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Výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 10 zákona č. 561/2005 Sb., 

o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) a v souladu s § 7 vyhl. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 

Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 3. 10. 2013. 
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Identifikační údaje 
 

 

Název školy:    Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 

 

Sídlo školy:     783 91 Uničov, Gymnazijní 257 

 

Právní forma:    Příspěvková organizace 

 

Zřizovatel:     Olomoucký kraj 

 

Ředitel školy:    Mgr. Roman Riedl 

 

Telefon:      585 081 110 

 

Fax:      585 081 115 

 

E-mail:      gym.unicov@gymun.cz 

 

www stránky:    www.gymun.cz 

 

IČO:      00601756 

 

IZO:      000601756 
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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 2012/2013 
  

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. 4 platné od 1. 9. 2012) 

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

osmiletého gymnázia platného od 1. 9. 2009 (ve znění aktualizace č. 3 platné od 1. 9. 

2012) 

 

2.   7941K41 Gymnázium, denní studium, délka studia 4 roky 

 1.A, 2.A, 3.A, 4.A - podle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium 

platného od 1. 9. 2009 (ve znění aktualizace č. 3 platné od 1. 9. 2012) 

                   

 

 

Studium je v prvních ročnících koncipováno jako všeobecné. Profilace studentů se 

uskutečňuje pomocí volitelných předmětů. 
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Struktura volitelných předmětů 
 

 

 

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, 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 
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Nepovinné předměty a zájmové aktivity  
  

 

Předmět   Třída  Počet hodin 

 

     -           -    -  

 

 

 

Přehled nabízených zájmových aktivit: 

 

Zábavná matematika 

Ekologický kroužek 

Český jazyk pro cizince 

Anglická konverzace s rodilým mluvčím 

Sborový zpěv 

Robotické programování 

Sportovní hry 

Příprava na NSZ Scio 
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Učební plán 2012/2013 
 

  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 4 3 4 4 4 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 1 0 0 2 1 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 0 2 2 0 0 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.                    

                          

                          

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. 

 

 

Pro primu, sekundu, tercii a kvartu platí Školní vzdělávací program pro nižší stupeň 

osmiletého gymnázia (od 1. 9. 2007). 

Pro kvintu, sextu, septimu, oktávu, 1.A, 2.A, 3.A a 4.A platí Školní vzdělávací program 

pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (od 1. 9. 2009). 
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Údaje o zaměstnancích školy 
 

 

Pedagogičtí pracovníci a jejich aprobace 

 

 Zkr. Titul Jméno Aprobace Třídní Poznámka 

1 Ri Mgr. Roman Riedl M - F   ředitel 

2 Ba Mgr. Lubomír Balcárek M - Bi - IVT   
zást. ředitele, metodik 

ICT 

3 Sz RNDr.,Ph.D. Vladimír Slezák M - DG   
zást. ředitele, 

koordinátor ŠVP 

4 Bk Mgr. Hana Bartoňková 
M – DG – 

IVT 
   

5 Dk Mgr. Drahomíra Drlíková Č – NJ IV.  předseda PK ČJ  

6 Ch Mgr. Radim Chmelík ZSV – NJ V. 
školní metodik prevence, 

výchovný poradce 

7 Ko Mgr. Miroslav Komsa F – IVT II. předseda PK F 

8 Kp Mgr. Dana Kropáčová M – Ch  předseda PK Ch  

9 Kr Mgr. Světlana Kropáčová Č – Ag 3.A   

10 Kb Mgr. Vladimír Kubíček TV   předseda PK TV 

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

12 Kx Mgr. Milan Kux F – IVT VIII.  
 předseda PK IVT, 

správce sítě 

13 Lg Mgr. Aleš Langer Č – D 4.A  předseda PK D 

14 Lo Mgr. Jaromíra Lónová D – RJ   

15 Lt Mgr. Zuzana Loutocká HV - NJ - RJ   předseda PK NJ+RJ 

16 M Ing. Hana Menclová ZE - Ag   předseda PK AJ 

17 Ne Mgr. Lucie Němečková ŠJ   

18 No Mgr. Iveta Novotná Č - Fr 1.A předseda PK FJ,LA 

19 Op Mgr. Renáta Opichalová Bi - Ch   

20 Po Mgr. Martina Poláchová Bi - TV    

21 Rb PaedDr. Marta Rábková Č - HV     

22 Se Mgr. Marie Sedlačíková Fr-La   

23 St Mgr. Helena Staruchová Ag - F - Ch 2.A   

24 S Mgr. Libuše Stránská Č - Ag     

25 Sš Mgr. Gabriela Strašilová Bi - Z - RJ III. předseda PK Bi, Z 

26 T Mgr. Karel Tesař M - F  VI.   

27 Va Mgr. Eva Vachutková Č - ZSV VII.   

28 Vn Mgr. Martin  Váňa D – Z - La    

29 Vš Mgr. Eva Vašíčková TV     

30 Vg RNDr. Zuzana 
Kopečná 

Voglová 
M - F I. předseda PK M 
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Správní zaměstnanci 

 

Poř. č. Jméno a příjmení Funkce Úvazek 

1. Vladěna Smejkalová  hospodářka 1 

2. Bc. Julie Štenclová  účetní, ekonomka  1 

3. Jana Kolcunová  referentka-laborantka 0,5 

4. Pavel Hodulák  správce TV haly DPČ 

5. Jaroslav Šlancar  školník-údržbář 1 

6. Kateřina Bajerová  uklízečka  0,6 

7. Pavla Navrátilová  uklízečka  0,85 

8. Lenka Hübnerová  uklízečka  0,85 

9. Karla Hybrantová uklízečka 0,75 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
ve školním roce 2012/2013 

 

 

Přehled akcí DVPP: 

 

Datum Pořadatel Jméno Téma 

16.11.2012 Descartes 

Komsa Miroslav 

Mgr. 

Termodynamika všedního 

dne, aneb, jak to funguje 

6.12.2012 M. Puškinová, Ph.D. Riedl Roman Mgr. 

Práva a povinnosti ředitele 

školy v kostce 

8.1.2013 NIDV Olomouc 

Vachutková Eva 

Mgr. 

Hodnotitel písemných prací 

- ČJ a Li 

24.1.2013 NIDV Olomouc 

Bartoňková Hana 

Mgr. 

Seminář pro školní 

maturitní komisaře 

20.2.2013 Descartes 

Kopečná Voglová 

Z. RNDr. 

Matematika, jazyk a 

komunikace 

2.4.2013 Descartes Tesař Karel Mgr. Setrvačné síly 

22.1.2013 NIDV Olomouc 

Vachutková Eva 

Mgr. 

Hodnotitel písemných prací 

- ČJ a Li 

30.1.2013 NIDV Praha 

Vachutková Eva 

Mgr. 

Hodnotitel ústních prací - 

ČJ a Li 

21.3.2013 Descartes Novotná Iveta Mgr. 

Rozvíjení čtenářské 

gramotnosti v hodinách ČJ 

7.2.2013 MU, PF, Brno 

Kopečná Voglová 

Z. RNDr. 

Tvorba met. materiálů a 

postupů pro zavádění 

výuky AJ formou CLIL  

8.2.2013 NIDV Praha 

Vachutková Eva 

Mgr. 

Hodnotitel ústních prací - 

ČJL 

19.3.2013 e-pedagog.cz,Praha 

Chmelík Radim 

Mgr. Finanční gramotnost 

11.4.2013 NIDV Olomouc 

Kubíčková Věra 

Mgr. 

Výuka ruského jazyka a 

realie Ruska 

11.4.2013 NIDV Olomouc 

Loutocká Zuzana 

Mgr. 

Výuka ruského jazyka a 

realie Ruska 

 

 

Celkové náklady na DVPP ve školním roce 2012/2013 činily 8879 Kč. 
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Hospodaření školy 
 

 

V uvedeném období bylo hospodaření školy zaměřené na splnění požadavku 

vyrovnaného rozpočtu. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost organizace vybavila jednu učebnu novým nábytkem, dále bylo 

zakoupeno 9 dataprojektorů a 3D televize pro zkvalitnění výuky. K dofinancování 

potřeb, které nejsou kryty z prostředků zřizovatele, a k rozvoji své činnosti, využívá 

škola finanční prostředky získané pomocí grantů, projektů. 

V doplňkové činnosti byl vytvořen zisk k posílení hlavní činnosti v následujícím 

období. 

Hospodaření má v posledních letech ustálený charakter. 

 

 

 

Náklady na školní rok 2012/2013 

 

Celkové náklady od 1.9.2012 – 31.12.2012 6.623.694,00 Kč  

- z toho mzdové 3.445.375,00 Kč  

- z toho sociální + zdravotní pojištění 1.135.531,00 Kč 

- z toho odvody na FKSP 33.638,00 Kč  

 

 

 

Celkové náklady od 1.1.2013 – 30.6.2013 8.485.831,00 Kč  

- z toho mzdové 4.870.907,00 Kč  

- z toho sociální + zdravotní pojištění 1.597.105,00 Kč  

- z toho odvody na FKSP 45.805,00 Kč  

 

Všechny přidělené prostředky byly vyčerpány, a to v souladu se závaznými ukazateli.  
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Časový plán školního roku 2012/2013 
 

 

Září:   3.9. - zahájení školního roku 

   3.9. - 7.9. - písemné zkoušky společné části MZ na spádové škole 

   4.9. - 8:10 - 9:45 - předání učebnic I (Vg) 

 6.9. - 14:15 - burza učebnic - učebna č. 7 (Ba) 

   11.9. - 8:00 - maturitní zkoušky - učebna č. 13 

13.9 - 21.9. - MSVK Ukrajina - výměna partnerských škol - Ukrajina  

   14.9. - osvobození a úlevy z TV, ZPS 

 25.9. - 27.9. - literární a historická exkurze Praha - 4.A (Lg, Vn) 

 28.9. - státní svátek 

 

Další exkurze: P-centrum Olomouc - I, II, III, IV 

 

Říjen:   3.10. - 5.10. - literární a historická exkurze Praha - VIII (Va, Kx) 

   10.10. - 8:15 - Síla lidskosti - dokumentární film a beseda 

   15.10. - 19.10. - návštěva partnerské školy z Německa (Lt) 

   18.10. -17:00 koncert pro partnerské gymnázium z Německa 

 25.10. - 26.10. - podzimní prázdniny 

 31.10. - Halloween (I, II) 

       

 

Další exkurze: prezentační akce pro ZŠ 

   Prezentace Britského centra Olomouc (V, VI, VII, 2.A, 3.A) 

   exkurze Uničov - I 

 

Listopad:  1.11. - GAUDEAMUS Brno - maturitní ročníky  

   15.11. - 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 

21.11. - 22.11. - SCHOLARIS Olomouc - prezentace středních škol

  

 

Další exkurze: Den díkůvzdání (konverzace v Ag 4.A, VIII)             

 

Prosinec:  3.12. - 14:00 - 18:00 - Den otevřených dveří, Mikulášský jarmark 

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

10.12. - generální zkouška pěveckého sboru v Koncertní síni (Rb, 

Lt)  

11.12. - 17:00 - Vánoční koncert v Koncertní síni (Lt, Rb) 

14.12. - inventarizační soupisy 
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18.12. - nácvik na Studentskou lyru - 4. roč. 

 5. 12.  - vánoční vystoupení pěveckého sboru na náměstí  

20.12. - Studentská lyra  

21.12. - ředitelské volno 

22.12. - 2.1. - vánoční prázdniny 

 

 

Leden:      3.1. - zahájení výuky 

       6.1. - 12.1. - LVK Kunčice - II, V, 1.A 

24.1. - 14:10 - klasifikační porada (pololetní) 

31.1. - předávání vysvědčení 

 

 

Únor:   1.2. - pololetní prázdniny 

do 22.2. - odevzdat zbývající přihlášky na VŠ (Mgr. Chmelík) 

 

Další exkurze: Teoretické ústavy UP Olomouc - BS 4.roč. (Sš)  

 

Březen:      1.3. - ples SRPŠ v 19:00 hod. 

11.3. - 17.3. jarní prázdniny 

26.3. - 14:30 - oslava Dne učitelů (Bk, Vg, Sn) 

28.3. - 29.3. - velikonoční prázdniny 

 

 

Duben:        1.4. - Velikonoční pondělí 

   18.4. - 14:10 - hodnotící porada 

           16:00 - třídní schůzky 

do 19.4. - odevzdat maturitní otázky profilové části 

21.4. - 26.4. - poznávací zájezd Londýn (Kr, M, Sp) 

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

1. termín) 

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

2. termín) 

24.4. - 9:45 - klasifikační porada 4.A, VIII 

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

    

 

Další exkurze: Osvětim - IV, DS, výběr školy (Lg, Vn) 

    

Květen:    10.5. 8:00 - 12:00 příprava na Majáles 

     11.5. - Majáles 

13.5.- 17.5. - STK Kunčice - 3.A, VII 

13.5. - 17.5. - studijní volno 4.A, VIII 
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20.5. - 23.5. - ústní maturitní zkoušky společné i profilové části - 

4.A, VIII 

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

31.5. - předávání maturitních vysvědčení v Koncertní síni 

 

Další exkurze: Festival gymnázií Otrokovice 

   Čistírna odpadních vod - II, 1.A 

   Arcidiecézní muzeum Olomouc - 2.A, VI (Kv) 

 

Červen: 17.6. - 16:00 - informativní schůzka s rodiči budoucích studentů 1.A 

a I 

19.6. - do 12:00 - vyplnit klasifikační archy  

24.6. - odevzdání učebnic nižšího gymnázia 

24.6. - 12:30 - klasifikační porada 

25.6. - školní výlety 

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

26.6. - úklid školy, filmové představení 

26.6. - grilpárty 

26.6. - do 9:00 - vysvědčení k podpisu 

27.6. - 8:00 - třídnická hodina 

         - 9:00 - ukončení školního roku v Koncertní síni 

27.6. - 14:00 - závěr školního roku (Sš, Op, Kp) 

28.6. - předávání vysvědčení 

         - 9:00 - provozní porada 

 

Další exkurze:   Pivovar Litovel - 3.A, VII  

Soudní jednání Okresní soud v Olomouci - 3.A, VII 

29.6. - 1.9. - hlavní prázdniny 

 

 

 

Termíny provozních porad:  vždy ve 14:10 hod. 

20. 9.   21.2. 

18.10.   21.3. 

6.12.    
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Přijímací řízení 

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

gymnázia se konalo dne 22. 4. 2013 (1. termín) a 23. 4. 2013 (2. termín). 

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

se konalo dne 7. 6. 2013. 

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 2013 - 2014 

Studijní obor   Kód  Přihlášeno Přijato Odevzd. ZL 

Gymnázium, osmileté studium 7941K81 28  28  25 

Gymnázium, čtyřleté studium 7941K41 52  50  23 
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Maturitní zkoušky 
 

 

Komise ústních zkoušek profilové části: 

 

 

Třída 4.A 

Třídní učitel:  Mgr. Aleš Langer 

Předsedkyně:  Mgr. Lenka Vacková – Slovanské gymnázium Olomouc 

Místopředseda:  RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 

Termín:    20. 5. - 23. 5. 2013  
 

Třída VIII.  

Třídní učitel:  Mgr. Milan Kux 

Předsedkyně:  Mgr. Martina Komsová – Slovanské gymnázium Olomouc 

Místopředsedkyně: Mgr. Eva Vašíčková 

Termín:   20. 5. - 23. 5. 2013 
 

 

Výsledky maturitních zkoušek (jarní termín 2013): 

 

Společná i profilová část 

  VIII. 4.A Celkem  

Počet žáků 27 31 58 

Nepřipuštěno 1 2 3 

Maturovalo 26 29 55 

Prospělo s vyznamenáním 21 (81%) 15 (52%) 36 (65%) 

Z toho s průměrem 1,00 12 (46%) 3 (10%) 15 (27%) 

Prospělo 5 14 19 

Neprospělo 0 0 0 

Počet jedniček 76 48 124 

Počet dvojek 19 40 59 

Počet trojek 9 21 30 

Počet čtyřek 0 7 7 

Společná část 

Průměrný % skór – ČJ 85,0 80,6 82,7 

Průměrný % skór – AJ 93,5 83,7 88,8 

Průměrný % skór – M 93,1 80,0 85,7 
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Umístění absolventů 2012/2013 
  

Maturanti ve školním roce 2012/2013 úspěšně završili své studium maturitní zkouškou 

a téměř všichni byli přijati na vybrané obory vysokých škol (VŠ), popřípadě vyšších 

odborných škol (VOŠ). Podobně jako předchozí školní rok mnoho studentů 

maturitního ročníku absolvovalo přijímací řízení formou Národních srovnávacích 

zkoušek (NSZ), ke kterým přistupuje stále více vysokých škol. Přehled umístění 

absolventů podle oborového zaměření lze vyčíst z následujících grafů:    
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Maturantům přejeme úspěšný start do akademického roku 2013/2014! 

 

 

 

Mgr. Radim Chmelík 

výchovný poradce 
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Rekapitulace prospěchu a absence – školní rok 2012/2013 
 

 

  1. pololetí 2. pololetí 

Celkový počet:  žáků 319 314 

 dívek 187 182 

 chlapců 132 132 

 

 

Prospěch 

 1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků s vyznamenáním 129 121 

Počet žáků, kteří prospěli 178 183 

Počet žáků, kteří neprospěli     4     6 

Počet žáků, kteří nebyli klasifikováni     6     2 

Počet žáků, kteří neprospěli,nebyli klasifikováni    2     2 

Průměr prospěchu za školu 1,70 1,78     

 

 

Absence 

 1. pololetí 2. pololetí 

Celková absence za školu 17 342 20 525 

Absence omluvená 17 326 20 480 

Absence neomluvená        16       45 

Průměr absence za školu          53,06         64,87 

 



 23 

Přehled prospěchu a absence za školní rok 2012/2013 
 

1. Prospěch 

 

Třída 
Třídní 
učitel 
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prima 
Kopečná 
Voglová 

I 27 9 18 1,28 19 8    

II 27 9 18 1,39 17 10    

sekunda Komsa 
I 29 13 16 1,52 15 13  1  

II 29 13 16 1,50 18 11    

tercie Strašilová 
I 29 13 16 1,66 11 18    

II 29 13 16 1,71 10 19    

kvarta Drlíková 
I 30 14 16 1,63 16 14    

II 30 14 16 1,61 16 14    

1.A Novotná 
I 20 4 16 1,90 4 15 1   

II 17 4 13 2,00 4 13    

kvinta Chmelík 
I 30 18 12 1,96 8 21  1  

II 30 18 12 1,94 7 22   1 

2.A Staruchová 
I 22 5 17 1,53 13 9    

II 21 5 16 1,51 11 9 1   

sexta Tesař 
I 20 4 16 1,68 6 13   1 

II 20 4 16 1,79 5 13 1 1  

3.A 
Kropáčová 

S. 
I 27 9 18 1,92 10 14 2  1 

II 27 9 18 2,09 8 16  3  

septima Vachutková 
I 26 15 11 1,85 7 18  1  

II 26 15 11 1,87 8 18    

4.A Langer 
I 31 15 16 1,88 7 23  1  

II 31 15 16 1,87 5 24  2  

oktáva Kux 
I 28 13 15 1,59 13 12 3   

II 27 13 14 1,66 12 14   1 

Celkem 
I.pololetí   319 132 187 1,70 129 178 6 4 2 

Celkem 
II.pololetí    314 132 182 1,78 121 183 2 6 2 
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2. Absence 

 

 

 
Třída 

Třídní 
učitel 
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prima 
Kopečná 
Voglová 

817 817  30,26 30,26  

1 438 1 438  53,26 53,26  

sekunda Komsa 
1 061 1 061  36,59 36,59  

1 866 1 866  64,34 64,35  

tercie Strašilová 
1 329 1 329  45,83 45,83  

2 123 2 123  73,21 73,21  

kvarta Drlíková 
1 796 1 796  59,87 59,87  

2 003 2 003  66,77 66,77  

1.A Novotná 
748 748  37,40 37,40  

863 863  50,76 50,76  

kvinta Chmelík 
1 607 1 606 1 53,57 53,53 0,04 

1 610 1 600 10 53,67 53,33 0,34 

2.A Staruchová 
1 236 1 236  56,18 56,18  

1 942 1 942  92,48 92,48  

sexta Tesař 
1 462 1 462  73,10 73,10  

2 240 2 239 1 112,00 111,95 0,05 

3.A 
Kropáčová 

S. 
1 661 1 661  61,52 61,52  

1 866 1 844 22 69,11 68,30 0,81 

septima Vachutková 
1 529 1 529  58,81 58,81  

1 884 1 881 3 72,46 72,35 0,11 

4.A Langer 
2 091 2 090 1 67,45 67,42 0,03 

1 433 1 424 9 46,23 45,94 0,29 

oktáva Kux 
2 005 1 991 14 71,61 71,11 0,50 

1 257 1 257  46,56 46,56  

Celkem I.pololetí  17 342 17 326 16 53,06 53,02 0,04 

Celkem II.pololetí  20 525 20 480 45 64,87 64,68 0,19 
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3. Pochvaly, chování 

 

Třída Třídní učitel 
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prima Kopečná Voglová 
15 1       

17 2       

sekunda Komsa 
19 9       

19 2       

tercie Strašilová 
6  9 2     

11 1  1     

kvarta Drlíková 
24  3      

17 13 4      

1.A Novotná 
14        

8  1      

kvinta Chmelík 
19 1 2      

28  1 6     

2.A Staruchová 
12 1       

12 1       

sexta Tesař 
11        

16 2  2     

3.A Kropáčová S. 
10        

13 4 1 1 2 1   

septima Vachutková 
7 1       

17 4       

4.A Langer 
9 4 1      

8 10 2 1     

oktáva Kux 6 2   1 1   

6 6       

Celkem I. pololetí 152 19 15 2 1 1   

Celkem II. pololetí 172 45 9 11 2 1   
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Údaje o inspekční a kontrolní činnosti 
 

 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje provedl ve dnech 6. 9., 7. 9., 10. 9. – 14. 9., 18. 9., 19. 9. 

2012 kontrolu použití přidělených dotací a účelovosti finančních prostředků 

poskytnutých za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, kontrolu hospodaření a kontrolu 

dodržování obecně závazných právních předpisů. 

Kontrolou byly zjištěny čtyři drobné nedostatky, které byly ve stanoveném termínu 

odstraněny. 

 

Další inspekční ani kontrolní činnost nebyla v daném roce realizována. 
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Vlastní hodnocení školy 
 

Proces vlastního hodnocení (autoevaluace) školy probíhal ve školním roce 2012/2013 

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 2012/2013 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 2013 byli ještě žáci maturitních ročníků zapojeni v projektu 

Maturitní trénink. Přehled realizovaných testování: 

 

 říjen 2012 – VEKTOR, 4. ročník, OSP, M, Č, AJ 

 říjen 2012 – KEA (Stonožka 6), prima, OSP, M, ČJ 

 březen 2013 – KEA (Stonožka 8), klíčové kompetence, tercie 

 listopad 2012 - KEA (Stonožka 9), kvarta, OSP, M, ČJ 

 duben 2013 - Maturitní trénink SCIO – 4. ročník (M, ČJ, AJ) 

 

Závěrem školního roku 2012/2013 se naše gymnázium zúčastnilo druhé 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. 

 

 

Soubor výsledků veškerých testování, dotazníků a dalších autoevaluačních aktivit byl 

publikován na konci tříletého sledovaného období (srpen 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 (21.-22. 11. 2012) - Mgr. Roman Riedl, 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 

 

2. Inzerce v tisku a na plakátech: 

 MF DNES, příloha Vzdělávání (16. 10. 2012) 

 Olomoucký deník, příloha Vzdělávání (12. 1. 2013) 

 Inzerát na plakátech Městského kulturního zařízení Uničov 

 

3. Den otevřených dveří: 3. 12. 2012 

 

4. Články v tisku, reportáže v médiích: 

 Úspěch studenta Gymnázia v Uničově – Zpravodaj školství Olomouckého 

kraje, č. 7, září 2012  

 Publikace studenta oktávy Čeňka Škardy v odborném periodiku: Lubomíra 

Balková, Čeněk Škarda: Násobíme chytře? Pokroky matematiky, fyziky a 

astronomie (3), ročník 57/2012 

 Do you speak English? – Uničovský zpravodaj č.18/2012 

 Gymnázium hostilo hudebníky z Německa, Uničovský zpravodaj č.18/2012 

 Uničovští vytáhli na Šternberk - http://www.pisqworky.cz/novinky/875-

unicovsti-vytahli-na-sternberk 

 Studenti gymnázia navštívili Evropský parlament – Uničovský zpravodaj č. 19, 

22.11.2012 

 Gymnázium spojí den otevřených dveří s jarmarkem - Uničovský zpravodaj č. 19, 

22.11.2012 

 Do you speak English? – Zpravodaj školství Olomouckého kraje, č. 9, listopad 

2012 

 Gymnázium hostilo hudebníky z Německa, Zpravodaj školství Olomouckého 

kraje, č. 9, listopad 2012 

 Gymnázium Uničov rozjelo další projekt - Zpravodaj školství Olomouckého 

kraje, č. 2, únor 2013 

 Na gymnáziu zkoumají, jak šetřit energiemi (Kristýna Grobelná), Uničovský 

zpravodaj č. 6, 4.4.2013 

 Gymnazisté vycestovali na Kanárské ostrovy (Světlana Kropáčová) - Uničovský 

zpravodaj č. 6, 4.4.2013 

 Studenti Gymnázia Uničov vyrazili v rámci projektu Comenius na Kanárské 

ostrovy - Zpravodaj školství Olomouckého kraje, č. 4, duben 2013 

 Majáles 2013 aneb Když GYMUN tančí - Uničovský zpravodaj č. 7, 18.4.2013 

 Publikace studentky oktávy Dobromily Malíkové v odborném periodiku: 

Sociální chování vlků arktických ve vybraných zoologických zahradách. Živa, únor 

2013 - http://ziva.avcr.cz/2013-2/socialni-chovani-vlku-arktickych-ve-

vybranych-zoologickych-zahradach.html 

http://www.pisqworky.cz/novinky/875-unicovsti-vytahli-na-sternberk
http://www.pisqworky.cz/novinky/875-unicovsti-vytahli-na-sternberk
http://ziva.avcr.cz/2013-2/socialni-chovani-vlku-arktickych-ve-vybranych-zoologickych-zahradach.html
http://ziva.avcr.cz/2013-2/socialni-chovani-vlku-arktickych-ve-vybranych-zoologickych-zahradach.html
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 Studenti rozveselí město majálesem – Olomoucký deník, 10.5.2013 

 Takto to žije v Uničově. Podívejte se na majáles gymnazistů - 

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/takto-to-zije-v-unicove-podivejte-

se-na-pestry-majales-gymnazistu-20130512.html 

 Studenti Gymnázia z Uničova ve Finsku - Zpravodaj školství Olomouckého 

kraje, č. 6, červen 2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/takto-to-zije-v-unicove-podivejte-se-na-pestry-majales-gymnazistu-20130512.html
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/takto-to-zije-v-unicove-podivejte-se-na-pestry-majales-gymnazistu-20130512.html
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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 

2012/2013 byl realizován výměnný pobyt, tentokrát spojený s účastí našich studentů 

s pedagogickým doprovodem na třetí mezinárodní studentské vědecké konferenci 

(podrobněji viz samostatný příspěvek).  

 

Uničovští gymnazisté se již v minulém školním roce zapojili do mezinárodního 

projektu středoškolských studentů zaměřeného na energetické úspory. Díky podpoře 

Visegrádského fondu strávila trojice studentů týden ve Středisku ekologické výchovy 

Brno Kaprálův mlýn, kde prezentovala výsledky své práce společně se studenty 

z Běloruska, Polska a Slovenska na konferenci Šetření energií (podrobněji viz 

samostatný příspěvek). 

 

Školní rok 2012/2013 byl prvním rokem realizace dvouletého mezinárodního projektu 

Comenius partnerství škol s názvem Chléb, voda, olej – aneb jak chutná Evropa. 

Aktivity zaměřené na podporu jazykových dovedností studentů bude po dobu dvou let 

realizovat celkem osm zemí – Itálie, Španělsko, Finsko, Skotsko, Polsko, Maďarsko, 

Turecko a Česká republika. 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), uspěla naše škola s projektovou žádostí o finanční podporu jako 

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

na gymnáziu prostřednictvím ICT má za sebou první rok realizace. Přinese výukové 

materiály v digitální podobě téměř do všech předmětů a také významné zlepšení 

materiálních podmínek – především pokud jde o vybavení školy ICT technikou. 

 

Ve školním roce 2012/2013 probíhalo ověřování projektu „PROŠ – Programování do 

škol“, v jehož rámci obdržela škola devět počítačů a notebook včetně softwaru. Šlo o 

individuální grant MŠMT ČR, žadatelem projektu byla Univerzita Palackého 

v Olomouci, jednou z partnerských škol se stalo Gymnázium Uničov. Toto partnerství 

bude pokračovat i v dalším školním roce, kdy se začne realizovat obdobný projekt – 

navazující na PROŠ. Jde o projekt „CAD - počítačem podporované technické kreslení 

do škol“. 

 

Velkým úspěchem v projektových aktivitách školy je schválení žádosti o finanční 

podporu na grantový projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.26 - "Zvyšování 

kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II" Operačního programu Vzdělávání pro 
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konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského 

sociálního fondu. Projekt „Roboti místo laboratoře - Experimenty k rozvoji 

fyzikálního myšlení“, který spojuje výuku fyziky a robotického programování, se bude 

realizovat v období srpen 2013 až prosinec 2014. Východiskem projektu je podpora 

motivace žáků a studentů Gymnázia Uničov ke studiu přírodovědných a technických 

předmětů. Cílem projektu je inovace a rozšíření školního vzdělávacího programu o 

nepovinné předměty Robotické vnímání světa I a II propojené aktivitami vzájemného 

badatelského učení. 

 

Mezinárodní  projekt se našim učitelům a žákům podařilo zrealizovat i v umělecké 

oblasti. Projekt „Hudba bez hranic“ byl odstartován již v minulém školním roce a 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 se uskutečnila v říjnu 2011. 

O rok později, v říjnu 2012, proběhl výměnný pobyt studentů, členů školního orchestru 

Gymnázia A. Schweitzera na našem gymnáziu. V rámci tohoto pobytu se naši němečtí 

hosté zúčastnili několika výletů do okolí Uničova a celý program byl završen 

společným koncertem obou orchestrů 

 

Žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia se ve školním roce 2012/2013 zapojili i do sítě 

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

zpracovávali miniprojekty na různá témata, 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 byl financován z Fulbrightova programu amerických 

asistentů (www.fulbright.cz). Podrobnosti uvádí samostatná zpráva dále. 

 

Vyučující dějepisu přivítali zapojení školy do projektu Olomouckého a 

Moravskoslezského kraje „Inovace výuky československých a českých dějin 20. 

století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“. V prvním 

roce jeho realizace se konalo několik konferencí učitelů. Projekt bude pokračovat i 

v roce příštím. 

 

Každoročně škola formou projektové žádosti usiluje o grant z programu podpory 

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

2012/2013 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 2012/2013 

  

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 

Karolína Melovská 1. místo v okresním kole Pythagoriády 

Žofie Vitešníková 3. místo v okresním kole matematické olympiády 

SEKUNDA  

Petr Bahounek 2. místo v okresním kole Pythagoriády 

TERCIE 

Svatoslav Schuster 3. místo v okresním kole fyzikální olympiády 

KVARTA 

Andrea Balcárková, Oldřich 

Bittner 

Ocenění v krajském kole výtvarné soutěže Evropa ve 

škole, účast v celostátním kole 

Štěpán Kořalka 5. místo v anketě Talent Olomouckého kraje 2012 

(v oboru uměleckém) 

3 žáci kvarty a 3 žáci primy Ocenění společnosti SCIO za nejlepší výsledek 

v Olomouckém kraji v testování OSP, matematiky, 

českého a anglického jazyka 

SEXTA 

Radovan Zeman   1. místo v krajském kole chemické olympiády 

 3. místo v krajském kole soutěže Eurorebus a 

účast v celostátním kole 

 3. místo v krajském kole fyzikální olympiády 

SEPTIMA 

Barbora Součková, Eliška 

Muzikantová, Denisa Petříková 

 1. místo v okresním kole a 2. místo v krajském 

kole SOČ  

 2. místo na konferenci mladých přírodovědců 

Badatel 

Veronika Košťálová, Sabina 

Urbánková, Barbora Součková  

2. místo na konferenci mladých přírodovědců Badatel 

OKTÁVA 

Čeněk Škarda  4. místo v krajském kole fyzikální olympiády 

kategorie A 

 ocenění v mezinárodní soutěži Expo Science 

Amavet v oboru Matematika 

 publikace v odborném časopise Pokroky 

matematiky, fyziky a astronomie – článek 

Násobíme chytře? 
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Dobromila Malíková  publikace v odborném biologickém časopisu Živa 

(Sociální chování vlka arktického ve vybraných 

zoologických zahradách) 

 3. místo v anketě Talent Olomouckého kraje 2012 

(v oboru přírodovědném) 

Zuzana Krejčí  1. místo na mezinárodním festivalu znalců 

ruského jazyka „O Rusku rusky“ 

 3. místo v anketě Talent Olomouckého kraje 2012 

(v oboru humanitním) 

3. ročník 

Marek Smital  2. místo v okresním kole a 3. místo v krajském 

kole SOČ 

 ocenění soutěži Němčina pro bystré hlavy (pobyt 

v SRN) 

Patrik Schovánek 2. místo v krajském kole soutěže Matematický klokan 

4. ročník 

Radim Lukas, Jakub Jurník  2. místo v okresním kole, 1. místo v krajském 

kole, 12. místo v celostátním kole SOČ 

 3. místo na konferenci mladých přírodovědců 

Badatel 

Kateřina Šindelářová 2. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole, 

8. místo v celostátním kole SOČ 

David Kacr, Pavel Schovánek, 

Kristýna Grobelná 

3. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole 

SOČ 

Tým gymnázia 1. místo v krajském kole a účast v celostátním kole 

soutěže v piškvorkách 

Tým studentů 1. a 2. ročníku 8. místo v celostátní soutěži v anglickém jazyce Video 

pohlednice z mého města 
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Zpráva o činnosti předmětové komise českého jazyka 
 

 

Personální složení: 

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

sekundy, kvarty, sexty a 2.A), Mgr. Aleš Langer (vyučující tercie a 4.A), Mgr. Iveta 

Novotná (vyučující primy, kvinty a 1.A) a Mgr. Eva Vachutková (vyučující septimy, 

oktávy a 3.A). 

 

Exkurze: 

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

ročníku do Prahy. Ve dnech 25.-27. září 2012 se jí zúčastnili studenti 4.A v doprovodu 

vyučujícího českého jazyka a třídního profesora Mgr. Aleše Langra a vyučujícího 

dějepisu Mgr. Martina Váni. Ve dnech 3.-5. října 2012 absolvovala tuto exkurzi septima 

pod vedením vyučující českého jazyka Mgr. Evy Vachutkové a třídního profesora 

Mgr. Milana Kuxe. 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. 

Žáci sekundy, tercie a kvarty zhlédli divadelní představení  Strašidlo cantervillské 

od O. Wilda v Divadle v Šumperku. 

Studenti 3. ročníků a septimy navštívili divadelní představení Krvavá svatba autora 

F. G. Lorky v Moravském divadle v Olomouci. 

Žáci primy a studenti 1.A absolvovali exkurzi do Městské knihovny v Uničově. 

 

Soutěže: 

Studenti se zapojili do celé řady soutěží. V listopadu proběhlo školní kolo Olympiády 

v českém jazyce. Do soutěže se zapojilo 30 zájemců, z nichž nejlepších výsledků dosáhli 

Klára Němečková ze septimy a Jan Spurný z kvinty (se shodným počtem bodů obsadili 

3.-4. místo), Michaela Jarošová ze 3.A (2. místo) a Gabriela Strašilová z kvinty (1. místo). 

Všichni čtyři soutěžící postoupili do okresního kola, kde si v silné konkurenci nejlépe 

vedla Michaela Jarošová, která obsadila 7. místo. 

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

ocenila veršované i prozaické příspěvky těchto autorů: Jakuba Škody z 2.A (3. místo), 

Markéty Vyroubalové ze sekundy (2. místo) a Marie Sobalové ze sekundy (1. místo). 

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

porotu nejvíce zaujaly výkony Zdeňka Marčona ze sekundy (3. místo), Martiny Rybové 

z primy (2. místo) a Anny Konečné ze sekundy (1. místo). Tito žáci postoupili do 

okresního kola recitační soutěže Dětská scéna, kde byla Martina Rybová za svůj 

přednes oceněna čestným uznáním. V kategorii studentů vyššího gymnázia nejlepší 

výkony podali Marek Smital ze 3.A (3. místo), Klára Němečková ze septimy (2. místo) a 

Dominika Pastorková ze sexty (1. místo).  

 

Řada studentů se svými příspěvky zapojila do 2. ročníku esejistické soutěže 

vyhlašované Moravskou vysokou školou v Olomouci „V Olomouckém kraji jsem 
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doma. A vždycky budu!“ Byli to M. Šenková, Š. Šenková a F. Orságová z kvinty, 

Z. Poláchová, F. Pavelka, D. Pastorková, K. Ovčiariková, K. Galdová ze sexty, 

K. Švédová a S. Urbášková ze septimy, F. Spousta a P. Schovánek ze 3.A, J. Jurník, 

J. Vozar a D. Hýbl ze 4.A. 

Okresního kola soutěže v uměleckém přednesu žáků základních a středních škol se 

zúčastnili Martina Rybová z primy, Zdeněk Marčon ze sekundy, Eva Navrátilová z 1.A, 

Dominika Pastorková a Kateřina Galdová ze sexty. 

 

Další vzdělávání: 

Mgr. Iveta Novotná se zúčastnila semináře vzdělávací agentury Descartes Čtenářská 

gramotnost.  Mgr. Eva Vachutková absolvovala školení hodnotitelů písemné práce a 

ústní části maturitní zkoušky v Olomouci a v Praze. 

 

ŠVP: 

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

provedena aktualizace ŠVP pro kvartu. 

 

Další aktivity předmětové komise: 

Mezi důležité úkoly předmětové komise v tomto školním roce patřila příprava a 

realizace programu Dne otevřených dveří, tvorba digitálních učebních materiálů, 

oprava písemných prací při maturitní generálce a oprava maturitních písemných prací 

a především příprava pracovních listů pro ústní část státní maturity a příprava 

studentů na maturitní zkoušku. 

 

 

 

 

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 2012/20123 v tomto složení:   

Ing.  Hana Menclová   Mgr. Světlana Kropáčová 

Mgr. Helena Staruchová    Mgr. Libuše Stránská 

Tyto vyučující zajišťovaly výuku hodin anglického jazyka i výuku konverzace 

v anglickém jazyce. Předsedkyní PK AJ byla do prosince 2012 Mgr. Staruchová, poté ji 

od ledna 2013 vystřídala v práci předsedy PK AJ Ing. Menclová  

 

 

2. Zahraniční exkurze 

 V tomto školním roce byla zorganizována PK AJ zahraniční exkurze - poznávací 

zájezd do Londýna, kterého se zúčastnilo 49 studentů naší školy + pedagogický 

dozor Mgr. Kropáčová, Ing. Menclová a lektor Adam Spanier. Využili jsme opět 

služeb cestovní kanceláře KRYŠTOF a byli maximálně spokojeni. Studenti byli 

ubytováni v rodinách, kde si měli možnost ověřit své jazykové znalosti v praxi a 

díky maximalisticky nachystanému programu ze strany CK  navštívili velké 

množství historických a kulturních památek. 

  I v letošním roce studenti pod vedením S. Kropáčové a H. Menclové pracovali na 

projektu Comenius. V rámci pravidelných schůzek připravili množství prezentací a 

podkladů v anglickém jazyce dle zadání projektu a poté naší školu úspěšně 

reprezentovali na mezinárodních setkáních, které proběhly na Kanárských ostrovech 

a v Helsinkách. Následně proběhly prezentace pro všechny studenty naší školy. 

Možnost ověřit si své znalosti v rámci takto organizovaných setkání je pro studenty 

velmi  motivující, a proto budeme příští rok opět usilovat o získání nového projektu. 

  Pro letošní rok se nám podařilo získat amerického lektora angličtiny přes 

Fulbrightovu nadaci. Vyučoval týdně 15 hodin, převážně starší ročníky. S jeho 

přístupem a vyučovacími metodami jsme byli my i studenti nadmíru spokojeni. 

Kromě povinné výuky nabídl studentům i hodiny konverzace jako extra lessons. 

Vzhledem k tomu, že se studenty strávil i spoustu mimoškolního času, lze 

jednoznačně konstatovat, že jeho pobyt zde byl velkým přínosem, a proto budeme 

o zahraničního lektora opět žádat. (Fulbright + Comenius).    

 

3. Aktivity 

 Studenti naší školy se jako každý rok zúčastnili konverzační soutěže 

v anglickém jazyce. Garantem školního kola jsou jednotlivé školy, garantem 

okresního kola je DDM Olomouc. Do okresního kolo postoupili vítězové školního 

kola a to Anna Trávníčková (II.), která se v kategorii I.A umístila na 4. místě z 24 

soutěžících, dále Andrea Balcárková (IV.), která v kategorii II.B získala 5. místo z 5 

soutěžících, a David Kozák (VII.), který byl v kategorii III.A na 7. místě ze 7 

soutěžících. 
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 Novinkou pro letošní školní rok se stalo otevření anglické knihovny, podařilo se 

nám nashromáždit přes 300 publikací, převážně adaptací na různých jazykových 

úrovních. Vzhledem k tomu, že o četbu někteří studenti projevili zájem, rádi bychom 

pro příští školní rok v rámci výuky anglického jazyka zavedli tzv. povinnou četbu 

pro všechny studenty, jako přípravu na maturitní okruh „americká a britská 

literatura“. (1-2 knihy za pololetí) 

 Studenti se rovněž zapojili do soutěže “Videopohlednice z našeho města“, připravili 

velmi hezký šestiminutový film o Uničovu v angličtině.  

 Ve škole také proběhla beseda se zaměstnankyní britského centra v Olomouci. 

Kromě zprávy o činnosti této britské knihovny dostali studenti veškeré informace 

o možnosti konání mezinárodních britských zkoušek (FCE, CAE)  

 Rovněž proběhla beseda se zaměstnanci Fulbrightovy nadace o možnosti konání 

amerických mezinárodních zkoušek a možnosti studia v zahraničí pod hlavičkou 

této nadace. 

 Letos proběhly oslavy Sv. Valentina, Dne díkuvzdání, Halloweenu, Sv. Patrika. 

 

 

4.  Školení 

 V tomto školním roce Ing. Menclová pokračovala v dálkovém studiu anglického 

jazyka na Slezské univerzitě v Opavě  

 Mgr. Kropáčová se zúčastnila školení v rámci projektu Comenius – příprava 

průběžné zprávy.  

 RNDr. Kopečná Voglová absolvovala seminář o zavádění prvků anglického jazyka 

metodou CLIL.  

 

 

5. ŠVP 

Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka podle ŠVP. Vzhledem k tomu, že 

především u osmiletého studia přecházíme k výuce ze 4. edicí učebnic Headway, které 

mají odlišný počet lekcí než předešlé edice, připravili jsme pro školní rok 2013/2014 

plán, který tyto změny bude postihovat. Součástí učebnic Headway Pre-Intermetiate a 

Intermediate jsou přípravné maturitní testy, které probírané učivo vhodně doplní. 

Domníváme se, že sada učebnic Headway 4. edice splňuje požadavky na moderní 

výuku jazyka a rovněž požadavky kladené na studenty u maturitní zkoušky.      

 

6.  Maturita 

V tomto školním roce maturovaly 2 třídy a jejich výsledky byly následující: 

profilová/školní MZ z Ag: 

VIII. - 12 studentů, průměr 1,17 

4.A - 14 studentů, průměr 2,00 

 

společná/státní MZ z Ag: 

VIII. - 13 studentů, průměr 1,15 

4.A -  12 studentů, průměr 1,75 
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S postupujícími nároky na výuku anglického jazyka jsme začali uvažovat 

o přizpůsobení obsahu profilové maturitní zkoušky z angličtiny současným 

požadavkům.  Tzn. více se zaměřit na konverzační schopnosti studenta, jazykovou 

orientaci v rámci několika témat a spontánní reakce na předem neznámé otázky. 

V průběhu prázdnin nachystáme písemné podklady k následnému projednání 

ve vedení školy. 

 

 

 

 

Ing. Hana Menclová 

předsedkyně PK AJ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise německého a ruského 
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 2012 proběhl výměnný pobyt studentů, členů školního orchestru Gymnázia 

Alberta Schweitzera z německého Laichingen, na našem gymnáziu. V rámci tohoto 

pobytu se naši němečtí hosté zúčastnili několika výletů do okolí Uničova a celý 

program byl završen společným koncertem obou orchestrů. 

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

stala Michaela Jarošová ze 3.A, studentka Mgr. Loutocké. V únoru se v Olomouci 

konalo okresní kolo výše zmíněné soutěže, kde Míša ve velké konkurenci obsadila 

čtvrté místo. 

V letošním školním roce nikdo z německého jazyka nematuroval.  

 

O masopustním úterý, které letos připadlo na 12. února, se studenti 4.A převlékli do 

tradičních i méně tradičních masek a uspořádali ve škole masopustní průvod. V každé 

třídě, kterou navštívili, zazpívali a zatancovali si s vyučujícím. V průvodu se objevili 

ženich s nevěstou, ovšem ženicha dělala v tomto případě dívka a nevěstu chlapec, 

kobyla, liška, kocour, rytíř a mnoho dalších vydařených převleků. Slavení tohoto zvyku 

je obvyklé v německy mluvících zemích, velmi známý je např. masopustní průvod 

v Kolíně nad Rýnem. 

 

Ruský jazyk vyučovaly Mgr. Věra Kubíčková, Mgr. Gabriela Strašilová, Mgr. Jaromíra 

Lónová a Mgr. Zuzana Loutocká podle učebnice Raduga. 

Zuzana Krejčí z oktávy, studentka Mgr. Lónové, se zúčastnila mezinárodní soutěže 

znalců ruského jazyka „O Rusku – rusky“, kde získala skvělé 1. místo.  

 

Z ruského jazyka letos maturovalo 8 studentů z oktávy a 4.A s průměrnou známkou 

1,12 – ze všech osmi studentů pouze jeden dostal dvojku, ostatní měli jedničky. 

 

Mgr. Loutocká a Mgr. Kubíčková se v dubnu zúčastnily školení „Výuka ruského jazyka 

a reálie Ruska“, které proběhlo pod vedením rodilé mluvčí paní Iriny Shyliny celé 

v ruském jazyce. 

 

Výuka podle ŠVP probíhá v obou jazycích bez problémů, ŠVP není potřeba nijak měnit 

nebo upravovat.  

            

 

 

Mgr. Zuzana Loutocká  

předsedkyně PK NJ a RJ 
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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 a Mgr. Marie Sedlačíková. 

 

V prosinci jsme v rámci Dne otevřených dveří připravili odpoledne věnované 

především francouzskému výtvarnému umění  a poezii. Studenti sexty si připravili 

prezentace o významných malířích od renesance až po současnost. Dozvěděli jsme se 

nejen fakta, ale i zajímavosti ze života a tvorby jednotlivých umělců. Na základě 

zhlédnutí  jejich nejznámějších děl jsme si tak vytvořili i představu o typických znacích 

jednotlivých uměleckých směrů. Studenti oktávy si rozšířili své znalosti o jednom z 

nejvýznamnějších představitelů moderní francouzské poezie – J. Prévertovi. Seznámili 

se nejen s životními osudy tohoto básníka, ale především s jeho tvorbou. Z autorových 

veršů si vybrali k recitaci téměř dvě desítky veršů. V závěru pásma představili Préverta 

nejen jako autora básní, ale i jako poetického pohádkáře. Studenti kvinty zpříjemnili 

naše posezení ochutnávkou francouzské gastronomie. O dobroty se podělili i s rodiči a 

zájemci o studium v prvních ročnících. Na závěr jsme si zazpívali několik lidových 

písniček a vánočních koled. Do celé akce se zapojili téměř všichni studenti všech 

skupin. 

 

V letošním roce nikdo neprojevil zájem zúčastnit se konverzační soutěže ani složit 

mezinárodní zkoušku z francouzštiny DELF. Několik studentů sexty by se však chtělo 

na zkoušku přihlásit v příštím školním roce. 

Žádná z vyučujících se ani nezúčastnila žádného školení v rámci DVPP. Nabídka pro 

vyučující francouzštiny je velmi malá.  

 

V tomto školním roce jsme všechny skupiny vyučovali již podle ŠVP. Vzhledem 

k tomu, že studenti letošní kvinty se museli učit podle jiné řady učebnic než vloni, bylo 

pro ně v roce 2012/2013 a 2013/2014 ŠVP upraveno tak, aby se probralo a procvičilo 

učivo, které mají učebnice On y va! navíc. Na konci sexty by pak už učivo mělo být 

dobráno, v septimě už ŠVP nebude upravováno. 

  

V letošním školním roce maturovala z francouzštiny pouze jedna studentka oktávy a 

hodnocena byla známkou výbornou. Z latiny v letošním roce nikdo nematuroval. 

 

Ve druhém pololetí si studenti kvinty připravili v rámci projektového vyučování 

prezentace o Paříži a studenti sexty o významných módních návrhářích.  Závěr roku 

jsme  v prezentacích procestovali všechny evropské frankofonní země.  

 

 

Mgr. Iveta Novotná 

předsedkyně PK FrJ a La 
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Zpráva o činnosti předmětové komise matematiky  
 

 

V letošním školním roce pracovala komise matematiky ve složení: Mgr. Hana 

Bartoňková, Mgr. Roman Riedl, RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D., Mgr.  Karel Tesař a 

RNDr. Zuzana Kopečná Voglová. 

 

Studenti se po celý školní rok zapojovali do již tradičních matematických soutěží -

Matematické olympiády, Pythagoriády, PišQworek a Matematického klokana. Soutěžit 

jsme začali už v říjnu, kdy se více než stovka našich studentů zapojila do oblíbené 

soutěže PIšQworky. Školním kolem se nejlépe probojovalo 11 studentů, kteří vytvořili 2 

týmy postupující do okresního kola. Zuzka Team ve složení Adam Petřík ze 4.A 

(kapitán mužstva), Franta Hájek a Čeněk Škarda z oktávy, Jakub Žůrek z 3.A a 

Vlastimil Mílek z kvinty uspěl jak v okresním, tak i v krajském kole a postoupil do 

celorepublikového finále v Brně. V Brně se tento tým prokřížkoval až do osmifinále. 

V letošním roce byla nově také vyhlášena soutěž PIšQworky Junior. Naše gymnázium 

se ujalo organizace této soutěže a pozvalo místní základní školy. Z šestnácti 

přihlášených týmů nakonec vzešel vítězně Star Wars Team gymnázia, za který bojovali 

Eva Veselíková, Brian Knápek a Patrik Polách z kvarty. Velký dík patří Davidu Jarošovi 

z 2.A, který se perfektně postaral o hladký průběh celé soutěže. 

V březnu se všichni studenti nižšího gymnázia a vybraní studenti vyššího gymnázia 

zúčastnili soutěže Matematický klokan. Největšího úspěchu dosáhl stejně jako vloni 

Patrik Schovánek ze 3.A, který obsadil druhé místo v krajském kole této náročné 

soutěže. 

Také Matematická olympiáda má na našem gymnáziu své místo. Letos do okresního 

kola olympiády postoupilo 5 studentů primy, 2 studenti sekundy a 1 student tercie. 

Z úspěchu jsme se radovali spolu s Žofií Vitešníkovou z primy, která získala ve své 

kategorii Z6 3. – 5. místo.  

 

Někteří studenti primy, sekundy a tercie se v květnu zúčastnili okresního kola oblíbené 

soutěže Pythagoriáda. Do okresního kola v kategorii 6. tříd postoupilo 132 žáků 

z celého  okresu. Mezi první čtyři nejúspěšnější řešitele, kteří získali shodně 15 bodů 

z patnácti možných, se probojovala i naše Karolína Melovská z primy a obsadila tak 

první místo. Mezi další úspěšné řešitele se zařadil také Jan Poštulka, Žofie Vitešníková 

a Markéta Opichalová. V kategorii 7. tříd soutěžilo celkem 51 žáků. Náš student Petr 

Bahounek získal krásné 3. místo! Lubomír Smrček byl taktéž úspěšným řešitelem. 

V kategorii 8. tříd soutěžilo 42 žáků, pouze šesti z nich se podařilo úlohy úspěšně 

vyřešit. Jedním z těchto šesti žáků byl i náš Lubomír Gottwald z tercie. 

 

V únoru se RNDr. Zuzana Kopečná Voglová zúčastnila v rámci DVPP semináře 

Matematika, jazyk a komunikace. V semináři měli účastníci možnost vyzkoušet si 

úlohy a matematické hry, které rozvíjejí jazykové i odborné znalosti a dovednosti žáků 

a přispívají k aktivnímu a kooperativnímu vyučování.  
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V letošním roce se pro maturitu z matematiky rozhodlo celkem 30 studentů. Všichni si 

vybrali matematiku ve společné části maturitní zkoušky. Studenti se celý rok poctivě 

připravovali pod vedením svého vyučujícího RNDr. Vladimíra Slezáka, Ph.D. a dosáhli 

vynikajících výsledků. Třída oktáva odmaturovala s průměrem 1,13 a 4.A s průměrem 

1,65. Všichni studenti přihlášení k jarnímu termínu zkoušku vykonali úspěšně. 

 

Někteří studenti primy, sekundy a tercie se pravidelně scházeli v zájmovém kroužku 

Zábavná matematika. Trénovali na různé soutěže, hráli matematické i lehce hazardní 

hry , luštili křížovky a hlavolamy a počítali úlohy z rekreační matematiky.  

 

 

 

 

RNDr. Zuzana Kopečná Voglová 

předsedkyně PK M 
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Zpráva o činnosti předmětové komise fyziky  
 

 

Předmětová komise fyziky pracovala ve složení Mgr. Milan Kux, Mgr. Karel Tesař a 

Mgr. Miroslav Komsa (vedoucí PK).  

 

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

olympiády astronomické.    

 

Výsledky:  

 

Fyzikální olympiáda 

 

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

školní kolo - 4 studenti  

okresní kolo: Lukáš Štencl - 9. místo  

   Josef Veselík, Lubomír Smrček - úspěšní řešitelé    

 

Kategorie F (tercie, Mgr. Miroslav Komsa) 

školní kolo - 4 studenti 

okresní kolo: Svatoslav Schuster - 3. místo 

   Klára Opichalová - 4. místo 

   Pavel Švéda - 6. místo 

    

Kategorie E (kvarta, Mgr. Miroslav Komsa) 

školní kolo - 1 student 

okresní kolo: Lucie Suchá - 6. místo 

krajské kolo:  Lucie Suchá - úspěšná řešitelka 

 

Kategorie C (sexta, Mgr. Karel Tesař) 

regionální kolo: Radovan Zeman - 3. místo 

 

Kategorie A (oktáva - FS, Mgr. Miroslav Komsa) 

regionální kolo: Čeněk Škarda - 4. místo 

 

Astronomická olympiáda 

 

Nejlepšího výsledku dosáhla Karolína Ivanecká z kvarty, která v kategorii EF obsadila 

28. místo mezi 66 účastníky.   

 

Výuka dle platného ŠVP probíhá od tohoto školního roku ve všech ročnících vyššího i 

nižšího gymnázia. Daří se rozvíjet především kreativita žáků (jedno z průřezových 

témat OSV) prostřednictvím samostatné či skupinové práce. Spočívá především 

v domácí výrobě učebních pomůcek, provádění experimentů a jejich fotografické či 
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filmové dokumentace. Ve velké míře se objevují multimediální referáty na témata daná 

vyučujícími v jednotlivých ročnících. Výsledky své činnosti žáci prezentují před 

spolužáky v průběhu vyučovacích hodin. 

 

Maturitní zkoušku z fyziky úspěšně složili všichni přihlášení. Z oktávy se jí zúčastnili 4 

studenti (vyučující Mgr. Milan Kux) s celkovým průměrem 1,25.  

Ze 4.A (vyučující Mgr. Miroslav Komsa) odmaturoval jeden student s prospěchem 

výborným.  

 

 

Dne 2.4. 2013  se K. Tesař  zúčastnil školení v rámci DVPP. Jednalo se o seminář 

Setrvačné síly, přednášejícím byl doc. Obdržálek. 

 

 

 

Mgr. Miroslav Komsa 

předseda PK F 
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Zpráva o činnosti předmětové komise chemie 
 

 

Ve školním roce 2012/2013 pracovala komise chemie v tomto složení: Mgr. Dana 

Kropáčová a Mgr. Renáta Opichalová  

 

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. 

 

Hned v září tohoto školního roku jsme se zapojili do mezinárodního projektu 

středoškolských studentů zaměřeného na energetické úspory. Jakub Jurník a Radim 

Lukas se zabývali využitím biomasy jako paliva. Kristýna Grobelná, David Kacr a Pavel 

Schovánek se zaměřili na možné energetické využití odpadu a hlavně odpadních plastů 

na Uničovsku. Díky podpoře Visegrádského fondu strávila trojice studentů zapojených 

do tohoto projektu týden ve Středisku ekologické výchovy Brno Kaprálův mlýn, které 

po provedené rekonstrukci splňuje parametry budovy s ekologicky šetrným provozem.  

Zde také prezentovali výsledky svých prací společně se studenty z Běloruska, Polska a 

Slovenska. Organizátoři celého týdne je detailně seznámili s fungováním ekologického 

střediska a nechali je vytvořit návrh vlastního ekologického domu. Také je provedli 

oblastí Moravského krasu, kde je čekala návštěva propasti Macocha a Punkevních 

jeskyní. Týden potom zakončili lekcí aquazorbingu. 

 

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

postoupila Lucie Suchá z kvarty. V kategorii C, jejíž školní kolo se uskutečnilo 

v březnu, do krajského kola postoupili Radovan Zeman ze sexty a Jiří Dorušák z kvinty. 

V opravdu velké konkurenci 28 nejlepších mladých chemiků Olomouckého kraje se 

naši studenti prosadili na místa nejvyšší. Radek Zeman se stal vítězem celé soutěže a 

Jiří Dorušák obsadil výborné sedmé místo. 

 

I v letošním školním roce pokračovala naše spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP 

v Olomouci. V rámci praktických výzkumných úkolů svých SOČ navštěvovali naši 

studenti laboratoře analytické chemie a biologie. 

Do okresního kola SOČ postoupil Marek Smital (3.A) se svou prací Konzervační účinky 

kyseliny mléčné a její výroba. Do krajského kola se úspěšně probojoval z 2. místa. 

V krajském kole se umístil na výborném 3. místě. S touto velmi zajímavou prací naši 

školu Marek reprezentoval i v Praze v soutěži Němčina pro bystré hlavy, kde získal 

14denní jazykový pobyt v Německu. 

Rovněž do okresního kola se prosadila práce kolektivu autorů Kristýny Grobelné, 

Davida Kacra a Pavla Schovánka (4.A) Plasty, plastový odpad a jeho možné energetické 

využití. V okresním i krajském kole obsadila 3. místo. 

V květnu se studenti septimy zúčastnili Konference mladých přírodovědců. Se svou 

prací Obsah kofeinu a antioxidantů v různých druzích čaje úspěšně reprezentovali naši 
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školu jak písemnou částí práce, tak i svou počítačovou prezentací, ve které shrnuli 

výsledky získané v praxi. 

 

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

konala 31. 5. 2013 a byla určena pro třídu sekundu. Cílem exkurze bylo praktické 

ověření nabytých vědomostí v oblasti úpravy odpadních vod. Další, velmi přínosnou 

exkurzí, byla návštěva litovelského pivovaru. Studenti septimy i třetího ročníku měli 

možnost na vlastní oči vidět biotechnologický proces výroby piva.  

 

Maturitu z chemie složili dva studenti. Oba dva byli hodnoceni známkou chvalitebně. 

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  
 

 

Personální složení: 

Předmětová komise pracovala ve školním roce 2012-2013 v následujícím složení : 

Mgr. Martina Poláchová, Mgr. Renata Opichalová, Mgr. Gabriela Strašilová a 

Mgr. Martin Váňa 

 

Exkurze: 

V červnu se zúčastnili studenti 3.A a septimy terénní zeměpisné exkurze na Bradlo. 

Po cestě museli plnit předem zadané úkoly a následně vyhotovit práci, která byla 

součástí klasifikace ze zeměpisu. 

Bohužel v letošním školním roce jsme se nemohli zúčastnit každoroční exkurze na LF 

UP v Olomouci z důvodu stěhování části této fakulty do nově vybudovaného objektu. 

 

Soutěže: 

Studenti se zapojili do celé řady soutěží.  

 

Olympiády:  

V březnu proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády. Za nižší gymnázium nás 

reprezentovali Julie Šenková z I., Jakub Michalík ze II. a Oldřich Bittner z IV., který 

obsadil pěkné 5. místo. Z vyššího gymnázia se soutěže zúčastnili Radovan Zeman VI. 

(4. místo), Jakub Žůrek 3.A (7. místo) a Martin Spurný VIII. (8. místo). 

V březnu a v dubnu proběhla biologická olympiáda. Výborných výsledků dosáhli žáci 

nižšího gymnázia. V nejmladší kategorii nás reprezentovala Berenika Stloukalová ze II., 

která osadila 4. místo, Lubomír Smrček z I. - 5. místo, Klára Opichalová z III. - 7. místo a 

Brian Knápek z IV. Z vyššího gymnázia postoupili do krajského kola Patrik Schovánek 

ze 3.A, který v silné konkurenci skončil na 14. místě a Dobromila Malíková z VIII. 

(19. místo.).  

 

Eurorebus: 

V dubnu byla zahájena soutěž Eurorebus. Krajské kolo proběhlo v Olomouci za účasti 

našich studentů z 3.A Jakuba Žůrka, Michaely Jarošové a Patrika Schovánka, kteří 

v soutěži družstev získali 8. místo. V soutěži jednotlivců obsadil 3. místo Radovan 

Zeman ze VI. a reprezentoval naši školu i v kole celostátním, které proběhlo 14. června 

2013 v Praze. 

 

7. studentská konference mladých přírodovědců: 

I v letošním školním roce pokračovala spolupráce naší školy s PřF UP v Olomouci. Dne 

15. 5. proběhla na Přírodovědecké fakultě 7. studentská konference mladých 

přírodovědců, kde studenti prezentovali své práce, které připravili během školního 

roku ve spolupráci s odborníky Přírodovědecké fakulty. V sekci Věda je zábava získaly 

studentky VII. Sabina Urbášková, Veronika Košťálová a Barbora Součková 2. místo 

v soutěži kolektivů za práci „Hledáme céčko“. V sekci Badatel získaly studentky VII. 
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Eliška Muzikantová, Barbora Součková a Denisa Petříková 2. místo za výzkumnou 

činnost a prezentaci své práce „Studánky pod drobnohledem“. Na 3. místě se umístili 

v této kategorii studenti 4.A Radim Lukas a Jakub Jurník za práci „Spalování biomasy“.  

 

Zelená stezka: 

V květnu reprezentovali naši školu žáci nižšího gymnázia v soutěži Zelená stezka- zlatý 

list, kde v mladší kategorii skončili žáci primy (Klaban, Habáň, Puda, Kobzová, 

Melovská, Vitešníková) na 6. místě a ve starší kategorii se umístili na 1. místě zástupci 

sekundy (Smrček, Červený, Michalik, Sobalová, Stloukalová, Pavlů), na 2. místě žáci 

kvarty (Hyánková, Polách, Kořalka, Kern, Knápek B., Unzeitig) a na 10. místě žáci tercie 

a sekundy (Opichalová, Vašíčková, Malíková, Weigel, Čekel, Lolek). 

 

SOČ: 

Od února studenti vyššího gymnázia bojovali ve středoškolské odborné činnosti a 

dosáhli výborných výsledků. V krajském kole nejvíce porotu zaujali studenti 4.A Radim 

Lukas a Jakub Jurník s prací „Spalování biomasy“ a obsadili 1. místo a postoupili tak do 

celostátního kola, kde statečně obstáli v obrovské konkurenci. Na 2. místě v krajském 

kole vyhodnotila porota studentky VII. Elišku Muzikantovou, Barboru Součkovou a 

Denisu Petříkovou s prací „Studánky pod drobnohledem“. 

 

Mezinárodní ekologická letní škola: 

První týden v září se zúčastnili 3 studenti našeho gymnázia (4.A Radim Lukas, Jakub 

Jurník a Kristýna Grobelná) Ekologické letní školy ve středisku ekologické výchovy 

v Kaprálově mlýně u Ochozu u Brna, která se konala pod záštitou Visegrádského fondu 

s mezinárodní účastí zástupců Běloruska, Polska, Slovenska a naší republiky. 

Jmenovaní studenti prezentovali své práce „Fytoenergetika“ a „Zpracování plastů“. 

Na tomto projektu začali studenti pracovat už v loňském roce. 

 

DVPP: 

V letošním školním roce pedagogové nevyužili nabídky dalšího vzdělávání z důvodu 

malé přínosnosti nabízených témat pro praxi a zrušení některých seminářů. 

 

ŠVP: 

Letos proběhla výuka podle ŠVP ve všech ročnících. Na začátku školního roku byly 

provedeny drobné úpravy, které se osvědčily a výuka proběhla bez problémů. 

 

Hodnocení výsledků maturitních zkoušek: 

Maturitní zkoušku z biologie a ze zeměpisu letos úspěšně složili všichni studenti. 

Z biologie se rozhodlo maturovat 7 studentů. Z oktávy to bylo 6 studentů s průměrem 

1,30 a ze 4.A 1 student s průměrem 1,00.  

Ze zeměpisu maturovalo celkem 13 studentů, z toho z VIII. 6 studentů s průměrem 1,50 

a z 4.A 7 studentů s průměrem 3,14.    
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Další aktivity: 

Dne 12. června 2013 naši školu navštívila v rámci projektu „Živá zahrada“  Mateřská 

škola v Oskavě, kdy děti pod dohledem našich studentek z V. (F. Orságové, 

M. Šenkové, Š. Šenkové, G. Strašilové) a Mgr. Gabriely Strašilové pozorovaly pod 

mikroskopem detaily hmyzího těla a jednotlivých částí. Na začátku příštího školního 

roku bude tento projekt ještě pokračovat shlédnutím přírodovědného filmu na našem 

gymnáziu v 3D projekci.  

V květnu a v červnu proběhla květinová úprava na celé škole a v příštím školním roce 

bude  tato obnova dokončena.  

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Strašilová 

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

 

Personální složení PK ve školním roce 2012/2013: 

Mgr. Radim Chmelík, Mgr. Eva Vachutková 

 

V rámci každoročně pořádaných exkurzí si žáci primy pod vedením Mgr. Radima 

Chmelíka zorganizovali exkurzi po pamětihodnostech města Uničova. Exkurze 

proběhla 9. listopadu 2012. Žáci si ještě před stanoveným dnem připravili referáty 

o jednotlivých památkách města. 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 13. prosince 2012 se uskutečnila exkurze primy do Olomouce. Žáci navštívili 

Vlastivědné muzeum – nové interaktivní stálé expozice: Příroda Olomouckého kraje a 

15 století Olomouce. Návštěvě muzea předcházela prohlídka nejvýznamnějších 

olomouckých památek s připraveným výkladem jednotlivých primánů. V rámci 

exkurze zbyl i čas na nákup dárků na tradičním vánočním jarmarku na Horním 

náměstí. 

            

Již podruhé navštívila naše gymnázium 24. září 2012 poslankyně Parlamentu ČR Lenka 

Andrýsová, tentokráte představit iniciativu „Zrušme zákon“, která má za cíl upozornit 

na nesmyslné a chybné zákony a iniciovat jejich případné zrušení (viz 

http://www.zrustezakon.cz/o-projektu.html). Beseda byla určena pro společenskovědní 

seminář a zástupce Studentského parlamentu Gymnázia Uničov. 

V pátek 30. listopadu 2012 proběhla pro studenty společenskovědního a dějepisného 

semináře beseda o době normalizace s využitím materiálů společnosti Člověk v tísni – 

Jeden svět na školách. Nejprve studenti shlédli film k tomuto období českých dějin a 

následně proběhla diskuse s pozvaným hostem, který byl v období normalizace 

perzekuován. Naši školu navštívil pan Hučín.  

Členka Studentského parlamentu Gymnázia Uničov Kateřina Galdová zajistila na 

12. června 2013 besedu pro 3. roč., septimu a zástupce studentského parlamentu 

z vyššího gymnázia o procesu evropské integrace. Základní informace na toto téma 

předal studentům zaměstnanec Úřadu vlády ČR Mgr. Miroslav Krša.  

 

Naše škola se poprvé ve dnech 11.–12. prosince 2012 zapojila do projektu Studentských 

voleb organizovaných společností Člověk v tísni. Jednalo se o prezidentské volby, kdy 

si studenti starší 15ti let mohou vyzkoušet nanečisto průběh voleb (viz 

http://www.jedensvetnaskolach.cz/cz/article/0/Studentske_volby.html?id=32) . 

Výsledek voleb na naší škole:  

              Počet odevzdaných hlasů: 136 

              Počet platných hlasů: 135 

http://www.zrustezakon.cz/o-projektu.html
http://www.jedensvetnaskolach.cz/cz/article/0/Studentske_volby.html?id=32
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1. Vladimír Franz – 44 hlasů 

2. Jan Fischer – 43 hlasů 

3. Karel Schwarzenberg – 18 hlasů 

4. Jiří Dienstbier – 12 hlasů 

5. Přemysl Sobotka – 7 hlasů 

6. a 7. Táňa Fischerová, Zuzana Roithová – 5 hlasů 

8. Miloš Zeman – 1 hlas 

 

Celkové republikové výsledky jsou k dispozici na: 

http://www.jedensvetnaskolach.cz/data/jsns/FILES/PDF/STUDENTSKE_PREZIDENTS

KE_VOLBY_VYSLEDKY.pdf   

 

 

I v tomto školním roce jsme chtěli navázat na úspěšnou spolupráci s Jasněnkou Uničov. 

Občanské sdružení Jasněnka je nestátní a neziskové sdružení, které pečuje o mentálně 

postižené děti v Uničově a okolí. Další společné aktivity jsou z časových důvodů 

přesunuty do 1. čtvrtletí příštího školního roku 2013/2014. Jedná se především 

o výtvarné a hudební činnosti. V příštím školním roce se také uvažuje o spolupráci 

s domovem důchodců (ulice Gymnazijní) za účelem přiblížit studentům problematiku 

stáří v rámci témat sociologie (ageismus, gerontologie). Akce by mohla proběhnout 

formou interaktivních besed připravenými našimi studenty na společenskovědní 

témata.  

 

Po dvouleté pauze se naši studenti zúčastnili dvou debatních soutěží. Soutěže 

organizuje Česká debatní společnost, která má za cíl napomáhat rozvoji duchovních 

hodnot, humanitních cílů, rozvoji vzdělání a kultury v České republice. Dva pětičlenné 

týmy (1. tým: Galdová, Škoda, Lukášová, Hybrant, Jaroš; 2. tým: Pánková, Barna, Král, 

Drábek, Navrátil) 29. května 2013 soutěžily v Debatním turnaji v DDM Olomouc. Ani 

jednomu týmu se nepodařilo postoupit z krajského kola do celostátního. Debatovalo se 

na teze: Udělování amnestií je správné; Miloš Zeman bude lepším prezidentem než 

Václav Klaus, Měli bychom podporovat participaci žáků na chodu školy. Do druhé 

soutěže – Olomouckého debatního poháru – se 5. června 2013 zapojil pouze první tým, 

který se umístil na 4. místě. Tématem debaty byla problematika národnostních  menšin. 

Teze zněly: Národnostní menšiny by měly ctít a řídit se pouze tradicemi a zvyky země, 

ve které přebývají; Zaměstnavatelé by měli pracovní místa primárně nabízet 

absolventům škol a ne sociálně znevýhodněným skupinám, Veřejnoprávní televize v 

České republice by měly zavést zpravodajství v romském jazyce. 

 

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), 

http://www.jedensvetnaskolach.cz/data/jsns/FILES/PDF/STUDENTSKE_PREZIDENTSKE_VOLBY_VYSLEDKY.pdf
http://www.jedensvetnaskolach.cz/data/jsns/FILES/PDF/STUDENTSKE_PREZIDENTSKE_VOLBY_VYSLEDKY.pdf
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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. Zavedení ŠVP ve 4. ročníku se nijak zásadně neprojevilo 

v obsahu učiva.  

Tematické plány  na vyšším gymnáziu byly stanoveny podle ŠVP v 1., 2., 3., a 4. 

ročníku vyššího gymnázia. Nový vzdělávací program vyhovuje požadavkům jak 

vyučujících, tak i studentů. Je zde ponechán větší prostor pro tvůrčí práci, diskusi apod. 

 

Mgr. Radim Chmelík se zúčastnil 19. března 2013 v Olomouci školení k tématu finanční 

gramotnosti. Ze školení je k dispozici pro účely výuky prezentace, kterou lze uplatnit 

v hodinách ZSV, v ekonomii – tématu osobních financích.  

 

K maturitě ze základů společenských věd v profilové části státní maturity se přihlásilo 

celkem 31 studentů, všichni ji úspěšně zvládli. 

 

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

Celkem studentů: 18, z toho výborný: 8, chvalitebný: 4, dobrý: 4, dostatečný: 2. 

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

Celkem studentů: 13, z toho výborný: 10, chvalitebný: 2, dobrý: 1.  

 

Maturitní zkouška proběhla podle očekávání – podle studijních výsledků studentů 

v průběhu školních let. Chtěli bychom zdůraznit výborné výsledky oktávy u maturitní 

zkoušky ze ZSV. 

 

Členové předmětové komise se celý školní rok podíleli na organizaci činnosti 

Studentského parlamentu Gymnázia Uničov, koordinaci jednotlivých schůzí podle 

předem stanovených termínů a závěrečném vyhodnocení činnosti. Bližší informace 

naleznete ve zprávě o činnosti Studentského parlamentu Gymnázia Uničov ve školním 

roce 2012/2013. Předmětová komise 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 po odchodu Mgr. Jaromíry 

Lónové pouze dvoučlenná; předsedou komise byl Mgr. Aleš Langer, členem 

Mgr. Martin Váňa. 

Členové předmětové komise zajišťovali výuku dějepisu ve všech ročnících osmiletého i 

čtyřletého studia. Veškerá dějepisná výuka probíhala podle přijatého školního 

vzdělávacího programu.  

 

Exkurze 

Omezené finanční prostředky neumožňovaly v letošním roce realizovat vzdělávací 

exkurze v takové šíři, jako v předchozích letech.  

V únoru 2013 navštívili studenti primy městskou šatlavu v Uničově, kde se zúčastnili 

programu k otevření výstavy „Právo na Uničovsku“. Interaktivní program zajištěný 

městským úřadem nabídl praktické ukázky použití mučicích nástrojů, seznámení se 

středověkými vyšetřovacími postupy a poutavé vyprávění o různých aspektech života 

mistrů popravčích. Exkurzi organizačně zajistili Mgr. Martin Váňa a Mgr. Aleš Langer. 

V dubnu 2013 realizovali členové komise jednodenní exkurzi do koncentračního tábora 

Osvětim. Studenti kvarty a individuální zájemci z ročníků vyššího gymnázia měli 

možnost se seznámit s celým areálem táborů Osvětim a Březinka. Většina účastníků se 

shodla, že akce byla velmi působivá. Exkurzi organizačně zajistili Mgr. Martin Váňa a 

Mgr. Aleš Langer. 

Dějepisné exkurze nabízejí studentům praktický a bezprostřední kontakt s historickou 

realitou, který jim umožňuje lépe si osvojit poznatky z vyučovacích hodin a vytvořit 

plastičtější představu o dějinných faktech. Ze strany studentů se exkurzím dostalo 

jednoznačně kladného hodnocení. 

 

Vzdělávací pořady a besedy 

říjen 2013 - Nicholas Winton: Síla lidskosti 

Všichni studenti gymnázia se 10. října 2012 zúčastnili vzdělávacího pořadu Síla 

lidskosti věnovanému tématu záchrany židovských dětí z českých zemí před zahájením 

druhé války. Studenti zhlédli filmový dokument o Nicholasu Wintonovi obsahujících 

také autentické vzpomínky zachráněných dětí. Po projekci následovala beseda s jedním 

z tvůrců filmu Zdeňkem Tulisem. 

duben 2013 - Beseda - Věra Pytlíčková 

Se studenty dějepisného semináře besedovala dcera politického vězně z 50. let Věra 

Pytlíčková. Tématem besedy byl třetí odboj a totalitní perzekuce. 

červen 2013 - Konference FUMA XII „Počátky měst“ 

Studenti septimy navštívili v rámci výuky 5. června 2013 archeologickou konferenci 

pořádanou v Uničově u příležitosti 800 let existence města. Zde vyslechli příspěvek 

archeologa Pavla Šlézara „Nova villa – počátky města Uničova“. 
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Soutěže, projekty a jiné studentské aktivity 

Dějepisná olympiáda 

Školního kola se v říjnu 2012 zúčastnilo 17 studentů tercie a kvarty. Podmínku nejméně 

60% úspěšnosti nutnou pro postup do okresního kola splnily Karolína Malíková 

(tercie), Eliška Záhorová (kvarta) a Anna Wrnatová (tercie). Do okresního kola pak byla 

přijata pouze Karolína Malíková, která se neumístila na žádné z oceněných pozic. 

 

Den holocaustu - únor 2013 

Připomínku Dne holocaustu organizovali studenti dějepisného semináře. Společně 

s několika dalšími studenty z maturitního ročníku připravili komponované pásmo 

s názvem „Tři příběhy holocaustu“, v němž spolužákům z ostatních tříd představili 

osudy Anny Frankové, Otto Wolfa a Arnošta Lustiga. 

 

800. výročí založení města 

Studenti dějepisného semináře vytvořili tematickou nástěnku k 800. výročí založení 

Uničova. Nástěnka prezentuje hlavní vývojové mezníky v dějinách města, seznamuje 

s klíčovými památkami a osobnostmi spojenými s městem. 

 

SOČ 

Středoškolské odborné činnosti se zúčastnili se svými pracemi s tematikou 

kolektivizace v ČSR tři studenti dějepisného semináře David Hýbl, Markéta Müllerová 

a Kateřina Šindelářová. Všichni tři postoupili do okresního kola, obě studentky pak i do 

kola krajského. V něm Kateřina Šindelářová obsadila druhé místo a se svou prací  

„Rodina Krestýnova a obec Šumvald v době kolektivizace“ postoupila do kola 

celostátního. V něm skončila jako osmá z celkem šestnácti zúčastněných prací. 

 

DVPP 

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

tematické zaměření dostupných akcí nekorespondovalo s potřebami vyučujících. 

Nabídka vzdělávacích akcí zaměřených na dějepis a jeho výuku je stále omezená. 

Přínosné by mohly být pouze akce pořádané Ústavem pro studium totalitních režimů 

v Praze, avšak účast na těchto vzdělávacích seminářích je v současné době pro školu 

finančně příliš náročná a také organizačně jen obtížně realizovatelná. 

 

Další aktivity předmětové komise 

Maturitní zkouška 

Maturitní zkoušku z dějepisu vykonalo ve školním roce 2012/13 pět studentů 4.A, jedna 

studentka absolvuje zkoušku v podzimním termínu. Prospěchový průměr činil 1,80. 

Vyučujícím byl Mgr. Aleš Langer. 

 

Projekt Dějiny v pohodě 

Škola se zapojila do přípravy projektu Dějiny v pohodě - Inovace výuky 

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

Moravskoslezském kraji. Vyučující zapojení do projektu budou v následujícím školním 
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roce v hodinách pracovat s elektronickými materiály poskytnutými organizátory 

projektu. Pilotní výuka v inovované formě bude probíhat ve kvartě, oktávě a 4.A. 

Mgr. Váňa a Mgr. Langer absolvovali v dubnu 2013 první část školení, 29. srpna 2013 

druhou část. Zapojení do projektu bude předpokládat úpravu ŠVP v příslušné části 

dějepisného učiva, aby se dosáhlo souladu s novým výukovým materiálem 

 

Digitální učební materiály 

Členové předmětové komise se zapojili do projektu Modernizace výuky na gymnáziu 

prostřednictvím ICT. Mgr. Váňa vytvořil sadu výukových materiálů zaměřených na 

dějiny starověkého Říma, Mgr. Langer sadu výukových prezentací přibližujících 

totalitní režim v Československu. Vytvořené materiály byly ověřeny ve výuce. 

 

Zkušenosti s výukou podle ŠVP 

Školní vzdělávací program zahrnul v letošním školním roce všechny ročníky gymnázia. 

Ve třídách nižšího gymnázia dochází ke zkvalitnění výuky také díky postupné obměně 

používaných učebnic za publikace z ucelené sady vydavatelství Fraus. 

ŠVP pro vyšší gymnázium přinesl restrukturalizace učiva a změny rozdělení učiva do 

ročníků také podstatné rozšíření látky ve čtvrtém ročníku – oproti dřívějšímu rozvržení 

učiva je nyní vytvořen dostatečný prostor pro výuku poválečných dějin domácích i 

světových. Z důvodu zapojení do projektu Dějiny v pohodě bude ŠVP pro předmět 

dějepis ve čtvrtém ročníku přepracován v souladu s novým výukovým materiálem.  

 

 

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 2012/2013 v tomto složení: 

Mgr. Milan Kux, předseda komise 

Mgr. Lubomír Balcárek, MICT koordinátor 

 

Ve školním roce 2012-2013 kladla předmětová komise Informatiky a výpočetní techniky 

a Programování důraz na využívání výpočetní techniky mimo vlastní výuku předmětů 

IVT a Programování, a to jak na straně studentů - především co se týká tvorby 

seminárních prací, zpracování protokolů laboratorních prací, využití informačních 

zdrojů na Internetu a výukových programů pro vybrané předměty, tak na straně 

vyučujících – využívání moderních učeben vybavených audiovizuální a výpočetní 

technikou (dataprojektory, 3D televizor atd.). 

Letos se předmětová komise podílela na několika projektech ESF (Evropských 

strukturálních fondů). Jednak probíhalo ověřování projektu „PROŠ – Programování do 

škol“, v jehož rámci obdržela škola devět počítačů a notebook včetně softwaru; 

současně probíhal projekt „EU peníze středním školám v rámci OP VK, oblast podpory 

1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách“. Rovněž tento projekt 

umožnil škole výrazně modernizovat a dovybavit se audiovizuální a výpočetní 

technikou – od pracovních stanic, softwaru, přes dataprojektory s ozvučením, až po 3D 

televizi.  

Naše předmětová komise je v oblasti projektů EU velmi aktivní a v závěru školního 

roku uspěla se svou žádostí o další dva projekty, a to „Roboti místo laboratoře - 

Experimenty k rozvoji fyzikálního myšlení“, který spojuje výuku fyziky a robotického 

programování, a „CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol“, při 

kterém naše gymnázium bude spolupracovat s UP Olomouc. Oba schválené projekty se 

budou realizovat ve školním roce 2013/2014 a kromě značného přínosu pro studenty 

rovněž výrazně rozšíří a zkvalitní softwarové i hardwarové vybavení našeho gymnázia. 

V listopadu se studenti naší školy, navštěvující nově zavedený kroužek „Robotické 

programování“, zúčastnili krajského kola mezinárodní soutěže FLL -  robotických her; i 

jako nováčkům se jim podařilo v silné konkurenci zkušených týmů obsadit pěkné páté 

místo. Kroužek bude pokračovat pro velký zájem studentů i v příštím školním roce 

2013/2014. 

V květnu se pro studenty 1.A, V., 2.A, VI. povedlo zorganizovat přednášku se 

zástupcem společnosti CZ.NIC, která spravuje českou národní doménu. Přednáška na 

téma „Příručka bezpečného pohybu na Internetu“ studenty velmi zaujala, předmětová 

komise má na školní rok 2013/2014 přislíbeno její zopakování. 
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Z povinně volitelného předmětu Programování letos maturovali tři studenti z VIII. 

Zkoušející - Mgr. Milan Kux, přísedící - Mgr. Lubomír Balcárek; studenti předložili 

velmi kvalitní softwarové projekty a byli hodnoceni známkami „výborný“, „výborný“ a  

„dobrý“. 

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,  

                Mgr. Vladimír Kubíček a Mgr. Eva Vašíčková – výtvarná výchova 

 

Exkurze 

Dne 3.5. 2013 se uskutečnila výtvarná exkurze sexty a 2.ročníku do Arcidiecézního 

muzea v  Olomouci. Cílem exkurze bylo zopakování dějin umění na konkrétních 

památkách a uměleckých dílech, protože všechny jmenované třídy s výukou výtvarné 

výchovy končí. Studenti  se zúčastnili animačního programu pod názvem „Mezi 

Východem a Západem“, který byl věnovaný výstavě – „Svatí Cyril a Metoděj v kultuře 

českých zemí“. Návštěva Arcidiecézního muzea je dobrou příležitostí k poznání  

středoevropské kultury.  

 

Přehled soutěží 

Výtvarná výchova 

Na začátku školního roku jsme vystavovali výtvarné práce na soutěžní přehlídce  

OLOMOUCKÉ BIENÁLE 2012. Výstava proběhla v Konviktu UP Olomouc. Získali 

jsme cenu za projekt Písmo-znak, který vytvořili studenti sexty a 1. ročníku. 
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V celostátní fotografické soutěži „Barvy podzimu“ získala krásné 4. místo studentka 

sekundy Dominika Hornová. 

 

 
 

 

 

Ve výtvarné soutěži, kterou pořádala Městská knihovna v Uničově pod názvem 

Pohádková postavička, cenu získala Petra Gajdošíková z primy. 

 

 
 

 

Výtvarné úspěchy jsme letos zaznamenali  při účasti ve 22. ročníku krajského kola 

výtvarné části soutěže Evropa ve škole. Letos jsme zpracovávali téma „Evropanství“. 
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Cenu a postup do celostátního kola získali Andrea Balcárková a Oldřich Bittner 

z kvarty. Čestné uznání v téže soutěži obdržela Anna Konečná ze sekundy. 

  

     
  

 

 

 

     
                           

 

 



 61 

 

 Krajský úřad Olomouckého kraje vyhlásil výtvarnou soutěž na téma Plakát –pozvánka 

 na sportovní událost. Jana Válková z tercie získala v silné konkurenci cenu poroty. 

 

 
 

 

Zúčastnili jsme se i dalších výtvarných soutěží, ve kterých naše práce nebyly vybrány 

mezi nejlepší. Přesto je chci vyjmenovat s vybranými ukázkami. 

Česko mýma očima - žáci měli výtvarnou formou představit místo v České republice, 

které mám rád. 

 

 
Tomáš Klaban, prima 
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Památník Terezín vyhlásil 17. ročník výtvarné soutěže letos na téma „Proč v ghettu 

múzy nemlčely“. 

 

    
Lubomír Smrček, sekunda 

 

 

 

Mladí tvůrci pro Dunaj - práce u řeky s přírodním materiálem 

 

 
Zlatý rak, E.Hyánková, kvarta 
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Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje vyhlásilo soutěž pod názvem „Policie 

očima teenagerů“ 

 

 
Klára Čechová, kvarta 

 

 

 

Loutkové divadlo pro mateřské školky 

Návrhy a výrobu loutek máme již dlouhodobě v programu výtvarné výchovy 

v sekundě. Pro uskutečnění loutkového představení pro mateřské školy v Uničově 

využíváme dotace z Odboru kultury a vnějších vztahů Městského úřadu v Uničově. 

Nakoupený výtvarný materiál se v hodinách výtvarné výchovy mění v loutkové 

postavičky, jejichž originální příběhy se odehrávají v  malovaných kulisách. Dětem 

z uničovských mateřských školek jsme předvedli v říjnu 2012 celkem pět pohádkových 

příběhů. Pro autory i diváky to byl příjemný zážitek, který bychom si chtěli 

v budoucnu zopakovat. 
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Maturitní zkouška z výtvarné výchovy 

Po dlouhé odmlce jsme letos opět maturovali z výtvarné výchovy. Na maturitu z tohoto 

předmětu, která zahrnovala otázky z dějin umění, výtvarných námětů a technik a 

obhajobu maturitní práce, se přihlásili tři studenti, kteří budou i nadále pokračovat na 

vysokých školách ve studiu tohoto oboru. 

Radim Lisa a Markéta Müllerová z oktávy a Marie Vařeková ze 4. ročníku se pečlivě 

připravili a uspěli na výbornou. 

 

 

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 

Letos proběhl lyžařský kurz pro sekundu, kvintu a 1.A třídu poprvé v jednom termínu, 

od 6.1. do 12.1. 2013, a to tradičně na chatě Junior a ve skiareálu Kunčice. Sloučení je 

důsledkem nedostatku financí a není to šťastné řešení. Jedině díky tomu, že se letos (na 

rozdíl od předcházejících let) z kvinty odhlásilo mnoho studentů, mohl kurz fungovat 

docela dobře. Chaty nejsou schopny pojmout 70 a více studentů a při výcviku se musí 

nutně nepříznivě projevit maximální počet dětí v družstvu. 

V roli instruktorů byli: Mgr. Vašíčková, Mgr. Poláchová, Mgr. Kubíčková a 

Mgr. Kubíček. Lékařskou péči zajišťoval MUDr. Polách. Sněhu bylo dostatek, sjezdovky 

výborně upraveny a studenti udělali v lyžování veliké pokroky. 

 

Sportovní kurz septimy a 3.A se uskutečnil taktéž pro obě třídy společně v týdnu od 

27. do 31.5. 2013. Ubytováni jsme tentokráte také byli na chatě Junior v Kunčicích. 

Počasí nám  vůbec nepřálo – bylo chladno a pršelo - ale i přesto jsme na kolech 

absolvovali pěknou porci kilometrů. Do vyšších poloh jsme se však nedostali. 

I tento kurz byl poznamenán velikou absencí ze 3.A, mnohdy zcela nepochopitelnou.  

Vedoucí kurzu Mgr. Poláchová měla k dispozici instruktory Mgr. Vašíčkovou, 

Mgr. Kubíčkovou a Mgr. Kubíčka. MUDr. Polách nás dobrovolně jistil po stránce 

zdravotní.  

 

Soutěže 

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

jen ty nejdůležitější akce, takové ty tradiční. 

 

Lehká atletika 

Dne 1.10.2012 proběhlo v Olomouci okresní finále v přespolním běhu družstev. Již 

několik let obsazujeme pouze chlapecké kategorie, děvčatům se nechce běhat. I když  

družstvo chlapců roč. 1996-99 obsadilo až druhé místo, přece postoupilo do krajského 

finále do Jeseníku (11.10.2012). Byli to tito atleti: Muzikant Michal, Piska Patrik, Kučera 

František, Knob Jiří a Šincl Jiří. V Jeseníku skočili na 5. místě. 

Dorostenci Kobza, Unzeitig, Janoušek, Drábek a Škoda byli třetí za Slovanským 

gymnáziem a Gymnáziem ze Šternberka. 
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V tradičním Medlovském krosu běžci nižšího gymnázia po výborných výkonech 

ve svých kategoriích obsadili mezi devíti školami regionu tentokrát 3. místo. Družstvo 

tvořili tito žáci: Bahounek P., Michalík J., Habáň F., Heřmanovská H., Kobzová N., 

Michalíková N., Piska P., Pastorek P., Bittner O., Kořalková G., Opichalová K. a 

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

16.11.2012. Smíšená družstva nižšího i vyššího gymnázia běžela štafetu, bojovala a 

získala pro sebe 4., resp. 5. místo. Celkově je to ústup z pozic. 

 

 
 

 

Dne 16.5. 2013 se uskutečnil v Uničově Atletický čtyřboj ZŠ. V mnoha okrscích 

na okrese se tato soutěž vůbec nekonala, ale u nás se to stále ještě daří. Naše škola 

obsadila celkově 3. místo v konkurenci 9 škol, což po čase zase solidní umístění. 

 

Florbal 

Florbal je v současnosti velmi populární kolektivní sport. Na naší škole se mu celkem 

daří. Největšího úspěchu dosáhli mladší žáci, když v Orionflorbalcupu vyhráli okrsek 

v Medlově (14.11.2012), posléze okresní finále v Olomouci a 20.12.2012 bojovali 

v krajském finále v Hranicích, kde obsadili výborné 3. místo. Družstvo tvořili žáci 

Červený Š., Bahounek P., Čekel J., Štencl L., Kršek T., Radil M., Veselík J., Marčon Z., 

Michalík J., Habáň F., Smrček L. a Klaban T. 
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Starší žáci v okrskovém kole byli čtvrtí, bez postupu. Florbalové družstvo dorostu 

(výběr z vyššího gymnázia) ve Šternberku na okrskovém turnaji Středoškolských her 

vyhrálo skupinu a v okresním finále skončili na 3. místě. 

 

Kopaná 

I na kopanou máme šikovné studenty, ale v současné době se nemůžeme rovnat větším 

středním školám, ale ani základním školám, poněvadž mají možnost většího výběru. 

Jak žáci nižšího gymnázia v malé kopané, tak výběr fotbalistů z vyššího gymnázia 

ve velké kopané ostudu neudělali, hráli pěknou hru, ovšem neuspěli. Žáci 

v Olomouckém okrsku na ZŠ Demlova skončili čtvrtí, dorostenci bez postupu hned 

druzí o skóre za SPŠ Uničov. 

 

Košíková 

Košíkovou chlapci hrají rádi, ale při soutěžích se nám moc nedaří. Žáci v okrskovém 

kole, které jsme tradičně uspořádali u nás, obsadili 4. místo za ZŠ Pionýrů, ZŠ Šumvald 

a ZŠ U Stadionu. Jsou to tradiční rivalové a úroveň jejich hry je srovnatelná s naší. 

Středoškolské hry v košíkové byli letos opět velmi omezeny ročníkově, takže jsme letos 

nemohli postavit družstvo srovnatelné s ostatními. 

 

V tradiční vybíjené na podzim roku 2012 mladší žáci, jinak v podstatě žáci sekundy, 

porazili na hlavu všechny základní školy v regionu. 

 

 
 

V regionu probíhají i další sportovní akce, na některé jsme zváni od pořadatelů ze ZŠ. 

Např. výborné je setkání mladých florbalistů v květnu v Troubelicích na venkovním 

hřišti. Letos naši mladí florbalisté byli třetí pouze o branku. 

 

Takové přátelské setkání se uskutečnilo v dubnu 2013 tradičně na Slovanském 

gymnáziu v Olomouci. Hrají tam smíšená družstva florbal – chlapci a dívky. Máme 

u nás malou skupinku dívek, které mají zájem, a tak jsme se zúčastnili. Sice jsme nic 

nevyhráli, ale akce to je zdařilá a studentům se líbí.  
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Mnoho okrskových kol  postupových soutěží a některá okresní finále jsme organizovali 

v naší sportovní hale. 

 

V průběhu celého roku vedl Mgr. Kubíček sportovní hry. Po vyučování měli žáci 

možnost si zahrát florbal, košíkovou, stolní tenis, zaposilovat si nebo využít lezeckou 

stěnu. 

 

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 2012/2013 využity tyto aktivity:   

 

 Vypracování Minimálního preventivního programu Gymnázia Uničov na školní 

rok 2012/2013. (viz http://gymun.cz/informace-o-skole/primarni-prevence )  

 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 (17.-21. září 2012) – 

6 určených dvojic vybralo peněžní sumu 3908 Kč z prodeje reflexních klipů 

(20Kč/kus). Částka bude 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. 

 Letošní školní rok se nezapojilo naše gymnázium v květnu do sbírkové akce 

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

finančně pomoci lidem na invalidním vozíku. Důvodem byla organizace vlastní 

sbírky na gymnáziu pro bývalou studentku, která je po nešťastné události 

upoutána na invalidní vozík. Vybraná částka v hodnotě cca 3000 Kč byla 

předána na vernisáži a zároveň charitativní akci konané 4. května 2013 ve 

Šternberku. 

 Stejně jako v předchozích letech studenti gymnázia podpořili částkou ve výši 

6500 Kč adoptovanou dívku Saint-Bray Maria Line z Haiti. Adopce na dálku je 

organizována Arcidiecézní charitou Olomouc. Ke zvýšení informovanosti 

o Adopci na dálku navštívila naši školu koordinátora projektu, Irena Klimková, 

která 21. března 2013 členům Studentského parlamentu Gymnázia Uničov 

předala čerstvé informace z jejího měsíčního pobytu na Haiti o celkové situaci na 

tomto ostrově, humanitárních akcí Arcidiecézní charity Olomouc a také přímo 

o naší adoptované dívce.  

 Prožitkové lekce primární prevence v P-centru v Olomouci pro primu – kvartu 

se uskutečnily 20. září, 28. – 30. listopadu 2012. Jednotlivé lekce jsou tematicky 

přizpůsobeny možnému rizikovému chování dané věkové kategorie.  Zápisy 

z lekcí jsou k dispozici u školního metodika prevence. 

 Zastupitelé Studentského parlamentu Gymnázia Uničov - Nina Zivčáková a 

Radek Veselka - zopakovali 23. a 30. října 2012 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. 

 Tým členů Studentského parlamentu Gymnázia Uničov - Diana Urbášková, 

Kateřina Galdová, František Pavelka a Klára Šulová - připravil ve dnech 8.-10. a 

19. dubna 2013  interaktivní besedy k prevenci závislostí (tabák, alkohol, 

marihuana a pervitin) pro studenty tercie – sexty, 1.-2. ročníku. 

http://gymun.cz/informace-o-skole/primarni-prevence


 71 

 Studentům posledních tří ročníků byl nabídnut interaktivní program primární 

prevence v P-centru v Olomouci, a to beseda s ex-userem (stabilizovaným 

klientem P-centra v programu následné péče) a hraní příběhů - dramatické 

zpracování reálných příběhů ze života žáků. Program je inspirovaný divadlem 

Augusta Boala. Návštěva P-centra v počtu 35 studentů se uskutečnila 4. ledna 

2013 a setkala se s úspěchem – studenti se aktivně zapojili a oba programy v nich 

zanechaly silný dojem. V případě zájmu se může tato akce zopakovat pro další 

studenty příští školní rok. Mgr. Radim Chmelík tento program sám absolvoval 

již na setkání školních metodiků prevence v P-centru 7. listopadu 2012 

s kladným ohlasem pedagogů, a proto jej doporučil i studentům gymnázia.  

 Studentka septimy Eliška Lukášová, zapojená do vzdělávacích peer programů 

organizace Labestra, se ve dnech 12.-14. října 2012 zúčastnila další vzdělávací 

akce v Praze a počátkem května měla uspořádat  besedy pro 1.-3. ročníku., 

kvintu-septimu o mezilidských vztazích a partnerství. Z důvodu časové 

vytíženosti a konání mnoha akcí ve škole se besedy přesunou na počátek 

příštího školního roku 2013/2014. 

 Na http://gymun.cz/informace-o-skole/primarni-prevence lze otevírat odkazy na 

internetové stránky primární prevence v oblastech drogových závislostí, šikany 

a kyberšikany, poruch příjmu potravy a odkazy na blízké poradny. K dispozici je 

i Minimální preventivní program Gymnázia Uničov.  

 Stěžejní nástroj nespecifické a kontinuální primární prevence orientované 

především na vytváření pozitivního a demokratického klimatu ve škole 

představuje již čtvrtým školním rokem Studentský parlament Gymnázia Uničov, 

s jehož činností se lze seznámit v samostatné výroční zprávě. Školní metodik 

prevence, Mgr. Radim Chmelík, je zároveň jeho koordinátorem. 

 

Standardně v průběhu školního roku je zajištěno: 

   

  seznámení v hodinách OV a ZSV s internetovými stránkami www.nekurak.cz, 

www.pobavme-se-o-alkoholu.cz, www.odrogach.cz, www.drogovaporadna.cz, 

www.drogy-info.cz, www.odospivani.cz, www.idealni.cz , www.e-bezpečí.cz, 

www.seznamsebezpecne.cz,  …  a práce s nimi; 

 pomoc pedagogů při zpracovávání seminárních prací s tématikou 

protispolečenských jevů; 

 využití programů společnosti Člověk v tísni v hodinách OV a ZSV 

(videonahrávek a interaktivních her); 

 náměty laboratorních prací Bi a Ch přizpůsobené drogové tématice; 

 propagační materiály preventivního programu – nástěnka k primární prevenci 

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

 využívání konzultačních hodin výchovného poradce; 

 spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje. 

Mgr. Radim Chmelík se zúčastnil 28. února 2013 již tradičního setkání školních 

metodiků prevence pod vedením krajské koordinátory primární prevence 

http://gymun.cz/informace-o-skole/primarni-prevence
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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Mgr. Kateřiny Motlové. Diskutovalo se především o aktuálních změnách 

v koncepci primární prevence; 

 možnost anonymního vyjádření studentů prostřednictvím schránky důvěry       

umístěné ve vestibulu školy na hlavní nástěnce a schránky důvěry;       

k problematice drogových závislostí a šikany na nástěnce primární prevence       

v 1. patře nové budovy; 

 nabídka a zapojení studentů do kroužků – programování, florbal, horolezecký a 

filmový kroužek. 

 

 

 

 

Mgr. Radim Chmelík 

školní metodik prevence 
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Zpráva o činnosti výchovného poradce 
 

 

Konzultační hodiny a poradenská činnost: 

V letošním školním roce byly konzultační hodiny výchovného poradce stanoveny na 

pondělí od 7.15 do 8.00, a na úterý 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 kolem státních maturit. K získání potřebných informací mohli 

využít konzultačních hodin nebo odkazu na oficiální webové stránky státní maturity – 

www.novamaturita.cz umístěného na školním webu www.gymun.cz.   

Základní informace k tématu výchovného poradenství mohou studenti nalézt na 

http://gymun.cz/informace-o-skole/vychovne-poradenstvi. 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 tím i nejvhodnější vysoké školy. Dále mohou studenti využívat několik portálů 

s přehledem vysokých škol a informacemi o jednotlivých studijních oborech. 

Informační materiály vysokých škol a vzdělávacích agentur zasílané výchovnému 

poradci emailem byly přeposílány dále studentům maturitního ročníku. Ti tak získávali 

aktuální informace přímo od uvedených subjektů.   

 

Přednášky: 

Na našem gymnáziu bylo pro maturitní ročníky zorganizováno několik přednášek, 

které se týkaly možností pomaturitního studia. Firma Sokrates předala studentům 

1. října 2012 ucelené informace o systému vysokého školství v ČR, správném výběru 

vysoké školy, fakulty, studijního programu a oboru. Také poskytla řadu informačních 

letáků a brožur pro výchovného poradce i samotné studenty. Dne 22. října 2012 

uskutečnila firma SCIO přednášku k Národním srovnávacím zkouškám pro studenty 

4. ročníku a oktávy. Prezentace výchovného poradce o pomaturitním studiu pro 

maturanty a jejich rodiče následovala 15. listopadu 2012 bezprostředně po třídních 

schůzkách. Nově se ve školním roce uskutečnila přednáška i na téma studia 

v zahraničí. O všech důležitých podmínkách tohoto studia informovala 17. prosince 

2012 maturanty lektorka společnosti Cool Agent. S blížícím se termínem podávání 

přihlášek na vysoké školy navštívil 9. ledna 2013 gymnázium jeho absolvent, aby 

přiblížil maturantům studium na své aktuální vysoké škole – Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. Firma SCIO nabídla maturitním ročníkům zdarma si 

vyzkoušet nanečisto Národní srovnávací zkoušky v podobě testů obecných studijních 

předpokladů, matematiky, či základů společenských věd, čehož většina studentů 

maturitního ročníku 7. března 2013 také využila. 

 

 

 

http://www.novamaturita.cz/
http://www.gymun.cz/
http://gymun.cz/informace-o-skole/vychovne-poradenstvi
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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 2012 Brno – veletrh vzdělávání 

konaného 1. listopadu 2012; 

 Zajištění kontaktů na logopedická a foniatrická vyšetření v průběhu listopadu 

2012; 

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

 Připomenutí odevzdávání přihlášek na VŠ umělecké a architekturu, do 

16. listopadu 2012; 

 Zajištění informací o přijímacích řízeních, kompletace, konzultace, od 3. prosince 

2012; 

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

3. ledna 2013; 

 Kontrola plnění IVP integrovaných studentů, od 23. ledna 2013; 

 Vyhodnocení za 1. pololetí – opatření, pohovory, od 24. ledna 2013; 

 Kontrola odevzdání zbývajících přihlášek na VŠ, do 22. února 2013; 

 Dotazy ke studiu na VOŠ – konzultace, pohovory se studenty, od 25. února 2013; 

 Přihlášky na VOŠ – odevzdání, kompletace, statistika, od dubna 2013; 

 Hodnocení za 3. čtvrtletí – opatření, od 18. dubna 2013; 

 Pomaturitní studium – kontrola přihlášek,  květen 2013; 

 Aktualizace přehledu studentů se specifickými poruchami učení; 

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

rok 2013/2014, červen- září 2013; 

 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 zápisy z jednání. 

 

 

Mgr. Radim Chmelík 

výchovný poradce 
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Zpráva o činnosti koordinátora EVVO 
 

 

Pro školní rok 2012-2013 převzala funkci koordinátora EVVO Mgr. Gabriela Strašilová. 

V září byla provedena konkretizace plánu EVVO a vymezena spolupráce jak na úrovni 

školy, tak i mimoškolní spolupráce s městem Uničovem a jinými subjekty. 

 

Další vzdělávání: 

Dne 6.11.2012 se koordinátorka EVVO zúčastnila 8. ročníku Krajské konference 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Centru ekologických aktivit města 

Olomouce Sluňákov, kde všichni účastníci obdrželi Osvědčení o úspěšném absolvování 

přednášek a praktických činností. 

 

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. 

 

Zelená stezka: 

V květnu reprezentovali naši školu žáci nižšího gymnázia v soutěži Zelená stezka- zlatý 

list, kde v mladší kategorii skončili žáci primy (Klaban, Habáň, Puda, Kobzová, 

Melovská, Vitešníková) na 6. místě a ve starší kategorii se umístili na 1. místě zástupci 

sekundy (Smrček, Červený, Michalik, Sobalová, Stloukalová, Pavlů), na 2. místě žáci 

kvarty (Hyánková, Polách, Kořalka, Kern, Knápek B., Unzeitig) a na 10. místě žáci tercie 

a sekundy (Opichalová, Vašíčková, Malíková, Weigel, Čekel, Lolek). 

 

Sběr starého papíru: 

Tato soutěž  probíhala už od začátku školního roku a byla realizovaná Studentským 

parlamentem. Studenti sbírali papír po celý rok a počátkem června oslovená firma, 

zaměřená na recyklaci odpadů, dodala kontejner, do něhož naši studenti nanosili kolem 

2 tun starého papíru. Finanční částka 6 000 Kč byla využita studenty na připravovanou 

,,grillparty“, která se konala ve středu 27.6.2012 v areálu školy.  

 

Sběr vršků: 

Od září studenti sbírali vršky od plastových lahví a věnovali je na  handicapované děti. 

Tato akce bude pokračovat i v příštím školním roce. 
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Věda je zábava: 

I v letošním školním roce se naši studenti účastnili této soutěže školních kolektivů, 

která byla vyhlášena na období září 2012 – březen 2013. 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 i materiálové 

pomoci. V letošním školním roce šlo o téma „Zdravá výživa“, což je téma studentům 

velice blízké. 

 

7. studentská konference mladých přírodovědců: 

Dne 15.5.2013 proběhla na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci 7. studentská 

konference mladých přírodovědců, kde studenti prezentovali své práce, které připravili 

během školního roku ve spolupráci s odborníky Přírodovědecké fakulty. V sekci Věda 

je zábava získaly studentky VII. Sabina Urbášková, Veronika Košťálová a Barbora 

Součková 2. místo v soutěži kolektivů za práci „Hledáme céčko“. V sekci Badatel 

získaly studentky VII. Eliška Muzikantová, Barbora Součková a Denisa Petříková 

2. místo za výzkumnou činnost a prezentaci své práce „Studánky pod drobnohledem“. 

Na 3. místě se umístili v této kategorii studenti 4.A Radim Lukas a Jakub Jurník za práci 

„Spalování biomasy“. 

 

SOČ: 

V rámci SOČ v letošním školním roce tři práce studentů vyššího gymnázia soutěžily 

v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. 

Od února studenti bojovali v soutěžních kolech na různé úrovni a dosáhli výborných 

výsledků. V krajském kole nejvíce porotu zaujali studenti 4.A Radim Lukas a Jakub 

Jurník s prací „Spalování biomasy“ (pod vedením Mgr. Gabriely Strašilové), obsadili 

1. místo a postoupili tak do celostátního kola, kde statečně obstáli v obrovské 

konkurenci a skončili na 12. místě. Na 2. místě v krajském kole vyhodnotila porota 

studentky VII Elišku Muzikantovou, Barboru Součkovou a Denisu Petříkovou s prací 

„Studánky pod drobnohledem“ (pod vedením Mgr. Gabriely Strašilové). 3. místo 

v kraji obsadil také tým studentů našeho gymnázia ze 4.A ve složení Kristýna 

Grobelná, Patrik Schovánek a David Karc s prací „Plasty, plastový odpad a jeho možné 

energetické využití“ (pod vedením Mgr. Dany Kropáčové). 

 

Projekty: 

Mezinárodní ekologická letní škola : 

První týden v září se zúčastnili 3 studenti našeho gymnázia (4.A Radim Lukas, Jakub 

Jurník a Kristýna Grobelná) Ekologické letní školy ve středisku ekologické výchovy 

v Kaprálově mlýně u Ochozu u Brna, která se konala pod záštitou Visegrádského fondu 

s mezinárodní účastí zástupců Běloruska, Polska, Slovenska a naší republiky. 

Jmenovaní studenti prezentovali své práce „Fytoenergetika“ a „Zpracování plastů“. 

Tento projekt navazoval na projekt šetření energií, který byl vyhlášen v loňském 

školním roce běloruským ministerstvem hospodářství. 
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Spolupráce s MŠ: 

Dne 12. června 2013 naší školu navštívila Mateřská škola v Oskavě v rámci projektu 

„Živá zahrada“, kdy děti pod dohledem našich studentek z kvinty (F. Orságové, 

M. Šenkové, Š. Šenkové, G. Strašilové) a Mgr. Gabriely Strašilové pozorovaly pod 

mikroskopem detaily hmyzího těla a jednotlivých částí. Na začátku příštího školního 

roku bude tento projekt ještě pokračovat shlédnutím přírodovědného filmu na našem 

gymnáziu v 3D projekci. 

 

Ostatní aktivity: 

Mezi další činnosti patří vycházky do uničovského parku nebo exkurze do čistírny 

odpadních vod se studenty tercie. 

V květnu a v červnu proběhla květinová úprava na celé škole a v příštím školním roce 

bude  tato obnova dokončena. 

 

 

 

Mgr. Gabriela Strašilová 

koordinátor EVVO 
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Zpráva o činnosti metodika ICT 
 

 

 Konfigurace systému iŠkola pro potřeby nového 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 M128, průběžné korekce limitů uživatelů 

 Zprovoznění a administrace nové kopírky XEROX WC5325, přenesení účtů 

uživatelů, přenesení limitů uživatelů 

 Proškolení základní obsluhy XEROX pro uživatele 

 Zajištění prezenční techniky a materiálů na provozní porady ve sborovně 

 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 

 Administrace systému Joomla 

 Aktualizace elektronického podpisu organizace 

 Vygenerování a instalace nových elektronických podpisů v OS oprávněným 

uživatelům 

 Zřízení přístupu a administrace účtu v systému CS OTE pro potřeby provozu 

projektové FVE 

 Zadávání měsíčních výkazů výroby a spotřeby FVE do CS OTE 

 Generování čtvrtletních faktur ze systému CS OTE 

 Realizace projektu EU Peníze SŠ 

 Vytvoření nových vzorů hlaviček dokumentů s logolinkem pro DUM 

 Příprava a kompletace ověřených sad pro 1. MZ projektu OPVK 

 Příprava a kompletace ověřených sad pro 2. MZ projektu OPVK 

 

 

 

 

Mgr. Lubomír Balcárek 

MICT 
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Zpráva o činnosti koordinátora ŠVP 
 

 

Ve školním roce 2012/2013 již probíhala výuka podle nových kurikulárních dokumentů 

- na nižším stupni gymnázia (ve třídách prima, sekunda, tercie a kvarta) podle Školního 

vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia (ŠVP NG), na vyšším stupni pak 

podle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého 

studia (ŠVP VG) - ve třídách kvinta, sexta, septima, oktáva, 1.A, 2.A, 3.A a 4.A. 

 

Koordinátor ŠVP se ve své činnosti zaměřil na realizaci plánu práce na školní rok 

2012/2013, který vypracoval počátkem školního roku.  Přehled jeho činnosti: 

 

1. ŠVP NG 

 Příprava podkladů pro případnou 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 předmětů Český jazyk, 

Dějepis a IVT v ŠVP NG  

 Aktualizace ŠVP NG č. 4 (od 1.9.2012) – úprava kapitoly Charakteristika 

školy a vzdělávacího obsahu některých předmětů (viz výše) 

 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 ŠVP VG č. 3 (od 1.9.2012)  

 úprava kapitoly Charakteristika školy 

 úprava kapitoly Autoevaluace školy 

 úprava učebního plánu školy - zrušení tříletého volitelného semináře, 

navýšení hodinových dotací v předmětech Anglický jazyk a 

Informatika a výpočetní technika  

 úprava vzdělávacího obsahu některých předmětů: anglický jazyk (1.-

4. ročník),  biologie (3. a 4. ročník), zeměpis (2. a 3. ročník) 

 Příprava korekcí a úprav vzdělávacího obsahu některých volitelných 

předmětů (aktualizace přílohy ŠVP VG) – Matematický seminář, Seminář 

z chemie, Seminář z fyziky 

 Monitoring souladu výuky se ŠVP VG (kontrola třídních knih, hospitace, 

pohovory s učiteli) 

 Konzultace s učiteli, poradenská činnost (začlenění průřezových témat, 

rozvoj klíčových kompetencí) 
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 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 4 letech výuky – rozhovory s učiteli, analýza jejich  

zkušeností a připomínek, příprava podkladů pro aktualizaci, dotazníkové 

šetření v předmětových komisích 

 

 

V průběhu školního roku 2012/2013 byl aktualizován ŠVP Gymnázia Uničov. 

Aktualizace ŠVP NG č. 4 i aktualizace ŠVP VG č. 3 vstoupily v platnost 1.9.2012 a 

obsahovaly úpravy některých kapitol i vzdělávacího obsahu v některých předmětech 

(viz výše).  

 

Vydání další aktualizace ŠVP Gymnázia Uničov je plánováno na září 2013. 

 

Koordinátor ŠVP dále během celého školního roku dohlížel na soulad výuky 

volitelných předmětů se ŠVP VG. 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 2012/2013 
 

 

Rozsvícení vánočního stromu 30.11.2012 na náměstí 

 

 

Vánoční koncert Gymnázia v Uničově 
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Festival gymnázií Otrokovice 

Na 16. května 2013 jsme byli pozváni do Otrokovic na festival gymnaziálních souborů. 

Letos se konal již 44. ročník této přehlídky pěveckých a tanečních souborů gymnázií 

z Moravy. 

Měli jsme jedinečnou možnost vidět, jak to dělají na jiných školách – ve Zlíně, 

Uherském Hradišti, Olomouci-Hejčíně, v Blansku, Otrokovicích a Uherském Brodu. 

Po příjezdu nás čekalo krátké rozezpívání a vystoupení na téma Co nás baví. Pořadem 

nás poprvé provázeli naši moderátoři Jirka Dorušák a Klára Opichalová. Vystoupení se 

nám povedlo, tak jak jsme očekávali, a publikum nás odměnilo velkým potleskem. 

Také vystoupení tanečních souborů v tradičních jihomoravských krojích zaujala 

nejednoho diváka. 

Na konci festivalu většina z nás neodolala výborné točené zmrzlině a pohledu na 

lákající fontánu….. 

Když jsme pak nastoupili do autobusu, hřál nás pocit z dobře vykonané práce a 

budeme se těšit na jubilejní 45. ročník otrokovického festivalu! 

 

David Jaroš a Radka Klejšmídová  2.A 

 

 

Soustředění před vystoupením - rozezpívání 
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Závěrečný koncert 2012/2013 

 

Vystoupení našich nejúspěšnějších studentů hudebního oboru: 

EVA ZOUHAROVÁ a ŽOFIE VITEŠNÍKOVÁ 

MARIIA PYLYPCHUK  

DOMINIKA HORNOVÁ 

MARIE PŮČKOVÁ 

 

Vystoupení pěveckého sboru: 

1.MÁJ - na verše K. H. Máchy 

GREEN DAY- 21 GUNS 

VE ZVONKÁCH ZA SOUVRATÍ 

PEHA - SPOMAĹ 

D. LANDA - TOUHA 

NA TOM DOLE 

COLDPLAY - PARADISE 

Pěvecká sóla: Jan Kunst, Dominika Hornová, Karolína Špičková, Martin Král, Jana 

Bahúlová 

Moderují: Eva Gottwaldová a Jiří Dorušák 

 

 

PaedDr. Marta Rábková 
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Vystoupení školního orchestru ve školním roce 2012/2013 
 

 

Školní orchestr pracoval pod vedením Mgr. Zuzany Loutocké a v letošním školním roce 

měl 25 členů. V říjnu 2012 byl zorganizován výměnný pobyt studentů z Německého 

Laichingenu ve spolupráci s Gymnáziem Alberta Schweitzera. V rámci pobytu 

s uskutečnil 18.10.2012 společný koncert v Koncertní síni v Uničově. 

 

 

 
 

 

 

Svým vystoupením orchestr obohatil Vánoční koncert školy.V programu zařadil sólová 

vystoupení i tradiční vánoční koledy. 
 

 

Mgr. Zuzana Loutocká 
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Studentský parlament Gymnázia Uničov  
ve školním roce 2012/2013 

 

 

Stejně jako v předchozích třech letech i ve školním roce 2012/2013 naplňoval Studentský 

parlament Gymnázia Uničov cíle své činnosti formulované při jeho vzniku:   

 Aktivně poznávat demokratické principy fungování orgánů státní moci 

              (Parlament ČR, obecní zastupitelstva apod.). 

 Posílit toleranci k odlišným názorům. 

 Rozvíjet logicky a eticky správnou argumentaci, asertivní prosazování 

svého stanoviska a zároveň ochotu ke kompromisu. 

 Posílit smysl pro odpovědnost za své názory a rozhodnutí. 

 Aktivně se podílet na rozhodování ve škole. 

 Rozvíjet pozitivní a demokratické klima školy. 

 Omezovat individualismus a rozvíjet sounáležitost s celkem. 

 Naplňovat cíle nespecifické primární prevence. 

 Rozvíjet tvůrčí potenciál žáků. 

 Vyzdvihovat pozitivní vzory mezi žáky. 

K dosažení výše uvedených cílů přispěly jednotlivé aktivity Studentského parlamentu 

Gymnázia Uničov. Mezi již tradiční akce patří Maškarní dny, tentokrát na téma: 

Tepláková souprava, trička Gymnázia Uničov, čepice+šála, modrá, sportovní dresy. 
 

 

  

  

  

 

 

Členové Studentského parlamentu Gymnázia Uničov 

pokračovali dále v organizaci tradičních akcí: školní 
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časopis EROR, Galerie Dobrý den, prezentace parlamentu na Dni otevřených dveří, 

organizace besed na téma bezpečí na internetu a prevence závislostí na tabáku, 

alkoholu a marihuaně pro studenty našeho gymnázia, akce Vítání primánů a prváků, 

sběr papíru a grill párty ve školním dvoře. Grill párty v letošním roce obohatil koncert 

královéhradecké hudební skupiny MEMPHIS, který studenti vyhráli formou hlasování 

na sociální síti Facebook. 
 

Do již tak nabitého 

plánu činnosti 

Studentského 

parlamentu 

Gymnázia Uničov se 

podařilo zařadit dvě 

zcela nové aktivity. 

Tu první navrhla studentka gymnázia a týkala se oslavy 

Dne učitelů. Smysl akce spočíval v tom, že si učitelé a žáci 

vyměnili své role. Jednou z důležitých 

podmínek byla nutnost vyučovat téma přesně 

podle časově tematického plánu daného 

předmětu, to znamená, že není možné, aby 

žáci učili libovolné téma, nebo si hodinu 

zjednodušili např. promítáním filmu. 

Primární cíl Dne učitelů je přiblížení 

učitelského povolání žákům. Ti mají 

jedinečnou možnost jeden den v roce 

předstoupit před své spolužáky a prožít 

vyučovací hodinu z pohledu učitele se vším, 

co s tím souvisí – od formálních náležitostí, didaktických postupů až po udržení kázně 

a pozornosti, schopnost sebeprezentace atd. Tuto příležitost přivítali zejména žáci 

uvažující o studiu učitelských oborů na vysoké škole. 
 

 

Druhou, doufejme, že do budoucna úspěšnou akcí, se stal koncert popových a 

rockových písní, na kterém vystoupili talentovaní studenti nejen našeho gymnázia, ale i 

dvou základních škol Uničova.  
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Ti zazpívali skladby známých interpretů 

za doprovodu hudebních nástrojů. 

Velmi zdařilý plakát ke koncertu 

vytvořil předseda Studentského 

parlamentu Gymnázia Uničov Vojtěch 

Janoušek. 
 

 

Ve školním roce 2013/2014 bude 

Studentský parlament Gymnázia 

Uničov pokračovat ve stávajících akcích a zároveň se snažit o realizaci náročnějších 

úkolů jako je výmalba školy motivy a natočení krátkého spotu Gymnázia Uničov. 

Parlament také čeká zásadní změna, po čtyřech letech již nebude na funkci předsedy 

parlamentu kandidovat Vojtěch Janoušek, kvůli jeho povinnostem v maturitním 

ročníku, a tak v čele parlamentu stane zcela nová tvář. Tímto bych rád poděkoval 

Vojtěchu Janouškovi za kreativní přístup v organizaci Studentského parlamentu 

Gymnázia Uničov, který jej bezesporu stál mnoho úsilí a času. Věřím, že i nový 

předseda úspěšně naváže na vše dobré, čeho Studentský parlament Gymnázia Uničov 

v průběhu jeho čtyřleté existence dosáhl.    

 

 

 

Mgr. Radim Chmelík 

koordinátor Studentského parlamentu Gymnázia Uničov 
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Gymnázium Uničov rozjelo další projekt 
 

 

Gymnázium v Uničově se stalo partnerem dalšího mezinárodního projektu Comenius 

financovaného Evropskou unií. Aktivity zaměřené na podporu jazykových dovedností 

studentů bude po dobu dvou let realizovat celkem osm zemí – Itálie, Španělsko, Finsko,  

Skotsko, Polsko, Maďarsko, Turecko a Česká republika. 

 

V roce 2012 jsme úspěšně zakončili první zahraniční spolupráci, během níž studenti 

ztvárnili vánoční rodinné tradice a typické české zlozvyky formou divadelního 

představení v Turecku, Francii a Německu. Letos jsme se zapojili do projektu 

navrženého italskou školou. Tentokrát je jeho námět zcela odlišný – „Chléb, voda, olej – 

aneb jak chutná Evropa“. Do projektu byli pečlivě vybráni studenti z vyšších ročníků, 

kteří samozřejmě ovládají anglický jazyk a jsou schopni plynule konverzovat na 

jakékoliv téma (ochrana životního prostředí a vodních zdrojů, ekonomické a šetrné 

zacházení s přírodním bohatstvím, význam zdravého životního stylu a stravovacích 

návyků atd). Tito studenti musí nejdříve vytvořit fotografické prezentace o sobě, své 

třídě, městě a České republice doplněné vhodným textem v angličtině. Dále představí 

typické zemědělské plodiny své země, jejich pěstování, zpracování a konečné využití. 

Úkolů je ovšem čeká mnohem více. Veškeré prezentace pak budou promítnuty na 

společných setkáních všech osmi zemí. Šestnáct studentů tak bude mít možnost 

postupně zdarma vycestovat na Kanárské ostrovy (Španělsko), do Finska, Skotska a na 

závěr na Sicílii (Itálie) a osobně se seznámit s ostatními partnery. Poznají přírodní krásy 

i kulturu těchto krajin, získají nové přátele a především si v praxi vyzkouší a prověří 

své jazykové schopnosti.  

 

A to je ten nejdůležitější cíl a smysl všech mezinárodních studentských projektů. 

 

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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Studenti gymnázia Uničov vyrazili na Kanárské ostrovy 
 

 

První skupina studentů Gymnázia Uničov, kteří se zapojili do projektu Partnerství škol 

Comenius (Vojta Janoušek a Ladislav Drábek ze septimy, Anna Machalová a Martina 

Hloupá z 3.A) vyjeli 18. března na první setkání s ostatními partnerskými školami. 

 

Na projektu s názvem „Chleba, olej, voda aneb Jak chutná Evropa“ spolupracuje 

celkem devět zemí – Itálie jako hlavní koordinátor, dále pak Sicílie, Kanárské ostrovy, 

Turecko, Maďarsko, Česká republika, Polsko, Skotsko a Finsko. Studenti vytvářejí 

především prezentace a video dokumentace o své zemi, městě, škole a dále o způsobu 

pěstování, zpracování a využití plodin zmíněných v titulu projektu. Vše samozřejmě 

v anglickém jazyce. Hlavním smyslem této práce je vytvořit si konkrétní představu o 

zemědělských produktech v jednotlivých zemích, o ochraně životního prostředí a 

vodních zdrojů, o šetrném zacházení s přírodním bohatstvím, významu zdravého 

životního stylu a stravovacích návyků apod. Ovšem nejdůležitějším cílem každého 

projektu je poznání odlišných kultur různých zemí, jejich způsobu života, vzdělávacího 

systému a především prohloubení znalostí a komunikačních schopností v anglickém 

jazyce. 

 

Pobyt v hlavním městě Las Palmas Gran Canaria splnil vše do puntíku. Hostitelská 

škola nás přijala velmi srdečně a připravila zajímavý a bohatý program – návštěva 

muzea původních obyvatel, prohlídka historického města Arucas a Galdar, kurz 

surfingu pro studenty, výlet podél jižního pobřeží spojený s koupáním a zpět středem 

ostrova, kdy jsme museli překonat velké převýšení kanárských hor. Občasné 

nepříjemné šimrání v oblasti žaludku při pohledu na úzkou silnici, příkré srázy a 

neuvěřitelně ostré serpentýny bylo odměněno nádhernou přírodní scenérií – obří 

horské masívy, hluboká údolí, roztroušená obydlí, velbloudí farmy a to vše obklopeno 

všemi odstíny zeleně, což na rozdíl od holých sopečných kopců na pobřeží působí 

téměř pohádkově. Hlavní program se však odehrával přímo ve škole, jejíž součástí je i 

školka. Všechny třídy pro nás mimo jiné připravily i uvítací hudební a taneční 

vystoupení, v němž nechyběly vlajky všech devíti zemí a symboly projektu (chléb, 

voda, olej). Naši studenti využili této úžasné přátelské atmosféry a nefalšovaného 

nadšení dětí a na závěr roztančili celou školu včetně učitelů. 

 

Škola v Las Palmas je díky přistěhovalectví tvořena žáky ze všech koutů světa, takže při 

pohledu na tak různorodý tančící a zpívající dav se nabízí myšlenka, že projekty 

Evropské unie jsou v dnešní době opravdu žádoucí a mají svůj smysl. 

 

 

 

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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Studenti gymnázia navštívili Finsko 
 

 

V rámci projektu Comenius vyrazila další skupina studentů Gymnázia Uničov na 

v pořadí již druhé setkání partnerských zemí, které probíhalo ve dnech 12. – 16. května 

2013 v Helsinkách. Tentokrát se výjezdu zúčastnilo pět dívek – Veronika a Kristýna 

Nezhybovy z 3.A a Veronika Pánková, Barbora Součková a Kateřina Švédová ze 

septimy.  

 

Na projektu s názvem „Chleba, olej, voda aneb Jak chutná Evropa“ spolupracuje 

celkem devět zemí – Itálie jako hlavní koordinátor, dále pak Sicílie, Kanárské ostrovy, 

Turecko, Maďarsko, Česká republika, Polsko, Skotsko a Finsko. Na jednotlivých 

společných setkáních se v první řadě hodnotí průběžné činnosti studentů, jedná se 

především o různé prezentace vyplývající z obsahu projektu, a stanoví se úkoly na další 

období. Nejdůležitějším cílem je ovšem seznámení se s odlišnými  kulturami různých 

zemí, jejich způsobem života, vzdělávacím systémem a především prohloubení znalostí 

a komunikačních schopností v anglickém jazyce.  

 

Studenti byli ubytovaní ve finských rodinách, což jim samozřejmě poskytlo obrázek 

nejen typického rodinného života, ale také jistě silné gurmánské zážitky. Ty jsme 

ostatně měli všichni – být ve Finsku a neochutnat skvěle připravené ryby by byl 

opravdu hřích.  A tak jsme vyzkoušeli nejen vynikající lososy, herinky a krevety, ale 

také jehněčí, sobí a losí maso.  

 

Finští kolegové pro nás připravili velmi bohatý program – kulturní uvítací představení 

přímo ve škole, možnost zúčastnit se vyučování, návštěva čokoládovny Facer, která se 

specializuje na výrobu i nám známé čokolády Gejši, kde nechyběla ochutnávka 

veškerých sladkostí, tzv. „sněz, co zvládneš“, dále se nás ujali v největším energetickém 

závodě Fortum. Zde nás formou prezentací seznámili s jejich vlastním využíváním 

různých zdrojů energie včetně její produkce. Předmětem jejich podnikání je hlavně 

výroba a distribuce elektrické energie a tepla. Vlastní nejvíce vodních elektráren ve 

Finsku i Švédsku. Nechyběla ani prohlídka hlavního města Helsinek i s plavbou na 

jeden z největších ostrovů Suomenlinna. Protože Finové jsou nadšení sportovci všeho 

druhu, absolvovali jsme rovněž bruslení na zimním stadionu, což bylo velmi komickou 

premiérou především pro naše jižní přátele, nenáročnou túru v nádherné přírodě 

spojenou s opékáním klasického kabanosu ale i několika druhů ryb. Někteří si 

vyzkoušeli Nordic walking (správné chození s hůlkami) i bowling. Nechyběla ani 

pravá finská sauna.  

 

Závěrečná večeře na rozloučenou se všemi studenty i rodinami, které jim poskytly 

ubytování, a vyučujícími finské školy v čele s ředitelem proběhla ve velmi přátelské 

atmosféře. Studentky našeho gymnázia přispěly do kulturního programu písničkou ve 

finštině, za kterou si vysloužily velký aplaus.    
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Setkání v Helsinkách skončilo kladným zhodnocením ročního fungování projektu a 

vytyčením  dalších úkolů, které budou náplní programu v příštím školním roce. Poté 

nás ještě čeká mítink v Budapešti a nakonec na Sicílii, kde bude dvouletý projekt 

ukončen. 

 
 

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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Do you speak English? 
 

 

Do you speak English? Yes, odpovídají studenti Gymnázia Uničov.  

 

Všichni víme, že znalost cizího jazyka, především angličtiny, je v dnešní době 

naprostou nezbytností, a proto je třeba její úroveň neustále zlepšovat. Díky evropským 

nadacím a projektům se nám daří zájem o angličtinu u našich studentů postupně 

zvyšovat. V loňském školním roce jsme dokončili projekt, kterého se zúčastnilo pět 

dalších zemí a 18 studentů tak mělo možnost zdarma  vycestovat do Turecka, Francie a 

Německa. Všichni byli ubytováni v rodinách svých zahraničních vrstevníků, podíleli se 

na společném programu, takže komunikace v angličtině byla samozřejmostí.  

 

Před dvěma lety v rámci programu Comenius působila na gymnáziu po celý školní rok 

lektorka anglického jazyka z Turecka Ayse Meltem Yilmaz, kterou si mnozí pamatují 

coby královnu Majálesu 2010. Letos jsme byli Fulbrightovou nadací vybráni jako 

hostitelská škola pro dalšího lektora, tentokrát absolventa filmové akademie Adama 

Spaniera z USA. Kromě stálého rozvrhu, kdy vyučuje převážně konverzaci ve vyšších 

ročnících, si otevřel také dva kroužky angličtiny pro zájemce i z nižších tříd. Pro 

studenty je výuka rodilým mluvčím samozřejmě velkým přínosem - oceňují nejenom 

odlišný americký styl výuky, ale také se musí snažit všemu porozumět a anglicky 

reagovat. Adam si mezi studenty i kolegy velmi rychle získal sympatie svým 

přátelským a neformálním chováním, takže je často zván na rozmanité typicky české 

společenské akce a aktivity. On sám se zde cítí velmi dobře, snaží se učit česky a 

s úrovní našich studentů v angličtině je také spokojen.  

 

Členové Fulbrightovy nadace, která zprostředkovává zahraniční lektory, navštívili naše 

gymnázium začátkem října. Zajímali se o konkrétní náplň Adamovy výuky i 

mimoškolní činnosti, o vzájemnou spokojenost a o jeho celkový dojem z nového 

prostředí. Kromě toho besedovali i s našimi studenty o možnostech studia na 

zahraničních školách, především v Americe, což bylo pro studenty velmi zajímavé a 

současně lákavé. Další prospěšná akce, která proběhla na gymnáziu, byla návštěva 

z Britského centra v Olomouci. Studenti byli seznámeni s jednotlivými stupni 

certifikovaných zkoušek z anglického jazyka, které lze složit v Britském centru. Dále 

získali informace o rozsáhlé nabídce služeb centra – jazyková příprava, poradenské a 

konzultační služby pro všechny jazykové úrovně, metodické semináře, jazykové 

testování, knihovna se širokou nabídkou kvalitních britských studijních materiálů, 

včetně multimédií atd. Obě návštěvy přinesly studentům mnoho informací a nabídek, 

kterých mohou kdykoliv využít. A to je hlavním cílem našeho gymnázia – nejen zajistit 

kvalitní výuku, ale i poskytnout studentům veškeré možnosti dalšího vzdělávání. 

 

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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Roztančený Majáles 
 
 

Letošní Majáles Gymnázia Uničov lze právem označit jako roztančený a rozdováděný. 

Za tolik tanečních stylů, rytmů a roztodivných kostýmů by se nemusela stydět žádná 

televizní show. 

V pátek 10. května 2013 v 16:00 odpoledne se průvod masek v čele s kočárem pro krále 

a královnu, samozřejmě pod ochranou statečných rytířů, a neodmyslitelného 

doprovodu uničovské dechovky vydal od gymnázia na Masarykovo náměstí, které už 

bylo zaplněno nedočkavými diváky.  

Král Adam I. Spanier (americký lektor na gymnáziu) se svou ctěnou chotí Kristýnou 

z rodu Adamů (studentka gymnázia) přijal od studentů korunovační listinu a svým 

královským projevem zahájil tak již 12. ročník studentského majálesu. Tentokrát  si 

studenti zvolili motto KDYŽ GYMUN TANČÍ …, takže celý téměř dvouhodinový 

program se nesl v rytmu hudby a tance. 

Všechny třídy se postupně představily jako skvělí tanečníci i imitátoři. Diváci zhlédli 

tanečky všeho druhu od nejmladších roztomilých baletek a neodolatelných baleťáčků 

primánků, přes disco tance, muzikály, hard rock až po klasiku. Fotbalové „utkání“ 

Německo – Rusko i se svými maskoty veselé vystoupení studentů uzavřelo. Ovšem 

skutečnou třešničkou na dortu byl závěrečný společný tanec tzv. Flash mob, kdy  

desítky diváků mohly pocítit tu obrovskou sílu a nadšení studentů, když opravdu celý 

Gymun tančil.   

Král s královnou měli tentokrát o jednu povinnost méně - nemuseli volit vítěze, což je 

vždy velmi těžký úkol. Všechna vystoupení byla totiž naprosto dokonalá, od výběru 

tanečníků, kapel, skvělých kostýmů až po téměř profesionální choreografii. Velké 

poděkování si proto zaslouží všichni. Nejvíce je však třeba ocenit především elán a 

fantazii studentů, s kterou přistoupili nejen k přípravě celého programu, ale i 

k samotnému vystoupení. A že se jim to povedlo, svědčí i množství diváků, kteří svým 

potleskem odměňovali účinkující až do konce. 

Dalším bodem majálesového programu měl být koncert skupiny absolventů gymnázia 

Francis´Drake. Ovšem náhlá změna počasí, silný vítr a mraky nevěštily nic dobrého a 

sluníčko, které nám přálo celý den, bylo spolu se všemi přítomnými i kapelou vyhnáno 

z náměstí. Nicméně večerní promítání dokumentu To nejlepší z Lyr studentů gymnázia 

opět přilákalo diváky zpět, takže nakonec lze říct – konec dobrý všechno dobré.   

Letošní majáles máme tedy úspěšně za sebou a já bych ráda touto cestou poděkovala 

všem našim sponzorům, bez nichž by nebylo možné takovou akci uskutečnit. A to 

především městu Uničov mimo jiné i za kvalitní spolupráci, SRPŠ gymnázia, firmě 

Martech Holding, dále pak Pekařství Vašíček, Květince Elišce a rovněž rodičům 

studentů gymnázia.  
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Mgr. Světlana Kropáčová 
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Studentská konference tentokrát na Ukrajině 
 

 

Ve dnech 17.-19. 9. 2012 proběhla v ukrajinském Melitopolu 3. mezinárodní studentská 

vědecká konference na téma „Globalizace očima současné mládeže – pro a proti.“ 

V tradici, kterou započalo před dvěma lety uničovské gymnázium, se letos rozhodla 

pokračovat partnerská škola -  Pedagogické lyceum Tvorčestvo.  

Účastníky konference byli kromě jejich studentů také středoškoláci z České republiky, 

Slovenska a Polska. Naši školu zde reprezentovali Dobromila Malíková (VIII.), Maria 

Pylypchuk (2.A) a Čeněk Škarda (VIII.) v sekci přírodních věd, Zuzana Krejčí (VIII.) 

v oblasti humanitní. Práce Čeňka Škardy z oboru matematiky byla oceněna jako 

nejlepší v přírodovědné sekci.  

Konference nebyla jen samotnou prezentací poznatků, její součástí byly také studentské 

diskuse, které vedly k vyvození závěrů -  čím nám globalizace prospívá a naopak. 

Všichni účastníci zde získali řadu nových informací, prohloubili si své jazykové 

znalosti, naučili se obhajovat své názory a kromě toho poznali i kulturu různých zemí.  

Naši hostitelé nám během několika exkurzí ukázali nejzajímavější místa jejich regionu, 

umožnili nám setkání s našimi krajany v malé vesničce Čechohradu, kterou v 19. století 

založili čeští kolonisté. Vyvrcholením čtyřdenního programu byl mezinárodní folklórní 

festival, představující tradice všech zúčastněných zemí. 

Mgr. Jaromíra Lónová 
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Studenti gymnázia Uničov opět v Londýně 
 

 

Již 17 let se naše gymnázium zúčastňuje poznávacích zájezdů do staré dobré Anglie. 

Přestože naším hlavním cílem je samozřejmě Londýn, neopomíjíme ani další historicky 

velmi zajímavá místa. A tak nám každý pobyt přináší spoustu nových poznatků. 

Letos se do Londýna vydal rekordní počet studentů, a to 50-ti členná skupina ve věku 

14 – 18 let pod vedením Mgr. S. Kropáčové a ing. H. Menclové. Již poněkolikáté jsme 

cestovali s CK Krištof z Liberce, která se zaměřuje především na školní zájezdy. To se  

projevilo nejen ve velmi přijatelné ceně, ale i v perfektní organizaci programu a ve 

snaze průvodce poskytnout nám maximum informací a vytvořit příjemnou a 

pohodovou atmosféru. K ní také přispěl pověstný anglický klid a profesionalita našich 

řidičů, kteří nás bezpečně přepravovali i po té „špatné“ levé straně vozovky. 

Tentokrát jsme vyjeli ve středu  24.4.2013 v 11.00 a uháněli přes Rozvadov, Německo, 

Belgii až do přístavu Calais. Přívětiví angličtí celníci nás bez problémů vpustili na jejich 

výsostné královské území a my se náhle ocitli na vlnách průplavu La Manche. Obří 

moderní trajekt nás poklidně převezl na druhou stranu, kde nás přivítala ona pověstná 

anglická mlha a skryla tak před našimi zraky tolik opěvované bílé doverské útesy. 

Samotný Londýn však zářil sluníčkem. Využili jsme nově vybudovanou lanovku přes 

řeku Temži a rázem se ocitli v samotném srdci Londýna – City. V této nejstarší čtvrti 

jsme se prošli po honosném Tower Bridge v blízkosti nejstaršího hradu Tower, 

prohlédli si velmi neobvyklé tvary místních mrakodrapů, které tvoří centrum City a své 

celodenní putování jsme ukončili v části Greenwich, kudy prochází nultý poledník. Pak 

už zbývalo pouze přejet na místo, kde nás netrpělivě očekávaly anglické rodiny, aby si 

nás rozebraly, ubytovaly a nakrmily. 

Během další dnů jsme navštívili královské sídlo Windsor, rodiště W.Shakespeara 

Stratford a také Blenheim Palace s překrásným anglickým i zcela odlišným 

francouzským parkem, kde vyrůstal W.Churchil. Nevynechali jsme ani nejstarší 

univerzitní město, nádherný starobylý Oxford plný historických domečků, křivolakých 

uliček prosycených vůněmi z malebných anglických hospůdek a množstvím studentů a 

nikam nespěchajících lidiček. Poslední pátý den jsme strávili opět v Londýně a jeho 

královské čtvrti Westminster, které vévodí vysoká věž se slavným zvonem a hodinami 

Big Ben, Houses of Parliament, opatství Westminster Abbey, Whitehall, Buckingham 

Palace, Trafalgar a Leicester Squares a kruhové náměstí plné blikajících reklam 

Piccadilly. Kromě pochodování ulicemi jsme se samozřejmě seznámili i s nejstarším 

metrem na světě – londýnskou „trubkou“, jak je místními obyvateli důvěrně nazýváno. 

Když ovšem naše maxiskupina pronikla do jejích útrob, způsobili jsme nejen téměř 

totální zácpu v úzkých klikatých chodbách, ale i nefalšované zděšení ostatních 

cestujících na úzkém nástupišti. Posledním vskutku hlubokým zážitkem byla pro 

všechny cesta zpět na kontinent tunelem pod lamanšským průplavem. Celý tunel je 

přes 50 kilometrů dlouhý, z čehož 38 kilometrů vede pod mořským dnem. Představa 
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několika desítek metrů vody nad sebou některým naháněla husí kůži, ale naštěstí jsme 

se po 35 minutách vynořili a již po souši pokračovali domů. Po celou dobu nás 

provázelo skutečně typické počasí, které se nám předvedlo přímo po anglicku – během 

jednoho dne zvládlo téměř všechna roční období. 

Obohaceni o množství nových poznatků, zkušeností a nezapomenutelných zážitků 

týkajících se nejen samotné Anglie, ale i anglických domácností a konverzace 

v rodinách jsme opustili pohádkovou ostrovní monarchii a zamířili domů.                                                                 

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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Studentský parlament Gymnázia Uničov v Evropském 
parlamentu 

 

Studenti Gymnázia Uničov mají už několik let svůj školní parlament. Tvoří jej více než 

tři desítky žáků zastupujících všechny třídy školy. „Poslanci“ na pravidelných 

zasedáních projednávají nejrůznější záležitosti týkající se života na gymnáziu a 

projednané návrhy pak předkládají k posouzení vedení školy. Parlament také 

organizuje celou řadu různorodých aktivit od besed přes sběr papíru až po maškarní 

dny či akce na podporu uničovského kina. Tento projekt prakticky dokazuje, že 

studenti nemusejí být jen pasivními „návštěvníky“ své školy, ale že se mohou účinně 

spolupodílet na formování její tváře. 

Nejaktivnějším členům Studentského parlamentu Gymnázia Uničov se v říjnu letošního 

roku naskytla možnost navštívit vrcholnou parlamentní instituci Evropské unie. Na 

pozvání europoslance Jana Březiny zamířilo devět gymnazistů společně 

s koordinátorem studentského parlamentu Radimem Chmelíkem do Bruselu, aby se tu 

seznámili s fungováním Evropského parlamentu. 

Čtyřdenní exkurze studentům odkryla nejrůznější stránky práce europoslanců. Kromě 

přednášky o chodu europarlamentu absolvovali také prohlídku jeho budov, oběd 

v parlamentní jídelně a nezbytné fotografování u vlajek členských států. Nový pohled 

na vývoj Evropské unie jim otevřela návštěva Parlamentária - moderního muzea 

věnovaného evropské integraci. 

Kromě Evropského parlamentu věnovali studenti svůj čas také prohlídce Bruselu, 

především historickému jádru města včetně nádherného Grand Place, kde byli vedle 

gotické radnice uchváceni především spoustou obchůdků s belgickými pralinkami a 

jinými čokoládovými pochoutkami. Nezapomenutelným zážitkem poté byla večeře 

v útulné restauraci s hudebním doprovodem v podobě českých lidovek. V dalších 

dnech se studenti seznámili také se starobylými Bruggami a na zpáteční cestě se 

zastavili i na břehu Severního moře. 

 

Vojtěch Janoušek a Klára Šulová – členové Studentského parlamentu Gymnázia Uničov  
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Gymnázium Uničov úspěšné v 35. ročníku SOČ 

 

 
Letošní ročník Středoškolské odborné činnosti vyvrcholil celostátní přehlídkou na 

Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V osmnácti oborech se tam 

představilo téměř 300 soutěžních prací. 

 

Pro naši školu je velkou ctí, že jsme již potřetí za sebou měli na této prestižní akci 

několikanásobné zastoupení. 

 

V oboru Historie nás reprezentovala letošní úspěšná maturantka Katka Šindelářová. Její 

práce Rodina Krestýnova a obec Šumvald v době kolektivizace byla oceněna osmým 

místem. 

V oboru Ochrana a tvorba životního prostředí představili porotě svoji práci Radim 

Lukas a Jakub Jurník, taktéž letošní maturanti. Nepodařilo se jim sice obhájit loňské 

stříbro Dobry Malíkové v tomto oboru, ale i tak je 12. místo za práci na téma Spalování 

tuhých biopaliv velkým úspěchem. Kompletní výsledková listina celostátní přehlídky je 

k dispozici na adrese http://www.soc.cz/zname-jiz-viteze. 

 

Shrneme-li účast studentů Gymnázia Uničov v letošním ročníku, dojdeme k těmto 

číslům: školního kola se zúčastnilo 7 prací, všechny postoupily do kola okresního. 

V něm 2 práce ve svých oborech zvítězily a hned 6 jich postoupilo do kola krajského. 

V krajském kole jedna práce zvítězila a dvě postoupily do celostátního. No a výsledky 

celostátního kola už znáte. 

 

Ještě jednou na tomto místě děkujeme všem studentům, kteří naši školu v letošním 

ročníku soutěže soutěží tak skvěle reprezentovali, a všem pedagogům, kteří jejich práce 

vedli.  

 

Těšíme se na další úspěchy ve školním roce 2013/2014. 

 

 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soc.cz/zname-jiz-viteze
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Na gymnáziu zkoumají, jak šetřit energiemi 

 

 
Uničovští gymnazisté se zapojili do mezinárodního projektu středoškolských studentů 

zaměřeného na energetické úspory.  

 

Jako první se v rámci tohoto projektu velmi úspěšně prezentoval v minulém školním 

roce Petr Havlíček se svou prací Pěstování rychle rostoucí dřeviny topolu japonského a jeho 

využití jako alternativního zdroje energie v Bělorusku. 

 

V tomto školním roce se do projektu zapojily hned dvě skupiny našich studentů. Jakub 

Jurník a Radim Lukas se zabývali využitím biomasy jako paliva. Kristýna Grobelná, 

David Kacr a Pavel Schovánek se zaměřili na možné energetické využití odpadu a 

hlavně odpadních plastů na Uničovsku. Svým výzkumem zjistili, že v loňském roce 

vyprodukovali obyvatelé Uničova a přilehlých obcí 4 344 tun odpadu, z nichž celých 

150 tun tvořily plasty. Každý obyvatel Uničovska tedy ročně vysype do popelnic a 

kontejnerů asi 382 kg odpadu (z toho 13 kg plastů). Plasty představují asi 

30,5% z množství tříděných odpadů, ale jako energetický zdroj se v naší republice 

téměř nevyužívají. Pokud by se energeticky zhodnotil plastový odpad vyprodukovaný 

obyvateli našeho města a okolí za pouhý jeden rok, pak by např. menší rodinný dům 

mohl svítit všemi žárovkami 24 hodin denně přibližně 165 let. 

 

Členové výzkumného týmu uskutečnili spolu s dalšími studenty gymnázia ve škole 

malý projekt, ve kterém si ověřili, že množství vytříděných plastů za určité období 

skutečně odpovídá (po zhodnocení všech faktorů) hodnotě dosažené obyvateli 

Uničova. Nakonec uspořádali ve škole besedu s mladšími žáky, aby je seznámili s 

lepším tříděním a možným zhodnocováním odpadu. 

 

Díky podpoře Visegrádského fondu strávila trojice studentů zapojených do tohoto 

projektu týden ve Středisku ekologické výchovy Brno Kaprálův mlýn, které po 

provedené rekonstrukci splňuje parametry budovy s ekologicky šetrným provozem.  

Zde také prezentovali výsledky svých prací společně se studenty z Běloruska, Polska a 

Slovenska. Organizátoři celého týdne je detailně seznámili s fungováním ekologického 

střediska a nechali je vytvořit návrh vlastního ekologického domu. Také je provedli 

oblastí Moravského krasu, kde je čekala návštěva propasti Macocha a Punkevních 

jeskyní. Týden potom zakončili lekcí aquazorbingu. 

 

 

 

Kristýna Grobelná, Gymnázium Uničov 
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Ocenění společností SCIO pro naše studenty 
 
 

Naše škola se každoročně zapojuje do evaluačních projektů společnosti SCIO 

(Stonožka, KEA, Vektor) a je také držitelem několika zlatých a stříbrných certifikátů. 

Zatím posledním počinem v této oblasti bylo testování 7. tříd ZŠ a odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a 

matematiky na jaře roku 2013. 

Je velmi potěšující, že mezi nejlepšími testovanými žáky v Olomouckém kraji figurují 

hned tři zástupci sekundy Gymnázia Uničov. Petr Bahounek měl nejlepší výsledek 

v testu OSP, Tereza Pavlů v testu z českého jazyka a Lubomír Smrček v testu 

z matematiky.  

Společnost SCIO pak naší škole udělila certifikát Pečujeme o vzdělávání, který je dalším 

z dokladů kvalitní práce s talentovanými žáky na Gymnáziu Uničov. 
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Mezinárodní úspěchy našich oktavánů 
 
Absolventka Gymnázia Uničov Zuzka Krejčí (maturitní ročník 2013) přidala k dlouhé 

řadě svých úspěchů nedávno další. Na mezinárodní soutěži v Moskvě „O Rusku 

rusky“ získala první místo a opět tak skvěle reprezentovala školu.  

Totéž platí pro jejího spolužáka z oktávy 2012/2013 Čeňka Škardu, který získal ocenění 

v oboru matematika v prestižní soutěži Expo Science Amavet 2013. 
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Talent Olomouckého kraje 2012 
 

 

Již sedmým rokem probíhá akce Talent Olomouckého kraje, ve které získají ocenění 

nejlepší žáci a studenti, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských, ústředních a 

mezinárodních kolech soutěží a přehlídek. Tato akce je podpořena také přidělením 

finančních prostředků z krajského rozpočtu na nákup učebních pomůcek či na úhradu 

nákladů souvisejících s účastí žáka či studenta v různých soutěžích. Letos počtvrté se 

do soutěže mohly zapojit i školy a školská zařízení.  

Talent Olomouckého kraje se uděluje ve dvou věkových kategoriích, a to v kategorii 

žáci a studenti druhého stupně základních škol a prvního až čtvrtého ročníků 

víceletých gymnázií a v kategorii studenti středních škol a pátého až osmého ročníků 

víceletých gymnázií. Ocenění se uděluje v pěti oborech: humanitním, přírodovědném, 

technickém, uměleckém a sportovním.  

V roce 2012 se naše gymnázium umístilo v této soutěži škol v Olomouckém kraji na 

skvělém druhém místě! 
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Den učitelů naruby 
 

Na gymnáziu v Uničově bylo jeden březnový den roku 2013 všechno tak trochu 

naopak. Studenti se rozhodli dát svým učitelům k svátku opravdu netradiční dárek. 

Rozdělili si totiž všechny vyučovací hodiny, třídy a předměty a celý den odučili sami! 

Samozřejmě se předem pečlivě připravili a učitelé jim pomohli hodiny sestavit, aby se 

pak sami posadili k ostatním žákům a naslouchali výkladu svého studenta, nyní 

učitele. Všichni noví mladí učitelé získali hodinou v opačné roli velmi cennou 

zkušenost a poznali, že učitelské povolání skýtá mnohá úskalí, o kterých neměli ani 

tušení.  

Za celý vydařený den patří poděkování Studentskému parlamentu Gymnázia Uničov. 
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Hadí tkaničky 
 

 

Jak uvázat mašličku? 

Povím ti to, Pepíčku. 

Za tkaničky zataháš, 

tím dva hady v ruce máš. 

 

Pak z nich křížek uděláš –  

- tkaničkový most už znáš. 

A teď znovu zataháš, 

takže hady kratší máš. 

 

Z  jednoho ouško vytvoříš 

a druhým hadem ho obtočíš. 

Však ouško přitom pevně prsty drž! 

Pak  jej opatrně pouštěj 

a dírkou na palec 

smyčku z druhého hada tam pomalu vnes. 

 

Teď už víš, že mašlička není věda, 

a zvládneš to i bez děda Vševěda. 

 

 

 

 

Markéta Opichalová, prima 
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Seznam žáků ve školním roce 2012/2013 
 

 

 

Třída:   1.A 

Třídní:   Mgr. Iveta Novotná   

Zdeněk Bartoněk 

Nina Boychenko 

Maksym Bortnykov 

Anna Gáliková 

Kateřina Méblová 

Anna Havlíčková 

Michaela  Hübnerová 

Alina Jurcanu 

Jiří Kamler 

Denis Kipritidis 

Žaneta  Klementová 

Eva Navrátilová 

 

 

 

 

Veronika Nguyenová 

Gabriela Procházková 

Yana Rudenská 

Kamila Semeníková 

Olena Shtotska 

Jiří Šincl 

Jana Šlosarová 

Nikola Tejkalová 

Petra  Kantorová 

  

  

 

 

 

 

 

 

Třída:   2.A 

Třídní učitel:  Mgr. Helena Staruchová 

Tetyana Boychenko 

Nikola Brodská 

Jana Heinzová 

Vladimír Horn 

Tereza Hromádková 

Michal Hybrant 

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 
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Třída:   3.A 

Třídní učitel:  Mgr. Světlana Kropáčová 

Kristýna Adamová 

Adéla Blažková 

Petra Hiklová 

Martina Hloupá 

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 

  

  

  
 

 

 

 

Třída:   4.A 

Třídní učitel:  Mgr. Aleš Langer 

Miloš Bajaník 

Václav Crhonek 

Kristýna Grobelná 

Hana Hyánková 

David Hýbl 

Jakub Jurník 

David Kacr 

Alžběta Kallerová 

Přemysl Král 

Miroslav Kyselý 

Radim Lukas 

Barbora Maňásková 

Pavlína Mniazgová 

Filip Novák 

Žaneta Nováková 

  
 

 
 

Martina Ošťádalová 

Adam Petřík 

Petr Ptáček 

Martin Richter 

Lenka Rýznarová 

Pavel Schovánek 

Anna Sokolová 

Nikola Šimková 

Kateřina Šindelářová 

Marie Vařeková 

Lenka Vavrdová 

Radek Veselka 

Eva Vogelová 

Jakub Vozar 

Monika Vránová 

Nina Zivčáková 
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Třída:   Prima 

Třídní:  RNDr. Zuzana Kopečná Voglová 

  

Lucie Axmanová 

Libor Cinegr 

Martina Demelová 

Matyáš Dittrich 

Petra Gajdošíková 

Filip Habáň 

Kvido Hron 

Sibyla Kallerová 

Tomáš Klaban 

Nikola Kobzová 

Pavel Konupka 

Eliška Mádrová 

Karolína Melovská 

Natálie Michalíková 

Martina Niklová 
 

  

Markéta Opichalová 

Jan Polách 

Jan Poštulka 

Roman Puda 

Martina Rybová 

Petra Slezáková 

Kateřina Sochová 

Julie Šenková 

Hana Šlosarová 

Žofie Vitešníková 

Tereza Vorlová 

Žofie Zdražilová 

Eva Zouharová 

  

 
 

 
 

Třída:   Sekunda 

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 

Anna Trávníčková 

Monika Vaníčková 

Josef Veselík 

Markéta Vyroubalová 
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Třída:   Tercie 

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:   Kvarta 

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 

Lucie Suchá 

Nikola Šemberová 

Nikola Šimčíková 

Dominika Šmoldasová 

Karolína Špičková 

Matěj Unzeitig 

Eva Veselíková 

Eliška Záhorová 

Markéta Zouharová 
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Třída:   Kvinta 

Třídní učitel:  Mgr. Radim Chmelík 

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  Romancová 

Dominik  Rössl 

Gabriela  Rozehnalová 

Tomáš  Siřinek 

Jan  Spurný 

Radek  Strašil 

Gabriela  Strašilová 

Monika  Šenková 

Šárka  Šenková 

Karel  Šotola 

Ondřej  Vachutka 

  
 

 

 

Třída:   Sexta 

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:   Septima 

Třídní učitel:  Mgr. Eva Vachutková 

Jakub Barna 

Matouš Cigánek   

Ladislav Drábek   

Tomáš Heřmanovský  

Vojtěch Janoušek   

Matěj Konečný   

Vladimír Konrád  

Veronika Košťálová  

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  

Štěpán Unzeitig  

Sabina Urbášková  

Jiří Všetula    

Matěj Vyhnánek   

   

 

 

 

Třída:   Oktáva 

Třídní:   Mgr. Milan Kux 

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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Sponzoři plesu Gymnázia Uničov 2013 
 
 

1. ADV – agentura Martin Červinka Uničov 

2. Babička Pavlíková Bystré u Poličky  

3. Bláhová Dagmar Ostrava 

4. Bősová Jana Břevenec  

5. Buxbaum Martin Drogerie Teta Uničov  

6. Carman Uničov   

7. Darka Kuba Uničov  

8. Drogerie Šumvald, Ing. Krestýn Jiří a Krestýnová Marie 

9. Elasko Uničov  

10. Hanákovi Troubelice  

11. Hýbl Pavel Ranč Čimba Úsov  

12. Kacrovi Uničov  

13. Kaller Leoš Šumvald  

14. Kamtrans, s.r.o. Medlov 

15. Klíčová Pavlína – Kosmetika Uničov  

16. Knihkupectví Mikutová Miroslava Uničov  

17. Kohoutová Radka Uničov  

18. Komfort Uničov 

19. Král Přemysl Střelice  

20. Kyselá Marta Šumvald  

21. Léčebná rehabilitace Pluskalová Pavlína Olomouc 

22. Linqua Centrum jazyková škola Olomouc  

23. Masáže Havlíček Petr Uničov  

24. Mgr. Kux Milan Troubelice  

25. Mgr. Trávníčková Soňa Nová Hradečná  

26. Muzeum umění Olomouc  

27. Noen a.s. Uničov  

28. Novotný Milan Olomouc  
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29. Prodejna Šindelářová Uničov 

30. Rema UH Medlov  

31. Richter Martin Oskava  

32. Rodina Vavrdova Střelice  

33. Říhová Iveta Paseka  

34. Schovánek Pavel Libina  

35. SRPŠ Gymnázium Uničov  

36. Stavebniny Avant Uničov 

37. Studenti 4.A Gymnázia Uničov (Rýznarová, Crhonek, Vránová)  

38. Sweet Gracie, s.r.o. Vsetín  

39. Škardovi Paseka  

40. Tedox, s.r.o. Březina  

41. Vinotéka Holcovi Dlouhá Loučka 

42. Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova 

43. Zverifit Babice  

 

 

 


