adam Petřík 
Petr Ptáček 
Martin Richter 
Lenka Rýznarová 
Pavel Schovánek 
Anna Sokolová 
Nikola Šimková 
Kateřina Šindelářová 
Marie Vařeková 
Lenka Vavrdová 
Radek Veselka 
Eva Vogelová 
Jakub Vozar 
Monika Vránová 
Nina Zivčáková  
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Třída:   3.A 
Třídní:   Ing. Hana Menclová   

Dominik Absolon  
Kateřina Coufalová  
Sylva Dřímalková  
Filip Gigal  
Lukáš Greif  
Nela Hoffmannová  
Jaroslav Horníček  
Martin Kantor  
Anna Königová  
Zdeňka Kovaříková  
Nikola Kožoušková  
Jakub Lorenc  

 
 
 
 

Kateřina Losíková  
Marie Martinů  
Veronika Navrátilová  
Klára Nesvadbová  
Sandra Petrášová  
Lucie Prachařová  
Lukáš Sova  
Veronika Šmoldasová  
Jan Vidlař  
Barbora Vlková  
Jitka Vychodilová  

 
 

 
 
 
Třída:   3.B 
Třídní:   Mgr. Dana Kropáčová 

Anna Balcárková  
Pavlína Bartoňková  
Kristýna Dolínková  
Šárka Dostálová  
Kamila Dudová  
Jana Gajdošíková  
Petr Havlíček  
Andrea Keitzlová  
Hana Kočnarová  
Marcel Konečný  
Radek Kopiček  
Gabriela Krejčí  
Jaromír Mlčoch   

Vendula Nováková  
Kateřina Odstrčilová  
Alena Oháňková  
Petr Pochylý  
Jana Poučová  
Veronika Purová  
Josef Rábek  
Veronika Richterová  
Petr Schovánek  
Radka Šindlerová  
Kateřina Šolcová  
Michal Václavek  
Kateřina Zaoralová   
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Třída:   4.A 
Třídní učitel:  Mgr. Karel Tesař 

Zuzana Baranová  
Klára Blažková  
Veronika Burešová  
Jana Bušfyová  
Jitka Dubová  
Ondřej Frydrych  
Jana Grohmannová  
Lukáš Hejníček  
Martina Hrušková  
Ondřej Januš  
Denisa Janušová  
Nicole Kainová  
Karolína Kopíčková  
Lucie Kubilková   

Šárka Kyselá  
Martin Lachnit  
Jaroslav Nečesal  
František Prášil  
Martina Punčochářová  
Lenka Rotterová  
Daniela Rybová  
Marian Staněk  
Kateřina Vašíčková  
Michaela Vorlová  
Marie Vykydalová  
David Wiedermann  
Petr Zborník  

 Lukáš Jizba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Třída:   4.B 
Třídní učitel:  Mgr. Martin Váňa 

Kristýna Bezděková  
Lenka Brázdilová  
Ivana Czabeová  
Barbora Drlíková  
Pavla Dvořáková  
Viktor Genčur  
Markéta Habáňová  
Zuzana Hiklová  
Daniela Husičková  
Jaroslav Kania  
Pavlína Listíková  
Martin Luža  
Zuzana Manethová   

Petr Melicherík  
Iveta Navrátilová  
Minh Nguyen Tuan  
Karolína Pikalová  
Veronika Rábková  
Jiří Sedláček  
Zdeněk Studený  
Iveta Suchá  
Markéta Šestáková  
Stanislava Škrabalová  
Petr Velinský  
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Třída:   Prima 
Třídní učitel:  Mgr. Gabriela Strašilová 

Bednářová Markéta 
Černý Dominik 
Dlouhá Lenka 
Drábek Rostislav 
Gonšenicová Marie 
Gottwald Lubomír 
Hron Hugo 
Jarolím Kryštof 
Kratochvílová Barbora 
Malíková Karolína 
Mikula Dominik 
Navrátilová Vendula 
Ondrášková Jana 
Opichalová Klára 
  
   

Orságová Michaela 
Polák Vojtěch 
Poštulková Kateřina 
Ratschker Roman 
Schuster Svatoslav 
Šromová Jitka 
Švéda Pavel 
Tylšarová Natálie 
Válková Jana 
Vašíčková Eliška 
Vomáčka František 
Výkruta Tomáš 
Weigel Tomáš 
Wrnatová Anna 
Zdražilová Alžběta 
  
   

 
 
 
 
 
Třída:   Sekunda 
Třídní učitel:  Mgr. Drahomíra Drlíková 

Andrea Balcárková 
Oldřich Bittner 
Klára Čechová 
Daniel Čikl 
Martin Holínek 
Eliška Hyánková 
Karolína Ivanecká 
Barbora Kallerová 
Michal Kern 
Brian Knápek 
Merlin Knápek 
Martin Konrád 
Štěpán Kořalka 
Gabriela Kořalková 
Jan Langr 
Vladimír M. Mohapl  

Kristýna Perná 
Patrik Piska 
Patrik Polách 
Tereza Poštulková 
Lukáš Spurný 
Jan Straka 
Lucie Suchá 
Nikola Šemberová 
Nikola Šimčíková 
Dominika Šmoldasová 
Karolína Špičková 
Štěpán Šumpík 
Martin Šváb 
Matěj Unzeitig 
Eva Veselíková 
Eliška Záhorová 
Markéta Zouharová  
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Třída:   Tercie 
Třídní učitel:  Mgr. Daniela Stonová 

Jan Bartoněk  
Adam Bubeník  
Michaela Cinegrová  
Jiří Dorušák  
Marek Hübner  
Lucie Husičková  
Jiří Knob  
Michaela Koutná  
Veronika Králová  
Karel Kramář  
František Kučera  
Jan Kunst  
Michaela Ledrová  
Vlastimil Mílek  
Kamil Mráz  
Michal Muzikant   

Veronika Novosadová  
Františka Orságová  
Patrik Pastorek  
Karolína Peřinová  
Jitka Přivřelová  
Kristýna Romanová  
Dominik Rössl  
Gabriela Rozehnalová  
Tomáš Siřinek  
Tereza Skopalová  
Jan Spurný  
Radek Strašil  
Gabriela Strašilová  
Monika Šenková  
Šárka Šenková  
Karel Šotola  
Ondřej Vachutka   

 
 
Třída:   Kvarta 
Třídní učitel:  RNDr. Zuzana Kopečná Voglová 

Jiří Antes  
Jana Bahúlová  
Natali Bruštíková  
Barbora Doležalová  
Jana Dostálová  
Kateřina Galdová  
Eva Gottwaldová  
Klára Hájková  
Anna Holcová  
Aneta Kernová  
Ondřej Kobza  
Martina Kožíšková  
Jiří Křivák  
Barbora Lukešová  
Nikola Niklová  
Marie Osičková   

Kateřina Ovčiariková  
Dominika Pastorková  
František Pavelka  
Zdeňka Poláchová  
František Pospíšil  
Vendula Přibylová  
Veronika Radilová  
Jana Sedláčková  
Monika Schönová  
Anežka Straková  
Aleš Šumpík  
Kateřina Švábová  
Diana Urbášková  
Mariana Vašíčková  
Simona Zborníková  
Radovan Zeman  
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Třída:   Kvinta 
Třídní učitel:  Mgr. Eva Vachutková 

Matouš Cigánek   
Ladislav Drábek   
Tomáš Heřmanovský  
Vojtěch Janoušek   
Matěj Konečný   
Vladimír Konrád   
David Kozák   
Martin Král    
Anežka Kropáčová   
Eliška Lukášová   
Eliška Muzikantová  
Jiří Navrátil    
 

Michal Neckař   
Klára Němečková   
Veronika Pánková   
Denisa Petříková   
Vítězslav Rebl   
Barbora Součková   
Ludmila Švábeníková  
Kateřina Švédová   
Sabina Urbášková  
Jiří Všetula    
Matěj Vyhnánek   
   

 
 
Třída:   Sexta 
Třídní:   Mgr. Jaromíra Lónová 

Edgar Cinegr   
Vendula Cupalová   
Pavel Červinka   
František Hájek   
Hana Hanáková   
Martin Homola   
Lukáš Janáček   
Jan Kohout    
Zuzana Krejčí   
Eva Kupková   
Radim Lisa    
Dobromila Malíková  
Markéta Müllerová  
Radka Müllerová   
Jan Novotný    
Martin Novotný   
 

Karel Nykl    
Martina Pluskalová  
Veronika Poštulková  
Pavla Punčochářová  
Michaela Říhová   
Kristýna Schenková  
Martin Spurný   
Čeněk Škarda   
Michal Tomeček   
Karolína Vrzalová   
Zuzana Zelenská   
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Třída:   Septima 
Třídní:  Mgr. Iveta Novotná 

Stanislav Doležal   
Jakub Dvořák   
Tomáš Fordey    
Monika Jarmarová   
Andrea Kolcunová   
Ondřej Kropáč   
Zuzana Kropáčová   
Marie Mádrová   
Andrea Melicheríková  
Veronika Pavelková  
Libuše Pechová   
 

Veronika Schőnová  
Aneta Schulzová   
Aneta Šimčíková   
Markéta Šinglovičová  
Hana Wrnatová   
Kateřina Záhorová   
Kristýna Zatloukalová  
Iveta Zemanová   

 
 

 

 
Třída:   Oktáva 
Třídní:  Mgr. Miroslav Komsa 

Jan Axman    
Dominika Balátková   
Jaroslav Bartuněk    
Milan Bednář    
Dominik Benda    
Jolana Bruštíková    
Hana Hanyášová    
Jakub Hodulák    
Tomáš Chlup    
Pavel Klimeš    
Karel Král     
Michaela Langerová  
Lucie Lukášová    
Filip Lukeš     
Karolína Mašková    

Petra Matějková    
Eliška Mniazgová    
Eliška Nevěřilová    
Tomáš Novák    
Daniel Pecher   
Markéta Rašková    
Michaela Riedlová    
Lenka Skácelová    
Michaela Švédová    
Kristýna Vitásková   
Lucie Zanášková   
Lukáš Zeizinger    
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Sponzoři plesu Gymnázia Uničov 2011 
 
 

1. ADV - agentura Martin Červinka Uničov 
2. Autodoprava František Kubilka Troubelice  
3. Bohumil Baran Dlouhá Loučka 
4. Cukrárna Bohuňovice 
5. Emos Šumperk  
6. Emos trading a.s. Uničov 
7. Fitness Club Uničov – Libor Hanyáš  
8. Gaudolino Uničov 
9. Hexpol Uničov 
10. Jan Blechta Libina 
11. Hračkářství Hrdlička Medlov  
12. Kosmetické služby – Andrea Polýnková Uničov 
13. KRAKEN ̀S spol., s.r.o. Uničov 
14. Květinka Eliška Uničov 
15. Lékárna U Alberta Litovel  
16. Lékárna U Salvatora Uničov 
17. Lessafre Olomouc  
18. Litolab, spol. s.r.o. Chudobín 
19. Manželé Bendovi Uničov  
20. Manželé Poláchovi Šternberk  
21. Manželé Romaněnkovi Uničov  
22. Marek Dostál DiS. Uničov 
23. Melites, spol. s.r.o. Medlov 
24. Město Uničov  
25. Mgr. Martin Váňa Olomouc 
26. Myslivecké sdružení Medlov 
27. Noen a.s. Uničov  
28. Obec Troubelice 
29. Pěstitelská pálenice Veleboř 
30. Petr Hejníček Uničov  
31. Pharmaland lékárna Uničov 
32. REOP Šumvald  
33. Rodina Burešova Šternberk 
34. Sdružení podnikatelů STU-LA-KO Králová 
35. SRPŠ Gymnázium Uničov  
36. Tagros a.s. Troubelice  
37. Tekro, spol. s.r.o. Nová Dědina  
38. Tiskárna Budík Šternberk 
39. Tiskárna Nový Malín  
40. Truhlářství Jiří Sklenář Štarnov  
41. Truhlářství Medlov  
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42. Truhlářství Punčochář Uničov  
43. Zahradnictví Václav Kotek Bohuňovice  
 


