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Slovo úvodem 
 

(z projevu ředitele školy Mgr. Romana Riedla na slavnostním zakončení školního roku 

 dne 28. 6. 2012 ) 

 

 

V minulém školním roce proběhla celá řada přednášek, besed, exkurzí a zájezdů. 

Za všechny zmíním návštěvu školního orchestru v Německu a besedy s poslankyní 

Andrýsovou a europoslancem Březinou. V rámci projektu Comenius TATU vyjeli 

někteří naší studenti reprezentovat školu do Francie a do Německa.  Zájemci o dějepis 

byli zase na exkurzi až v Římě. V září naše škola pořádala již druhou Mezinárodní 

studentskou vědeckou konferenci, která se setkala s velkým ohlasem, a my doufáme, že 

úspěchu dosáhnou naši studenti i v dalším ročníku, který se bude konat na Ukrajině.  

Co se kultury týče, ani v té jsme letos nezaháleli. Školní orchestr a sbor pro nás 

připravil krásný vánoční koncert, studenti maturitních ročníků tradiční studentskou 

lyru a ples. Studentský parlament nám zpestřil zdi školy galerií Dobrý den, maškarními 

dny a včera vydařenou grillparty. Myslím, že se povedl i Den otevřených dveří 

okořeněný mikulášským jarmarkem. 

 

V tomto školním roce jsme slavili spoustu skvělých úspěchů ve školních, okresních, 

krajských, ale i celostátních a mezinárodních soutěžích. Nemám šanci vyjmenovat 

všechny, ale k těm největším patřích oceněnění Štěpána Kořalky z tercie v celostátní 

výtvarné soutěži a postup do mezinárodního kola, kde byl úplně nejvíc nejlepší a získal 

zlatou medaili. Skvělé první místo v celostátní soutěži Daniel získala Monika Jarmarová 

z oktávy a také Karolína Peřinová z kvarty, která rovněž vybojovala druhé místo 

v krajském kole výtvarné soutěže Evropa ve škole. Partik Schovánek ze 2.A vyhrál 

senzační druhé místo v krajském kole Matematického klokana a Zuzana Krejčí 

ze septimy obsadila špičkové druhé místo v celostátním kole olympiády z ruského 

jazyka a první místo v krajském kole soutěže Puškinův památník. Naši sočkaři byli 

taktéž velmi úspěšní. Za všechny zmíním aspoň Dobromilu Malíkovou, která získala 

v krajském kole 1. místo a v kole celostátním byla druhá. Jak vidíte úspěchy byly 

skutečně obrovské a bylo jich mnohem víc. Všem dříve jmenovaným, ale také všem 

ostatním, kteří úspěšně reprezentovali naši školu, děkuji a srdečně gratuluji. 

 

Ano, školní rok 2011/2012 byl velice plodný a úspěšný, ale uštědřil nám také velikou 

ránu. Navždy nás opustila bývalá ředitelka Gymnázia Uničov, paní Hana Šipulová. 

Na škole působila celých 36 let, a je težké se s takovou ztrátou srovnat.  
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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. 2012): 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: 

Mgr. Leopold Kropáč, předseda 

Ing. Michal Antes  

 

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 2011/2012 
  

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. 2 platné od 1. 9. 2011) 

 V., VI., VII. - podle Školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň osmiletého 

gymnázia platného od 1. 9. 2009 (ve znění aktualizace č. 1 platné od 1. 9. 2011) 

 

2.  7941K801 Gymnázium, denní studium, délka studia 8 roků 

 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, 3.A - podle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium 

platného od 1. 9. 2009 (ve znění aktualizace č. 1 platné od 1. 9. 2011) 

                   

4.   7941K401 Gymnázium, denní studium, délka studia 4 roky 

 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, 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,  

               Seminář z matematiky, Španělský 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 



 10 

Nepovinné předměty a kroužky  
  

 

Předmět   Třída  Počet hodin 

 

Projektový seminář  2.A, VI.   1 

  

 

 

 

Přehled nabízených 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 

Sportovní hry 

Horolozectví 

Florbal 
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Učební plán 2011/2012 
 

  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 1 0 2 2 1 0 

M 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 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+1/2 0 2+1/2 2+1/2 2+1/2 0 

Bi 2 2+1/2 2 1 2+1/2 2+1/2 2 2 2+1/2 2+1/2 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, septimu, 1.A, 2.A a 3.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 4.B    

5 Bm Mgr. Jana Bermellová Z - RJ - Ag     

6 Dk Mgr. Drahomíra Drlíková Č - N III.  předseda PK ČJ  

7 Ch Mgr. Radim Chmelík OV - ZSV - N  
školní metodik prevence, 

výchovný poradce 

8 K Mgr. Kamila Klimešová Ag - Č    

9 Ko Mgr. Miroslav Komsa F - IVT I. předseda PK F 

10 Kp Mgr. Dana Kropáčová M - Ch  předseda PK Ch  

11 Kr Mgr. Světlana Kropáčová Č - Ag 2.A   

12 Kb Mgr. Vladimír Kubíček TV   předseda PK TV 

13 Kv Mgr. Věra Kubíčková VV - RJ   předseda PK EV 

14 Kx Mgr. Milan Kux F - IVT    předseda PK IVT, správce sítě 

15 Lg Mgr. Aleš Langer Č - D 3.A  předseda PK D 

16 Lo Mgr. Jaromíra Lónová D - RJ VII. předseda PK RJ 

17 Lt Mgr. Zuzana Loutocká HV - N - RJ   předseda PK NJ 

18 M Ing. Hana Menclová ZE - Ag 4.A   

19 No Mgr. Iveta Novotná Č - Fr VIII. předseda PK FJ,LA 

20 Op Mgr. Renáta Opichalová Bi - Ch   

21 Po Mgr. Martina Poláchová Bi - TV    

22 Rb PaedDr. Marta Rábková Č - HV     

23 St Mgr. Helena Staruchová Ag - F - Ch 1.A  předseda PK AJ 

24 Sn Mgr. Daniela Stonová Bi - Z - Fr IV.   

25 S Mgr. Libuše Stránská Č - Ag     

26 Sš Mgr. Gabriela Strašilová Bi - Z - RJ II. předseda PK Bi, Z 

27 T Mgr. Karel Tesař M - F  V.   

28 Va Mgr. Eva Vachutková Č - ZSV VI.   

29 Vn Mgr. Martin  Váňa D - La    

30 Vš Mgr. Eva Vašíčková TV     

31 Vg RNDr. Zuzana 
Kopečná 

Voglová 
M - F  předseda PK M 

32 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 0,7 

4. Pavel Hodulák  správce TV haly DPČ 

5. Jaroslav Šlancar  školník-údržbář 1 

6. Kateřina Bajerová  uklízečka  0,65 

7. Pavla Navrátilová  uklízečka  0,9 

8. Lenka Hübnerová  uklízečka  0,9 

9. Karla Hybrantová uklízečka 0,75 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 
2011/2012 

 

 

Přehled akcí DVPP: 

 

Kubíček Vladimír 

Sdružení SPORT A 

VĚDA, Prostějov 

Moderní trendy výuky TV v tradičních 

zemích EU 

Bermellová Jana Descartes Svratouch Vývojové změny v anglické gramatice 

Novotná Iveta Metodica Brno 

Testovací nástroje a jejich využití ve 

výuce CJ 

Staruchová Helena Metodica Brno 

Aktivity a metody pro rozvoj 

jazykových dovedností 

Zbořilová Ludmila 

Sluňákov, Horka 

n/Moravou 

Krajská konference škol OK rozvíjejících 

ekologickou výchovu v roce 2011 

Stonová Daniela 

Ostravská univerzita 

Ostrava Francouzský jazyk a literatura pro SŠ 

Zbořilová Ludmila IRIS Prostějov Škola pro udržitelný život …. (EVVO) 

Chmelík Radim EDUKOL Olomouc Projektové řízení 

Chmelík Radim EDUKOL Olomouc Projektové řízení 

Tesař Karel NIDV Olomouc Školní maturitní komisař 

Zbořilová Ludmila KEV Olomouc 

III. Setkání koordinátorů ekologické 

výchovy OK 

Novotná Iveta METODICA Brno 

Rozdílné úrovně ve výukové skupině 

(cizí jazyky) 

Staruchová Helena METODICA Brno 

Rozdílné úrovně ve výukové skupině 

(cizí jazyky) 

Slezák Vladimír NIDV Olomouc Konference projektu Cesta ke kvalitě 

Slezák Vladimír INFRA Stařeč 

Studium pro koordinátory ŠVP - 

eLearning 

Kubíčková Věra Scholaservis Olomouc Barevné kouzlo 

Loutocká Zuzana Descartes Svratouch Internet im Deutsch unterricht 

Kux Milan 

Computer Agency, 

Brno MS Windows 2008 server 

Chmelík Radim EDUKOL Olomouc Projektové řízení 

 

Celkové náklady na DVPP ve školním roce 2011/2012 činily 29 015 Kč. 
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Hospodaření školy 
 

 

V uvedeném období bylo hospodaření školy zaměřené na splnění požadavku 

vyrovnaného rozpočtu, dále byla uskutečněna plánovaná rekonstrukce fyzikální 

učebny. V rámci projektu PROŠ – programování do škol byla  vybavena jedna učebna 

novou výpočetní technikou. 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 2011/2012 

 

Celkové náklady od 1.9.2011 – 31.12.2011 7.127.827 Kč 

- z toho mzdové 3.850.884 Kč 

- z toho sociální + zdravotní pojištění 1.327.653 Kč 

- z toho odvody na FKSP      24.075 Kč 

 

 

 

Celkové náklady od 1.1.2012 – 30.6.2012 8.813.875 Kč 

- z toho mzdové 5.330.797 Kč 

- z toho sociální + zdravotní pojištění 1.770.452 Kč 

- z toho odvody na FKSP      49.229 Kč 

 

Všechny přidělené prostředky byly vyčerpány a to v souladu se závaznými ukazateli.  
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Časový plán školního roku 2011/2012 
 

 

Září:  

1.9. - zahájení školního roku 

2.9. - 8:10 - 9:45 - předání učebnic I (Ko) 

2.9. - 8:00 - maturitní zkoušky - učebna č. 13 

2.9. - 14:15 - burza učebnic - učebna č.7 (Ba) 

12.9. - osvobození a úlevy z TV, ZPS 

15.9. - 21.9. - písemné zkoušky společné části MZ na spádové škole 

19.9. - 23.9. - Letní škola pro talentované studenty Václavov 

20.9. - 9:00 - 2. mezinárodní vědecká studentská konference - MKZ 

23.9. - jaderná a přečerpávací elektrárna Dukovany, Dalešice - FS, MFS 

(Vg, T) 

28.9. - státní svátek 

 

Další exkurze: Městská knihovna Uničov - I (Dk), 1.A (S) 

   Vědecká knihovna Olomouc - DS 3. roč., VII (Lg) 

   Carnuntum a Moravské pole - 2.A, VI, La, DS 3. a 4. roč. (Vn, Lg) 

 

Říjen:    

9.10. - 13.10. - projektová schůzka Comenius TATU - Paříž (M, Kr) 

12.10. - 14.10. - literární a historická exkurze Praha - 4.B, VIII (Bk, No, Lo) 

17.10. - 21.10. - návštěva partnerské školy v Německu (Lt, Ch, školní 

orchestr) 

19.10. - 21.10. - literární a historická exkurze Praha - 4.A (Lg, M) 

26.10. - 27.10. - podzimní prázdniny 

28.10. - státní svátek 

31.10. - Haloween - 5. vyučovací hodina I, II 

 

Další exkurze: čistírna odpadních vod - II, III (Zb, Kp) 

   P-centrum Olomouc - I, II, III, IV  

 

Listopad: 

3.11. - GAUDEAMUS Brno - maturitní ročníky  

9.11. - do 12:00 - zapsat hodnocení žáků za 1. čtvrtletí do systému I - škola 

10.11. - 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 

do 16.11. - odevzdat přihlášky na umělecké VŠ - Mgr. Chmelík 

17.11. - státní svátek 

18.11. - ředitelské volno 

21.11, 23.11, 25.11. - Den Díkůvzdání - v rámci AgK 
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23.11. - 24.11. - SCHOLARIS Olomouc - prezentace středních škol  

 

Další exkurze: Francouzské centrum Olomouc - VII (Sn)             

 

Prosinec:   

7.12. - 14:00 - 18:00 - Den otevřených dveří  

- 16:00 - informační beseda o studiu na Gymnáziu v Uničově 

12.12. - generální zkouška pěveckého sboru v Koncertní síni (Rb, Lt)  

13.12. - inventarizační soupisy 

13.12. - 17:00 - Vánoční koncert v Koncertní síni (Lt, Rb) 

16.12. - filmové představení - po 2. vyučovací hodině 

16.12. - závěr kalendářního roku (St, Kr, K, M) 

19.12. - nácvik na Studentskou lyru - 4. roč. 

20.12. - Studentská lyra  

21.12. - 22.12. - ředitelské volno 

23.12. - 2.1. - vánoční prázdniny 

 

 

Leden: 

2.1. - 8.1. - LVK Kunčice - II (Kb, Po, Vš) 

3.1. - zahájení výuky 

13.1. - ples SRPŠ v 19:00 hod. 

15.1. - 21.1. - LVK Kunčice - 1.A, V (Kb, Po, Vš) 

23.1. - do 16:00 - vyplnit klasifikační archy 

26.1. - 14:10 - klasifikační porada (pololetní) 

27.1. - Den Holocaustu - DS (Lg, Lo) 

30.1. - do 10:00 - vysvědčení k podpisu 

31.1. - předávání vysvědčení 

 

Další exkurze: archeologické vykopávky, Katedra historie FF UP Olomouc (Lo, Lg) 

 

Únor:  

3.2. - pololetní prázdniny 

do 17.2. - odevzdat zbývající přihlášky na VŠ (Mgr. Chmelík) 

 

Další exkurze: Teoretické ústavy LF UP Olomouc - BiS 4. roč. (Po)   

 

 

Březen: 

5.3. - 11.3. jarní prázdniny 

29.3. - 14:30 - oslava Dne učitelů (T, Ko, Kx) 

 

Další exkurze:  Dny francouzské kultury - výběr školy (No) 
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Duben: 

5.4. - 6.4. - velikonoční prázdniny 

9.4. - Velikonoční pondělí 

14.5. - 18.5. - STK Kunčice - VII  (Kb, Po, Vš) 

18.4. - do 12:00 - zapsat hodnocení žáků za 3. čtvrtletí do systému I - škola   

19.4. - 14:10 - hodnotící porada, 16:00 - třídní schůzky 

do 20.4. - odevzdat maturitní otázky profilové části 

23.4. - přijímací zkoušky do osmiletého a čtyřletého studia (1. kolo,  

1. termín) 

24.4. - přijímací zkoušky do osmiletého a čtyřletého studia (1. kolo,  

2. termín) 

24.4. - do 14:00 vyplnit klasifikační archy 4.A, 4.B, VIII 

25.4. - 9:45 - klasifikační porada 4.A, 4.B, VIII 

27.4. - předávání vysvědčení ve 2. vyučovací hodině 4.A, 4.B, VIII 

30.4. - ředitelské volno 

 

Další exkurze: Festival gymnázií Otrokovice (Rb) 

   Řím - výběr školy (Vn, Lo) 

 

Květen: 

 2.5. - 7.5. - závěrečná projektová schůzka Comenius TATU - Německo 

2.5. - 4.5. - didaktické testy a písemné práce společné části maturitní 

zkoušky - 4.A, 4.B, VIII 

7.5. - 18.5. - studijní volno 4.A, VIII 

7.5. - 25.5. - studijní volno 4.B 

21.5. - 25.5. - ústní maturitní zkoušky společné i profilové části - 4.A, VIII 

28.5. - 31.5. - ústní maturitní zkoušky společné i profilové části - 4.B 

 

Další exkurze: Arcidiecézní muzeum Olomouc - 2.A, VI (Kv, Rb) 

 

Červen: 

4.6. - 8.6. - STK Kunčice - 3.A (Kb, Po, Vš) 

18.6. - 16:00 - informativní schůzka s rodiči budoucích studentů 1.A a I 

8.6. - generální zkouška orchestru v Koncertní síni (Lt) 

8.6. - 16:00 - předávání maturitních vysvědčení v Koncertní síni 

20.6. - do 12:00 - vyplnit klasifikační archy  

21.6. - pěvecká soutěž 

22.6. - sportovní den 

25.6. - odevzdání učebnic nižšího gymnázia 

25.6. - 12:30 - klasifikační porada 

26.6. - školní výlety 

27.6. - generální zkouška sboru a orchestru v Koncertní síni (Rb, Lt) 

27.6. - úklid školy, filmové představení 

28.6. - do 9:00 - vysvědčení k podpisu 
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28.6. - 8:00 - třídnická hodina 

 - 9:00 - ukončení školního roku v Koncertní síni 

28.6. - 14:00 - závěr školního roku (Kv, Kb, Vš, Po) 

29.6. - předávání vysvědčení 

         - 9:00 - provozní porada 

 

Další exkurze: výměnný pobyt Ukrajina - výběr školy (Lo) 

pivovar Litovel - 3.A, VII (Kp, Zb) 

 

1.7. - 31.8. - hlavní prázdniny 

 

 

 

Termíny provozních porad:  vždy ve 14:10 hod. 

 

15.9.2011 

13.10.2011 

1.12. 2011 

16.2.2012 

15.3.2012 
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Přijímací řízení 

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého 

gymnázia se konalo dne 23. 4. 2012 (1. termín) a 24. 4. 2012 (2. termín). 

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia  se konalo dne 25. 5. 2012. 

3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia se konalo dne 31. 8. 2012. 

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 %) 

 u zahraničních uchazečů je jediným kritériem výsledek testu OSP (váha 100 %) 

 
 

Počty uchazečů přihlášených a přijatých ke studiu 
ve školním roce 2012 - 2013 

 

Studijní obor   Kód  Přihlášeno Přijato Odevzd. ZL 

Gymnázium, osmileté studium 7941K81 32  32  28 

Gymnázium, čtyřleté studium 7941K41 43  42  20 
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Maturitní zkoušky 
 

 

Komise ústních zkoušek profilové části: 

 

Třída 4.A 

Třídní učitelka:  Ing. Hana Menclová 

Předsedkyně:  Mgr. Lenka Pospíšilová – Slovanské gymnázium Olomouc 

Místopředsedkyně: RNDr. Zuzana Kopečná Voglová 

Termín:    21. 5. - 23. 5. 2012  
 

Třída 4.B 

Třídní učitelka:  Mgr. Hana Bartoňková 

Předseda:   Mgr. Petr Spáčil – Slovanské gymnázium Olomouc 

Místopředseda:  RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 

Termín:   28. 5. - 31. 5. 2012 

 

Třída VIII.  

Třídní učitelka:  Mgr. Iveta Novotná 

Předseda:   Mgr. Martin Pospíšil – Slovanské gymnázium Olomouc 

Místopředseda:  Mgr. Miroslav Komsa 

Termín:   21. 5. - 23. 5. 2012 
 

 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek (společná i profilová část): 

 
Třída   Poč. stud.  S vyznam.  Prospělo Nekonalo  Neprospělo   

4.A  23  5  14  0   4   

4.B  27  7  17  1   2   

VIII.  19  12  7  0   0   

celkem 69  24  38  1   6   
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Umístění absolventů 2011/2012 
  

Maturanti své studijní úsilí ve školním roce 2011/2012 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 i 

v letošním roce úspěšně prošli novým modelem státní maturity. Přes možné obavy 

studentů a jejich rodičů zvládli maturanti nový systém ověřování středoškolských 

znalostí bez větších problémů. Podobně jako předchozí školní rok mnoho studentů 

maturitního ročníku absolvovalo přijímací řízení formou Národních srovnávacích 

zkoušek (NSZ), ke kterým přistupuje stále více vysokých škol. Malá část studentů kvůli 

neúspěchu při přijímacím řízení zvolila možnost pomaturitního studia na jazykových 

školách, případně pracovní činnosti u nás či v zahraničí. Přehled umístění absolventů 

lze vyčíst z následujících grafů: 

Umístění absolventů 4.A
VŠ ekonomicko-

manažerský směr; 

2

VŠ humanitní 

směr; 6

VŠ přírodovědný 

směr; 3

VŠ technický směr; 

3

VOŠ; 3

jazyková škola; 2

praxe, jiné; 5

 
 

Umístění absolventů 4.B
praxe, jiné; 3

VŠ přírodovědný 

směr; 8

VŠ humanitní 

směr; 3

VŠ ekonomicko-

manažerský směr; 5

VŠ technický

 směr; 5

VOŠ; 1

jazyková škola; 2
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Umístění absolventů oktávy

VŠ humanitní 

směr; 7
VŠ přírodovědný 

směr; 5

VŠ technický směr; 

3

VŠ ekonomicko-

manažerský směr; 

3

VOŠ; 0

jazyková škola; 0

praxe, jiné; 1

 
 

 

 

Celkem VŠ ekonomicko-

manažerský směr; 

10; 14%

VŠ humanitní směr; 

16; 22%

VŠ přírodovědný 

směr; 16; 23%

VŠ technický směr; 

11; 16%

VOŠ; 4; 6%

jazyková škola; 4; 

6%

praxe, jiné; 9; 13%

 

 

 

 

Maturantům přejeme úspěšný start do akademického roku 2012/2013! 

 

 

 

Mgr. Radim Chmelík 

výchovný poradce 
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Rekapitulace prospěchu a absence – školní rok 2011/2012 
 

 
  1. pololetí 2. pololetí 

Celkový počet:  žáků 342 342 

 dívek 204 204 

 chlapců 138 138 

 

 

Prospěch 

 1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků s vyznamenáním 133 128 

Počet žáků, kteří prospěli 195 207 

Počet žáků, kteří neprospěli     8     3 

Počet žáků, kteří nebyli klasifikováni     5     3 

Počet žáků, kteří neprospěli,nebyli klasifikováni    1     1 

Průměr prospěchu za školu 1,73 1,77     

 

 

Absence 

 1. pololetí 2. pololetí 

Celková absence za školu 15 733 19 575 

Absence omluvená 15 724 19 550 

Absence neomluvená         9       25 

PPrrůůmměěrr  aabbsseennccee  zzaa  šškkoolluu            4466,,4499                  5566,,6655  
 



 25 

Přehled prospěchu a absence za školní rok 2011/2012 
 

1. Prospěch 

 

Třída 
Třídní 
učitel 

p
o

lo
le

tí
 

p
o

č
e
t 

ž
á
k
ů

 

c
h

la
p

c
ů

 

d
ív

e
k

 

p
rů

m
ě
r 

v
y
z
n

a
m

e
n

á
n

í 

p
ro

s
p

ě
l 

n
e
k
la

s
if

ik
o

v
á
n

o
 

 n
e
p

ro
s
p

ě
l 

n
e
p

ro
s
p

ě
l 

a
 

n
e
k
la

s
if

ik
o

v
á
n

 

prima Komsa  
I 29 13 16 1,28 21 8    

II 29 13 16 1,39 18 11    

sekunda Strašilová 
I 29 13 16 1,53 15 14    

II 29 13 16 1,59 13 16    

tercie Drlíková 
I 30 14 16 1,47 16 14    

II 30 14 16 1,52 17 13    

kvarta Stonová 
I 33 18 15 1,66 13 20    

II 33 18 15 1,67 14 18  1  

1.A Staruchová 
I 22 5 17 1,56 10 11 1   

II 22 5 17 1,60 11 11    

kvinta Tesař 
I 20 4 16 1,63 6 13 1   

II 20 4 16 1.69 7 13    

2.A 
Kropáčová 

S. 

I 26 8 18 1,80 11 12 1 2  

II 26 8 18 1,87 10 14 1 1  

sexta Vachutková 
I 26 15 11 1,86 6 20    

II 26 15 11 1,80 8 18    

3.A Langer 
I 31 15 16 2,02 5 24 1 1  

II 31 15 16 2,05 6 23 1 1  

septima Lónová 
I 27 13 14 1,71 11 16    

II 27 13 14 1,69 11 15 1   

4.A Menclová 
I 23 8 15 2,51 1 20  2  

II 23 8 15 2,57 0 23    

4.B Bartoňková 
I 27 8 19 2,09 6 17  3 1 

II 27 18 19 2,12 3 23   1 

oktáva Novotná 
I 19 4 15 1,39 12 6 1   

II 19 4 15 1,46 10 9    

Celkem 
I.pololetí   342 138 204 1,73 133 195 5 8 1 

Celkem 
II.pololetí    342 138 204 1,77 128 207 3 3 1 
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2. Absence 

 

 

Třída 
Třídní 
učitel 

c
e
lk

e
m

 

o
m

lu
v
e
n

o
 

n
e
o

m
lu

v
e
n

o
 

p
rů

m
ě
r 

p
rů

m
.o

m
l.

 

p
rů

m
.n

e
o

m
l.

 

prima Komsa  
678 678 0 23,38 23,38 0 

1 478 1 478 0 50,97 50,97 0 

sekunda Strašilová 
1 190 1 190 0 41,03 41,03 0 

1 443 1 443 0 49,76 49,76 0 

tercie Drlíková 
1 133 1 133 0 37,77 37,77 0 

1 977 1 977 0  65,90 65,90 0 

kvarta Stonová 
1 281 1 281 0 38,82 38,82 0 

1 956 1 956 0 59,27 59,27 0 

1.A Staruchová 
976 976 0 44,36 44,36 0 

1 450 1 450 0 65,91 65,91 0 

kvinta Tesař 
1 106 1 106 0 55,30 55,30 0 

1 477 1 477 0 73,85 73,85 0 

2.A 
Kropáčová 

S. 

1 099 1 098 1 42,27 42,23 0,04 

1 814 1 814 0 69,77 69,77 0 

sexta Vachutková 
1 240 1 240 0 47,69 47,69 0 

2 013 2 013 0  77,42 77,42 0 

3.A Langer 
1 472 1 469 3 47,48 47,38 0,10 

1 853 1 853 0  59,77 59,77 0 

septima Lónová 
1 168 1 168 0 43,26 43,26 0 

1 391 1 381 10 51,52 51,15 0,37 

4.A Menclová 
1 503 1 498 5 65,35 65,13 0,22 

741 726 15 32,22 31,57 0,65 

4.B Bartoňková 
1 714 1 714 0 63,48 63,48 0 

1 139 1 139 0 42,19 42,19 0 

oktáva Novotná 
1 173 1 173 0 61,74 61,74 0 

843 843 0 44,37 44,37 0 

Celkem I.pololetí  15 733 15 724 9 46,49 46,45 0,04 

Celkem II.pololetí  19 575 19 550 25 56,65 56,56 0,09 
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3. Pochvaly, chování 

Třída Třídní učitel 

P
o

c
h

v
a

ly
 t

ří
d

. 
u

č
it

e
le

 

P
o

c
h

v
a

ly
 ř

e
d

. 
š

k
o

ly
 

N
a
p

o
m

e
n

u
tí

 t
ří

d
. 
u

č
it

e
le

 

D
ů

tk
a
 t

ří
d

. 
u

č
it

e
le

 

D
ů

tk
a
 ř

e
d

. 
š
k
o

ly
  

2
.s

tu
p

e
ň

 

3
.s

tu
p

e
ň

 

P
o

d
m

ín
e
č
n

é
 v

y
lo

u
č
e
n

í 

prima Komsa  
18  3      

12 1  1     

sekunda Strašilová 
22 2 10      

17 3 11      

tercie Drlíková 
23 4 1 1     

29 3 3      

kvarta Stonová 
15 4       

19 9 1 4     

1.A Staruchová 
15 1       

15 3       

kvinta Tesař 
18 1  1     

13 1  1     

2.A Kropáčová S. 
14   2     

17 7       

sexta Vachutková 
21 4       

18        

3.A Langer 
32 3 1      

27 21       

septima Lónová 
23 1 2      

13 15 3 1 2    

4.A Menclová 
5 2 7 2     

 1 1 1 1    

4.B Bartoňková 
4 3 1      

 5       

oktáva Novotná 14 2       

8 9 2      

Celkem I. pololetí 224 27 25 6     

Celkem II. pololetí 188 78 21 8 3    
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Údaje o inspekční a kontrolní činnosti 
 

 

 

Ve školním roce 2011/2012 bylo Českou školní inspekcí na gymnáziu v Uničově 

realizováno šetření stížnosti paní Lužové z Uničova, a to na kvalitu poskytovaného 

vzdělávání. Stížnost byla shledána nedůvodnou. 

Další inspekční činnost nebyla v daném roce realizována. 

 

 

Přehled dalších kontrolních akcí ve školním roce 2011/2012: 

 

1. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – kontrola splnění povinností 

uložených ustanovením § 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – 

listopad 2011 

 

2. Okresní zpráva sociálního zabezpečení Olomouc – kontrola plnění povinností 

v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – březen 2012 
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Vlastní hodnocení školy 
 

Proces vlastního hodnocení (autoevaluace) školy probíhal ve školním roce 2011/2012 

podle plánu autoevaluace na období školních roků 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013. 

Tento plán byl vypracován dne 1.9.2010 a navazoval na předchozí tříletou etapu 

autoevaluace, která byla ukončena závěrečnou zprávou za období 2007-2010. 

 

V souladu s výše zmíněným plánem byly ve školním roce 2011/2012 realizovány 

autoevaluační aktivity v následujících oblastech: Podmínky ke vzdělávání, Průběh 

vzdělávání, Výsledky vzdělávání, Podpora školy žákům a spolupráce s rodiči, Řízení 

školy a DVPP, Výsledky práce školy. 

 

Jednou z důležitých součástí autoevaluačního procesu je testování žáků. Naše škola je 

tradičně zapojena do projektů VEKTOR a KEA (Komplexní evaluační analýza) 

společnosti SCIO, v roce 2012 byli ještě žáci maturitních ročníků zapojeni v projektu 

Maturitní trénink. Přehled realizovaných testování: 

 

 říjen 2011 – VEKTOR, 4. ročník, OSP, M, Č, AJ 

 říjen 2011 – KEA (Stonožka 6), prima, OSP, M, ČJ 

 březen 2012 – KEA (Stonožka 8), klíčové kompetence, tercie 

 listopad 2011 - KEA (Stonožka 9), kvarta, OSP, M, ČJ 

 duben 2012 - Maturitní trénink SCIO – 4. ročník (M, ČJ, AJ) 

 

Závěrem školního roku 2011/2012 se naše gymnázium zúčastnilo první celoplošné 

generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. 

Kvarta osmiletého studia byla testována v předmětech matematika, český jazyk a 

anglický jazyk. 

 

Z dalších významnějších evaluačních aktivit jmenujme Anketu pro učitele, která byla 

na Gymnáziu Uničov realizována na jaře roku 2012. Jednalo se o online dotazník, který 

byl připraven pro školy jako výstup národního projektu MŠMT „Cesta ke kvalitě“ 

(plný název "AUTOEVALUACE" - Vytváření systému a podpora škol v oblasti 

vlastního hodnocení“ (CZ.1.07/4.1.00/06.0014)). Projekt partnersky realizoval Národní 

ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a Národní institut pro další vzdělávání. Projekt byl 

financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.  

Výsledky tohoto dotazníku jistě přispějí ke zkvalitnění fungování školy v některých 

oblastech, především v komunikaci uvnitř sboru i navenek.  

 

Soubor výsledků veškerých testování, dotazníků a dalších autoevaluačních aktivit bude 

publikován na konci tříletého sledovaného období (červen 2013) v samostatné zprávě. 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

1. Účast na prezentační přehlídce středních škol Olomouckého kraje: 

 SCHOLARIS Olomouc (23.-24. 11. 2011) - 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. 2011) 

 Olomoucký deník, příloha Vzdělávání (12. 1. 2012) 

 Inzerát na plakátech Městského kulturního zařízení Uničov 

 

3. Den otevřených dveří: 7. 12. 2011 

 

4. Články v tisku, reportáže v médiích: 

 Mladí vědci se sešli na konferenci v Uničově – Olomoucký deník, 23. 9. 2011  

 Gymnázium pro studenty uspořádalo druhou vědeckou konferenci s mezinárodní 

účastí – Uničovský zpravodaj 16, 6. 10. 2011 

 Druhá mezinárodní studentská vědecká konference a letní škola pro talentované 

studenty v Uničově - Zpravodaj školství Olomouckého kraje, č. 8, říjen 2011 

 3 články o společném koncertu v Laichingenu v německém tisku a na 

internetových serverech: 

 http://www.swp.de/ulm/lokales/alb_donau/Gemeinsames-

Konzert;art4299,1152965 

 https://www.schwaebische.de/region/biberach-

ulm/laichingen/stadtnachrichten-laichingen_artikel,-Musik-verbindet-die-

Menschen-_arid,5148794.html 

 http://www.laichingen.de/ceasy/modules/cms/main.php5?cPageId=1621&vi

ew=publish&item=article&id=672 

   

 Gymnazisté navštívili Paříž – Uničovský zpravodaj č. 19/2011 (listopad 2011) 

 Gymnázium Uničov na setkání v Paříži - Zpravodaj školství Olomouckého 

kraje, č. 9, listopad 2011 

 Orchestr uničovského gymnázia vystupoval v Německu - Uničovský zpravodaj č. 

20/2011 (prosinec 2011)  

 Orchestr uničovského gymnázia v Německu – Zpravodaj školství Olomouckého 

kraje, č. 9, listopad 2011 

 Stěny schodiště na gymnáziu se změnily v galerii – MF DNES, 28. 1. 2012 

 Gymnázium se zapojilo do výzkumu energetických úspor - Uničovský zpravodaj 

č. 4/2012 (únor 2012) 

 Ministerstvo ocenilo péči o gymnaziální talenty - Uničovský zpravodaj č. 5/2012 

(březen 2012) 

 Gymnázium v Uničově se zapojilo do mimořádného projektu „Šetření energií“ - 

Zpravodaj školství Olomouckého kraje, č. 3, březen 2012 

http://www.swp.de/ulm/lokales/alb_donau/Gemeinsames-Konzert;art4299,1152965
http://www.swp.de/ulm/lokales/alb_donau/Gemeinsames-Konzert;art4299,1152965
https://www.schwaebische.de/region/biberach-ulm/laichingen/stadtnachrichten-laichingen_artikel,-Musik-verbindet-die-Menschen-_arid,5148794.html
https://www.schwaebische.de/region/biberach-ulm/laichingen/stadtnachrichten-laichingen_artikel,-Musik-verbindet-die-Menschen-_arid,5148794.html
https://www.schwaebische.de/region/biberach-ulm/laichingen/stadtnachrichten-laichingen_artikel,-Musik-verbindet-die-Menschen-_arid,5148794.html
http://www.laichingen.de/ceasy/modules/cms/main.php5?cPageId=1621&view=publish&item=article&id=672
http://www.laichingen.de/ceasy/modules/cms/main.php5?cPageId=1621&view=publish&item=article&id=672
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 Uničov: Na gymnáziu se otevírá výstava Stopy totality – Olomoucký deník, 

20.4.2012 

 Deset let majálesu gymnázia – Uničovský zpravodaj č. 6/2012 (duben 2012) 

 Na výstavě studenti představují lidské osudy z dob totality - Uničovský 

zpravodaj č. 8/2012 (květen 2012) 

 Uničovští gymnazisté navštívili Německo - Uničovský zpravodaj č. 9/2012 

(květen 2012) 

 Předmájové překvapení - Uničovský zpravodaj č. 9/2012 (květen 2012) 

 Gymnázium v Itálii - Uničovský zpravodaj č. 9/2012 (květen 2012) 

 Studenti z Gymnázia Uničov na setkání v Německu - Zpravodaj školství 

Olomouckého kraje, č. 5, květen 2012 

 Uničovské gymnázium v Itálii - Zpravodaj školství Olomouckého kraje, č. 5, 

květen 2012 

 V Uničově zažili studenti předmájové překvapení - Zpravodaj školství 

Olomouckého kraje, č. 5, květen 2012 

 Naší úlohou je udržet krok se zbytkem Evropy (vítězný esej na téma Role našeho 

kraje v Evropě v soutěži „V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky 

budu!“ vyhlášené Olomouckým krajem - Olomoucký deník, 12. 7. 2012  
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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 

2011/2012 byl realizován výměnný pobyt, tentokrát spojený s účastí ukrajinských 

studentů s pedagogickým doprovodem na druhé mezinárodní studentské vědecké 

konferenci (podrobněji viz samostatný příspěvek).  

 

Školní rok 2011/2012 byl druhým (a závěrečným) rokem realizace dvouletého 

mezinárodního projektu Comenius partnerství škol s názvem Through acting to 

understanding (TATU). Gymnázium Uničov bylo 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 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1 

(Počáteční vzdělávání), oblast podpory 7.1.5 (Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 

středních školách), předložila škola projektovou žádost o finanční podporu jako součást 

programu EU peníze středním školám. Projekt s názvem Modernizace výuky na 

gymnáziu prostřednictvím ICT byl schválen k podpoře a v příštích dvou letech škole 

přinese výukové materiály v digitální podobě téměř do všech předmětů a také 

významné zlepšení materiálních podmínek – především pokud jde o vybavení školy 

ICT technikou. 

 

V červnu 2012 byl ukončen projekt Programování do škol (PROŠ). Šlo o individuální 

grant MŠMT ČR, žadatelem projektu byla Univerzita Palackého v Olomouci, jednou 

z partnerských škol se stalo Gymnázium Uničov. Hlavním cílem projektu bylo 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 

2011/2012 vznikly a byly ověřeny nové učebnice a další digitální učební materiály pro 

výuku předmětů  IKT a Programování. Budou maximálně využívány i v dalších letech, 

stejně jako hardwarové a softwarové vybavení z projektu pořízené.   

 

Nejvýznamnější mezinárodní událostí školního roku 2011/2012 byla 2. mezinárodní 

studentská vědecká konference a letní škola pro talentované studenty realizovaná díky 

podpoře Mezinárodního Visegrádského fondu, Olomouckého kraje, města Uničova a 

Společnosti rodičů a přátel školy při Gymnáziu Uničov. Konala se v září 2011, 

podrobnosti o ní přináší samostatný příspěvek. 
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Grant z Česko-německého fondu budoucnosti umožnil realizaci mezinárodního  

projektu i v umělecké oblasti. Projekt „Hudba bez hranic“ měl za cíl uspořádání 

společného koncertu školních orchestrů Gymnázia Uničov a Gymnázia Alberta 

Schweitzera v Laichingenu (Německo). Návštěva talentovaných hudebníků z řad 

studentů Gymnázia Uničov v Laichingenu za účelem realizace tohoto projektu se 

uskutečnila v říjnu 2011. 

 

Žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia se ve školním roce 2011/2012 poprvé zapojili i 

do sítě mezinárodních projektů e-twinning (www.etwinning.net). Formou online 

spolupráce byl zpracován projekt na téma Velikonoce, a to v kooperaci s partnery ze 

Slovenska (Poprad) a Rumunska. 

 

Naše gymnázium už podruhé v krátké době dosáhlo úspěchu při získávání 

zahraničních lektorů – asistentů ve výuce cizích jazyků. Po ročním pobytu turecké 

asistentky (2010/2011), realizovaném díky grantu z Programu celoživotního učení 

Comenius, se nám podařilo pro školní rok 2012/2013 získat amerického asistenta ve 

výuce angličtiny. Jeho pobyt bude financován z Fulbrightova programu amerických 

asistentů (www.fulbright.cz).  

 

Každoročně škola formou projektové žádosti usiluje o grant z programu podpory 

Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje. Ve školním roce 

2011/2012 naše žádost nebyla úspěšná. 

 

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. 

 

 

http://www.etwinning.net/
http://www.fulbright.cz/
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Úspěchy studentů Gymnázia Uničov v soutěžích  
a olympiádách 2011/2012 

  

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 

Lubomír Smrček 1. místo v okresním kole matematické olympiády 

SEKUNDA  

Lubomír Gottwald  2. místo v okresním kole fyzikální olympiády 

 1. místo v krajském kole a 5. místo v celostátním 

kole soutěže FyzIQ 

TERCIE 

Štěpán Kořalka ocenění v celostátním kole a zlatá medaile 

v mezinárodním kole výtvarné soutěže „Chemical 

Challenges, Sustainable Solutions“ 

Lucie Suchá  umístění v krajském kole výtvarné soutěže Evropa 

ve škole 

 3. místo v okresním kole fyzikální olympiády 

KVARTA 

Karolína Peřinová  1. místo v celostátní literární soutěži Daniel  

 1. místo v literární části soutěže Evropa ve škole 

Kamil Mráz 3. místo v okresním kole olympiády v anglickém 

jazyce 

KVINTA 

Radovan Zeman  2. místo v krajském kole a účast v celostátním kole 

soutěže Eurorebus 

SEXTA 

Kateřina Švédová 1. místo v krajském kole a 9. místo v celostátním kole 

SOČ 

Veronika Pánková  5. místo v krajském kole SOČ 

SEPTIMA 

Čeněk Škarda 3. místo v krajském kole a 7. místo v celostátním kole 

SOČ 

Dobromila Malíková 1. místo v krajském kole a 2. místo v celostátním kole 

SOČ 

Zuzana Krejčí  2.-3. místo v celostátním kole olympiády z RJ 

 1. místo v krajském kole soutěže Puškinův 

památník 

 1. místo v krajském kole a 10. místo v celostátním 

kole SOČ 
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OKTÁVA 

Monika Jarmarová 1. místo v celostátní historické soutěži Daniel 

2. ročník 

Marek Smital 4. místo v krajském kole SOČ 

Karina Ptáčníková, Hana 

Kocurková  

ocenění v krajském kole výtvarné části soutěže Evropa 

ve škole 

Patrik Schovánek 2. místo v krajském kole soutěže Matematický klokan 

3. ročník 

Marie Vařeková 1. místo v krajském kole a účast v celostátním kole 

recitační soutěže Wolkerův Prostějov 

Lenka Rýznarová, Václav 

Crhonek, Přemysl Král 

1. místo v týmové esejistické soutěži V Olomouckém 

kraji jsem doma a vždy budu 

4. ročník 

Petr Schovánek 3. místo v krajském kole biologické olympiády 
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Zpráva o činnosti předmětové komise českého jazyka 
 

 

Personální složení: 

Předmětová komise pracovala v tomto složení: Mgr. Drahomíra Drlíková (vyučující 

primy, tercie a kvinty), Mgr. Aleš Langer (vyučující 3.A, 4.A a 4.B), Mgr. Iveta Novotná 

(vyučující kvarty a oktávy), Mgr. Libuše Stránská (vyučující sekundy, 1.A a 2.A) 

a Mgr. Eva Vachutková (vyučující sexty a septimy). 

 

Exkurze: 

Také v  tomto školním roce se konala literární a historická exkurze studentů 

maturitního ročníku do Prahy. Ve dnech 12.-14.10. 2011 se jí zúčastnili studenti 4.B a 

oktávy v doprovodu vyučujících Mgr. Ivety Novotné, Libuše Stránské a Hany 

Bartoňkové. Ve dnech 19.-21.10. absolvovala tuto exkurzi 4.A pod vedením vyučujícího 

českého jazyka Mgr. Aleše Langra a třídní profesorky ing. Hany Menclové. 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. ročníku a septimy zhlédli divadelní představení Kočka na rozpálené 

plechové střeše podle T. Williamse a studenti sekundy, tercie a kvarty se pobavili 

divadelním zpracováním Jirotkova románu Saturnin v Divadle v Šumperku. 

 

Soutěže: 

Studenti se zapojili do celé řady soutěží. V listopadu se pět studentů zúčastnilo soutěže 

žáků a studentů Olomouckého kraje v uměleckém přednesu. Vynikajících výsledků 

dosáhli Markéta Müllerová ze septimy, která ve své kategorii obsadila 3. místo, 

Kateřina Galdová z kvinty (3. místo) a Dominik Mikula ze sekundy (5. místo).  

V prosinci proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V kategorii žáků tercie a 

kvarty se zúčastnilo 14 soutěžících, z nichž si nejlépe vedli Jiří Dorušák z kvarty 

(3. místo), Tereza Poštulková z tercie (2. místo) a Karolína Peřinová z kvarty (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 26 zájemců, z nichž nejlepších výsledků dosáhly Hana Suchá z 2.A, 

Anežka Kropáčová ze sexty (3.-4. místo), Kateřina Šindelářová z 3.A a Michaela 

Štenclová z 1.A (1.-2. místo). Tyto soutěžící postoupily do okresního kola, kde si v silné 

konkurenci nejlépe vedla Kateřina Šindelářová, která obsadila 7. místo. 

Již tradičně se studenti v období adventu zapojují do Vánoční autorské soutěže. Porota 

ocenila veršované i prozaické příspěvky těchto autorů: Vojtěcha Poláka ze sekundy 

(3. místo), Markéty Vyroubalové z primy (2. místo) a Karolíny Peřinové z kvarty 

(1. místo). 

V prosinci se uskutečnilo i školní kolo recitační soutěže. Mezi žáky nižšího gymnázia 

porotu nejvíce zaujaly výkony Karolíny Peřinové z kvarty (3. místo), Lucie Suché 

z tercie (2. místo) a Zdeňka Marčona z primy (1. místo). Tito žáci postoupili do 

okresního kola recitační soutěže Dětská scéna. V kategorii studentů vyššího gymnázia 

nejlepší výkony podali Jan Novotný ze septimy (3. místo), Marie Vařeková z 3.A 
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(2. místo) a duo Miloš Bajaník-Václav Crhonek z 3.A (1. místo). Marie Vařeková svým 

uměleckým přednesem zaujala i poroty okresního a krajského kola soutěže Wolkerův 

Prostějov a postoupila do kola celostátního. 

Během školního roku se studenti jednotlivě zapojovali do mnoha vyhlášených soutěží, 

např. do soutěže Daniel, v níž Karolína Peřinová získala 1.místo. Tato talentovaná 

studentka se zapojila i do literární části soutěže Evropa ve škole, kde v krajském kole 

obsadila 2. místo a v celostátním kole zvítězila. 

V soutěži MF Dnes Studenti čtou a píší noviny byly uveřejněny příspěvky Michaely 

Jarošové z 2.A a Veroniky Pánkové ze sexty. 

Velký zájem projevili studenti o esejistickou soutěž V Olomouckém kraji jsem doma. 

A vždycky budu! Do této soutěže 2-3členných týmů se zapojilo 20 studentů vyššího 

gymnázia. Tým ve složení Přemysl Král, Václav Crhonek a Lenka Rýznarová z 3.A 

obsadil 1. místo ve své kategorii a byl odměněn digitálními fotoaparáty. 

 

Další vzdělávání: 

 V letošním školním roce pedagogové nevyužili nabídky dalšího vzdělávání z důvodu 

malé přínosnosti nabízených témat pro praxi a vysokých cen seminářů. 

 

ŠVP: 

Výuka podle ŠVP probíhá bez problémů. V souvislosti se změnou učebnic pro kvartu 

bude třeba provést aktualizaci ŠVP pro kvartu. Aktualizace bude provedena, jakmile 

budou nové učebnice k dispozici. 

 

Hodnocení výsledků maturitních zkoušek: 

Všichni studenti připuštění k maturitní zkoušce uspěli jak v písemných částech 

zkoušky, tak v části ústní. S výsledky maturitní zkoušky jsou vyučující spokojeni. 

 

Další aktivity předmětové komise: 

Mezi další důležité úkoly předmětové komise v tomto školním roce patřila realizace 

programu Dne otevřených dveří a především příprava pracovních listů pro ústní část 

státní maturity a příprava studentů na tuto 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 2011/2012 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. Po odchodu K. Klimešové na mateřskou dovolenou ji na jeden 

měsíc zastoupily posily – Mgr. J. Bednářová a Mgr. H. Slavíková. 

 

2. V tomto školním roce nebyla organizována PK AJ zahraniční exkurze (vzhledem ke 

skutečnosti, že v minulém školním roce se uskutečnil poznávací zájezd do Londýna, a 

dále vzhledem k dohodě mezi PK cizích jazyků o nutnosti nekumulovat v jednom 

školním roce více zahraničních exkurzí). 

Někteří studenti spolupracující pod vedením S. Kropáčové a H. Menclové na projektu 

Comenius úspěšně zvládli reprezentaci naší školy na partnerských školách v zahraničí 

a zdárně předvedli svá vystoupení a presentace v jednacím jazyce těchto akcí, 

v angličtině. 

 

3. Studenti angličtiny 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.  

Školního kola, které proběhlo 30.1.2012, se zúčastnilo 31 studentů, kteří soutěžili ve 3 

kategoriích: 

I B – 17 studentů z primy a sekundy, zvítězil Tomáš Weigel (II, vyuč. H. Staruchová) 

II B – 6 studentů tercie a kvarty, nejvíce bodů získal Kamil Mráz (IV, vyuč. 

H. Menclová) 

III – 8 studentů z kvinty, septimy a 3.A, vítězem se stal Radek Veselka (3.A, vyuč. 

K. Klimešová). 

 

Vítězové školního kola v jednotlivých kategoriích representovali naši školu v okresním 

kole, které proběhlo v prostorách DDM Olomouc ve dnech 22.2. a 23.2.2012 za 

doprovodu H. Menclové a K. Klimešové. Nejlépe se umístil Kamil Mráz, který ve své 

kategorii obsadil 3. místo. 

 

4. Školení: 

V tomto školním roce se pouze H. Staruchová zúčastnila 2 seminářů pořádaných  

v rámci projektu Podpora kvality výuky cizích jazyků na ZŠ a SŠ v Olomouckém kraji 

institutem pro další vzdělávání Metodica. Další 2 vyučující, H. Menclová a 

J. Bermellová, rozšiřovaly své znalosti dálkovým studiem anglického jazyka na Slezské 

universitě v Opavě. S. Kropáčová se zúčastnila školení pro projekty Twinning a 

následně v rámci tohoto projektu pracuje se studenty primy. J. Bermellová se jako 
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jediná přihlásila Cermatu na školení a následné hodnocení písemných slohových prací 

společné části státní maturitní zkoušky. 

 

5. ŠVP: 

V tomto školním roce probíhala výuka podle ŠVP ve třídách prima až sexta a dále ve 

skupině P1 třídy VII. Ve skupině P2 třídy VII jsou žáci pokročilejší, kteří již učivo ze 

ŠVP probrali (proto se jejich tematický plán liší). 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 prezentovat. 

 

6. Maturita 

V tomto školním roce maturovaly 3 třídy a jejich výsledky byly následující: 

Profilová/školní MZ z Ag: 

VIII – 5 studentů, průměr 1,40 

4.A – 7 studentů, průměr 2,43 

4.B - 4 studenti, průměr 2,25 

Celkově 16 studentů, průměr 2,06, všichni studenti zkoušku složili. 

 

Společná/státní MZ z Ag: 

VIII - 8 studentů v základní úrovni a 1 studentky ve vyšší úrovni 

4.A - 10 studentů v základní úrovni 

4.B - 8 studentů v základní úrovni, 1 student omluven 

Celkem 28 studentů v základní úrovni, 1 studentka ve vyšší úrovni a 1 student 

omluven. Všichni studenti tuto zkoušku ve všech jejích částech úspěšně složili. 

 

Je zřejmé, že pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky ve společné části státní maturity 

je nutné žáky cíleně připravovat na všechny její části, tj. na poslech, didaktické testy 

s různým typem úloh, zadávat studentům slohové práce obdobného typu  a seznámit je 

se strategií, jak je správně psát i se způsobem jejich hodnocení, stejně jako probírat se 

žáky témata pro 3. část ústní maturitní zkoušky nebo nacvičovat bezprostřední 

odpovědí na otázky, popis a srovnávání obrázků či vedení rozhovorů na dané téma 

řešící předem známé zadání.  

 

Všechny tyto požadavky kladou velké nároky na vyučující cizích jazyků, které musí 

vyhledávat vhodné materiály, hledat doplňující cvičebnice ke stávajícím učebnicím, 

kopírovat studentům spoustu materiálů, opravovat spoustu textů dle požadovaných 

kritérií, trénovat se studenty konverzaci a souvislou promluvu, přimět některé studenty 

k intenzivní práci atd., což vše stojí spoustu úsilí a jejich času. Ne všichni studenti si 

uvědomují nutnost soustavné přípravy a potřebu vlastní iniciativy, a proto posuzujíc 

z tohoto hlediska, je skutečnost, že všichni studenti letošní maturitní zkoušku 
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z anglického jazyka zvládli (s větším či menším počtem bodů) na první pokus úspěšně, 

důvodem  ke spokojenosti (alespoň malé). 

 

 

 

 

Mgr. Helena Staruchová 

předsedkyně PK AJ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise německého jazyka 
 

 

Německý jazyk vyučovali v tomto školním roce Mgr. Drahomíra Drlíková, Mgr. Radim 

Chmelík a Mgr. Zuzana Loutocká podle učebnic Sprechen Sie Deutsch? a Deutsch für 

Gymnasien. 

 

V říjnu 2011 proběhl zájezd školního orchestru doplněného některými studenty 3.A do 

Německa (celkem 25 studentů). Formou výměnného pobytu jsme navštívili město 

Laichingen ve spolkové zemi Baden – Würtemberg. Studenti byli ubytováni 

v hostitelských rodinách a se svými německými spolužáky se zúčastnili vyučování, 

navštívili města Ulm a Stuttgart a připravili společný koncert obou orchestrů a sólistů. 

Koncert vzbudil velkou odezvu a zájem o naši školu a naše město, mnohé kladné 

ohlasy se objevily v místním tisku. Jako pedagogický dohled jeli vedoucí orchestru 

Mgr. Loutocká a Mgr. Chmelík.     

 

V prosinci proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Vítězkou se 

stala Nina Zivčáková ze 3.A, studentka Mgr. Loutocké. V únoru se v Olomouci konalo 

okresní kolo výše zmíněné soutěže, kterého se Nina bohužel pro nemoc nemohla 

zúčastnit.  

Ve stejnou dobu proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce pro studenty tercie a 

kvarty. Vítězem se stal Jiří Dorušák z kvarty. Postoupil přímo do krajského kola, kde ve 

velké konkurenci obsadil čtvrté místo. 

 

Dne 18. dubna 2012 se Mgr. Loutocká zúčastnila školení pořádaného firmou Descartes 

s názvem Internet im Deutschunterricht. Školení se konalo v Olomouci a bylo vedeno 

zkušenou německou lektorkou. Paní Barbara Bresslau nám poskytla informace o 

nejrůznějších portálech s tematikou vhodnou pro výuku němčiny, některé tipy jsme si 

mohli vyzkoušet v praxi. 

 

V letošním školním roce maturovalo z německého jazyka 5 studentů 4.B 

(Mgr. Loutocká) s průměrnou známkou 2,2. Jednoho studenta maturita z němčiny 

teprve čeká v podzimním termínu.  

 

Výuka podle ŠVP probíhá bez problémů, ŠVP není potřeba nijak měnit nebo upravovat.  

            

 

 

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 a Mgr. Martin Váňa. 

 

Na podzim pořádal Mgr. Martin Váňa pro studenty latinského jazyka a dějepisu 

exkurzi do starověkého legionářského tábora Carnunta, ležícího v sousedním 

Rakousku. 

V dubnu potom spoluorganizoval exkurzi do Říma. Na obou akcích si studenti 

s úspěchem ověřili své znalosti latinského jazyka.  

 

V prosinci jsme v rámci Dne otevřených dveří se studenty francouzštiny připravili 

program, ve kterém nám někteří studenti představili nejen nejznámější historické 

památky Francie, ale i její přírodní krásy, jiní nás ve svých prezentacích zavedli do 

exotických krajin francouzských zámořských departementů. Studenti oktávy nás 

seznámili s významnými módními návrháři, představiteli francouzské kinematografie a 

dozvěděli jsme se, co dala Francie světu v oblasti  vědy a techniky. Na závěr jsme si 

povídali o klasickém francouzském šansonu. Během celého programu jsme nejen my, 

ale i noví zájemci o studium na našem gymnáziu a jejich rodiče ochutnávali dobroty 

francouzské kuchyně, které připravili studenti kvarty,  kvinty a 4.A. Protože byl čas 

vánoční, na závěr jsme si společně zazpívali francouzské koledy. 

 

V letošním školním roce využila Katka Záhorová možnost složit mezinárodní zkoušku 

z francouzštiny – Delf, kterou pořádá francouzská sekce Slovanského gymnázia. 

Vybrala si úroveň B1. Ve všech částech zkoušky si vedla velmi dobře, takže certifikát 

získala bez problémů. Škoda, že se nám nepodařilo přesvědčit více studentů oktávy a 

4.A, aby se ke zkouškám přihlásili.  

 

V letošním roce jsme se opět přihlásili do konverzační soutěže francouzského jazyka. 

V úrovni A1 nás reprezentovala Jitka Přivřelová z kvarty (umístila se na 4. místě) a 

v úrovni B2 Michaela Říhová z oktávy, která však nedosáhla  výrazného úspěchu. 

Musíme však konstatovat, že je to zcela přirozené, neboť její soupeři byli i studenti 

Francouzské sekce Slovanského gymnázia. 

 

V jaře letošního roku se Mgr. Iveta Novotná zúčastnila  školení  rámci DVPP, týkajícího 

se příprav testů v cizím jazyce a práci s různě jazykově nadanými studenty v jedné 

skupině.   

 

V letošním školním roce jsme pokračovali ve výuce podle ŠVP, a to v kvartě, kvintě a 

septimě. Protože se Mgr. Daniela Stonová rozhodla učit dle nových učebnic, 

vypracovala pro nižší gymnázium nový ŠVP. Práci s novým typem učebnic hodnotí 
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kladně. Bohužel tento typ učebnic není i pro vyšší gymnázium, proto se budou studenti 

kvarty v následujícím školním roce vzdělávat podle učebnic On y va!, 2. díl.  

 

V květnu maturovalo z francouzštiny pět studentek (A. Kolcunová, K. Záhorová, 

K. Zatloukalová a I. Zemanová z oktávy a  V.  Navrátilová ze 4.A. Kromě Veroniky 

Navrátilové, která byla hodnocena chvalitebně, mají ostatní děvčata výbornou. 

Výsledky maturitních zkoušek proto považujeme za velmi dobré. Z latiny v letošním 

roce nikdo nematuroval. 

 

Na závěr roku jsme uspořádali Den francouzské kuchyně (Mgr. Iveta Novotná). Třída 

oktáva  si v dubnu zkusila připravit tři francouzské speciality: citronový koláč, 

provensálský salát – salade niçoise a lotrinský slaný koláč quiche. Studenti kvinty 

pohostili své vyučující i spolužáky, studenty německého jazyka, palačinkami 

s pomerančovým sirupem - palačinkami Suzette. 

 

 

Mgr. Iveta Novotná 

předsedkyně PK FrJ a La 
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Zpráva o činnosti předmětové komise ruského jazyka  
 

 

 

V letošním školním roce bylo v práci předmětové komise ruského jazyka dosaženo 

mimořádných úspěchů. Na začátku školního roku se zúčastnili studenti septimy a 3.A 

mezinárodní soutěže v ruské dramatické tvorbě, kterou pořádala moskevská kulturní a 

vzdělávací instituce Etnosféra. Naši studenti získali v nelehké  konkurenci škol ze 17 

zemí hlavní cenu Grand Prix za zkrácenou verzi divadelní hry Evžen Oněgin podle 

románu ve verších A. S. Puškina. Tu převzali v říjnu na slavnostním ceremoniálu 

v Centru Galiny Višněvské v Moskvě.  

Následující měsíce probíhaly ve znamení příprav studentů na krajské kolo olympiády 

v ruském jazyce a na krajské kolo soutěže Puškinův památník v Mohelnici. Studentka 

septimy Zuzana Krejčí získala v krajském kole olympiády stejně jako vloni 1.místo a 

v celostátním kole skončila na 2.-3. místě. Postoupila do mezinárodního klání, které 

proběhne v září v Moskvě. Úspěšný byl i tým, který si pro soutěž Puškinův památník 

připravil hru L. N. Tolstého  „Anna Kareninová“, s níž v Mohelnici v březnu zvítězil a 

naši školu reprezentoval na květnovém  celostátním festivalu v Praze.  

Během školního roku připravovali ruštináři  z každého ročníku Dny ruské kuchyně, 

které se v naší škole staly již tradicí. Tentokrát vyzkoušeli nové recepty a nejchutnějšími 

pokrmy pak pohostili i návštěvníky Dne otevřených dveří. V pásmu „Ruský večer“ jim 

představili ruské tradice a společně si s nimi zazpívali. 

V únoru vstoupilo naše gymnázium společně s Běloruskem a zeměmi Visegradské 

čtyřky do projektu Šetření energií. Při podpisu smlouvy v běloruském Gomelu 

představil student 4.B  Petr  Havlíček  svoji práci „Pěstování rychlerostoucí dřeviny 

topolu japonského a jeho využití jako alternativního zdroje energie.“ Projekt bude 

pokračovat v následujících pěti letech vždy v jedné ze zúčastněných zemí, kde si 

studenti  vymění své zkušenosti a obohatí se o nové poznatky z tohoto oboru. První 

mezinárodní setkání věnované této problematice se uskuteční v září v Brně. I pro naše 

studenty bude příležitostí k rozšíření jejich odborných i jazykových znalostí.  

 

Práce předmětové komise směřovala  v závěru školního roku k přípravě výměnného 

pobytu u partnerské školy v Melitopolu na Ukrajině, kde zároveň proběhne 

3. mezinárodní studentská vědecká konference. Naši studenti tu v září představí své 

práce jak z humanitních, tak i přírodovědných oborů. Během týdenního pobytu budou 

mít možnost navštívit řadu zajímavých míst, navázat nová přátelství a obohatit své 

řečové dovednosti. 

 

 

Mgr. Jaromíra Lónová 

předsedkyně PK RJ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise matematiky  
 

 

Letos pracovala komise matematiky ve složení: Mgr. Hana Bartoňková, Mgr. Roman 

Riedl, RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D., Mgr. Karel Tesař a RNDr. Zuzana Kopečná 

Voglová. 

Během celého školního roku se naši studenti účastnili různých matematických soutěží – 

Matematické olympiády, Pythagoriády, PIšQworek, Přírodovědného a matematického 

klokana. Školní rok jsme zahájili jako obvykle školním kolem oblíbené soutěže 

PIšQworky. Pišqworkové šílenství vypuklo ve čtvrtek 6. října 2011. Pera zkřížilo 86 

našich studentů. Z dlouhého boje vzešlo 12 nejlepších studentů, kteří nás ve dvou 

týmech reprezentovali v dalších kolech této celorepublikové soutěže. V oblastním kole, 

které se konalo ve Šternberku, se dostaly oba naše týmy do finálového boje, ze kterého 

vyšel vítězně tým Ostrostřelci ve složení: kapitán Adam Petřík, Čeněk Škarda, Patrik 

Polách, Tomáš Fordey, František Hájek a náhradník Michal Tomeček. V krajském kole 

skončil tento tým nakonec na čtvrtém nepostupovém místě.  

V dubnu se někteří studenti nižšího gymnázia zúčastnili okresního kola Matematické 

olympiády. Vladimír Smrček z primy si zaslouží velký dík (a hlavně pochvalu ředitele 

školy) za vítězství ve své kategorii Z6. Ve stejné kategorii soutěžili i další studenti 

primy – Lukáš Štencl a Jan Čekel. V kategorii Z8 nás reprezentovali Lucie Suchá, 

Andrea Balcárková a Vladimír Michael Mohapl, v kategorii Z9 Vlastimil Mílek. Jakub 

Žůrek ze 2.A byl úspěšným řešitelem klauzurního kola kategorie B a propočítal se tak 

až do krajského kola Matematické olympiády. 

Další soutěží, která je určena pro žáky prvních tří ročníků nižšího gymnázia, byla 

Pythagoriáda. V okresním kole zabodoval opět Lubomír Smrček z primy, který mezi 79 

žáky šestých tříd a prim gymnázií  obsadil 1. – 4. místo. Nejlepší z žáků sekundy byl 

Lubomír Gottwald, který se v okresním kole umístil na 11. – 15. místě. 

Velké oblibě se mezi studenty těší také soutěže Přírodovědný a Matematický klokan. 

Letos jsme se radovali spolu s Patrikem Schovánkem ze 2.A, který získal 2. místo 

v krajském kole Matematického klokana. 

Ve všech ročnících nižšího a v prvních třech ročnících vyššího gymnázia se vyučuje 

podle nového ŠVP. Před dvěma lety došlo k jeho drobným úpravám, které se ukázaly 

být efektivní a splnily naše očekávání.  

Důležitým bodem naší práce byla příprava studentů posledních ročníků na maturitní 

zkoušky. Studenty jsme připravovali na maturitu v rámci běžných hodin, ale také 

mimo ně. Maturanti měli možnost navštěvovat odpolední doučování,  popř. docházet 

na konzultace ke svým vyučujícím. Maturitu z matematiky si nakonec zvolilo 40 

studentů, z toho 1 student oktávy vyšší úroveň, ostatní si vybrali základní úroveň 

obtížnosti. 3 studentky při zkoušce neuspěly. Studenti oktávy dosáhli průměru 1,60, 

studenti 4.A průměru 2,92 a studenti 4.B skončili s průměrem 2,59. 

Minulý rok jsme pozvali na přednášku do naší školy Ing. Lubomíru Balkovou, Ph.D. 

z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Přednáška se setkala s velkým 

ohlasem studentů, na jejím základě se dokonce Čeněk Škarda ze septimy zúčastnil SOČ. 

Se svojí prací Aritmetika včera a dnes (obor Matematika a statistika) obsadil na 
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celostátní přehlídce celkové sedmé místo a získal zvláštní cenu poroty ve formě účasti 

na celostátní přehlídce SOČ na Slovensku.  

Ing. Lubomíru Balkovou, Ph.D. jsme na naše gymnázium pozvali i letos. Tentokrát jsme 

si vyslechli přednášku o vynikajícím matematikovi Paulu Erdösovi. Přednáška sklidila 

opět velký úspěch, studenti i učitelé se těší na další spolupráci. 

Po celý rok navštěvovalo několik studentů primy, sekundy a tercie kroužek Zábavná 

matematika. V kroužku studenti hráli matematické hry, luštili matematické hádanky a 

křížovky, úlohy, skládali origami a tangramy a hlavně se dobře bavili.  

 

 

 

 

RNDr. Zuzana Kopečná Voglová 

předsedkyně PK M 
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Zpráva o činnosti předmětové komise fyziky  
 

 

V tomto školním roce pracovala předmětová komise fyziky ve složení  

RNDr. Zuzana Kopečná Voglová, Mgr. Milan Kux, Mgr. Karel Tesař a Mgr. Miroslav 

Komsa (vedoucí PK).  

 

Dne 23.9.2011  proběhla exkurze do Jaderné  elektrárny Dukovany a PE Dalešice. 

Exkurze se zúčastnili studenti fyzikálních seminářů a vybraní studenti třetích a čtvrtých 

ročníků pod vedením  Zuzany Kopečné Voglové a Karla Tesaře. 

 

V letošním školním roce se naši studenti zapojili do řešení fyzikální olympiády, do 

olympiády astronomické a do korespondenční soutěže FyzIQ.   

Nejlepší výsledky:  

 

Fyzikální olympiáda 

 

Kategorie G – Archimediáda  (sekunda, Mgr. Miroslav Komsa) 

školní kolo - 4 studenti  

okresní kolo: Lubomír Gottwald 2. místo  

   Pavel Švéda   5. místo 

   Tomáš Weigel  6. místo    

Svatoslav Schuster  8. místo 

    

Kategorie F (tercie, Mgr. Miroslav Komsa) 

školní kolo - 4 studenti 

okresní kolo:  Lucie Suchá  3. místo 

   Andrea Balcárková 9. místo   

 Matěj Unzeitig  14. místo 

    

    

Kategorie D (kvinta, Mgr. Karel Tesař) 

regionální kolo: Radovan Zeman  17. místo (úspěšný řešitel) 

 

Další 4 studenti se zapojili do řešení úloh regionálního kola kategorií D, C. 

 

 

Astronomická olympiáda 

 

Kategorie EF   (tercie + kvarta, Mgr. Miroslav Komsa, RNDr. Zuzana Kopečná Voglová) 

školní kolo - 4 studenti  
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krajské kolo: 

Karolína Ivanecká (tercie)  13. místo  

Michaela Koutná (kvarta)  14. místo 

Monika Šenková (kvarta)   15. místo 

Šárka Šenková (kvarta)   18. místo 

  

 

Korespondenční soutěž FyzIQ 

 

Kategorie 7   (sekunda, Mgr. Miroslav Komsa) 

 Lubomír Gottwald 1. místo v kraji  5. místo v ČR 

 Natálie Tylšarová  2. místo v kraji 9. místo v ČR 

 Anna Wrnatová  4. místo v kraji 13. místo v ČR 

 Tomáš Weigel  5. místo v kraji 15. místo v ČR 

 

Kategorie 8   (tercie, Mgr. Miroslav Komsa) 

 Lucie Suchá   1. místo v kraji  5. místo v ČR 

 Michael Mohapl  6. místo v kraji 12. místo v ČR 

 Matěj Unzeitig  7. místo v kraji 15. místo v ČR 

  

Kategorie 9    (kvarta, RNDr. Zuzana Kopečná Voglová) 

 Karolína Peřinová, Jiří Dorušák  1. místo v kraji 9. místo v ČR 

 

 

V tomto školním roce se výuka dle ŠVP rozběhla ve třetím ročníku čtyřletého a 

sedmém ročníku osmiletého studia. Daří se rozvíjet především kreativita žáků 

prostřednictvím samostatné či skupinové práce. Ve velké míře se rovněž objevují 

multimediální referáty na témata daná vyučujícími v jednotlivých ročnících. Především 

na nižších stupních se žáci zapojují do výroby učebních pomůcek, provádění 

experimentů a jejich fotografické či filmové dokumentaci. Výsledky své činnosti žáci 

prezentují před spolužáky v průběhu vyučovacích hodin. Tímto se úspěšně daří plnit 

jedno z průřezových témat OSV. 

 

 

Maturitní zkoušku z fyziky úspěšně složili všichni přihlášení. Z oktávy se jí zúčastnili 

3 studenti (vyučující Mgr. Miroslav Komsa) s celkovým průměrem 1,0. Ze 4.A 

(Mgr. Milan Kux) maturovali 4 studenti s celkovým průměrem 2,25. Ze 4.B (Mgr. Karel 

Tesař) také 4 studenti s celkovým průměrem 1,25. 

 

 

Mgr. Miroslav Komsa 

předseda PK F 
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Zpráva o činnosti předmětové komise chemie 
 

 

Ve školním roce 2011/2012 pracovala komise chemie v tomto složení: Mgr. Dana 

Kropáčová, Mgr. Renáta Opichalová a Mgr. Ludmila Zbořilová. 

 

Zahajovací schůzku komise jsme věnovaly vytýčení úkolů na další školní rok. 

Prodiskutovaly jsme a upravily tematické plány a sestavily plán práce, na jehož plnění 

jsme se společnými silami podílely celý školní rok. 

 

V rámci výuky se uskutečnily dvě exkurze. První z nich, do čistírny odpadních vod, se 

konala 1.6. 2012 a byla určena pro tercii. Cílem exkurze bylo praktické ověření nabytých 

vědomostí v oblasti úpravy odpadních vod. Další, velmi přínosnou exkurzí,  byla 

návštěva litovelského pivovaru 22.6. 2012. Studenti septimy měli možnost na vlastní oči 

vidět biotechnologický proces výroby piva.  

 

V lednu proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D. Do okresního  kola 

postoupili dva studenti, Lucie Suchá (tercie) a Jiří Dorušák (kvarta). Po úspěšném 

vyřešení úkolů teoretické a praktické části se oba probojovali do krajského kola. 

V kategorii C, jejíž školní kolo se uskutečnilo v březnu, se utkali o postup do krajského 

kola tři studenti: Jakub Škoda a Michal Hybrant, oba studenti prvního ročníku, dále 

Marek Smital, který je studentem druhého ročníku. Všichni tři byli úspěšnými řešiteli, 

ale do krajského kola postoupil Marek Smital s nejvyšším počtem bodů. Ten se také stal 

úspěšným řešitelem krajského kola této kategorie. Největším úspěchem je bezesporu 

čtvrté místo v krajském kole SOČ, které patří rovněž Marku Smitalovi za jeho práci 

„Kravské mléko- zdroj vápníku pro lidský organismus“. 

 

Hned na začátku školního roku jsme provedly malou úpravu tematických plánů ŠVP 

pro nižší i vyšší gymnázium. Rovněž se nám podařilo sjednotit plán laboratorních 

cvičení ve všech ročnících. Po zkušenostech, které jsme získaly v tomto školním roce, 

jsme se rozhodly ještě tyto plány dále poupravit, aby více korespondovaly 

s probíraným učivem a studenti měli možnost si teoretické učivo v krátkém časovém 

sledu ověřit i v praxi. 

 

I v letošním školním roce pokračovala naše spolupráce s Přírodovědeckou fakultou 

v Olomouci. 

V pondělí 27.2.2012 proběhly ve škole přednášky z oblasti chemie a fyziky. Tématem 

chemie byly Kovové nanomateriály v praxi, které dnes hýbou světem a můžeme se s 

nimi setkat i v našem každodenním životě. V  Kulinářské fyzice jsme se dozvěděli, na 

jakém principu pracují přístroje, které všichni důvěrně známe a používáme je každý 

den. Lektory těchto přednášek byli pan doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. (chemie) a paní  

RNDr. Renata Holubová, CSc. (fyzika). 

Již třetím rokem se naši studenti zapojili do projektu Přírodovědec a Badatel, kde 

získávali cenné zkušenosti, jak teoretické, tak i praktické, v oblasti chemie, matematiky, 
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biologie a fyziky. Projekt Přírodovědec byl v tomto školním roce ukončen 7.6.2012 

konferencí, které se zúčastnilo 14 vybraných studentů vyššího gymnázia. Studenti 

vyslechli  přednášky z matematické statistiky, fyziky a biologie mikronutrientů. 

V druhé části konference měli možnost exkurzí po laboratořích Přírodovědecké fakulty, 

což pro ty, kteří se chtějí v budoucnu zaměřit na studium technických předmětů, bylo 

velmi přínosné. Z ohlasu studentů můžeme říci, že konference byla velmi kvalitně 

připravena a byli bychom rádi, kdyby v budoucnu naše spolupráce dále pokračovala. 

 

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu Šetření energií. Studenti ve svých 

pracích řeší, jaké jsou v současnosti možnosti úspory energie a přírodních zdrojů. 

V oblasti chemie se do tohoto projektu zapojili tři studenti třetího ročníku D. Kacr, 

K. Grobelná a P. Schovánek. Ve své práci se snaží zjistit, zda lze získat určité množství 

energie vhodným zpracováním odpadů. Součástí jejich práce byl i malý projekt, ve 

kterém vyzkoušeli, jaké množství plastového odpadu připadá na jednoho studenta 

školy a kolik vyprodukují všichni studenti a pracovníci školy celkem. Velmi dobrá byla 

i naše spolupráce s Městským úřadem v Uničově, jmenovitě s odborem životního 

prostředí.  

 

Maturitu z chemie složili čtyři studenti. Dva z nich na výbornou a dva byli hodnoceni 

známkou chvalitebně. Všichni se hlásili na lékařské fakulty.  

V příštím školním roce se otevře další dvouletý seminář z chemie. Doufáme, že nadšení  

studentů pro tento opravdu nelehký předmět bude pokračovat a podaří se nám 

vychovat další úspěšnou generaci chemiků. 

 

 

 

 

Mgr. Dana Kropáčová 

předsedkyně 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  Mgr. Martin Váňa 

       

2. Exkurze: Biologie – březen 2012, LF UP Olomouc, BiS, dozor M. Poláchová 

cíl – ukázat stavbu lidského těla na živých modelech, včetně pitvy 

přínos – exkurze je organizovaná každým rokem s velkým ohlasem studentů semináře 

z biologie, je přínosná pro názornost stavby lidského těla 

 

3. Soutěže : Biologie  - Biologická olympiáda - okresní kola 

kategorie D – 10.4.2012 - Opichalová K., II, 4. místo 

           - Orságová M., II, 11. místo 

           - organizovaly G. Strašilová, R. Opichalová  

                 

kategorie C – 29.3.2012 - G.Strašilová, IV, 7. místo       

                               - F.Orságová, IV, 8. místo 

          - organizovaly G. Strašilová, R. Opichalová 

 

   - Biologická olympiáda - krajské kolo 

      kategorie A – 30.3.2012 - P.Schovánek,4.B, 3. místo 

       - P.Schovánek, 3.A, 20. místo 

                                           - organizovaly D. Stonová, M. Poláchová 

 

Zelená stezka – okresní kolo – duben 2012 

kategorie mladší žáci –  I – 1. místo - Pavlů T., Konečná A., Stloukalová B., Smrček L., 

  Michalík J., Červený Š.  

2. kategorie starší žáci    

- II - 8. místo - Malíková K., Opichalová K., Vašíčková E., Weigel T., Drábek R., Švéda P. 

- III – 6. místo - Kořalka Š., Holínek M., Kern M., Kallerová B., Veselíková E., 

Šmoldasová D. 

- IV – 2. místo - Strašilová G., Orságová F., Knob J., Pastorek P., Bartoněk J., Dorušák J. 

 

- krajské kolo – červen 2012 - I – 10. místo - Pavlů T., Konečná A., Stloukalová B., 

  Bahounek, Veselík, Červený 

 

- organizovala R. Opichalová 

 

SOČ – celostátní kolo – Malíková D. – VII – 2. místo, vyučující D. Stonová 

        - Švédová K. – VI – 9. místo, vyučující G. Strašilová 

         - krajské kolo – Pánková V. – VI, vyučující L. Zbořilová 
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Projekt „Význam studánek z pohledu náhradního zdroje vody“ 

- VI – Petříková D., Košťálová V., Pánková V., Muzikantová E., Švédová K., Součková B. 

- 3.A – Lukas R. 

- 3. místo na 6. studentské konferenci mladých přírodovědců- sekce „Věda je zábava“ 

(17.5.2012) 

- prezentace práce na setkání „Středoškolská technika 2012“ na ČVUT v Praze 

(13.6.2012) 

- organizovaly L. Zbořilová, G. Strašilová 

    

Soutěže: Zeměpis – Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – 14.3.2012 

kategorie A – Sobalová M. – I, 23. místo 

kategorie B – Navrátilová V. – II, 13. místo 

kategorie C – Záhorová E. – III, 12. místo 

- organizovala G.Strašilová 

kategorie D – M.Spurný – VII, 4. místo, J.Žůrek – 2.A, 8. místo, Hájek F. – VII, 13. místo 

- organizovala D.Stonová 

 

Eurorebus – krajské kolo: 

- 2.A – Blažková A., Žůrek J., Schovánek P. – 4. místo, účast v celostátním kole 

- V – Zeman R. – 2. místo, účast v celostátním kole 

- Poláchová Z. – reprezentace školy v krajském kole  

- organizovala D. Stonová, dohled v celostátním kole M. Rábková 

 

 

4. DVPP – G. Strašilová – „Meteorologie“ - bylo zrušeno 

 

5. Tematické plány  - všichni vyučující PK dobrali učivo podle plánů 

 

6. Další aktivity PK 

- maturity – biologie: 

– VIII – 4  studenti – průměr 1,75, vyučující D. Stonová 

- 4.A – 3 studenti – průměr 2,33, M. Poláchová 

- 4.B – 10 studentů – průměr 2,0, D. Stonová 

 

- maturity –zeměpis  

- VIII – 9 studentů – průměr 1,56, D. Stonová 

- 4.A – 10 studentů – průměr 3,7, D. Stonová 

- 4.B – 12 studentů – průměr 2,83, D. Stonová 

  

- projekty :  

a) Mezinárodní projekt „Šetření energií“ vyhlášený běloruským ministerstvem školství 

v Gomelu – únor 2012 

- P. Havlíček – 4.B – prezentace své SOČ, připravovala G. Strašilová (prezentace 

v ruštině), L. Stránská (překlad do angličtiny)  
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b) Studenti 3.A  pracují na mezinárodním projektu „Šetření energií“ - téma 

„Fytoenergetika“, který se bude konat 3.-8.9.2012 v Brně, připravují L. Zbořilová, 

G. Strašilová  

 

- ŠVP – vyučující se dohodli na aktualizaci v biologii ve 3. a 4. ročníku a v zeměpise ve 

2. ročníku, aktualizace bude provedena do přípravného týdne 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Strašilová 

předsedkyně PK Bi-Z 
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Zpráva o činnosti předmětové komise společenskovědních 
předmětů 

 

Personální složení PK ve školním roce 2011/2012: 

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. Exurze proběhla 18. října 2011. 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 16. prosince 2011 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. 

 

Mgr. Radim Chmelík ukončil v akademickém roce 2011/2012 na půdě P-centra 

v Olomouci čtyřsemestrální kurz „Studium pro školní metodiky prevence sociálně 

patologických jevů (250)“, který byl organizován v rámci projektu VYNSPI - Tvorba 

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 byl určen přednostně pro účastníky/ účastnice 

z Olomouckého kraje. Tento kurz byl 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 se zaměřil 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 doktorském 

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. Součástí doktorského studia byla v tomto školním 

roce realizace workshopu k tématu studentských rad/parlamentů na gymnáziích 

v Olomouckém kraji, na kterém koordinátor studentského parlamentu a předseda 

parlamentu předali kolegům poznatky z již tříleté existence Studentského parlamentu 

Gymnázia Uničov. V neposlední řadě proběhla na setkání podnětná diskuse k tématu 
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studentské participace jako nástroje pro vytváření otevřenějšího a demokratického 

klimatu školy, které se zúčastnili zástupci Gymnázia Kojetín, Gymnázia Litovel, 

Gymnázia Hejčín, Gymnázia Šumperk, Gymnázia Čajkovského a Gymnázia Jiřího 

Wolkera v Prostějově. Své prostory pro uspořádání workshopu nabídla 27. listopadu 

2011 Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. Podobný workshop se uskuteční i v září 2012.  

 

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 vyšším stupni 

gymnázia se inovace v 1. ročníku projevuje zařazením tématu osobních financí, ve 

2. ročníku se pak jedná zejména o téma duševní hygieny, 3. ročník se nově věnuje 

tématu religionistiky. Plánovaný nákup nových učebnic odpovídající RVP ZV a ŠVP 

pro primu a sekundu byl realizován na začátku školního roku. Na tyto učebnice 

navazují učebnice  tercie a kvarty.  

Tematické plány  na vyšším gymnáziu byly stanoveny podle ŠVP v 1., 2. a 3 ročníku, 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: 

4.A -  zkoušející Mgr. Radim Chmelík, přísedící Mgr. Eva Vachutková 

Celkem studentů: 11, z toho výborný: 4, chvalitebný: 2, dobrý: 3, dostatečný: 2. 

4.B -  zkoušející Mgr. Radim Chmelík, přísedící Mgr. Eva Vachutková 

Celkem studentů: 6, z toho výborný: 1, chvalitebný: 4, dostatečný: 1. 

VIII -  zkoušející Mgr. Eva Vachutková, přísedící Mgr. Radim Chmelík 

Celkem studentů: 6, z toho výborný: 5, chvalitebný: 1.  

 

Maturitní zkouška proběhla podle očekávání – podle studijních výsledků studentů 

v průběhu školních let. Lepších výsledků ve srovnání s celým studiem dosáhli 

maturanti 4.A. Podle aktuálního politického rozhodnutí se bude maturita v příštím 

školním roce ze ZSV konat státně (didaktický test), nebo zůstane v kompetenci školy 

(ústní podoba). 

 

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 
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roce 2011/2012. PK dále organizovala charitativní sbírkové akce a besedy k prevenci 

rizikových forem chování – 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. S výjimkou 4.A, 4.B a oktávy probíhala veškerá dějepisná výuka 

podle přijatého školního vzdělávacího programu.  

 

Exkurze 

Členové komise připravili a realizovali zejména dvě vzdělávací exkurze zaměřené 

tentokrát na problematiku dějin starověku.  

V září 2011 byl uskutečněn výjezd do rakouského města Petronell, kde studenti 

druhého a třetího navštívili archeologickou lokalitu starověkého města (a vojenského 

tábora) Carnunta. Prohlédli si dochované zbytky dvou římských amfiteátrů, muzejní 

expozice věnované antickým náboženským kultům a římskému vojenství a zejména 

rekonstruované římské obytné budovy, vše s odborným výkladem. Exkurzi 

organizačně zajistili Mgr. Martin Váňa a Mgr. Aleš Langer. 

V dubnu 2012 realizovali členové komise týdenní exkurzi do Itálie, jejíž účastníci z řad 

studentů nižšího i vyššího gymnázia postupně navštívili Florencii, Pisu, San 

Gimignano, Pompeje, Ostii a především Řím. Seznámili se tak s významnými 

lokalitami spojenými s dějinami antického Říma a italskou renesancí. Na zpáteční cestě 

strávili několik hodin prohlídkou Benátek. Exkurzi zajišťovala Mgr. Jaromíra Lónová a 

Mgr. Martin Váňa. 

Zahraniční exkurze zprostředkovaly studentům neocenitelný kontakt s významnými 

historickými lokalitami, čímž pomohly konkretizovat teoreticky osvojené poznatky 

z vyučovacích hodin. I přes značnou finanční náročnost se exkurze jevily jako velmi 

přínosné a studenty kladně hodnocené. 

Vedle těchto dvou stěžejních akcí byla v září 2012 pro studenty primy zorganizována 

exkurze do městského muzea v Uničově spojená s komentovanou prohlídkou 

historického centra města. Exkurzi zajistil Mgr. Martin Váňa. 

V říjnu 2011 absolvovali členové dějepisného semináře 3. ročníku návštěvu olomoucké 

vědecké knihovny a okresního archivu. Cílem exkurze bylo seznámit studenty 

s organizací a funkcí archivu a s praktickými heuristickými činnostmi souvisejícími 

s prací historika. Exkurzi zajišťoval Mgr. Aleš Langer ve spolupráci s PhDr. Bohdanem 

Kaňákem, PhD., ředitelem Státního okresního archivu Olomouc. 

 

Vzdělávací pořady a besedy 

říjen 2011 - Beseda o romském holocaustu 

Pamětnice Emilie Machálková přiblížila studentům své osudy v době protektorátu. 

Jako dítě romského původu měla být transportována do koncentračního tábora, avšak 

díky pomoci tehdejšího starosty obce Nesovice a dalších občanů se mohla ukrýt a 

zachránit si život. Besedu organizačně zajistila Mgr. Jaromíra Lónová. 

leden 2012 - Den holocaustu 
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Připomínku Dne holocaustu opět připravili studenti dějepisného semináře. 

V hodinovém pořadu seznámili postupně své spolužáky z ostatních tříd školy s kořeny 

antisemitismu a s jeho praktickou podobou v době 2. světové války. Vedle historických 

faktů a souvislostí se zaměřili také na reflexi holocaustu v literatuře a ve filmu. 

Vzdělávací pořad navštívili také žáci místních základních škol. Besedu organizačně 

zajistil Mgr. Aleš Langer. 

květen 2012 - Beseda o antisemitismu a holocaustu 

Pro vybrané studenty 3.A a VII byla realizována beseda s Milanem Tempírem 

(Centrum vzdělávání a dialogu) s o problematice antisemitismu a holocaustu, která se 

dotkla také obecných dějin židovského národa, vnímání židů ze strany majoritní 

společnosti v různých historických epochách i aktuální otázky spjaté s židovskou 

problematikou. Besedu organizačně zajistil Mgr. Aleš Langer. 

 

Soutěže, projekty a jiné studentské aktivity 

Dějepisná olympiáda 

Školního kola se 10. listopadu 2011 zúčastnilo 9 studentů tercie a kvarty. Do okresního 

kola konaného 1. února 2012 v Olomouci postoupila Františka Orságová (kvarta, 

vyučující Mgr. Martin Váňa), která reprezentovala školu i v krajském kole, v němž se 

však neumístila na žádném z prvních míst. Olympiádu organizačně zajistil Mgr. Martin 

Váňa. 

 

Daniel 

Soutěž Daniel zaměřenou zejména na problematiku holocaustu obesílají studenti naší 

školy každoročně. Studentka dějepisného semináře Monika Jarmarová (oktáva, 

vyučující Mgr. Jaromíra Lónová) obsadila v historické části soutěže 1. místo ve II. 

kategorii s prací Romská historie a holokaust Romů. Karolína Peřinová (kvarta, 

vyučující Mgr. Martin Váňa) zvítězila v literární části této soutěže v I. kategorii 

s povídkou Příběh bez tváře. 

 

Lidice pro 21. století 

Několik studentů 3.A a kvarty se zapojilo do 7. ročníku soutěže Lidice pro 21. století, do 

2. (finálového) kola postoupili Kateřina Šindelářová a David Hýbl (3.A); oba studenti se 

zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků 14. června 2012 v Kladně 

 

Projekt Stopy totality 

Členové dějepisného semináře ve 3. ročníku pokračovali v realizaci projektu Stopy 

totality. Cílem projektu je zmapovat příběhy lidí, jimž totalitní komunistický režim v 

50. a 60. letech zkřížil životní cestu. Studenti dosud v rámci projektu zpracovali příběh 

rodiny Nohavičkových z Brníčka. Statkář Jiří Nohavička se stal na konci roku 1951 obětí 

Akce Kulak - byl mu zabaven statek a celá jeho rodina byla z Brníčka vyhnána.  

Ve dnech 12.-14. února 2012 proběhlo setkání všech účastníků projektu v Jáchymově, 

kde byla také prezentována pilotní část připravované putovní výstavy. Studenti 

navštívili místa bývalých pracovních lágrů, muzejní expozici, nechvalně proslulou 

„Věž smrti“ a setkali se i s jedním z někdejších politických vězňů. 
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Pilotní výstava projektu Stopy totality byla ve dnech 23. dubna - 11. května 2012 

zpřístupněna také na naší škole, výstavu postupně navštívily v rámci hodiny dějepisu 

téměř všechny třídy školy (vyjma primy, sekundy a tercie). Výstava byla prezentována 

v regionálních i celostátních médiích, vernisáže se zúčastnil starosta města Uničova 

Mgr. Dalibor Horák. Výstavu navštívili také žáci dvou místních základních škol a 

pamětnice Jarmila Nohavičková, jejíž příběh byl v rámci projektu zpracováván 

studenty naší školy  

 

DVPP 

V letošním školním roce se vyučující dějepisu neúčastnili žádné akce DVPP, neboť 

kurzy DVPP, o které vyučující projevili během školního roku zájem, byly bez náhrady 

zrušeny. Další nabízené kurzy byly vyhodnoceny jako neužitečné, nebo nedostupné. 

Pro potřeby výuky je třeba se zaměřit především na vzdělávací aktivity zaměřené 

především na problematiku moderních dějin (naše země po druhé světové válce, 

evropská integrace). 

 

Projekt „Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních 

školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“ 

Škola je od letošního roku zapojena do nadregionálního projektu Inovace výuky 

československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a 

Moravskoslezském kraji. Úvodní konference proběhla 3. května 2012 v Olomouci, jejím 

cílem bylo seznámení s cílem projektu, kterým je zkvalitnění výuky historie, a s jeho 

časovým harmonogramem a organizačním zabezpečením. 

 

Maturitní zkouška z dějepisu 

Maturitní zkoušku z dějepisu vykonali ve školním roce 2011/12 dva studenti oktávy, 

čtyři studenti 4.A a jeden student 4.B. Prospěchový průměr v oktávě činil 3,0, ve 4.A 4,0 

a ve 4.B 1,0. Vyučujícím v oktávě byl Mgr. Aleš Langer, ve 4.A Mgr. Martin Váňa a ve 

4.B Mgr. Jaromíra Lónová. Přípravě k maturitní zkoušce byla věnována cílená aktivita 

realizovaná v rámci dějepisného semináře ve 4. ročníku, vyučující poskytovali také 

individuální konzultace podle zájmu studentů. Náročnost a rozsah maturitní zkoušky 

z dějepisu zůstávají v posledních letech beze změn. 

 

 

Zkušenosti s výukou podle ŠVP  

Školní vzdělávací program zahrnul v letošním školním roce již všechny ročníky 

osmiletého i čtyřletého studia s výjimkou ročníku maturitního. V primě byly inovovány 

výukové materiály a pro studenty zajištěny moderní učebnice a pracovní sešity 

vydavatelství Fraus, jejichž koncepce dobře koresponduje s požadavky ŠVP. Zejména 

na nižším gymnáziu, kde vyučoval dějepis Mgr. Martin Váňa, byly v rámci výuky 

používány audiovizuální pomůcky, interaktivní tabule a také samostatná práce s 

pracovními listy.  

Výuka dějepisu na vyšším gymnáziu resp. ve čtyřletém studijním programu (kromě 

závěrečného ročníku) byla realizována podle ŠVP „Made in Gymun“. Rozčlenění učiva 
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do ročníků bylo koncipováno tak, aby v maturitním ročníku vznikl dostatečný prostor 

pro tematické celky, které dosud byly vyučovány spíše okrajově. Tento fakt se odráží 

v nutnosti pracovat v hodinách dějepisu velmi intenzivně a podle možností využívat 

také samostatné řízené práce studentů se studijním materiálem. Studenti si tímto 

způsobem jednak osvojují schopnost vyhledávat a zpracovávat informace, jednak 

srovnávat a hodnotit historické jevy. 
 

 

 

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 2011/2012 v tomto složení: 

Mgr. Milan Kux, předseda komise 

Mgr. Lubomír Balcárek, MICT koordinátor 

 

Předmětová komise i letos kladla důraz na další pedagogické vzdělávání svých členů; 

Mgr. Milan Kux a Mgr. Lubomír Balcárek se v rámci projektu „PROŠ – Programování 

do škol“ průběžně zúčastňovali metodických školení týkajících se použití 

programovacího jazyka Microsoft Visual Basic 2010 ve výuce programování; Mgr. Kux 

dále absolvoval třídenní školení zaměřené na počítačové sítě, protokol TCP/IP a 

Microsoft Windows Server 2008. 

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.  

Oba členové komise dále ověřovali možnosti využití operačního systému Linux přímo 

ve výuce (distribuce Kubuntu na učebnách a 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 maturoval jeden student ze 4.A. 

Zkoušející - Mgr. Milan Kux, přísedící - Mgr. Lubomír Balcárek; student předložil velmi 

kvalitní softwarový projekt – Optické zobrazován čočkou, hodnocen byl známkou 

„výborný“.  

Letos finišoval projekt „PROŠ – Programování do škol“, škola v jeho rámci obdržela 

devět počítačů a notebook včetně softwaru; současně intenzívně probíhala příprava 

dalšího projektu „EU peníze středním školám v rámci OP VK, oblast podpory 1.5 - 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách“. Jeho realizace je plánována 

na školní rok 2012/2013. 

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 30.5. a 31.5.2012 se uskutečnily výtvarné exkurze sexty a 2. ročníku 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 Muzeum umění - výstavu našeho současného výtvarníka 

Františka Skály, 2. ročník absolvoval animaci v Arcidiecézním muzeu věnovanou 

japonským dřevořezům.  

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 a Muzea 

umění je dobrou příležitostí k poznání  středoevropské kultury. Myslím, že bychom 

s těmito exkurzemi měli i nadále pokračovat. 

 

Přehled soutěží 

Výtvarná výchova 

Největším letošním úspěchem byla účast našich žáků ve výtvarné soutěži konané 

k 10. výročí Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. 

14. prosince 2011 se tři žáci naší školy zúčastnili vyhlášení výsledků této celostátní 

výtvarné soutěže. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v Praze na Novotného 

Lávce. Ve velké konkurenci bylo umístění Michaely Orságové, Karolíny Malíkové a 

Štěpána Kořalky velkým úspěchem. Práce Štěpána Kořalky reprezentovala Českou 

republiku v celosvětovém kole této soutěže s názvem „Chemical Challenges, 

Sustainable Solutions“. Slavnostní vyhlášení výsledků světového kola  proběhlo  v sídle 

OSN v Palais des Nations v Ženevě. Štěpán Kořalka obdržel za své dílo zlatou medaili 

v kategorii 11-15 let. 
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Výtvarné úspěchy jsme letos zaznamenali při účasti ve 21. ročníku výtvarné části 

soutěže Evropa ve škole. Letos jsme zpracovávali téma „Stáří“. V krajském kole cenu 

získal Lucie Suchá z tercie za svoji práci „Mládí nekoupíš-stáří neprodáš“. 
 

 
 

 

Cenu rovněž získala Hana Kocurková z 2.A za svoji práci „Vzpomínky“. 
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Čestným uznáním byla oceněna práce Kariny Ptáčníkové za práci „Strom“. 
 

 
 

 

 

Naše výtvarné práce na téma „Šetření energií“ nás reprezentovaly na výstavě 

v Bělorusku - například kresba Gabriely Strašilové z kvarty.  
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DVPP 

V rámci výtvarné výchovy se Mgr. Kubíčková zúčastnila semináře na téma „Barevné 

kouzlo“, který pořádal Scholaservis v Olomouci. Seminář byl zaměřen na práci 

s barvou v hodinách výtvarné výchovy a byl obohacující. 

 

 

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. 

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 

 Lyžařské výcvikové kurzy se uskutečnily v těchto termínech:  

Sekunda 2.1.-8.1.2012, kvinta+1.A 15.1.-21.1.2012. 

Ubytovaní jsme byli na chatě Junior v Kunčicích u Starého Města pod Sněžníkem. Jako 

lyžařští instruktoři pracovali Mgr. Vašíčková, Mgr. Poláchová a Mgr. Kubíček.  

Lékařskou péči zajišťovali MUDr. Marek Polách a MUDr. Igor Mysliveček. Dobré 

sněhové podmínky nám umožnily naučit všechny účastníky kurzu lyžovat. Dobří 

lyžaři  se zdokonalili v carvingu. Skiareál v Kunčicích má dobré technické zázemí, 

umělé zasněžování, možnost výběru sjezdovek různé náročnosti, a proto bychom ho 

chtěli i nadále využívat. I tentokrát se kurzů zúčastnila valná většina žáků, což se na 

mnoha jiných školách neděje. 

 

Sportovní kurzy septimy a 3.A proběhly v květnu 2012, septima 14.–18. 5., 3.A pak 

28.5.–1.6. Základnu jsme měli opět na chatě U Profesora v Kunčicích a na kolech jsme 

bez úhony absolvovali krásné trasy v okolí Králického Sněžníku. 

Septimu vedla Mgr. Vašíčková, jako instruktoři jí byli k ruce Mgr. Kubíčková a 

Mgr. Kubíček. Tento kurz provázelo chladné počasí a hrubá nekázeň některých 

chlapců, takže tři museli být vyloučeni z kurzu. 

3.A doprovázela Mgr. Poláchová spolu s Mgr. Vašíčkovou a Mgr. Kubíčkem. Tento 

kurz byl celkově velmi vydařený.  

 

Soutěže 

V letošním školním roce jsme se zapojili do mnoha sportovních soutěží. Budu jmenovat 

jen ty nejdůležitější akce, takové ty tradiční. 

11.10.2011 proběhlo v Olomouci okresní finále v přespolním běhu družstev. V kategorii 

dorost družstvo chlapců naší školy – Kobza Ondřej, Škoda Jakub, Heřmanovský 

Tomáš, Unzeitig Štěpán, Drábek Ladislav - vyhrálo, stejně tak vyhrálo i krajské finále 

v Jeseníku 13.10. a v celostátním finále 25.10. ve Ždáru nad Sázavou obsadilo velmi 

solidní 8. místo. Nejlepším jedincem byl Ondřej Kobza, který skončil na 11. místě. 
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V tradičním Medlovském krosu běžci nižšího gymnázia po výborných výkonech ve 

svých kategoriích opět získali první místo, porazili všechny základní školy v regionu a 

pohár další rok zůstává v našem držení. Složení školního družstva  - Heřmanovská H., 

Opichalová K., Navrátilová V., Přibylová V., Kořalková G., Hyánková E., Piska P., 

Bittner O., Weigel T., Pastorek P., Knob J., Muzikant M. 

 

Klasikou je rovněž Štafetový běh Po stopách J. Opletala v Litovli, který se konal 

16.11.2011. Smíšená družsta nižšího i vyššího gymnázia běžela štafetu, bojovala a 

získala pro sebe 3., resp. 4. místo. U dorostu je to ústup z pozic. 

 

Fotbalisté vyššího gymnázia 6.10.2012 se neprobojovali z okrskového kola do okresu. 

Zato fotbalisté-starší žáci v malé kopané vyhráli v Olomouci 4.10.2011 okrsek, poté i 

okresní finále na domácím hřišti a měli tudíž možnost zahrát si 20.10.2011 v Hranicích 

na Moravě krajské finále, kde obsadili 5. místo. Soupiska obsahovala tato jména: 

Vachutka O., Kučera F., Knob J., Muzikant M., Spurný L., Siřinek T., Bittner O., Jarolím 

K., Unzeitig M., Holínek M.(ten v krajském finále chyběl). 
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Dne 2.12.2011 jsme pořádali okrsek v košíkové SŠ. Postoupili jsme ze druhého místa do 

okresního finále, kde naši chlapci na Slovanském gymnáziu 8.12. obsadili 4. místo. 

  

Chlapecká družstva nižšího gymnázia se zúčastnila okrskových kol Orion florbal cup. 

14. 11. 2011 u nás ve sportovní hale starší žáci a 16.11. v Medlově mladší žáci. Starší žáci 

– Muzikant M., Piska P., Bittner O., Holínek M., Polách P., Kučera F., Knob J., Vachutka 

O., Kořalka Š., Pastorek P. - svou skupinu vyhráli a v okresním finále 23.11.2011 

v Olomouci obsadili 4. místo. Nutno podotknout, že organizační úroveň u nás na 

okrscích je na nesrovnatelně vyšší úrovni než bývá v Olomouci. 

 

Ve středu 4. dubna 2012 začalo ve Šternberku vítězné tažení florbalistů vyššího 

gymnázia. 

Tam vyhráli okrsek, poté doma i okresní finále a v Přerově 25.4.2012 po výborných 

výkonech obsadili skvělé 2. místo v krajském finále. O tento pěkný výsledek se 

zasloužili tito sportovci: Homola M., Cinegr E., Janáček L., Lukas R., Vozar J., Pochylý 

P., Král P., Bajaník M., Crhonek V., Sova L., Havlíček P., Veselka R. a Novák F. 
 

 
 

 

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 mladí košíkáři (Holínek, Kern, Knob, Kučera, Vachutka, Muzikant) zúčastnili  

Vánočního turnaje v Šumvaldě 14.12.2011. Podobná akce pro mladé florbalisty proběhla 

11.5.2011 v Troubelicích, O pohár starosty. Na těchto akcích malí sportovci nezářili, ale 

ani neudělali ostudu.  
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Poslední sportovní akcí byl atletický čtyřboj pro žáky ZŠ a nižších gymnázií. Okrsek 

proběhl v Uničově na atletickém oválu v areálu fotbalového stadionu 25. května 2012. 

Naše škola obsadila celkové 6. místo, což je bohužel v poslední době nejhorší umístění. 

 

Mnoho okrskových kol postupových soutěží a některá okresní finále jsme organizovali 

v naší sportovní hale. 
 

DVPP 

V letošním školním roce pokračovaly semináře pro učitele Tv v Prostějově. Ve dnech 

16.9. a 17.9. se jich zúčastnil Mgr. Kubíček. Témata byla poučná – Moderní trendy 

výuky Tv v tradičních zemích EU a Diagnostické aspekty výuky Tv (doc. Perič). 
 

ŠVP 

I nadále pracujeme 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 2011/2012 využity tyto aktivity:   

 

 Poučení žáků o zákazu nošení drog a jiných omamných látek – viz školní řád. 

 K posilování solidarity studentů byly tradičně realizovány charitativní sbírkové 

akce. Jako první se uskutečnila sbírková akce Srdíčkový den (19.,20.9.) – 6 

určených dvojic vybralo peněžní sumu 4 562 Kč z prodeje magnetek (30Kč/kus). 

Částka byla použita na pomoc jednotlivým handicapovaným dětem a to 

především na částečnou úhradu invalidních vozíčků, rehabilitačních a 

kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích 

zařízení, dále na nákup řečových procesorů, obvazového materiálu, speciální 

výživy apod. 

 Realizace prožitkových lekcí primární prevence v P-centru Olomouc pro primu – 

kvartu (10.,11., 12. a 13.10.). Zápisy z lekcí jsou k dispozici u metodika prevence. 

 Studenti sexty Eliška Lukášová, Matěj Vyhnánek a Jiří Navrátil byli od 7. do 9. 

října  v Praze proškoleni Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu 

k tématu reprodukčního zdraví. Převzali tak štafetu v této činnosti (peer 

program) od bývalé studentky Lucie Lukášové. 

 Tým šesti studentů – zastupitelů studentského parlamentu (Radek Veselka, Nina 

Zivčáková, Monika Schönová, Veronika Schönová, Monika Jarmarová, Denisa 

Petříková) zopakoval 25. října úspěšnou besedu z minulého školního roku o 

kyberšikaně pro nové studenty primy a 1.A. Hlavním tématem besedy byly 

sociální sítě  a prevence rizikových forem chování ve virtuálním světě, zejména 

na Facebooku. Realizace besed byla nabídnuta také 8. a 9. ročníkům základních 

škol Uničovska.  

 Mgr. Ivan Stanko, Dis., lektor k problematice šikany pro olomoucký region, 

uskutečnil dne 24. listopadu besedu k tématu šikany pro studenty primy – 

kvarty, kvinty a 1.A. Besedu tvořily dva bloky – nový hraný film o skutečném 

případu šikany na ZŠ na Ostravsku a v druhé části následoval rozbor a diskuse 

se studenty k uvedenému filmu. Tímto způsobem se poutavě uchopily projevy 

šikany, její příčiny a důsledky, včetně těch právních.  

 František Lizna – disident -  debatoval 30. listopadu  se studenty 3. ročníku o 

lidských právech. 

 Počátkem nového roku 2012 proběhla další sbírková akce Adopce na dálku pro 

dívku z Haiti. Vybraná částka 6500 Kč slouží k zajištění důstojného života pro 

dívku a k dokončení vzdělávání. Tentokrát se výše přípěvku studenta počítala 

z celkového počtu studentů gymnázia (342), aby tak někteří studenti nepřispívali 

kvůli nízkému počtu spolužáků ve třídě více než ti z  početnějších tříd. Částka na 

žáka tedy činila 19 Kč. Termín odevzdání byl stanoven na 17. únor 2012. Peníze 

byly následně převedeny na účet (pod heslem naší školy a adoptované dívky) 

Arcidiecézní charity Olomouc, která pomoc distribuuje. 

 Počátkem měsíce února se začala připravovat sbírková akce Labestra, jejímž 

úkolem je získání peněžních prostředků k zajištění preventivní činnosti 
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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 13.-17.2. 2012. Do akce se zapojili studenti sexty Eliška Lukášová, Matěj 

Vyhnánek a Jiří Navrátil. Jmenovaní studenti jsou dlouhodobě zapojeni do 

vzdělávacích akcí Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a jejich 

akce organizují nejen na našem gymnáziu. Celkově se podařilo vybrat částku 

1200Kč, z níž naše škola následně formou daru využila 30% = 390 Kč na nákup 

učebních materiálů – dvou odborných publikací k tématu dospívání s názvem 

„Otázky a odpovědi“ pro dívky a pro chlapce. 

 Studenti zapojení do vzdělávacích peer programů organizace Labestra 

uspořádali 26. března besedu k tématu HIV/AIDS pro 1.A, V, 2.A a VI, následně 

29. března pro IV. 

 V týdnu od 26. března do 30. března se studenti našeho gymnázia mimořádně 

zapojili do sbírkové akce „Srdíčkový den“, jehož se naši studenti účastní 

standardně v září. Na žádost občanského sdružení „Život dětem“ jsme podpořili 

akci i v březnovém termínu. Vybraná částka činila 7 289 Kč. 

 Již podruhé se zapojilo naše gymnázium ve dnech 23.-24. května do sbírkové 

akce s názvem „Zasukované tkaničky“ spolku Trend vozíčkářů Olomouc, jež má 

finančně pomoci lidem na invalidním vozíku. Podařilo se vybrat 1735 Kč. 

 Další společné aktivity s Jasněnkou Uničov byly z časových důvodů přesunuty 

do 1. čtvrtletí příštího školního roku. Jedná se především o výtvarné a hudební 

činnosti s cílem vzájemného poznávání a rozvoje tolerance mezi studenty našeho 

gymnázia a hendikepovanými klienty Jasněnky. 

 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.  

 Stěžejní nástroj nespecifické primární prevence orientované především na 

vytváření pozitivního klimatu ve škole představuje již třetím školním rokem 

Studentský parlament Gymnázia Uničov, s jehož činností se lze seznámit v jeho 

samostatné výroční zprávě.  

 

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; 

http://www.gymun.cz/
http://www.nekurak.cz/
http://www.pobavme-se-o-alkoholu.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.drogovaporadna.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.odospivani.cz/
http://www.idealni.cz/
http://www.e-bezpečí.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
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 propagační materiály preventivního programu – nástěnka k primární prevenci 

v 1. patře nové budovy školy včetně odkazů a kontaktů; 

 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 

středu 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 aktuální situaci státních maturit. K získání potřebných informací mohli 

využít konzultačních hodin nebo odkazu na www.gymun.cz na oficiální webové 

stránky státní maturity – www.novamaturita.cz.   

Základní informace k tématu výchovného poradenství mohou studenti nalézt na  

http://gymun.cz/poradenstvi.php. Jde především o internetové odkazy na stránky 

zabývající se kariérovým poradenstvím – zjišťování schopností, dovedností a zájmů 

žáků ve vztahu k budoucímu povolání, volba adekvátní pracovní pozice a tudíž i 

nejvhodnější vysoké školy. Dále mohou studenti využívat několik portálů s přehledem 

vysokých škol a informacemi o jednotlivých studijních oborech.  

 

Přednášky: 

Na našem gymnáziu byly pro maturitní ročníky zorganizovány tři přednášky, které se 

týkaly možností pomaturitního studia. Dne 4. října 2011 uskutečnila firma SCIO 

přednášku k Národním srovnávacím zkouškám pro maturitní ročníky - studenty 

4. ročníků a oktávy. Firma Sokrates předala studentům 7. října 2011 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 10. listopadu 2011 

bezprostředně po třídních schůzkách.  

 

 

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; 

 V průběhu září aktualizace Přehledu žáků se znevýhodněním – specifické 

poruchy učení, zdravotní znevýhodnění a sociální znevýhodnění. Přehled 

obsahuje základní doporučení pro vyučující, jakým způsobem tyto žáky 

zohlednit. 

 Zajištění informací o akci GAUDEAMUS 2011 Brno – veletrh vzdělávání 

konaného 3. listopadu 2011; 

 Zajištění kontaktů na logopedická a foniatrická vyšetření v průběhu listopadu 

2011; 

 Hodnocení za 1. čtvrtletí, následná opatření, popř. konzultace; 

http://www.gymun.cz/
http://www.novamaturita.cz/
http://gymun.cz/poradenstvi.php
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 Připomenutí odevzdávání přihlášek na VŠ umělecké a architekturu, do 16. 

listopadu 2011; 

 Zajištění informací o přijímacích řízeních, kompletace, konzultace, od 1. prosince 

2011; 

 Přihlášky ke studiu na VŠ – odevzdání, kompletace, zpracování statistik, od 

3. ledna 2012; 

 Kontrola plnění IVP integrovaných studentů, od 23. ledna 2012; 

 Vyhodnocení za 1. pololetí – opatření, pohovory, od 23. ledna 2012; 

 Kontrola odevzdání zbývajících přihlášek na VŠ, do 17. února 2012; 

 Dotazy ke studiu na VOŠ – konzultace, pohovory se studenty, od 27. února 2012; 

 Přihlášky na VOŠ – odevzdání, kompletace, statistika, od dubna 2012; 

 Hodnocení za 3. čtvrtletí – opatření, zápis, od 18. dubna 2012; 

 Pomaturitní studium – kontrola přihlášek, 2. května 2012; 

 Aktualizace přehledu studentů se specifickými poruchami učení; 

 Přehledy úspěšnosti zájemců o studium na VŠ, VOŠ a v PMS pro akademický 

rok 2012/2013, červen- září 2012; 

 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. 

 

 

 

Mgr. Radim Chmelík 

výchovný poradce 
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Zpráva o činnosti koordinátora EVVO 
 

 

Činnost koordinátora je spojena jednak s dlouhodobým plánem EVVO, ale hlavně je 

zaměřená na okruhy činnosti shrnuté v ročním plánu EVVO. 

 

Pro školní rok 2011/12 byla provedena konkretizace plánu EVVO a vymezení 

spolupráce jak na úrovni školy, tak i spolupráce s městem Uničov – Střediskem 

ekologické výchovy Studánka, a spolupráce  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 14.11.2011.  

Koordinátoři obdrželi Osvědčení o úspěšném absolvování přednášek a praktických 

činností. 

Další osvědčení bylo vydáno všem koordinátorům na  III. Setkání koordinátorů EVVO 

Olomouckého kraje tematicky zaměřeném k Mezinárodnímu roku udržitelné energie 

pro všechny konané 15.2.2012 v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého 

kraje. 
 

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. Tato soutěž probíhala i v letošním školním roce a byla 

hlavně zaměřena na sběr použitých baterií. Kontejner na tyto baterie je umístěn v 1. 

patře staré budovy naší školy. 
 

Sběr starého papíru 

Tato aktivita proběhla počátkem června a byla realizovaná Studentským parlamentem 

Gymnázia Uničov. Oslovená firma, zaměřená na recyklaci odpadů, dodala kontejner, 

do něhož naši studenti nanosili okolo 2 000 kg starého papíru. Finanční částka bude 

využita studenty na připravovanou ,,grilparty“, která se bude konat ve středu 27.6.2012 

v areálu školy. Toto neformální setkání bude důkazem dobrého záměru získat finance 

na studentskou činnost. 
 

Olympiády – Bi, Ch 

Olympiády z biologie se zúčastnili studenti nižšího i vyššího gymnázia s pěknými 

výsledky. Byly zastoupeny všechny kategorie náročnosti od D po A. 

Olympiáda z chemie, kategorie C, byla zastoupena studentem z 2. ročníku. Zařadil se 

k úspěšným řešitelům této náročné soutěže. 
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Zelená stezka 

Tato soutěž proběhla v Uničově v dubnu 2012. V této regionální soutěži získalo 

šestičlenné družstvo 1. místo a postoupilo do krajského kola v Olomouci. Jednotlivá 

družstva řešila úkoly s ekologickou tematikou, součástí soutěže bylo také určování 

přírodnin. Ve všech kategoriích byli naši studenti úspěšní. 
 

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. Své práce prezentovali naši studenti v běloruském 

Gomelu v rámci projektu šetření energií, který byl vyhlášen běloruským ministerstvem 

hospodářství. 
 
 

PROJEKTY 
 

1. Druhá mezinárodní studentská konference a letní škola pro talentované studenty 

Tato aktivita probíhala v měsíci září 2012 a umožnila setkání nejen našich 

talentovaných studentů, ale i studentů ze Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. Ekologická 

témata byla přednesena v přírodovědné sekci, P. Schovánek se svou prací Analýza 

pitné vody na Uničovsku a P. Havlíček s prací Pěstování rychle rostoucí dřeviny topolu 

japonského a jeho využití jako alternativního zdroje energie všechny posluchače zaujali. 
 

      2. Běloruský projekt 

V rámci projektu šetření energií, který byl vyhlášen běloruským ministerstvem 

hospodářství, P. Havlíček představil  v únoru 2012 v běloruském Gomelu svou práci 

Pěstování rychle rostoucí dřeviny topolu japonského a jeho využití jako alternativního 

zdroje energie. Tato práce byla hostiteli vysoce oceněna z pohledu hloubky 

vypracovaného tématu i s představou možností vytápění rodinného domku touto 

obnovitelnou dřevinou. 
 

3. Věda je zábava 

Jedná se o soutěž školních kolektivů, která byla vyhlášena na období září 2011 – březen 

2012. Mapuje praktickou činnost studentů v kroužcích na přihlášených školách. 

V měsíci dubnu studenti zpracovali výzkumnou zprávu v podobě odborné práce na 

vybrané téma. Jedná se o spolupráci vysokoškolských učitelů se soutěžícími kolektivy 

středních škol pod vedením středoškolského pedagoga z pohledu zajišťování odborné, 

metodické í materiálové pomoci. V letošním školním roce šlo o ryze ekologické téma, 

což se studentům dobře zpracovávalo. 
 

4. Šestá vědecká studentská konference 

Konference se uskutečnila na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci dne 16.5.2012. 

Konkrétní téma, které řešil náš tým, bylo z oblasti ochrany přírodních zdrojů vody a 

práce měla název „Význam studánek z pohledu náhradního zdroje pitné vody.“ Ve 

formě prezentace tuto práci tým přednesl a získal 3. místo z osmi soutěžících škol. 
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Studenti byli velice potěšeni přístupem vysokoškolských učitelů i objektivitou jejich 

hodnocení. 

Ukázka z práce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnázium Uničov 
 
 
 
 
 

Odborná práce přírodovědného kroužku 

 

 

Životní prostředí, ochrana vod, ovzduší a půd 

 

Význam studánek z pohledu náhradního zdroje  

pitné vody 

 
 
 

   Vypracovali: Lukas Radim          

Košťálová Veronika 

Muzikantová Eliška  

Pánková Veronika 

Petříková Denisa   

Součková Barbora  

Švédová Kateřina 

     

    Pod vedením:        Mgr. Ludmila Zbořilová 

         Mgr. Gabriela Strašilová 
 
 
 
 
 

Uničov 2012 
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2 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem této práce je provést analýzu některých látek rozpuštěných v měřených  vodách, podat informace i o 

ekologickém aspektu lokalit těchto sledovaných vod. 

 

Úkoly práce: 

1. Systematické utřídění informací o vodě v teoretické oblasti  

2. Zjištění některých parametrů studánkových vod z pohledu analytické chemie s popisem jednotlivých 

analýz 

3. Zpracování výsledků a jejich zpřístupnění co nejširší veřejnosti 

 

Věříme, že tato práce přinese hlubší informace o zdrojích vody v přírodních lokalitách a napomůže 

respektovat tato naleziště a inspirovat její uživatele. Práce seznámí čtenáře s vybranými metodami analytických 

měření a poukáže na to, jaký je význam vody ve sledovaných biotopech pro život  různých druhů organismů.  

 

Obr č. 3 

 

http://www.estudanky.cz/
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www.estudanky.cz 

 

3.2.3. Stav studánek v roce 2011   

 K 31.12.2011 bylo v rámci programu podchyceno (na základě vyplněné mapovací karty) celkem 212 

studánek (některé studánky za těch několik let i zanikly - vyschly, byly zničeny, majitel je oplotil). O studánky se 

stará 3.584 dětí + 1.045 dospělých. Počet pečovatelů o studánky je však poněkud nepřesné číslo, protože se velmi 

mění počty dětí v kolektivech. Do programu se kromě dětských kolektivů z různých občanských sdružení a škol 

zapojují jednotlivci nebo celé rodiny prakticky z území celé ČR. 

Kromě fotografií (ale i domácích "studánkových" kalendářů) nám pečovatelé posílají i výstřižky z místních 

zpravodajů, kde se píše o studánkách a jejich pečovatelích. 

Každý kraj naší republiky je jiný a tedy má i různé podmínky k přirozenému vývěru vody. Kromě toho 

však počet udržovaných studánek také záleží na lidech ochotných se jich ujmout. Při péči o studánky jsou významní 

i majitelé pozemků. Nyní je nejvíce studánek na pozemcích měst + obcí a Lesů ČR (71). 

O nejvíce studánek se starají kolektivy Mladých ochránců přírody (77), o mnoho dalších (42) se starají 

dětské kolektivy (školní třídy nebo jiné občanské sdružení), další mají pod patronátem rodiny (30), základní 

organizace ČSOP (23), jiné spolky (23) nebo jednotlivci (17). Je vidět, že "studánky" jsou opravdu záležitostí nás 

všech. 

www.smop.cz 

 

Mapa č.1- Studánky v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estudanky.cz/
http://www.smop.cz/
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3.3  Lokality sledovaných studánek 

3.3.1. Běžinka 

 -     katastrální území: Nová Hradečná  

       -     obec: Nová Hradečná  

       -     kraj: Olomoucký kraj  

       -     region: Jeseníky 

       -     nadmořská výška: 530 m 

       -     poloha: WGS-84: N 49
o
51'36.83" E 17

o
03'25.36" 

                             S42: X = 5527471, Y = 648028, pás = 3 

                             UTM: X = 5525120, Y = 647844, pás = 33 

 

Mapa č.2 

 

http://www.estudanky.cz/3971-studanka-bezinka 

 

Mapa č.3 

 

http://www.mapy.cz/ 

 
 

4.2.2.9 Shrnutí výsledků analýz                             
 

Tabulka č. 14 Porovnání všech zjištěných hodnot 

 

Vzorek pH vodivost(μSiemens/cm) 

mmol/l 

(Ca+Mg) 

mg 

m (Ca) 

mg/l 

m (Mg) 

mg/l 

Cl
1-

 

(mg/l) 

No3
1- 

mg/l 

Běžinka 6,57 145,4 1,13 1,5 1,8 2,435 4,49 

Doubrava 6,67 348 2,215 71,3 1,1 2,445 2,052 

Libina 6,3 295 1,35 4,2 0,7 2,25 37,32 

Rohle 6,12 370 1,65 4,6 1,2 2,36 65,11 

Střelice 5,84 186 1,025 2,4 1 2,37 10,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estudanky.cz/3971-studanka-bezinka
http://www.mapy.cz/#c=h-c&t=s&d=coor_17.0570449829102%2C49.8602294921875_1&x=17.059495&y=49.859935&z=15&l=15
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Tabulka č. 15 Hodnoty z vyhlášky pro pitnou vodu 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2012 
 

Jednalo se o setkání a prezentaci prací středoškolských studentů, které se konalo na 

ČVUT v Praze. Naše „Studánky jako náhradní zdroj pitné vody“ se líbily a stánek 

s posterem a běžící prezentací byl hojně navštěvován. 

 

  
 
 

 

 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 
 

Letošní práci z oblasti ekologické výchovy představila a obhájila v celostátním kole 

studentka VII. Dobromila Malíková. Svůj dlouhodobý výzkum zaměřila na říši zvířat 

z pohledu ekologie. V oboru Ochrana a tvorba životního prostředí vybojovala krásné 

druhé místo, a to obhajobou své práce Sociální chování vlků arktických. Tato práce 

bude  jistě  využita při prezentaci těchto šelem v ZOO v naší republice. 
 
 
 

Parametr Jednotka Limit 
Typ 

limitu 

pH   6,5-9,5 MH 

konduktivita mS/m 125 MH 

tvrdost (Ca2++Mg2+) mmol/l 2-3,5 DH 

vápník (Ca2+) mg/l 
30 MH 

40-80 DH 

hořčík (Mg2+) mg/l 
10 MH 

20-30 DH 

chloridy (Cl1-) mg/l 100 MH 

dusičnany (NO31- mg/l 50 NMH 



 82 

OSTATNÍ AKTIVITY 

Mezi další činnosti patří vycházky do uničovského parku nebo exkurze do čistírny 

odpadních vod se studenty tercie. 

Všichni vyučující se snaží přispět ke zlepšení pracovního prostředí také péčí a instalací 

zeleně na školní chodby i do tříd.  

 

 

 

 

Mgr. Ludmila Zbořilová 

koordinátor EVVO 
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Zpráva o činnosti metodika ICT 
 

 Konfigurace systému iŠkola pro potřeby školního roku 

 Aktualizace databáze systému iŠkola (žáci, učitelé, třídy, učebny, hodiny, 

předměty,…) 

 Aktualizace relací v databázi (třídní učitel, vyučující předmětu, výuka na učebně) 

 Tvorba rozvrhu tříd na iŠkole pro aktuální školní rok 

 Vygenerování přístupových údajů novým uživatelům systému iŠkola 

 Zprovoznění tisku z kabinetů a multimediálních učeben 

 Celoroční sledování provozu XEROX 128, průběžné korekce limitů uživatelů 

 Zajištění prezenční techniky a materiálů na provozní porady ve sborovně 

 Administrace provozu DDT po technické stránce (výměna tonerů, zásoba papíru) 

 Administrace datové schránky organizace – aktualizace Software 602 (FormFiller) 

 Aktualizace OS a prohlížečů pracovníků pověřených Spisovou službou 

 Sumarizace materiálů třídních učitelů uložených do připravených formulářů 

 Prezentace těchto materiálů na poradách a zveřejnění na školní síti 

 Zpracování fotomateriálu na školní www, včetně správy www fotogalerie 

 Pravidelná aktualizace školních www stránek 

 Aktualizace elektronického podpisu organizace 

 Vygenerování a instalace nových elektronických podpisů v OS oprávněným 

uživatelům 

 Příprava projektu EU Peníze SŠ (administrace žádosti, smlouva se Scholaservis, 

příprava podkladů pro Benefit7) 

 Po schválení projektu administrace požadavků na vybavení školy technikou v 1.fázi 

projektu 

 Tvorba rozpočtu pro 1.kolo výběrového řízení, specifikace techniky 

 Administrace 1.kola výběrového řízení pro pořízení techniky, oslovení firem, 

vyhodnocení nabídek 

 Administrace 2.kola výběrového řízení pro pořízení techniky, oslovení firem, 

vyhodnocení nabídek 

 Rozdělení DUM mezi vyučující, vytvoření úvodních hlaviček dokumentů 

 

 

 

Mgr. Lubomír Balcárek 

MICT 
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Zpráva o činnosti koordinátora ŠVP 
 

 

Ve školním roce 2011/2012 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, septima, 1.A, 2.A a 3.A. V ostatních 

třídách (oktáva, 4.A, 4.B) se vyučovalo ještě podle dobíhajících učebních plánů a osnov. 

 

Koordinátor ŠVP se ve své činnosti zaměřil na realizaci plánu práce na školní rok 

2011/2012, 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 

(český jazyk, dějepis) 

 Přepracování vzdělávacího obsahu předmětu Chemie v ŠVP NG (sekunda, 

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 

 

2. ŠVP VG 

 Aktualizace a úpravy vzdělávacího obsahu předmětu chemie v ŠVP VG 

 Monitoring souladu výuky v 1.-3. ročníku (resp. V, VI a VII) 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 3 letech výuky – rozhovory s učiteli, analýza jejich  

zkušeností a připomínek, příprava podkladů pro aktualizaci, dotazníkové 

šetření v předmětových komisích 

 

 

V průběhu školního roku 2011/2012 byl hned dvakrát aktualizován ŠVP Gymnázia 

Uničov. Aktualizace ŠVP NG č. 2 i aktualizace ŠVP VG č. 1 vstoupily v platnost 1.9.2011 
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a obsahovaly úpravy vzdělávacího obsahu v některých předmětech (viz výše – Čj, D, 

Ch).  

Ke dni 8.6.2012 pak vstoupily v platnost aktualizace ŠVP NG č. 3 a aktualizace ŠVP VG 

č. 2. Obě tyto aktualizace zahrnovaly informaci o zapojení školy do projektu PROŠ – 

Programování do škol. Zároveň byla vydána i Příloha ŠVP č. 3, která obsahuje 

následující text: 

 

V rámci zapojení školy do realizace projektu PROŠ – programování do škol 

s registračním číslem CZ.1.07/1.1.04/03.0056, který je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky byla ke dni 8. 6. 2012 

provedena úprava a aktualizace platného Školního vzdělávacího programu ve směru 

k zapracování výuky tematického celku „Základy programování“ v objektovém 

programovacím jazyce MS Visual Basic 2010 v těchto částech:  

2.3 Vybavení školy       

2.8 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce    

3.1 Zaměření školy        

3.5 Výchovné a vzdělávací strategie  

6.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika

     

Na úpravě se podíleli certifikovaní metodici Mgr. Lubomír Balcárek a Mgr. Milan Kux 

 

Vydání další aktualizace ŠVP Gymnázia Uničov (aktualizace ŠVP VG č. 3) je plánováno 

na září 2012. 

 

Koordinátor ŠVP dále během celého školního roku dohlížel na soulad výuky 

volitelných předmětů se ŠVP VG, a to ve druhém a třetím ročníku studia (VI, VII, 2.A, 

3.A). Zkušenosti vyučujících jsou obsaženy ve zprávách o činnosti předmětových 

komisí. V žádném z volitelných předmětů se neobjevily během druhého roku výuky 

dle ŠVP žádné problémy. 

 

 

 

 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 

koordinátor ŠVP 
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Přehled akcí pěveckého sboru v roce 2011/2012 
 

 

Vánoční koncert pro veřejnost 
 

 
 

Program : 

 
Orchestrální soubor– řídí Z.Loutocká 

1. Alžbětinská serenáda 

2. Vánoční koledy ve vlastní úpravě 

sólo na housle: Z.Krejčí 

sólo na trubku: K.Vrzalová 

zpěv: J.Bahúlová, H.Hyánková, A.Kallerová 

klavír: J.Bahúlová 

 

Sólová vystoupení 

 

Pěvecký sbor – řídí M.Rábková 

1. HVĚZDA ZÁŘILA A VZDUCH SE CHVĚL… 

2. ZAFÚKANÉ  

3. VESMÍRU 

4. IMAGINE 

5. GORALE 

6. WIND OF CHANGE 

7. PŘED CHALUPÚ, ZA CHALUPÚ  

8. JMÉNO ZNÁ I KRÁL 

9. ČAS RADOSTI 

10. Z BETLÉMA SE OZÝVÁ 

11. BIM BAM 
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doprovázejí:  

klavír -  N.Šimková, L.Suchá,  

kytary - V.Crhonek,  M.Bajaník, D.Urbášková  

housle - M.Schönová, Z.Krejčí,  

bicí - M.Král,, H.Hyánková, 

slovem provázejí: E.Gottwaldová, J.Novotný 

housle - M.Schönová, Z.Krejčí,  

bicí - M.Král,, H.Hyánková, 

slovem provázejí: E.Gottwaldová, J.Novotný 

 
Festival gymnázií Otrokovice 

 
Gorale z Hané 

 

Ohlédnutí za 43. ročníkem festivalu gymnázií 

  

 Ani letos jsme si nenechali ujít příležitost zúčastnit se 

přehlídkypěveckých, tanečních a hereckých souborů gymnázií z Moravy.

 Do Otrokovic se 10. května sjelo celkem 12 souborů ze Zlína, 

Uherského Hradiště, Olomouce, Uničova, Blanska, Strážnice, Uherského 

Brodu a Ostravy. Celý festival uvedl starosta města Otrokovice a také 

ředitel místního gymnázia.  

 Poprvé jsme se všichni najednou setkali v novém sále otrokovické 

Besedy. Svou kapacitou a krásou předčil tento sál všechna předcházející 

festivalová místa. Červeno-bílá kombinace moderních prvků místnosti napomohla 

příjemné atmosféře festivalu. Vystoupili jsme jako čtvrtí s programem Gorale z Hané. 

Po počátečním rozezpívání jsme se dostali do víru a nadšení, které je při takových 

akcích potřebné. Asi největší úspěch jsme sklidili výše zmíněnou písní Gorale od 

skupiny Čechomor, jejíž energie rozproudila krev v žilách nejen nám, ale i divákům. 

Upřímně si myslím, že se toto naše vystoupení opravdu povedlo. 

 V dalším programu se sálem nesly rytmy lidových, duchovních a populárních 

písní. Úspěch sklidilo také představení N.V. Gogola Plášť v podání Divadla poezie 

Gymnázia Otrokovice. 

 Většina souborů se na festival sjíždí každým rokem, protože mohou nahlédnout 

pod pokličku kulturního dění na druhých školách. 

 Chtěla bych za nás všechny poděkovat za to, že jsme se mohli této akce opět 

zúčastnit. Vědomosti jsou sice velmi cenné, ale opravdové zážitky nás obohatí na celý 

život! 

  

 

Hana Suchá a Jakub Žůrek 
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Závěrečný koncert pro studenty - 28.6.2012 

  

Program: 

 

1. WHAT DO YOU DO WITH A DRUNKEN SAILOR (anglická) 

2. ZAFÚKANÉ (Fleret) 

3. VYŠLY RYBY (Čechomor) 

4. WIND OF CHANGE (Scorpions) 

5. GORALE (Čechomor) 

6. LONELY DAY (System of a Down) 

Doprovody : 

klavír – N. Šimková, P. Šafářová 

kytara – D. Jaroš, M. Bajaník 

el.kytara – D. Urbášková 

housle – M. Schönová 

buben – M. Král 

 

 

 

PaedDr. Marta Rábková 
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Přehled vystoupení školního orchestru ve školním roce 
2011/2012 

 

 

Školní orchestr pracoval pod vedením Mgr. Zuzany Loutocké a v letošním školním roce 

měl 25 členů. 

V říjnu byl zorganizován výměnný pobyt do Německého Laichengenu ve spolupráci 

s Gymnáziem Alberta Schweitzera. V rámci pobytu s uskutečnil jeden společný koncert. 

Vystoupení našeho orchestru bylo velice kladně hodnoceno.  

Svým vystoupením orchestr tradičně obohatil Vánoční koncert školy. V programu 

zařadil sólová vystoupení i tradiční vánoční koledy. 

Rovněž předávání maturitních vysvědčení v Koncertní síni obohatilo vystoupení 

orchestru, kde se někteří členové představili i jako sólisté. Na závěr vystoupení zazněla 

studentská hymna Gaudeamus igitur, při které je svým zpěvem podpořilo i publikum.  
 

 

 

 

Mgr. Zuzana Loutocká 
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Studentský parlament Gymnázia Uničov  
ve školním roce 2011/2012 

 

Již třetím rokem obohacuje klima školy Studentský parlament Gymnázia 

Uničov, který ve školním roce 2011/2012 zopakoval úspěšné akce 

z předchozích let a realizoval i zcela nové. Doufejme, že se také stanou 

tradičními událostmi v životě školy. 

 

Cíle projektu studentského parlamentu: 

 Aktivně poznávat demokratické principy fungování orgánů státní moci 

(Parlament ČR, obecní zastupitelstva apod.); 

 Posílení tolerance k odlišným názorům; 

 Rozvíjení logicky a eticky správné argumentace, asertivního prosazování svého 

stanoviska a zároveň ochoty ke kompromisu; 

 Posílení smyslu pro odpovědnost za své názory a rozhodnutí; 

 Aktivně se podílet na rozhodování ve škole; 

 Zlepšení a demokratizace klimatu školy. 

 

Hlavní aktivity ve školním roce 2011/2012:   

 Školní časopis EROR – umožňuje informovat o aktivitách 

studentského parlamentu, nabízí recenze 

k aktuálnímu kulturnímu dění (knihy, 

filmy, hudba). 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. V roce 2011 získal Eror 1. místo mezi 

školními časopisy Ol. kraje v kategorii středních škol.     

      

  Akce pro uničovské kino – zastupitelé 

studentského parlamentu se rozhodli i nadále 

podpořit existenci uničovského kina. Za 

zvýhodněnou cenu domluvili speciální promítání 

jimi vybraných filmů pro studenty gymnázia a 

jejich přátele. Ve školním roce se podařilo 

zorganizovat dvě promítání, opět s velkým 
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zájmem diváků, a to 11. listopadu filmu Černá labuď a 30. března snímku Kick Ass. 

Je nutné také zmínit, že cílem akce je promítat kvalitní a aktuální snímky. Akce tak 

napomáhá studentům ke smysluplnému využití volného času a také ke vzdělávání 

v aktuální filmové produkci.         

  

 Den otevřených dveří – studentský parlament se podílel na jeho organizaci. Pro 

žáky 8. a 9. tříd uničovských základních škol uskutečnil interaktivní besedu 

k tématu bezpečí na internetu a prevence kyberšikany. Součástí programu byla i 

ochutnávka mezinárodní kuchyně ze zemí, jejichž jazyk se vyučuje na gymnáziu – 

anglické, německé, švýcarské, ruské, francouzské a španělské speciality. Kromě toho 

bylo možno shlédnout prezentaci o činnosti studentského parlamentu. 

 Maškarní dny – již 

tradičně se konalo několik 

maškarních dnů, které 

oživily všední život na 

gymnáziu. Maškarní dny 

probíhají většinou jednou 

za dva měsíce vždy 

v pátek. V letošním 

školním roce si zástupci 

studentského parlamentu 

odsouhlasili tato témata: 

Suit up (šaty a obleky), 

Halloween, Vánoce, černo-

bílá. K této příležitosti se 

pořídily i vzpomínkové 

fotky. 

 

 

 Beseda k bezpečí na internetu – tým zastupitelů studentského parlamentu 

zopakoval pro nové studenty primy a 1.A interaktivní besedu k problematice 

bezpečného internetu. Na téma kyberšikany naváže další interaktivní beseda 

provedená studenty gymnázia tentokrát k prevenci drogových závislostí s důrazem 

na tabák, marihuanu a alkohol. Program bude uskutečněn až na počátku školního 

roku 2012/2013.                                                                                        
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 Galerie Dobrý den – zahájila svou existenci. Jejím cílem je přiblížit studentům 

výtvarná  díla mladých 

umělců, v neposlední 

řadě oživit jedno 

z hlavních schodišť 

gymnázia. Galerie 

významně reprezentuje 

Gymnázium Uničov na 

veřejnosti, díky zájmu 

médií a známých 

osobností, což dokládá 

početná účast hostů na 

vernisážích. Ty se konají 

v podvečerních hodinách 

s hudebním 

vystoupením, rautem a 

návštěvností okolo sta zájemců o současné umění. Informace o aktuálních 

vernisážích a výstavách lze vyhledat na stránkách galerie: 

www.galeriedobryden.tumblr.com, www.facebook.com/galeriedobryden. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Besedy s významnými politiky – gymnázium navštívila v listopadu poslankyně 

Lenka Andrýsová, která tak dodržela svůj příslib při návštěvě zástupců 

studentského parlamentu v Poslanecké sněmovně ČR. Paní poslankyně si nejprve 

vyslechla základní informace o činnosti studentského parlamentu a následně se již 

ujala sama slova a pohovořila o významu a úkolech Poslanecké sněmovny ČR. Pan 

europoslanec Jan Březina pak v prosinci zastupitele studentského parlamentu 

obohatil o zajímavosti týkající se aktivit europoslanců a Evropského parlamentu.

      

             

  

http://www.galeriedobryden.tumblr.com/
https://email.seznam.cz/redir?hashId=1940352265&to=http%3a%2f%2fwww%2efacebook%2ecom%2fgaleriedobryden
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 Soutěž na realizaci triček Gymnázia Uničov – studentský parlament vyhlásil 

soutěž na  návrh triček 

Gymnázia Uničov, které by 

především propagovaly 

školu na různých 

kulturních a sportovních 

akcí. Odborná porota jako 

vítěze zvolila návrhy 

studenta maturitního 

ročníku Petra Schovánka. 

Následně se zjišťoval zájem 

mezi studenty o tato trička 

a ten dosáhl počtu 140 

kusů. Z finančních a 

technických důvodů 

musela být k samotné realizaci zvolena pouze základní varianta z celkových 

sedmnácti. Výroba se uskuteční až počátkem školního roku  2012/2013.  

           

 Sběr papíru a Grill párty ve školním dvoře – na počátku června měli studenti 

možnost zbavit se starého papíru a tímto získat peníze na nákup uzenin na 

závěrečnou Grill párty. Přes počáteční zdrženlivost studentů ve sběru se nakonec 

podařilo nasbírat více jak 2 tuny papíru a vydělat přes 3000 Kč. Za tuto sumu se 

nakoupilo přes 200 klobás a dalších věcí nutných k zajištění grilování. Samotná Grill 

párty ve školním dvoře, která se uskutečnila v jednom z posledních dnů školního 

roku, přilákala nejen současné, ale i bývalé, budoucí studenty, rodiče a samozřejmě i 

učitele.  
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Cíle pro školní rok 2012/2013 

 Pokračovat ve stávajících akcích studentského parlamentu:  

 vítání primánů a prváků  

 workshop k tématu studentské participace na PdF UP  

 akce pro uničovské kino 

 studentský časopis EROR  

 besedy k tématu bezpečného internetu  

 maškarní dny  

 Galerie Dobrý den 

 sběr papíru 

 grill párty 

 

 Realizovat výrobu triček Gymnázia Uničov. 

 Uspořádat přátelský turnaj ve volejbale dívek. 

 Realizovat besedy k prevenci  drogových závislostí. 

 Natočit spot Gymnázia Uničov. 

 Realizovat soutěž na výmalbu chodeb. 

 Zorganizovat  akci Ukliďme Uničov. 

 Realizovat besedy na různá témata  (absolventi gymnázia). 

 Pokusit se získat další finanční prostředky pro aktivity studentského 

parlamentu. 

 Více zapojit do činnosti SPGU zastupitele z nižšího gymnázia. 

 Zintenzivnit komunikaci žáci – učitelé – vedení školy. 

 Stanovit odměnu pro nejaktivnější zastupitele (exkurze apod.) 

 

 

 

 

Mgr. Radim Chmelík 

koordinátor Studentského parlamentu Gymnázia Uničov 
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Gymnázium Uničov v Paříži 
 

 

V roce 2010 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 v květnu 2011 v Turecku. Ve dnech 9.10. – 13.10. 

2011 pak proběhlo setkání druhé v Paříži. Z naší školy tentokrát vycestovaly dvě 

studentky, a to Dobromila Malíková ze septimy a Marie Vařeková z 3.A v doprovodu 

Mgr. S. Kropáčové a Ing. H. Menclové. Zatímco v Turecku jsme předvedli pravé české 

Vánoce v rodině i s koledami a vánočním cukrovím, ve Francii nás čekal program zcela 

odlišný. Dopoledne jsme vždy trávili v partnerské škole, kde v jejich divadelním sále 

probíhaly workshopy. Studenti všech šesti zemí byli seznámeni s různými divadelními 

technikami, které si samozřejmě také aktivně vyzkoušeli. Program byl obohacen i 

přítomností spisovatele a autora avantgardních divadelních her, z nichž některých se 

studenti sami mohli účastnit. S profesionální zpěvačkou zaměřenou na balkánskou 

hudbu pak rovněž zvládli speciální hlasové cvičení včetně nácviku řecké písně. Mimo 

jiné se studenti se svými francouzskými přáteli seznámili s prostředím jejich školy a 

byli přítomni i ve vyučování, kde si v praxi vyzkoušeli a prověřili své jazykové 

schopnosti. A to je jeden z hlavních cílů celého projektu.  A protože nejen prací a 

povinnostmi živ je člověk, nemohli jsme opomenout pařížské památky. Počasí nám 

přálo, takže jsme navštívili téměř vše, co centrum Paříže nabízí včetně večerní 

romantické plavby po Seině.  

Čtyři dny naplněné různorodými aktivitami uběhly neuvěřitelně rychle a my jsme se 

loučili. S novými přáteli a jejich rodinami, které po celou dobu poskytovaly našim 

studentům maximální  péči a pohodlí, s prostředím školy a pohostinností učitelů, 

s Paříží plnou pamětihodností i typickou francouzskou kuchyní. Au revoir, Paris. 
 

 

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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Gymnázium Uničov v Německu 
 

 

V rámci výše popsaného projektu TATU se začátkem května 2012 studenti setkali 

v německém Hildesheimu, a to na závěrečném projektovém mítinku. Z naší školy 

tentokrát vycestovalo osm studentů septimy a 3.A (Čeněk Škarda, Radim Lisa, Eda 

Cinegr, Jan Kohout, Radek Veselka, Markéta Müllerová, Zuzka Zelenská a Nina 

Zivčáková ) v doprovodu Mgr. S. Kropáčové a Ing. H. Menclové. Dopoledne jsme vždy 

trávili v partnerské škole, kde v jejich divadelním sále probíhaly workshopy - studenti 

všech šesti zemí byli seznámeni s různými divadelními technikami a praktikami, které 

si samozřejmě také aktivně vyzkoušeli. Ovšem ve smíšených skupinkách, ve kterých 

byl přítomen vždy pouze jeden student z každé země, takže všichni byli nuceni 

komunikovat spolu anglicky. Mimo jiné se studenti seznámili s prostředím školy a byli 

přítomni i ve vyučování, kde si také v praxi vyzkoušeli a prověřili své jazykové 

schopnosti. Zatímco v Turecku jsme předvedli pravé české Vánoce v rodině i 

s koledami a vánočním cukrovím, v Německu byly hlavním tématem „BAD HABITS“ 

(zlozvyky), kterých má dnešní doba více než dost. 

 

Sál ve škole se tedy v sobotu večer naplnil téměř k prasknutí a veřejnost netrpělivě 

očekávala nezvyklý program v podání mladých „herců“. Nechyběl ani místní rozhlas 

s novináři. Po úvodním slovu hlavního koordinátora projektu neohroženě nastoupil 

jako první český tým. Na jevišti zavlála česká vlajka, v pozadí se objevil obří obraz 

české hospůdky s typickými zvuky cinkajících sklenic a na scéně sedí dva muži: učitel-

důchodce a Jaromír Jágr v letech. Oba vzpomínají a hodnotí různé nešvary, s nimiž se 

v životě setkali – jak si kamarádi závidí třeba nový mobil, jak si ženy vzájemně chválí 

šaty a vzápětí je pomluví, jak žáci při testu stále opisují a jak se hokejoví fanoušci 

předbíhají v řadě na lístky na zápas. I další situace byla jako vystřižená ze života – 

mladíci svým hlučným chováním ruší ostatní cestující v autobuse. A to nejlepší 

nakonec: den sv.Valentýna, svátek zamilovaných – kavárna, romantická hudba, 

rozpačitý mladík netrpělivě čekající s kytkou, přibíhá ona vyvolená s mobilem v ruce. 

Když mladík s údivem zjistí, že psaní zprávy a hranolkům se věnuje více než jeho 

vyznání, zhrzeně odchází, načež dívka si vmžiku díky svému mobilu zajistí náhradu. 

Následuje několik sekund hrobového ticha a v zápětí se ozve bouřlivý potlesk. Naši 

protagonisté Čeněk Škarda a Nina Zivčáková se stali hvězdami! Všechny scénky, které 

studenti zahráli samozřejmě v angličtině, a to naprosto dokonale, byly doplněny 

veškerými rekvizitami, promítáním doplňujících obrázků a podbarveny hudbou, což 

celé vystoupení posunulo na téměř profesionální úroveň.   

 

Pobyt ve všech třech zemích byl pro nás opravdu velkým přínosem. Nejen že studenti 

poznali úžasnou pohostinnost rodin, u kterých bydleli, včetně národní kuchyně, 

seznámili se s jejich zvyky, rituály i kulturou a získali nové kamarády, ale především si 

v praxi vyzkoušeli a prověřili své jazykové schopnosti. Šest rozdílných národů se spolu 

dokázalo na všem domluvit, spolupracovat a vytvořit skvělou partu, která se jen velmi 
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těžce loučila. A to je ten nejdůležitější cíl a smysl všech mezinárodních studentských 

projektů.  
 

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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Předmájové překvapení 
 

Již 11. ročník Majálesu gymnázia Uničov proběhl za neuvěřitelně krásného počasí 

30. dubna 2012.  Jak už ostatně všichni víte, letošní majáles byl poněkud odlišného 

charakteru – místo tradičního průvodu masek a programu na náměstí jsme ve 

spolupráci s DDM Vilou Terezou Uničov vytvořili tzv. PŘEDMÁJOVÉ PŘEKVAPENÍ. 

V předvečer prvního máje se v 17 hodin na uničovském náměstí „slétly“ čarodějnice ze 

všech koutů světa a roztančily svůj čarodějný rej. Letos jich k nám zavítalo na 180 a 

hned v úvodu bylo vybráno osm nejatraktivnějších, které se pak představily na podiu 

všem přítomným divákům. Součástí programu bylo i taneční vystoupení nejmenších 

čarodějniček z DDM. Všechny děti pak měly možnost zvládnout čarodějnickou 

maturitu na 7 stanovištích rozmístěných po celém náměstí. Odměnou jim byly nejen 

čarodějné balíčky, ale i pocit z dobře zvládnutých úkolů. Po „řádění“ malých i velkých 

čarodějnic nastoupili studenti gymnázia, aby veřejnost pobavili svým hudebním a 

tanečním vystoupením. Velký dík patří především naší zpěvačce Hance Hyánkové 

z 3.A, která se skupinou Honey Dreams, kromě svého programu nahradila i 

nepřítomnou kapelu Kecky Pecky. K novinkám patřila ukázka psích agilit, které se 

zhostili členové kynologického svazu Uničov. Všichni přítomní byli zajisté nadšeni 

skvělými tanečními kreacemi velkých i malých tanečnic skupiny Styl Dance pod 

vedením Báry a Ivety Zemanových. Po neočekávaných technických problémech 

předvedly naprosto dokonalý výkon, za nějž si vysloužily skutečně velké ovace a 

mnoho nových fanynek. I studentský jarmark díky studentům z primy, sekundy, tercie 

a dále sexty, 2.A a oktávy přilákal spoustu koupěchtivých zákazníků, což zajisté 

pomohlo naplnit třídní kasičky již jmenovaných tříd. Nechyběli ani malí zájemci o 

projížďky na konících, které zajistili studenti sexty. V neposlední řadě ono slibované 

Předmájové překvapení v podobě dokumentu – 10 let Majálesu Gymnázia Uničov -  

naplnilo náměstí množstvím zvědavých diváků, kteří si tak mohli za teplého téměř 

letního večera zavzpomínat na „staré zlaté časy“.  

Tento dokument lze také zhlédnout v informačním centru Uničov po celý měsíc květen. 

Kromě toho byla v info centru a současně i v kině instalována výstavka připomínající 

desetiletou majálesovou historii, na kterou vás všechny srdečně zveme. Byli bychom 

rádi, kdybyste nám do přiložené knihy napsali vaše postřehy, názory či představy o 

dalším pokračování této tradice. 

Ráda bych také touto cestou poděkovala všem našim sponzorům, bez nichž by nebylo 

možné takovou akci uskutečnit. A to především městu Uničov nejen za finanční 

podporu, ale i za kvalitní spolupráci a vstřícný přístup ke všem našim požadavkům 

Jména všech sponzorů najdete na www.gymun.cz.  

 

Mgr. Světlana Kropáčová 

 

http://www.gymun.cz/
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10 LET MAJÁLESU GYMNÁZIA UNIČOV 
 

Zdá se to neuvěřitelné, ale Majáles Gymnázia Uničov už má za sebou celé jedno 

desetiletí. Deset let přemýšlení, nápadů, nacvičování, příprav scének, shánění kostýmů, 

ale i věčných sporů o samotném programu, hudbě i účinkujících. A nakonec ono 

toužebné přání – aby nám i to počasí vyšlo. Někdy se na nás sluníčko smálo, jindy 

poslalo místo sebe pár deštivých mraků.  Majáles ovšem všechny rozmary počasí vždy 

překonal. Nyní se naskýtá otázka – co dál? 

Pokračovat v zaběhnutých kolejích, nebo se zamyslet a přijít s něčím novým, 

nápaditějším a lákavějším? A padlo rozhodnutí udělat v tomto školním roce 

výjimečnou přestávku – a tu věnovat novým podnětům a nápadům našich studentů 

s cílem uspořádat 11. ročník majálesu v roce 2013 „trochu jinak“. 

Kdy a jak to vlastně všechno začalo? V roce 2002 se studenti 3. ročníků rozhodli 

připomenout dříve populární tradici studentských slavností a uspořádat majálesový 

průvod masek, kterému vévodil jakožto král Jiří z Poděbrad Dušan Horňák z Dlouhé 

Loučky. Tím byla započata tradice nová. V následujících dvou letech v čele majálesu 

stanuli nejprve současný starosta Uničova Mgr. Dalibor Horák a po něm tehdejší 

ředitelka gymnázia Hana Šipulová. Po první tři roky studenti bavili veřejnost veselým 

soutěžním, divadelním a hudebním programem v parku na Kolibě. Rok 2005 přinesl 

několik změn – průvod vedl král s královnou (profesor gymnázia Josef Hubáček a 

starostka Uničova Jarmila Kaprálová) a programu na náměstí na téma „VŠICHNI SE 

VYVÍJÍME ANEB OD BATOLETE PO KMETA“ se poprvé účastnili studenti všech tříd. 

Vítězi se stali primánci, kteří si jako praví kmeti postěžovali písní „To máme mládež!“.  

V dalším roce se vládci města Uničova stali europoslanec Jan Březina se svou drahou 

královskou chotí, ředitelkou DDM Uničov Janou Veselou. V rámci tématu „JSME DĚTI 

JEDNÉ PLANETY“ odměnili nejenom kvintu, která nám pod záplavou ruských vlajek 

zapěla známé ruské písně přímo v originále, ale také studenty primy, kteří se pokusili o 

českou politickou satiru a ukázali nám, jak to chodí v tom našem parlamentu. V roce 

2007 byl králem zvolen náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Sekanina a 

královnou místostarostka Uničova Iveta Janků. Majálesové heslo znělo „KAŽDÁ 

TŘÍDA JEDEN KROK-TVOŘÍ CELEK JMÉNEM ROK“. Jistě si vzpomenete na vítěznou 

třídu 1.A, která si zahrála měsíc KVĚTEN s velmi procítěným přednesem Máchova 

Máje. Majáles 2008 přinesl téma „KAŽDÁ DOBA MÁ SVÉ KOUZLO“. Krále Vladimíra 

Valoucha, mistra světa v aerobiku, a královnu Magdu Melovskou, studentku septimy 

Gymnázia Uničov, nejvíce zaujal tajemný středověk a jeho čarodějnice v podání 1.B. O 

rok později jsme s majálesovým programem přesídlili k místnímu kinu a přenesli se do 

světa kamer a reflektorů. Královský pár tvořený Radkem Vincourem, ředitelem MKZ 

Uničov, a profesorkou gymnázia Danielou Stonovou tak mohl sledovat celodenní 

vysílání nové televizní stanice – „TV GYMUN UVÁDÍ“. Nejpovedenější bylo komické 

vystoupení kvinty – němé grotesky s Charlie Chaplinem a neodmyslitelnou dortovou 

bitvou. Rok 2010 byl rokem olympijským nejen v Kanadě, neboť 1. května proběhla 

„MÁJOVÁ OLYMPIÁDA“ i v Uničově. Král Miroslav Bartoň, vedoucí uničovského 

oddělení republikové policie, a turecká královna Ayse Meltem Yilmaz, lektorka 
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angličtiny na gymnáziu, předali zlaté medaile borcům a borkyním ze septimy, kteří 

přicestovali z dalekého Študákova, aby nám předvedli ne zcela běžné školní sporty. A 

konečně tu byl rok 2011 a jubilejní 10. ročník Majálesu. Ten otevřel dveře dnes velmi 

populárnímu šoubyznysu tématem „UNIČOV HLEDÁ GYMUNSTARS“. V rytmu 

hudby, tance a zpěvu, ale i mezi kapkami deště král s královnou hvězdy skutečně našli. 

Sbor jeptišek z filmu Sestra v akci v podání 1.A  převzal sladký dort z rukou 

královského páru – místostarosty města Uničova Stanislava Axmana a profesorky 

gymnázia Zuzany Kopečné Voglové. 

Historii všech deseti majálesů budete moci také zhlédnout v podobě fotodokumentace 

od listopadu 2011 ve vstupní hale gymnázia a od 1.5. do 31. 5. 2012 v městském kině. 

První etapa Majálesu Gymnázia Uničov skončila. Ať žije Majáles 2013! 

 

Mgr. Světlana Kropáčová 



 102 

Gymnázium se zapojilo do výzkumu energetických úspor 
 

Uničovští gymnazisté se čile zapojují do mezinárodních aktivit. Od počátku letošního 

února se škola účastní rozsáhlého mezinárodního projektu „Šetření energií“, 

jehož vyhlašovatelem je běloruské ministerstvo školství. Zahájení projektu se 

v běloruském Gomelu osobně zúčastnil student Petr Havlíček v doprovodu 

Mgr. Jaromíry Lónové. 

Náš zástupce zde prezentoval svou odbornou práci zaměřenou na využití 

rychlerostoucího topolu japonského jako ekologického zdroje energie. Se svou prací 

vzbudil u běloruského publika velkou pozornost. „Běloruští partneři byli velice 

překvapeni, že student střední školy dokázal sám realizovat dlouhodobý 

experimentální výzkum, navíc se zaměřením na alternativní zdroje energie,“ upřesnila 

Mgr. Lónová. 

Tříletý projekt bude probíhat za účasti Běloruska, Ukrajiny, Moldávie a zemí 

visegrádské čtyřky; právě visegrádský fond se podílí na jeho financování. Každý stát 

v tomto projektu reprezentuje jedna střední škola, pouze Bělorusko do něj zapojí po 

jedné škole z každého kraje.  

Součástí slavnostního zahájení projektu, jež proběhlo v nově vybudovaném gomelském 

Muzeu šetření energií, byl také podpis účastnické smlouvy, podle níž se zapojené školy 

zavazují přispět do projektu odbornými pracemi svých studentů. Výsledky projektu 

budou postupně představovány na společných konferencích a setkáních. „Prvním 

takovým setkání bude letní škola, kterou připravujeme ve spolupráci s visegrádskými 

fondy na září letošního roku a proběhne na území naší republiky,“ uvedla Mgr. Lónová 

a doplnila, že uničovští gymnazisté přispějí do projektu pracemi, jimž se budou 

věnovat v rámci fyzikálního a biologického semináře. 

Škola nyní sonduje možnosti odborné spolupráce s Masarykovou univerzitou, která už 

o zapojení do mimořádného projektu projevila zájem. 

Mgr. Aleš Langer 
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Uničovské gymnázium v Itálii 
 

Gymnázium Uničov pro své studenty organizuje každým rokem několik zahraničních 

výjezdů. V letošním roce se mezi navštěvované destinace, jimiž jsou Paříž, Londýn, 

Krym, Turecko či Německo, zařadilo také „věčné“ město - Řím. Cílem exkurze bylo 

seznámit studenty nejen s historií samotného města, ale i s nejvýznamnějšími lokalitami 

Itálie. Proto jsme již při cestě do Říma navštívili renesanční Florencii, Pisu se známou 

šikmou věží, na níž prý Galileo Galilei dokazoval své fyzikální teorie, a také jedno 

malebné toskánské městečko, San Gimignano, které jakoby zůstalo zapomenuto 

v temných dobách středověku. 

V Římě jsme strávili tři dny nabité poznáním a zážitky. Počasí sice bylo aprílové, ale ani 

to nám nezabránilo ve výletech po bližším i vzdálenějším okolí. Navštívili jsme 

katakomby sv. Kalixta, Vesuv, na kterém však jistě čarokrásný výhled kazila ještě 

čarokrásnější mlha, i Pompeje - včetně jejich zrekonstruovaného nevěstince 

(samozřejmě již nefungujícího). Předposlední den se někteří odvážlivci vydali do 

doposud málo probádaných zbytků starověkého přístavu Ostie, které nám připravily 

mnohé nečekané zážitky nejen z oboru historie.  

Několikahodinová zastávka v romantických Benátkách byla jistě důstojnou tečkou za 

exkurzí. Studenti si udělali obrázek o historii, kultuře i místních lidech a tím si rozšířili 

své obzory způsobem, jaký sezení ve školních lavicích nemůže nahradit. 

Mgr. Martin Váňa  
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Na gymnáziu v Uničově se otevírá výstava Stopy totality 
 

Pilotní výstava k projektu občanského sdružení Zapomenutí, nazvaná Stopy totality se 

otevírá v prostorách školy Gymnázia Uničov. Vernisáž se koná 23. dubna ve 14 hodin, 

výstavou provedou studenti gymnázia. Během slavnostního zahájení bude také 

odhalený panel z výsledků práce studentů Gymnázia Uničov. 

„Těžištěm dlouhodobého projektu Stopy totality, jehož koordinátorem je občanské 

sdružení Zapomenutí, je vlastní badatelská a autorská práce žáků a studentů ve věku 

od deseti do devatenácti let. Žáci mají za úkol vypátrat pamětníky, jejichž vzpomínky 

na převážně padesátá léta minulého století dosud nebyly zaznamenány. Výpovědi, 

dobové fotografie a dokumenty související s jejich příběhy porovnávají s nálezy 

v archivech a školními znalostmi,“ vysvětlil vedoucí projektu Gymnázia Uničov Aleš 

Langer. 

Poznamenal, že žáci hledají pamětníky ze svého nejbližšího okolí a v rozhovorech 

získávají syrové výpovědi lidí, které často právě oni poprvé zachytí a zprostředkují 

zejména svým vrstevníkům. 

„Z výsledků prací se postupně vytváří výstava, jejíž první část bude k vidění na 

vernisáži. Z jednotlivých prací postupně vzniká ucelený motivační projekt doplněný 

autentickými video dokumenty a tištěnou metodikou,“ řekl Langer. 

Poznamenal, že do projektu se stále mohou přihlásit další školy. 

„Předpokládáme jeho dlouhodobé trvání. K uskutečnění projektu jsme mimo jiné 

přizvali absolventy oboru Oral history FHS UK a členy občanského sdružení 

Političtívězni.cz,“ doplnil. Výstava potrvá do 11. května. 

 

(Tisková zpráva, Olomoucký deník, 20.4.2012) 
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2. mezinárodní studentská vědecká konference a letní škola 
pro talentované studenty 

 

Vědecký výzkum nemusí být pouze výsadou vysokých škol a podobných odborných 

pracovišť. Vědě se může velmi dobře dařit i mezi středoškoláky, o čemž se včera 

přesvědčili účastníci a návštěvníci druhého ročníku mezinárodní studentské vědecké 

konference pořádané Gymnáziem Uničov. Akci slavnostně zahájil poslanec evropského 

parlamentu Jan Březina, přítomen byl také výkonný ředitel visegrádského fondu Petr 

Vágner a starosta města Uničova Dalibor Horák. 

Výsledky svých odborných aktivit v nejrůznějších oborech představili v Uničově vedle 

zástupců pořádající školy žáci partnerských středních škol ze slovenských Košic a 

Krompach, ukrajinského Melitopolu a maďarského města Tótkomlós.  

V průběhu konferenčního dopoledne bylo prezentováno celkem 16 odborných prací s 

přírodovědnou, technickou a humanitní tematikou. Přírodovědná sekce zahrnula např. 

práce o hygieně zraku, analýze pitné vody, pěstování rychle rostoucích dřevin či 

pozoruhodný výzkum zaměřený na možnosti likvidace ropných havárií. Humanitně 

orientované příspěvky se zabývaly skythskými památkami v oblasti Melitopolu, 

skautingem, mezikulturní komunikací v kontextu globalizace nebo událostmi druhé 

světové války na Ukrajině. Dvojice technicky zaměřených prací přiblížila postup, jak 

zkonstruovat nabíjecí stanici pro elektromobil a jak efektivně využít střechy budov k 

získávání energie ze solárních článků. 

Kvalitu jednotlivých příspěvků hodnotila porota složená z pedagogů zúčastněných 

škol. Cenu za nejlepší odbornou práci si odnesl uničovský gymnazista Jan Vidlař, který 

na konferenci představil výsledky svého několikaletého ornitologického zájmu o 

lokalitu Chomoutovského jezera. Cenu převzal z rukou uničovského starosty Dalibora 

Horáka. 

V kulturní části programu konference si návštěvníci vyslechli několik sólových 

pěveckých vystoupení nadějných zpěváků z řad uničovských gymnazistů.  

V následujících dnech se mladí vědci budou věnovat svému dalšímu vzdělávání v 

rámci letní školy pro talentované studenty. Pro 23 frekventantů bude v areálu hotelu 

Václavov v jesenickém podhůří realizováno několik přednášek s historickou a 

přírodovědnou tematikou. 

Projekt mezinárodní studentské konference je zaměřen na podporu studentských 

vědeckých aktivit, jejich mezinárodní prezentaci a rozvíjení mezinárodních 

partnerských vztahů. Středoškoláci z Uničova tak mohli porovnat úroveň svých 

odborných zájmů se studenty ze sousedních zemí a současně s nimi navázat osobní 

přátelství. 
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Projekt studentské konference se uskutečnil díky finanční podpoře řady institucí, 

rozhodující příspěvek poskytl International Visegrad Fund, část prostředků věnovaly 

Olomoucký kraj a také město Uničov. 

Mgr. Aleš Langer  

(Tisková zpráva, Zpravodaj školství Olomouckého kraje, č. 8, říjen 2011) 
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Ministerstvo ocenilo péči o gymnaziální talenty 
 

 

Středoškoláci v celé republice se v posledních letech zajímají především o humanitní 

obory, zatímco exaktní vědy zůstávají poněkud stranou jejich pozornosti. Ministerstvo 

školství se proto v loňském roce rozhodlo podpořit zájem žáků o přírodovědné, 

technické a další vybrané předměty prostřednictvím rozvojového programu Excelence 

středních škol 2011. Do programu se úspěšně zapojilo také uničovské gymnázium a 

mezi školami Olomouckého kraje získalo třetí nejvyšší finanční příspěvek. 

Celkem se přihlásilo 291 škol z celé republiky, z toho 32 z Olomouckého kraje. 

Uničovské gymnázium skončilo v rámci kraje v těsném závěsu za Slovanským 

gymnáziem Olomouc a šumperskou průmyslovkou; olomoucké a šumperské zařízení 

obdrží po 143 tisících korunách, Gymnázium Uničov bezmála 123 tisíc korun. Díky 

získaným prostředkům bude škola moci věnovat ještě větší péči talentovaným 

studentům, aby dosahovali vynikajících výsledků a ovládli obory svého zájmu vysoko 

nad rámec běžné výuky. Program bude pokračovat i v tomto roce. 

Smyslem programu je poskytnout školám peníze k ocenění práce učitelů, kteří se 

podílejí na kvalitním vzdělávání talentovaných žáků. O množství přidělených financí 

rozhodovalo zapojení přihlášených škol do patnácti vybraných celostátních soutěží 

typu oborových olympiád, středoškolské odborné činnosti a podobně. Čím více 

studentů školy uspělo v krajských, ústředních či mezinárodních kolech těchto soutěží, 

tím více peněz škola letos získá. K velice pěknému výsledku škole napomohla zejména 

šestice gymnazistů, která se úspěšně zapojila do středoškolské odborné činnosti; čtyři z 

nich se dokonce zúčastnili celostátního kola: Kateřina Losíková zaujala v oboru 

zdravotnictví 11. místo, Petr Schovánek v oboru chemie 10. místo, Jan Vidlař a Zuzana 

Kropáčová pak shodně obsadili pátá místa, a to v oborech ochrana a tvorba životního 

prostředí, respektive matematika a statistika. 

 

Mgr. Aleš Langer 
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Gymnázium Uničov úspěšné v celostátním kole SOČ 

 

 
Reprezentanti naší školy v celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti (SOČ) 

v Kutné Hoře (14.-17.6.2012) svými výsledky ještě překonali jejich loňské úspěšné 

předchůdce. 

Dobromila Malíková ze septimy vybojovala v oboru Ochrana a tvorba životního 

prostředí krásné druhé místo, a to obhajobou své práce Sociální chování vlků 

arktických. Zasloužila se tak o největší úspěch Gymnázia Uničov ve studentských 

soutěžích za poslední dobu. Získala Cenu České spořitelny, Cenu MŠMT, Cenu 

Středočeského kraje, Cenu společnosti Jablocom, Cenu Národního centra pro mladé 

chemiky a Cenu Národního institutu dětí a mládeže. 

 

Také další tři zástupci našeho gymnázia byli úspěšní: Čeněk Škarda ze septimy obsadil 

se svojí prací Aritmetika včera a dnes (obor Matematika a statistika) celkové sedmé 

místo a získal zvláštní cenu poroty ve formě účasti na celostátní přehlídce SOČ na 

Slovensku. Kateřina Švédová ze sexty obsadila v oboru Zdravotnictví deváté místo se 

svojí prací na téma Parfémy, historie a současnost - vonné látky a jejich důkazy. A 

konečně Zuzana Krejčí ze septimy reprezentovala školu v oboru Filozofie, politologie a 

ostatní humanitní a společenskovědní obory. Její práce Dolní věková hranice trestní 

odpovědnosti a zahájení sexuálního života mládeže byla hodnocena na desátém místě. 

 

Všem letošním sočkařům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci Gymnázia 

Uničov v celorepublikovém měřítku. Poděkování patří i jejich vyučujícím a 

konzultantům prací, kteří mají na úspěšných výsledcích nezanedbatelný podíl. 

V letošním roce jsou to Mgr. Daniela Stonová, Mgr. Gabriela Strašilová a Mgr. Jaromíra 

Lónová. 

 

 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 
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Věda je zábava 

 
Dne 17. května 2012 se naše gymnázium zúčastnilo již šesté Studentské konference 

mladých přírodovědců, kterou pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci. Zapojili se studenti sexty a 3.A, aby se podělili s ostatními školami o 

výsledky své práce v sekci Věda je zábava. Studenti pod vedením paní profesorky 

Mgr. Ludmily Zbořilové a Mgr. Gabriely Strašilové reprezentovali naši školu s prací 

pod názvem „Význam studánek z pohledu náhradního zdroje pitné vody“. Cílem naší 

práce bylo provést analýzu studánkových vod a podat informace i o ekologickém 

aspektu těchto lokalit sledovaných vod. Naši mladí badatelé, při jistě užitečné a 

přínosné práci, sbírali zkušenosti z oblasti chemie, biologie i ekologie.  

 

Celá konference byla zahájena v 9:00 v Aule Přírodovědecké fakulty UP, naši studenti 

měli možnost shlédnout odborné práce žáků jiných škol z různých oblastí vědy. Celý 

program konference byl rozdělený na dopolední a odpolední část, mezi tím nám byl 

dopřán výborný oběd a nejen to. Pro mladé vědce byl přichystán raut s občerstvením, 

kde se mohli pohostit. Celý program  byl zakončen vyhlášením nejlepších prací. Na 

prvním místě se umístila skvělá práce dívek z Biskupského gymnázia Bohuslava 

Balbína v Hradci Králové  s název „Testování vlivu přípravků s obsahem tenzidů a 

detergentů na inhibici růstu okřehku menšího a kořene hořčice bílé“. Naše gymnázium 

ovšem také nezůstalo v pozadí. Naše „Studánky“ se umístily na krásném třetím místě.  

 

Denisa Petříková, sexta 
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Role našeho kraje v Evropě 
 

 Evropa. Kontinent o rozloze 10 180 000 km2 čítá 50 nezávislých států. Každý 

z nich se jistě dělí na kraje, nebo alespoň oblasti. Jakou roli může hrát v nejstarším 

světadílu malý kousek civilizace v jeho srdci? Kolik Evropanů má vůbec povědomí o 

něčem takovém, jako je náš Olomoucký kraj? 

 Není jednoduché esejisticky se zamyslet nad problémem, který se jím nezdá být. 

Téma „Role našeho kraje v Evropě“ nás nenabádá k řešení žádného problému. Vyzývá 

nás pouze k osvětlení současné situace a právě po tomto osvětlení nám před očima 

roste problém, jenž byl doposud přehlížený. Protřeli jsem si tak oči a s jasným úsudkem 

a čistou hlavou jsme se jali řešit situaci, která je dle výsledků alarmující. 

Mezi námi Evropany 

 Podle výsledků průzkumu, prováděného studenty Gymnázia Uničov 

v Laichingenu ve Spolkové republice Německo, zná polohu a centra České republiky 

každý pátý dotazovaný. Každý desátý pak zná alespoň přibližnou polohu našich 

největších měst. Kde se nachází a co vůbec je „Olomoucký kraj“ nevěděl nikdo.  

  Situace Olomouckého kraje v Evropě není valná. Dá se vlastně říct, že není 

vůbec žádná. Jak by také mohla. Řada cizinců, ač ze sousedních států dodnes neví, že 

z Československa už zbyla jenom půlka. Dokazuje to například příběh Lenky (18), 

studentky Gymnázia: „Minulý týden jsem navštívila Chorvatsko. Do řeči jsem se dala 

s německy mluvícím mužem, který se mě zeptal, odkud jsem. Odpověděla jsem, že 

z České republiky. Chvilka nechápavého ticha. Po dvouminutovce mlčení se 

rozpomněl, že kdysi existovalo nějaké Československo. Dlouhou exkurzí do české 

národní historie jsem mu osvětlila, že Československo je rozděleno na dvě poloviny a 

když jsem zjistila, že pán je Rakušan – tedy soused, nezkoušela jsem ani podotknout, že 

jsem z Olomouckého kraje. Stejně by nevěděl, o co se jedná.“ Problém je na světě a je 

zřejmější, než se může zdát. 

 Je zvláštní, že se náš kraj nedostal do povědomí široké mezinárodní veřejnosti. 

Olomoucký kraj je přitom regionem, který svou rozmanitostí dokáže uspokojit i toho 

nejnáročnějšího návštěvníka. Kraj s široko daleko nejvyhledávanějším poutním místem 

– Svatým Kopečkem, Orlojem a Olomouckými tvarůžky. Ve středověku i novověku 

centrum katolické víry na Moravě neláká turisty natolik, nakolik by bylo záhodno. 

Místo, kde se odedávna scházeli kněží, biskupové i obyčejní věřící k modlitbám, zůstalo 

místem poutním, nikoli však výletním. Poutníci ze všech koutů světa se v barokním 

chrámu Navštívení Panny Marie schází, by jej uctili modlitbou, ale běžné turisty 

potkáte stěží. Natolik neláká ani přilehlá zoologická zahrada, která zde vyrostla již 

v roce 1956. Nebudeme si nic nalhávat, naše zoo nemá parametry například zoo 

v pražské Tróji, nebo Zoo Lešná. Vyhledávanější lokalitou se zdá být centrum kraje – 

Olomouc. Orloj a barokní Sloup Nejsvětější Trojice tak alespoň kosmeticky upravuje 

podroušené renomé našeho kraje. Podle průzkumů Českého statistického úřadu 

Olomouc každoročně navštíví kolem milionu turistů. Zbytek kraje na tom tak valně 

není. Jakou roli tedy může mít v Evropě kraj, o kterém se neví?  

  Problémem může být nedostatečná propagace míst, které alespoň dle mého, stojí 

za zhlédnutí. Nedokážeme prodat věci, na které můžeme být pyšní a naopak jsme jako 
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země nechvalně známí krádežemi a korupcí. Ale to už je ta naše povaha nešťastně 

česká. Malověrní, opouštějíce stojící loď, přetrhávají vazby s krajem, ve kterém 

vyrůstali a rodáci odcházejí hledat štěstí jinam. Řešením by rozhodně mohl být 

pobídkový program, spočívající v akcích jako muzejní dny nebo hanácké slavnosti a 

lepších podmínek pro turisty, na který bychom nalákali výletníky nejen z Čech, ale i 

zbytku Evropy a vrátili tak kraji takový cestovní ruch, jaký si rozhodně zaslouží a 

hlavně rozšířili mezinárodní vědomí pojmem „Olomoucký kraj“. Kraj je rovněž protkán 

sítí cyklostezek a tak připraven na tolik oblíbenou cykloturistiku. Větší propagace a 

reklama na úrodnou Hanou, kraj tvarůžků a přírodní krásy Pomoraví, by rozhodně 

přišly vhod, neb být krajem Evropany nepoznaným není naším cílem. Proto volám po 

propagaci a větší snaze, ať celá Evropa zjistí, kolik krás může nabídnout i tento kus 

země! 

Politika – Role/NeRole 

 Každý kraj, ať je sebemenší, měl by mít v Evropě svou roli. Avšak je čiré 

bláznovství domnívat se, že tomu tak skutečně je. Malý kraj, a to nejen z České 

republiky, nikterak neovlivní politické dění v Evropě. Neovlivníme volby, poslance a 

ani nové reformy a nařízení, která se na nás z Bruselu valí a jako lavina, zasypávající 

kotlinu sněhem. Nařízení a bruselské „novoty“ zavalují nás – obyčejné lidi, kterých se 

tato nařízení tak bezprostředně týkají.  

 Malý kraj ze země v srdci Evropy nemůže ovlivnit celou Evropskou Unii, ale 

bylo by pošetilé toužit po něčem takovém. Rolí krajů, okresů, nebo nově NUTS 3 

jednotek není dosáhnout vlivu a vůdčího postavení, ba naopak. Měly by se semknout a 

společně pomoct Evropě k lepším zítřkům. Budoucnost je v rukou mladých a proto je 

potřeba investovat do kvalitnějšího vzdělání, výměnných pobytů a studijních stipendií 

a tím také rozšířit povědomí o naší kultuře.    

 Hezky se poslouchající slova vždycky musí vystřídat i kritika. Kritika, je-li 

oprávněná a namířena proti problému, je vždycky přitažlivá svojí myšlenkou. Ta naše 

je namířena proti podřízenosti. 

 Ať chcete, nebo ne, náš kraj je podřízen. Podřízen systému, podřízen vládě, 

podřízen Unii a běžný člověk je tak chtě nechtě obětí byrokracie a vyhlášek ztěžujících 

život. Touha po větší samostatnosti, je-li špatně formulována, může znít naivně. 

V určitém směru je nadmíru povrchní domnívat se, že je náš kraj současným systémem 

nějak svazován. Ale na druhou stranu… 

 Podle současných stanov náš kraj nemá na Evropské politické scéně ani pramalé 

zastoupení a hlavně pravomoci, nepočítáme – li europoslance a 1. hejtmana 

Olomouckého kraje Jana Březinu, který pochází právě odsud. Europoslanci se v Bruselu 

rvou o lepší postavení a budoucnost České republiky a ne za rozvoj jednotlivých krajů. 

To, jakou má náš kraj roli v Evropě, tak můžeme celkem bez potíží odtajnit. 

 Úloha nejen Olomouckého, ale i dalších krajů České republiky je vlastně vesměs 

stejná. Našim úkolem a tou „rolí“, kterou se od začátku našeho eseje zabýváme, je 

vlastně snaha. Prostá snaha udržet krok s ostatními kraji Česka, a hlavně se zbytkem 

Evropy. Naučit se rychlému přizpůsobení novým vyhláškám a evropským reformám, 

které se na nás z Bruselu valí a snažit se využívat všech výhod, které nám mnohými 

lidmi zatracovaná Evropská unie nabízí. Rozvíjet se jak po stránce hospodářské, tak po 
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stránce kulturní. Budovat parky, hřiště a školy a snažit se o všestranný rozvoj našeho 

kusu Evropy. Pokračovat v úsilí, které vkládáme do zvelebování kraje a nepřestat se 

snažit, to je role našeho kraje v Evropě. Naší úlohou je starat se o kus území, kterému 

tak hrdě říkáme Haná. 

 

Václav Crhonek, Přemysl Král, Lenka Rýznarová, 3.A 

 

(Vítězná esej v soutěži „V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!“ vyhlašované 

Olomouckým krajem a Moravskou vysokou školou Olomouc v roce 2012) 
 

 

 

 

 

 

 
 

Studenti gymnázia Lenka Rýznarová a Přemysl Král na slavnostním vyhlašování výsledků 
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Příběh bez tváře 
 

 

„Kéž by se nikdy nezrodila myšlenka, ze které vyroste ohavný zločin.“ 

 

Uničov – 19. 1. 2012 

Ve škole jsme absolvovali přednášku o holocaustu. Stručná reportáž, pár černobílých 

fotek a video, před kterým jsme zavírali oči. Pár minut stačilo a z tváří všech, jindy 

vysmátých teenagerů zmizel úsměv. Dnešek měl být pro mě významným dnem. Před  

patnácti lety jsem se narodila. Čekala jsem, že se překročením této věkové hranice něco 

podstatného změní. Nezměnilo se vůbec nic. Ani jsem nevyrostla, ani viditelně 

nezestárla a občanka, kterou jsem držela v ruce, není přece klíčem k celému světu. 

Když jsem se takhle uzemnila, vybavila se mi vzpomínka na besedu o zločinech, které 

neznaly hranic. 

Našla jsem si databázi obětí holocaustu a zadala den a měsíc svého narození. Po chvíli 

se na obrazovce objevil výsledek. KITY KARPELESOVÁ – 19. 1. 1927. Poslední bydliště 

před deportací – Brno. Žádná fotka, jen prázdný rámeček. S touto dívkou mě dělilo na 

den přesně 70 let. Kdo byla, jak vypadala, co zažila? Měla nějaké kamarády? Co ji 

bavilo? Jak a kde slavila své patnácté narozeniny? Najednou jsem měla v hlavě spoustu 

otázek, ale odpověď žádnou. Vedle prázdného rámečku byly informace o transportech. 

 
Jsme růže, které nerozkvetly 

poupata nemajíce trny 

čítali nás po tisících 

a hledali skvrny. 

 

Brno – 19. 1. 1942 

Kity stála u okna a sledovala, jak venku hustě sněží. Velké bílé vločky se snášely z nebe 

a přikrývaly okolní střechy, římsy i chodníky. Jak ráda by si venku hrála a chytala do 

dlaní studené chomáčky, ale měla angínu. Stála za oknem a představovala si, jak bílé 

padáčky přistávají ve vlasech, na ramenou a úplně zakrývají žlutou hvězdu na kabátě. 

Obalená třpytivým závojem, mohla by dojít třeba i do školy nebo do kina, aniž by ji 

cestou někdo obtěžoval. Jenže sníh by se brzy rozpustil, vykoukla by hvězda a Kity by 

vyhodili. Je to nespravedlivé. Sice k nim chodí pan učitel, který je hodný a chytrý, ale 

nenahradí všechny spolužáky. 

Našli jen čisté květy 

v lístky se halily. 

Trhali nás jako plevel 

ničili a pálili. 
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Terezín – 10. 4. 1942 

V pokoji 24 se uvolnily dva kavalce. Jeden obsadila Kity a druhý Hana. Stejně staré 

dívky se seznámily v transportu z Brna do Terezína. Obě byly rády, že je nikdo 

nerozdělil. I když se znaly krátce, byly na všudypřítomný strach, který se usazoval v 

každé skulince, přece jen dvě. Vychovatelka se jmenovala Lea a byla velmi pečlivá a 

pořádná, což vyžadovala i od všech děvčat. Kromě toho krásně malovala a dívky si 

jejími obrázky zdobily pokoj. Kity večer zahlédla oknem zástup zubožených a 

vyhladovělých lidí. Bosé nohy se sotva zvedaly a unaveně, ale disciplinovaně 

pochodovaly od někud někam. Kity se prudce odvrátila a se slzami v očích ulehla na 

kavalec. 

Zakopáni hluboko v zemi 

beze slova rozloučení 

živí nebo mrtví 

ještě nejsme poraženi. 

 

Varšava – 25. 4. 1942 

Kity nastupuje do transportu spolu se svými rodiči. Začal slunečný den, a přesto bylo 

temno. Nikdo nemluvil, byla to jejich poslední cesta. 

 

Uničov – 19. 1. 2012 

Nevím, kdy a kde přesně Kity zemřela. Vím jen, že byla stejně stará jako já. Měla své 

plány i představy a ty zůstaly bohužel nenaplněny. Příběh o dívce bez tváře se rozvíjel 

v mé fantazii a pomohl mi překonat 70 let minulosti. 

Vyschly potoky krve 

teď plní se vodou čirou. 

Růže opět vykvetly 

posíleny čistou vírou. 

 

 

 

Karolína Peřinová, kvarta 
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Rozloučení 
 

Odešel vzácný člověk. V neděli 11. března 2012 zemřela Mgr. Hana Šipulová, která 

v letech 1990-2008 působila jako ředitelka Gymnázia v Uničově. Na tomto gymnáziu 

vyučovala matematiku a fyziku již od roku 1973. Naposledy jsme se s ní rozloučili 16. 

března 2012 v obřadní síni městského hřbitova ve Šternberku. 

Je na místě poděkovat naší bývalé paní ředitelce za její neobyčejně zodpovědné a citlivé 

vedení všech pedagogických i nepedagogických pracovníků zdejšího gymnázia. Dobře 

si uvědomujeme, jak nezměrné úsilí vyvíjela pro zlepšení materiálního vybavení školy. 

Díky ní byla vybudována nová sportovní hala, která dnes slouží i široké veřejnosti. 

Paní ředitelka má nemalou zásluhu na tom, že škola vychovala řadu schopných a 

cílevědomých absolventů, kteří dnes představují špičky ve svém oboru. 

My, její bývalí kolegové, jsme s obdivem sledovali její boj se zákeřnou nemocí. Nebylo 

v její povaze, aby se vzdávala, měla velké srdce a bojovného ducha. Za pomoci celé své 

rodiny žila aktivně a plně až do posledních chvil. Bylo obdivuhodné, že i v této pro ni 

tak těžké době neztrácela smysl pro humor, navštěvovala své blízké, přátele i kolegy, 

ráda je přijímala i ve svém domově v Pasece. Těšilo nás, že se opravdově zajímá nejen o 

dění ve vlastní rodině, ale také o události na „jejím“ gymnáziu. Kdykoli to bylo možné, 

zašla do školy pozdravit se s kolegy i se studenty, ráda se zasmála a nasála vzduch jí 

tak známý. 

Mnoho jejích studentů, současných i bývalých si jistě vybaví její zanícenost pro 

matematiku a fyziku, předměty, které vyučovala. Netajila se tím, že matematika je pro 

ni skutečnou královnou věd, a proto se neustále vzdělávala, rozšiřovala si své obzory, a 

to nejen v rámci přírodních věd. Vždy se řídila heslem „Štěstí přeje připraveným“, což 

často zdůrazňovala před maturitními zkouškami. 

Odešla žena, které si nikdy nepřestaneme vážit. Navždy pro nás zůstane symbolem  

poctivosti, lidskosti, citlivosti a vznešeného ducha. Nikdy na ni nezapomeneme. 

 

Mgr. Jaroslava Bednářová 
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Seznam žáků ve školním roce 2011/2012 
 

 

Třída:   1.A 

Třídní učitel:  Mgr. Helena Staruchová 

Tetyana Boychenko 

Nikola Brodská 

Jana Heinzová 

Vladimír Horn 

Tereza Hromádková 

Michal Hybrant 

Marie Hýžová  

Ivana Janíková 

David Jaroš 

Radka Klejšmídová 

Markéta Koštovalová 

  

  

  

  

  
 

 
 

Aneta Lolková 

Phuong Luong Hong 

Denisa Navrátilová 

Jana Pastorková 

Mariia Pylypchuk 

Norbert Schuster 

Marie Smékalová 

Petra Šafářová 

Gabriela Šenková 

Lucie Šinclová 

Jakub Škoda 

Michaela Štenclová 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

Třída:   2.A 

Třídní učitel:  Mgr. Světlana Kropáčová 

Kristýna Adamová 

Adéla Blažková 

Kateřina Butorová 

Petra Hiklová 

Michaela Jarošová 

Tereza Kacrová 

Aneta Karasová 

Hana Kocurková 

Anna Kubová 

Anna Machalová 

Jakub Mohler 

Libor Nezhyba 

Kristýna Nezhybová 

Veronika Nezhybová 
  

  
 

 
 

Petra Obšelová 

Tereza Prachařová 

Karina Ptáčníková 

Patrik Schovánek 

Marek Smital 

František Spousta 

Hana Suchá 

Patrik Šalamoun 

Klára Šulová 

Jan Urbášek 

Tereza Zavadilová 

Vendula Zezulová 

Jakub Žůrek 
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Třída:   3.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 
 

 
 

 

Třída:   4.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  
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Třída:   4.B 

Třídní:   Mgr. Hana Bartoňková 

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  
 

 

 

 
 

 

 

 

Třída:   Prima 

Třídní učitel:  Mgr. Miroslav Komsa 

Petr Bahounek 

Jan Čekel 

Štěpán Červený 

Barbora Doubravová 

Šárka Dvořáčková 

Hana Heřmanovská 

Dominika Hornová 

Martina Jelínková 

Jan Jirák 

Anna Konečná 

Tomáš Kršek 

Lukáš Lollek 

Zdeněk Marčon 

Jakub Michalik 

Tereza Pavlů 

Marie Půčková 
 

Matěj - František Radil 

Iva Smejkalová 

Lubomír Smrček 

Marie Sobalová 

Barbora Starostová 

Viktorie Stavařová 

Berenika Stloukalová 

Martin Straka 

Lukáš Štencl 

Thanh Tran Viet 

Anna Trávníčková 

Monika Vaníčková 

Josef Veselík 

Markéta Vyroubalová 
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Třída:   Sekunda 

Třídní učitel:  Mgr. Gabriela Strašilová 

Markéta Bednářová 

Dominik Černý 

Lenka Dlouhá 

Rostislav Drábek 

Marie Gonšenicová 

Lubomír Gottwald 

Hugo Hron 

Kryštof Jarolím 

Barbora Kratochvílová 

Karolína Malíková 

Dominik Mikula 

Vendula Navrátilová 

Jana Ondrášková 

Klára Opichalová 
  

  
 

Michaela Orságová 

Vojtěch Polák 

Kateřina Poštulková 

Roman Ratschker 

Svatoslav Schuster 

Jitka Šromová 

Pavel Švéda 

Natálie Tylšarová 

Jana Válková 

Eliška Vašíčková 

František Vomáčka 

Tomáš Výkruta 

Tomáš Weigel 

Anna Wrnatová 

Alžběta Zdražilová 

  

  
 

 

 

 

 

 

Třída:   Tercie 

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:   Kvarta 

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:   Kvinta 

Třídní učitel:  Mgr. Karel Tesař 

Jiří Antes  

Jana Bahúlová  

Jana Dostálová  

Kateřina Galdová  

Eva Gottwaldová  

Anna Holcová  

Ondřej Kobza  

Martina Kožíšková  

Kateřina Ovčiariková  

Dominika Pastorková  

František Pavelka  

Zdeňka Poláchová  

  

  

  

  
 

Vendula Přibylová  

Veronika Radilová  

Jana Sedláčková  

Monika Schönová  

Diana Urbášková  

Mariana Vašíčková  

Simona Zborníková  

Radovan Zeman  
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Třída:   Sexta 

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:   Septima 

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:   Oktáva 

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   
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Sponzoři plesu Gymnázia Uničov 2012 
 
 

1. Adriana Litovel  

2. ADV – agentura Martin Červinka Uničov 

3. Autodoprava Jan Jarmar Uničov  

4. Coufalová Kateřina Uničov  

5. Cyklo – Sport, Stránský Mojmír Uničov 

6. České dráhy, a.s., Olomouc 

7. Darka U Marušky Uničov  

8. Drogerie Šumvald, Ing. Jiří Krestýn  

9. Dřímalková Jarmila Hnojice 

10. Elasko Uničov 

11. Emos trading, a.s., Uničov  

12. Fotoateliér Frolichová Helena Uničov 

13. GYNAP s.r.o., gynekologická ambulance Uničov   

14. Havlíček Petr – reflexní terapie, masáže Uničov  

15. Hopi – Popi Olomouc  

16. J a J Jořenek – pokrývačství a klempířství Nová Hradečná  

17. Jasněnka Uničov  

18. Knihkupectví Mikutová Miroslava 

19. Kolomazník, Bojanovská vinárna Liboš 

20. Kostelný Martin, TOPENÍ – VODA – PLYN, Nová Hradečná  

21. Kropáč Milan Uničov  

22. LA Food s.r.o., Napajedla 

23. Lékárna Mgr. Březinové s.r.o., Uničov  

24. Lékárna Relax Uničov 

25. Linqua Centrum jazyková škola Olomouc 

26. Manželé Dostálovi Uničov  

27. Manželé Oháňkovi Horní Sukolom 

28. Manželé Poučovi Nová Hradečná  
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29. Melites, spol. s.r.o., Medlov 

30. Navrátilová Veronika Štěpánov 

31. Nesvadbová Klára Vikýřovice 

32. Noen a.s., Uničov  

33. Restaurace a vinárna U Radnice Uničov 

34. Salve Šumperk 

35. Servis a prodej vah Doležal Uničov  

36. Spolek řemesel ručních Štěpánov  

37. SRPŠ Gymnázium Uničov 

38. Streick Ladislav Bohuňovice 

39. Šlancarová Ludmila – prodej vín Uničov  

40. Šolcová Romana Želechovice  

41. Úsovsko a.s., Klopina 

42. VHH Thermont Uničov  

43. Záhorová Eliška Uničov  

44. Zemanová Barbora Uničov  

45. Zlatnictví Smaragd – Coufalová Iveta Šternberk 

 


