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Slovo úvodem 
 

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

roku 2014-2015) 

 

 

Konec každého roku, ten školní nevyjímaje, vždycky vybízí k bilancování a k dělání 

všelijakých předsevzetí do roku dalšího. Nejprve mi dovolte pár čísel vypovídajících 

o prospěchu a absenci našich žáků. 

Z celkového počtu 287 žáků ve druhém pololetí celkem 116 prospělo s vyznamenáním 

(to je 40 %), z nich ještě 32 mělo samé jedničky, 157 prospělo, 7 neprospělo a 4 nebyli 

klasifikováni. Nejlepší třídou podle prospěchu se stala prima (průměr 1,23), na dalších 

místech se umístily sekunda (1,42) a tercie (1,57). Nejhorší v prospěchu byla 2.A 

s průměrem 2,02. Nejmenší absenci ze všech tříd měla sekunda (průměr na žáka 48 

hodin), nejhorší v absenci byla sexta (průměr 101 hodin). 

O kvalitě výuky a tedy i učitelského sboru svědčí řada úspěchů našich studentů 

v nejrůznějších soutěžích a olympiádách. Pokusím se nyní jmenovat a vyzdvihnout ty 

nejúspěšnější z nich. 

Jsem rád, že mohu začít už od našich nejmladších. Primán Štěpán Ptáčník zvítězil 

v okresním kole zeměpisné olympiády. Totéž v jiné kategorii se podařilo sekundánovi 

Josefu Antesovi, který k tomu přidal ještě druhé místo v okresním kole matematické 

olympiády. V sekundě nám rostou ještě další dvě výrazné osobnosti, oba Jakubové. 

Kuba Hladiš si hravě poradil s velkou konkurencí v okresním kole konverzační soutěže 

v angličtině a Kuba Salaj získal druhé místo v Archimediádě. Celá sekunda se pak 

zúčastnila natáčení televizní soutěže Bludiště. Smíšené družstvo tercie a kvarty nás pak 

reprezentovalo v další televizní soutěži s názvem Aréna mozků, svalů a dovedností. 

Kolektiv žáků tercie zaznamenal výrazný úspěch v celostátním kole výtvarné soutěže 

Evropa ve škole. Tím se už dostávám ke kvartě, která letos zaznamenala úspěchy 

hlavně na sportovních kolbištích, ale nejen na nich. Družstvo chlapců pod vedením 

kapitána Štěpána Červeného bylo skvělé v košíkové, florbale, ve fotbale i v házené a 

úspěšně postupovalo sítem okrskových, okresních i krajských kol. Kromě sportu se ale 

kvarta blýskla také divadelním představením v ruštině, se kterým postoupila až do 

celostátního finále soutěže Puškinův památník. Anna Konečná a Markéta Vyroubalová 

se zúčastnily celostátního kola literární soutěže Daniel. Z kvarty bych rád zmínil ještě 

Petra Bahounka, jemuž se podařilo dosáhnout druhého nejlepšího výsledku 

v Olomouckém kraji v testování obecných studijních předpokladů společnosti SCIO.  

Ze studentů vyššího gymnázia zaslouží ocenění především naši SOČkaři. Tak se říká 

těm, kteří obětují obrovské množství volného času sepisování odborné práce, kterou 

pak obhajují před porotami školního, okresního, krajského a celostátního kola 

Středoškolské odborné činnosti. V této nejprestižnější soutěži ze všech zaznamenává 

naše gymnázium tradičně velké úspěchy a nejinak tomu bylo letos. Denisa Navrátilová, 

Radek Strašil, Gabriela Strašilová, Monika Šenková a Kristýna Romancová – to jsou 

jména těch, kteří zvítězili v okresních i krajských kolech a reprezentovali nás i na 

celostátní přehlídce SOČ v Praze. Tam se až na krásné páté místo prosadil Radek Strašil 
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se svojí prací o historii řádu německých rytířů. Družstvo studentů vyššího gymnázia 

úspěšně postupovalo astronomickou soutěží a na okresní úrovni zvítězilo. 

V ekonomicko manažerské olympiádě nás reprezentovali Šárka Šenková a Karel 

Kramář, kteří se dostali až do celostátního finále. Jirka Dorušák obsadil bronzovou 

příčku v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce a Michaela Štenclová 

zase v okresním kole olympiády v českém jazyce.  

K žádoucímu zviditelnění naší školy přispěly také dvě studentky třetího ročníku. Jana 

Šlosarová uspořádala v Uničově vernisáž svých fotografií a Nina Boichenko postoupila 

do velkého finále soutěže Miss Olomouckého kraje.  

Všem, kteří se během roku zapojili do některé ze soutěží, i těm, co nebyli úspěšní, 

děkuji za reprezentaci naší školy. 

Velké uznání zaslouží studenti i pedagogové za výsledky letošních státních maturit. 

Stoprocentní úspěšností v nich se může pochlubit opravdu málo středních škol. Chtěl 

bych na tomto místě vyzdvihnout také skvělé výsledky našich prvních dvou 

maturantek z Ukrajiny a myslím, že všichni naši ukrajinští studenti zaslouží náš obdiv 

a velké uznání. 

V školním roce 2014-2015 se naše gymnázium zapojilo do dvou projektů. První se 

jmenoval Experimenty k rozvoji fyzikálního myšlení s podtitulem Roboti místo 

laboratoře a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem. Tento projekt umožnil 

žákům nižšího i vyššího gymnázia navštěvovat nepovinný předmět Robotické vnímání 

světa, realizovat exkurze na několika špičkových výzkumných pracovištích, besedy na 

atraktivní témata a přinesl řadu dalších pozitivních efektů. 

Druhým projektem byla Hudba bez hranic II, kde šlo o výměnný pobyt s partnerskou 

školou v jihoněmeckém Laichingenu. Této akce se zúčastnili členové školního orchestru 

a projekt vyvrcholil společným koncertem s mladými hudebníky z Německa. 

V průběhu tohoto školního roku se podařilo zorganizovat také několik zajímavých 

přednášek a besed. Vedle již zmíněných fyzikálních přednášek jmenujme setkání 

s válečným veteránem Karlem Klinovským, besedu s europoslancem Svobodou, cyklus 

přednášek na téma digitální demence či workshopy v rámci projektu Láska beze 

strachu.  

Nejen hudebně nadaní studenti měli letos možnost vycestovat se svojí školou do 

zahraničí. Hned v říjnu odletěla skupina současných i bývalých studentů za životními 

zážitky až do New Yorku a v dubnu se autobus s našimi gymnazisty vypravil na 

poznávací zájezd od Itálie. Obě tyto akce byly velmi vydařené a fotky a videa z nich se 

staly hitem našeho školního webu i profilu na sociální síti. 

V rámci posilování demokratického klimatu naší školy bych chtěl na straně úspěchů 

zmínit ještě celoroční činnost studentského parlamentu, který se scházel na 

pravidelných schůzkách, přinášel podněty vedení školy, a podařilo se mu navázat 

spolupráci i se zastupitelstvem města Uničova. Především však jeho členové 

zorganizovali řadu oblíbených akcí – jmenujme například Maškarní dny, Den učitelů 

naruby, Koncert popových a rockových písní, výstavy ve školní galerii Upside Down 

s vernisážemi Karolíny Maškové a Lucie Poláškové či tradiční a skvělou grill party. 

Dovolte mi, abych všem aktivním členům studentského parlamentu a jeho 

koordinátorovi Radimu Chmelíkovi za všechny tyto akce upřímně poděkoval.  
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Když už jsme u různých akcí pro studenty i veřejnost, které každoročně obohacují a 

zpestřují školní život, zdá se mi, že z hlediska jejich počtu se řadíme na úplnou špičku 

mezi konkurencí a z hlediska jejich kvality pořád stoupáme vzhůru. Připomeňme si 

nápady hýřící Den otevřených dveří spojený s Mikulášským jarmarkem, téměř 

profesionálními uměleckými výkony nabitou Studentskou lyru, nevšední zážitek z 

vánočního koncertu školního pěveckého sboru a orchestru, reprezentační ples 

gymnázia, Majáles, sportovní den nebo slavnostní ceremoniál předávání maturitních 

vysvědčení úspěšným absolventům. To je výčet, který nám může většina škol pouze 

závidět.  

Je také potřeba říct, že organizace těchto akcí není zrovna jednoduchá, a proto patří 

všem obětavým kolegům pedagogům velký dík za to, jak dobře tyto akce připravili a 

jak dobrou reklamu nám tím zajistili. 

Závěrem můžeme oprávněně konstatovat, že školní rok 2014/15 byl úspěšným rokem. 

Přeji nám všem, aby neméně úspěšný byl i ten nadcházející. K tomu bude nutné 

načerpat nové síly a pořádně si odpočinout, proto bych chtěl všem kantorům, 

zaměstnancům školy i studentům popřát krásné, pohodové a pokud možno slunečné 

prázdniny. 
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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. 2015): 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: 

Jana Poštulková, předsedkyně 

Dagmar Balcárková 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Eva Vašíčková 

Mgr. Aleš Langer 

 

Zástupci zřizovatele: 

Ing. Vladislav Vlasák  

Mgr. Martin Mikulík 
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Charakteristika školy a organizace školního roku 2014/2015 
 

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. 6 platné od 1. 9. 2014) 

 

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

osmiletého gymnázia platného od 1. 9. 2009 (ve znění aktualizace č. 5 platné od 1. 9. 

2014) 

 

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. 5 platné od 1. 9. 2014) 

 

 

 

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

uskutečňuje pomocí volitelných předmětů. 
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Struktura volitelných předmětů 
 

 

 

3.A, VII. 1. volitelný předmět Seminář z matematiky, Programování,       

               Seminář z chemie, Společenskovědní 

               seminář, Anglická konverzace,  

               Německá konverzace, Španělský jazyk 

 

 2. volitelný předmět Seminář z fyziky, Seminář z biologie,          

            Základy ekonomie, Dějepisný seminář,

               Deskriptivní geometrie, Latina 

               

 

              

            

 

4.A, VIII. 1. volitelný předmět Seminář z matematiky, Programování,       

               Seminář z chemie, Společenskovědní 

               seminář, Anglická konverzace,  

               Německá konverzace, Španělský jazyk 

 

 2. volitelný předmět Seminář z fyziky, Seminář z biologie,          

            Základy ekonomie, Dějepisný seminář,

               Deskriptivní geometrie, Latina 

               

 3. volitelný předmět Seminář z matematiky, Deskriptivní        

            geometrie, Společenskovědní seminář,  

            Seminář ze zeměpisu, Anglická  

            konverzace, Aplikovaná informatika a  

            VT 
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Nepovinné předměty a zájmové aktivity  
 

 

Robotické vnímání světa I.  

– pro nižší gymnázium (výběr), 2 hodiny týdně dle harmonogramu, výuka probíhá 

v rámci projektu OPVK Experimenty k rozvoji fyzikálního myšlení   

  

 

Robotické vnímání světa II.  

– pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium (výběr), 2 hodiny 

týdně dle harmonogramu, výuka probíhá v rámci projektu OPVK Experimenty 

k rozvoji fyzikálního myšlení     

 

 

Přehled nabízených zájmových aktivit: 

 

Zábavná matematika 

Ekologický kroužek 

Český jazyk pro cizince 

Sborový zpěv 

Sportovní hry 
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Učební plán 2014/2015 
 

  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 4 4 4 4 4 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 4 4 4 4 4 4 

F 2 2+1/2 2+1/2 2+1/2 2+1 2 2+1/2 2 2+1 2 2+1/2 2 

Ch 0 2 2+1/2 2+1/2 2+1/2 2+1/2 2+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 1 2 1 0 1 

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 0 3 0 0 0 3 

                          

Nepov.2  2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 

                          

                          

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. 
2 Robotické vnímání světa I. a II. – výběr ze tříd, výuka probíhá 2 hod. týdně dle 

harmonogramu, v rámci projektu OPVK Experimenty k rozvoji fyzikálního myšlení 

 

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

koordinátor ŠVP 

3 Ba Mgr. Lubomír Balcárek M - Bi - IVT   metodik ICT 

4 Dk Mgr. Drahomíra Drlíková Č – NJ VII  předseda PK ČJ  

5 Ch Mgr., Ph.D. Radim Chmelík ZSV – NJ VII. školní metodik prevence  

6 Ko Mgr. Miroslav Komsa F – IVT IV. předseda PK F 

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

8 Kr Mgr. Světlana Kropáčová Č – Ag    

9 Kb Mgr. Vladimír Kubíček TV   předseda PK TV 

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

11 Kx Mgr. Milan Kux F – IVT  
 předseda PK IVT, 

správce sítě 

12 Lg Mgr. Aleš Langer Č – D 2.A  předseda PK D 

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

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

15 No Mgr. Iveta Novotná Č - Fr 3.A předseda PK FJ,LA 

16 Po Mgr. Martina Poláchová Bi - TV II.  

17 Rb PaedDr. Marta Rábková Č - HV    

18 Sl Mgr. Hana Slavíková Ag - Č 1.A  

19 St Mgr. Helena Staruchová Ag - F - Ch 4.A   

20 Sš Mgr. Gabriela Strašilová Bi - Z - RJ V. 
předseda PK Bi + Z 

koordinátor EVVO 

21 T Mgr. Karel Tesař M - F  VIII.   

22 Vn Mgr. Martin  Váňa D – Z - La    

23 Vš Mgr. Eva Vašíčková TV     

24 Vg RNDr. Zuzana 
Kopečná 

Voglová 
M - F III. předseda PK M 

25 Zr Mgr. et Mgr. Jana Zorková Č – ZSV I. výchovný poradce 
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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. Pavel Hodulák  správce TV haly DPČ 

4. Jaroslav Šlancar  školník-údržbář 1 

5. Kateřina Bajerová  uklízečka  0,6 

6. Pavla Navrátilová  uklízečka  0,85 

7. Lenka Hübnerová  uklízečka  0,85 

8. Karla Hybrantová uklízečka 0,75 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
ve školním roce 2014/2015 

 

Přehled akcí DVPP: 

 

Datum Pořadatel Jméno Téma 

6.-8.10. 

2014 

Cumputer 

Agency Brno Kux Milan 

MS WINDOWS server 2012 pro 

pedagogy 

11.12.2014 

AVDO 

Olomouc Riedl Roman Aktuální změny v právních předpisech 

4.11.2014 

KÚ 

Olomouc Strašilová Gabriela 

Krajská konference environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty 

18.11.2014 

METODICA, 

Brno Kubíčková Věra Simulační hry v cizím jazyce 

18.11.2014 

METODICA, 

Brno Staruchová Helena Simulační hry v cizím jazyce 

28.11.2014 Descartes Slavíková Hana Soutěže a hry v hodinách angličtiny 

17.2.2015 Descartes Strašilová Gabriela J Asie a Indie - region paradoxů 

6.1.2015 

NIDV 

Olomouc Zorková Jana 

NM - Hodnotitel písemných prací - ČJ a 

literatura 

5.2.2015 

AVDO 

Olomouc Riedl Roman 

Přijímací řízení do škol a školských 

zařízení v roce 2015 

31.3.2015 

AVDO 

Olomouc Riedl Roman 

Novela školského zákona a problémy 

při řízení školy 

16.3.2015 Descartes Novotná Iveta Mluvím, mluvíš - mluvíme? 

13.4.2015 Descartes Poláchová Martina Nebojme se mikrobů 

16.4.2015 Descartes 

Kopečná Voglová 

Zuzana 

Práce s chybou ve vyučování 

matematice 

20.1.2015 

NIDV 

Olomouc Zorková Jana 

NM - Hodnotitel písemných prací - ČJ a 

literatura 

20.4.2015 Descartes Zorková Jana Duchovní systémy Asie 

24.4.2015 

KIC Nový 

Jičín Staruchová Helena Výuka AJ s podporou ICT 

 

Celkové náklady na DVPP ve školním roce 2014/2015 činily 21 054 Kč. 
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Hospodaření školy 
 

V uvedeném období bylo hospodaření školy zaměřené na splnění požadavku 

vyrovnaného rozpočtu. V roce 2014 byla ukončena realizace zateplení budov v areálu 

Gymnázia.  K dofinancování potřeb, které nejsou kryty z prostředků zřizovatele, a 

k rozvoji své činnosti využívá škola finanční prostředky získané pomocí grantů, 

projektů a dále prostředky získané z pronájmu víceúčelové haly v rámci své doplňkové 

činnosti. 

 

Hospodaření má v posledních letech ustálený charakter. 

 

 

Náklady na školní rok 2014/2015 

 

Celkové náklady od 1. 9. 2014 – 31. 12. 2014 6.317.427 Kč 

- z toho mzdové 3.312.200 Kč 

- z toho sociální + zdravotní pojištění 1.096.073 Kč 

- z toho odvody na FKSP      37.147 Kč 

 

 

 

Celkové náklady od 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 7.590.072 Kč 

- z toho mzdové 4.693.830 Kč 

- z toho sociální + zdravotní pojištění 1.525.147 Kč 

- z toho odvody na FKSP      41.735 Kč 

 

Všechny přidělené prostředky byly vyčerpány, a to v souladu se závaznými ukazateli.  
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Časový plán školního roku 2014/2015 
 

 

Září:   1.9. - zahájení školního roku 

   1.9. - 5.9. - písemné zkoušky společné části MZ na spádové škole 

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

 4.9. - 14:15 - burza učebnic - učebna č.7 (Sz) 

 8.9. – 12.9. – kurz angl. jazyka pro nižší gymnázium 

   12.9. - 8:00 - maturitní zkoušky - učebna č. 13 

   12.9. - osvobození a úlevy z TV, ZPS 

 

     

Říjen: 1.10. - 3.10. - literární a historická exkurze Praha - 4.A, VIII (St, Dk, 

T) 

   6.10. – 10.10 - výměnný pobyt Laichingen 

   23.10. – 29.10. – poznávací a jazyková exkurze New York 

 28.10. - státní svátek 

 27.10. - 29.10. - podzimní prázdniny 

 30.10.-31.10. ředitelské volno 

 

Další akce:  exkurze čistírna odpadních vod – II 

   Planetárium Brno – 1.A, V  (Sš, Vn) 

   P-centrum Olomouc – I  (Ch) 

    

Listopad:  6.11. - GAUDEAMUS Brno - maturitní ročníky  

12.11. - do 12:00 - zapsat hodnocení žáků za 1. čtvrtletí do iškoly 

   13.11. - 14:10 - hodnotící porada 

           - 16:00 - plenární schůze SRPŠ + třídní schůzky, 

informace mat. ročníkům (Zr) 

 do 14.11. - odevzdat přihlášky na umělecké VŠ - Mgr. Zorková 

 26.11. - 27.11. - SCHOLARIS Olomouc - prezentace středních škol  

 

Další akce:  Den díkůvzdání            

 

Prosinec: do 1.12. - přihlášky žáků řediteli školy ke společné i profilové části 

maturitní zkoušky 

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

 4.12. - 17:00 - Vánoční koncert v Koncertní síni (Lt, Rb) 

 8.12. - 14:00 - 18:00 - Den otevřených dveří, vánoční jarmark 

          - 16:00 - informační beseda o studiu na Gymnáziu 

v Uničově 

 12.12. - inventarizační soupisy 

 17.12 - nácvik na Studentskou lyru - 4. roč. 

18.12. - závěr kalendářního roku (T, Ko, Kx) 
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18.12. - Studentská lyra  

19.12. – ředitelské volno 

22.12. - 2.1. - vánoční prázdniny 

 

 

Leden:  4.1. - 10.1. - LVK Kunčice - II, V, 1.A 

 5.1. - zahájení výuky 

   19.1. - do 16:00 - vyplnit klasifikační archy 

 22.1. - 14:10 - klasifikační porada (pololetní) 

 27.1. - do 10:00 - vysvědčení k podpisu 

 29.1. - předávání vysvědčení 

 30.1. - pololetní prázdniny 

 

Další akce:  konverzační soutěž Ag  

 

Únor:   9.2. - 15.2. jarní prázdniny 

   do 20.2. - odevzdat zbývající přihlášky na VŠ (Mgr. Zorková) 

   27.2. - ples SRPŠ v 19:00 hod. 

 

Další akce:  Teoretické ústavy UP Olomouc - BS (Sš, Po)  

 

Březen:  27.3. - 14:30 - oslava Dne učitelů (Kv, Kb, Vš) 

 

 

Duben:    2.4. - 3.4. - velikonoční prázdniny 

 6.4. - Velikonoční pondělí 

   15.4. - přijímací zkoušky do čtyřletého studia (1. kolo) 

 16.4. - přijímací zkoušky do osmiletého studia (1. kolo) 

22.4. - do 14:00 zapsat klasifikaci ve 4.A, VIII do iškoly, zapsat 

hodnocení žáků za 3. čtvrtletí do iškoly   

 23.4. - 14:10 -  klasifikační porada 4.A, VIII a hodnotící porada 

            16:00 - třídní schůzky 

 do 24.4. - odevzdat maturitní otázky profilové části 

   21.4. – 1.5. - Řím - kulturně historická exkurze (Lg, Vn) 

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

 

 

Květen:  11.5. - 15.5. - studijní volno 4.A, VIII 

18.5. - 21.5. - ústní maturitní zkoušky společné i profilové části - 

4.A, VIII 

 

Další akce:  Arcidiecézní muzeum Olomouc - VI, 2.A (Kv) 
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Červen:   3.6. -  generální zkouška orchestru v Koncertní síni (Lt) 

 3.6. - 16:00 - předávání maturitních vysvědčení v Koncertní síni 

 8.6. - 12.6. - STK Kunčice - 3.A, VII 

 15.6. - 16:00 - informativní schůzka s rodiči budoucích studentů 

1.A a I 

 17.6. - do 12:00 – zapsat výslednou klasifikaci do iškoly  

 22.6. - odevzdání učebnic nižšího gymnázia 

 22.6. - 12:30 - klasifikační porada 

 23.6. - školní výlety 

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

 24.6. - úklid školy, filmové představení 

 24.6. - grilpárty 

 24.6. - do 9:00 - vysvědčení k podpisu 

 25.6. - 8:00 - třídnická hodina 

         - 9:00 - ukončení školního roku v Koncertní síni 

 26.6. - 14:00 - závěr školního roku (St, Lt, Dk) 

 26.6. - předávání vysvědčení 

         - 9:00 - provozní porada 

 29.6 -30.6 ředitelské volno 

 

 

Termíny provozních porad:  vždy ve 14:10 hod. 

 

25. 9.   19.2. 

23.10.   19.3. 

4.12.    28.5. 
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Přijímací řízení 

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia se konalo dne 16. 4. 2015 a 

do 1. ročníku osmiletého gymnázia dne 15. 4. 2014. 

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia se konalo dne 22. 5. 2015. 

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání byla jeho účast v pilotním ověřování 

organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím 

centrálně zadávaných jednotných testů, které vyhlásilo MŠMT. V rámci tohoto 

ověřování se uchazeč zúčastnil testů z předmětů matematika a její aplikace (M) a český 

jazyk a literatura (ČJ). Jednotné testy realizovalo Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání (CERMAT). 

Pro osmileté studium byla stanovena tato kritéria přijetí: 

 prospěch na ZŠ (váha 20 %) 

 výsledek testu ČJ (váha 40 %) 

 výsledek testu M (váha 40 %) 

 

Pro čtyřleté studium byla stanovena tato kritéria přijetí: 

 prospěch na ZŠ (váha 40 %) 

 výsledek testu ČJ (váha 30 %) 

 výsledek testu M (váha 30 %) 

 
 
 
 

Počty uchazečů přihlášených a přijatých ke studiu 
ve školním roce 2015 - 2016 

Studijní obor Kód Přihlášeno Přijato Odevzd. ZL     

 (obě kola) (obě kola) (obě kola)        

Gymnázium, osmileté studium 7941K81 49  30  30 

Gymnázium, čtyřleté studium 7941K41 46  38  20 
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Maturitní zkoušky 
 

 

Komise ústních zkoušek profilové části: 

 

 

Třída 4.A 

Třídní učitel:  Mgr. Helena Staruchová 

Předseda:   Mgr. Petr Spáčil – Slovanské gymnázium Olomouc 

Místopředseda:  RNDr. Zuzana Kopečná Voglová  

Termín:    18. 5. - 21. 5. 2015  
 

Třída VIII.  

Třídní učitel:  Mgr. Karel Tesař 

Předseda:   Mgr. Gabriela Hlačíková – Slovanské gymnázium Olomouc 

Místopředseda:  Mgr. Zuzana Loutocká 

Termín:   18. 5. - 20. 5. 2015 
 

 

Výsledky maturitních zkoušek (jarní termín 2015): 

 

Společná i profilová část 

  VIII. 4.A Celkem  

Počet žáků 18 22 40 

Nepřipuštěno 0 0 0 

Maturovalo 18 22 40 

Prospělo s vyznamenáním 8 5 13 

Z toho s průměrem 1,00 5 1 6 

Prospělo 10 16 26 

Neprospělo 0 1 1 

Počet jedniček 42 40 82 

Počet dvojek 18 19 37 

Počet trojek 8 18 26 

Počet čtyřek  4 9 13 

Počet pětek 0 2 2 

Průměrná známka 1,64 2,02 1,85 

Společná část 

Průměrný % skór – ČJ 83,2 80,7 81,8 

Průměrný % skór – AJ 96,2 76,1 86,9 

Průměrný % skór – M 64,2 62,3 63,0 
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Umístění absolventů 2014/2015 
  

Ve školním roce 2014/2015 maturovaly a k pomaturitnímu studiu se připravovaly dvě 

třídy – třída VIII a 4.A. Třída VIII absolvovala maturitní zkoušku v jarním termínu 

v plném počtu, to jest 18 studentů. Ve třídě 4.A v jarním termínu neodmaturovala jedna 

studentka, která maturitní zkoušku úspěšně absolvovala v září. Další studenti 4.A byli 

v jarním termínu maturitních zkoušek úspěšní. Přihlášky k vysokoškolskému studiu 

podali téměř všichni studenti z obou maturitních tříd. Ve třídě 4.A se k dalšímu 

pomaturitnímu studiu nehlásil jeden absolvent, který se rozhodl závodně sportovat.   
 

 

VIII 

K pomaturitnímu studiu nastupuje všech 18 studentů. Všichni budou studovat obory 

na vysoké škole. Jedna studentka bude dále pokračovat na zahraniční vysoké škole 

v Kodani.  

Z hlediska oborů, na které absolventi ve školním roce 2015/2016 nastupují, jsou 

nejčetnější obory humanitní (33 %), technické (22 %), přírodovědné (17 %), ekonomické 

obory a management (11 %), medicínské obory (6 %), sportovní obory (6 %) a 

informační technologie (5  %) (viz graf č. 1 a 2). 

 
 

 
 

 Graf č. 1 – Umístění absolventů třídy VIII dle oborů v procentech 
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Graf č. 2 – Umístění absolventů třídy VIII dle oborů v počtech 

 

 

4.A 

Ze třídy 4.A nastupuje k pomaturitnímu studiu 18 studentů, 4 studenti se uplatní 

v praxi. K vysokoškolskému studiu jich bylo přijato 16, 2 studenti ke studiu na VOŠ a 4 

studenti budou v praxi (viz graf č. 3). 
 

 

 

 

Graf č. 3 – Umístění absolventů třídy 4.A dle druhu pomaturitního studia 

 

 

Z hlediska oborů byly ve třídě 4.A nejčetněji zastoupeny obory humanitní (28 %), dále 

obory přírodovědné (22 %), medicínské (22 %), ekonomické obory a management 

(17 %), umělecké (6 %) a technické obory (5 %) (viz graf č. 4 a 5). 
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Graf č. 4 – Umístění absolventů třídy 4. A dle oborů v procentech 

 

 

 

 

Graf č. 5 – Umístění absolventů třídy 4. A dle oborů v počtech 
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Rekapitulace prospěchu a absence – školní rok 2014/2015 
 

 

  1. pololetí 2. pololetí 

Celkový počet:  žáků 287 287 

 dívek 184 185 

 chlapců 103 102 

 

 

Prospěch 

 1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků s vyznamenáním 117 116 

Počet žáků, kteří prospěli 152 160 

Počet žáků, kteří neprospěli     4     7 

Počet žáků, kteří nebyli klasifikováni    11     2 

Počet žáků, kteří neprospěli a nebyli klasifikováni     3     2 

Průměr prospěchu za školu 1,75 1,74     

 

 

Absence 

 1. pololetí 2. pololetí 

Celková absence za školu 15 277 21 514 

Absence omluvená 15 264 21 426 

Absence neomluvená        13        88 

Průměr absence za školu 53,55 73,50               
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Přehled prospěchu a absence za školní rok 2014/2015 
 

1. Prospěch 

 

Třída 
Třídní 
učitel 
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tí
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á
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prima Zorková 
I 23 10 13 1,21 19 4 0 0 0 

II 23 10 13 1,23 19 4 0 0 0 

sekunda Poláchová 
I 23 9 14 1,45 14 9 0 0 0 

II 23 9 14 1,42 14 9 0 0 0 

tercie 
Kopečná 
Voglová 

I 26 8 18 1,57 13 13 0 0 0 

II 26 8 18 1,57 13 13 0 0 0 

kvarta Komsa 
I 28 12 16 1,63 14 13 0 1 0 

II 28 12 16 1,69 14 13 0 1 0 

1.A Slavíková 
I 22 4 18 1,82 8 9 3 1 1 

II 23 4 19 1,88 6 16 1 0 0 

kvinta Strašilová 
I 26 11 15 1,98 4 17 2 1 2 

II 26 10 16 1,91 6 15 1 2 2 

2.A Langer 
I 24 6 18 2,13 6 18 0 0 0 

II 24 6 18 2,02 6 15 0 3 0 

sexta Drlíková 
I 26 12 14 1,93 8 14 3 1 0 

II 26 12 14 1,86 9 16 0 1 0 

3.A Novotná 
I 19 3 16 1,92 5 13 1 0 0 

II 19 3 16 1,82 7 12 0 0 0 

septima Chmelík 
I 29 18 11 1,95 8 21 0 0 0 

II 29 18 11 1,99 8 21 0 0 0 

4.A Staruchová 
I 22 6 16 1,68 12 8 2 0 0 

II 22 6 16 1,71 9 13 0 0 0 

oktáva Tesař 
I 18 4 14 1,73 5 13 0 0 0 

II 18 4 14 1,72 5 13 0 0 0 

Celkem 
I.pololetí   

287 103 184  1,75 117 152 11 4 3 

Celkem 
II.pololetí    

287 102 185  1,74 116 160 2 7 2 
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2. Absence 

 

 

 
Třída 

Třídní 
učitel 
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prima Zorková 
639 639 0 27,78 27,78 0 

1349 1349 0 58,65 58,65 0 

sekunda Poláchová 
682 682 0 29,65 29,65 0 

1112 1112 0 48,35 48,35 0 

tercie 
Kopečná 
Voglová 

834 834 0 32,08 32,08 0 

1357 1357 0 52,19 52,19 0 

kvarta Komsa 
981 981 0 35,04 35,04 0 

2340 2340 0 83,57 83,57 0 

1.A Slavíková 
1465 1465 0 66,59 66,59 0 

2219 2208 11 96,48 96 0,48 

kvinta Strašilová 
1977 1977 0 73,22 73,22 0 

2146 2137 9 82,54 82,19 0,35 

2.A Langer 
1217 1208 9 50,71 50,33 0,38 

1861 1845 16 77,54 76,87 0,67 

sexta Drlíková 
1912 1911 1 73,54 73,5 0,04 

2628 2592 36 101,08 99,7 1,38 

3.A Novotná 
836 836 0 44 44 0 

1028 1028 0 53,58 53,58 0 

septima Chmelík 
1617 1617 0 55,75 55,75 0 

2922 2906 16 100,76 100,21 0,55 

4.A Staruchová 
1865 1862 3 84,77 84,64 0,13 

1431 1431 0 65,05 65,05 0 

oktáva Tesař 
1252 1252 0 69,56 69,56 0 

1121 1121 0 62,28 62,28 0 

Celkem I.pololetí  
15277 15264 13 53,55 53,51 0,04 

Celkem II.pololetí  21514 21426 88 73,50 73,22 0,28 
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3. Pochvaly, chování 

 

Třída Třídní učitel 
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 c
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prima Zorková 
17 0 0 0 0 0 0 0 

18 2 0 0 0 0 0 0 

sekunda Poláchová 
20 0 0 0 0 0 0 0 

11 5 0 0 0 0 0 0 

tercie Kopečná Voglová 
12 3 1 0 0 0 0 0 

16 1 0 0 0 0 0 0 

kvarta Komsa 
12 9 0 1 1 0 0 0 

17 35 0 0 0 0 0 0 

1.A Slavíková 
16 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 1 1 0 0 

kvinta Strašilová 
11 0 2 0 0 0 0 0 

7 1 3 1 1 0 0 0 

2.A Langer 
13 0  1 4 0 0 0 0 

14 2 4 2 1 0 0 0 

sexta Drlíková 
11 0 6 2 0 0 0 0 

9 1 2 0 1 0 1 0 

3.A Novotná 
5 2 1 0 0 0 0 0 

5 1 0 0 0 0 0 0 

septima Chmelík 
11 1 1 1 0 0 0 0 

11 6 1 1 2 0 0 0 

4.A Staruchová 
0 0 0 1 0 0 0 0 

1 5 0 0 0 0 0 0 

oktáva Tesař 7 0 0 0 0 0 0 0 

0 3 0 0 0 0 0 0 

Celkem I. pololetí 135 15 12 9 1 0 0 0 

Celkem II. pololetí 114 62 10 4 6 1 1 0 
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Údaje o inspekční a kontrolní činnosti 
 

 

Ve školním roce 2014/2015 byly realizovány dvě kontroly: 
 

1. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj provedl dne 

25. 2. a 10. 3. 2015 kontrolu dodržování povinností vyplývajících z právních 

předpisů podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů, se zaměřením na dodržování povinností vyplývajících 

z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. 

 

Kontrolou byly zjištěny jen drobné závady, které byly odstraněny ve spolupráci 

s externím spolupracovníkem Vzdělávacího institutu z Prostějova. 

 

 

2. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj provedl dne 

25. 2. a 10. 3. 2015 kontrolu dodržování povinností vyplývajících z právních 

předpisů podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů, se zaměřením na dodržování povinností vyplývajících 

z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se 

zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti 

provozu vyhrazených technických zařízení. 

 

Kontrolou byly opět zjištěny jen drobné závady, které byly odstraněny ve spolupráci 

s externím spolupracovníkem Vzdělávacího institutu z Prostějova a montážní firmou. 
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Vlastní hodnocení školy 
 

Proces vlastního hodnocení (autoevaluace) školy probíhal ve školním roce 2014/2015 

podle plánu autoevaluace na období školních roků 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016. 

Tento plán byl vypracován dne 1. 9. 2013 a navazoval na předchozí tříletou etapu 

autoevaluace, která byla ukončena závěrečnou zprávou za období 2010-2013. 

 

V souladu s výše zmíněným plánem byly ve školním roce 2014/2015 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 projektu Stonožka (KEA - Komplexní evaluační analýza) 

společnosti SCIO. Přehled realizovaných testování: 

 

 říjen 2014 – KEA (Stonožka 6), prima, OSP, M, ČJ 

 listopad 2014 - KEA (Stonožka 9), kvarta, OSP, M, ČJ 

 březen 2015 – KEA (Stonožka 8), Dovednosti pro život, tercie 

 duben 2015 - KEA (Stonožka 7), sekunda, OSP, M, ČJ 

 

Soubor výsledků veškerých testování, dotazníků a dalších autoevaluačních aktivit bude 

publikován na konci tříletého sledovaného období (srpen 2016) v samostatné zprávě. 

 

Společnost SCIO udělila Gymnáziu Uničov certifikát Pečujeme o vzdělávání: 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

1. Účast na prezentační přehlídce středních škol Olomouckého kraje: 

 SCHOLARIS Olomouc (26.-27. 11. 2014) - Mgr. Roman Riedl, 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D., RNDr. Zuzana Kopečná Voglová 

 

2. Inzerce v tisku a na plakátech: 

 MF DNES, příloha Vzdělávání (22. 11. 2014) 

 Olomoucký deník, příloha Vzdělávání (8. 1. 2015) 

 Inzerát na plakátech Městského kulturního zařízení Uničov 

 

3. Den otevřených dveří: 8. 12. 2014 

 

4. Články v tisku, reportáže v médiích: 
 

 Další úspěšný kurz angličtiny - Učitelské noviny č. 31/2014 (23. 9. 2014) 

 

 TalkTalk – kurz angličtiny na uničovském gymnáziu - Zpravodaj školství 

Olomouckého kraje č. 7, září 2014 

 

 Na gymnáziu proběhl další kurz angličtiny – Uničovský zpravodaj č. 16, 2. 10. 

2014 

 

 Další kurz angličtiny na Gymnáziu Uničov - Zpravodaj školství Olomouckého 

kraje č. 8, říjen 2014 

 

 Současní i bývalí studenti uničovského gymnázia navštívili New York – 

Olomoucký deník, 4. 11. 2014 

 

 Hudba bez hranic – Učitelské noviny 38/2014, 4. 11. 2014 

 

 Uničovské gymnázium se převléklo do nového - Uničovský zpravodaj č. 18, 

13. 11. 2014 

 

 Hudba bez hranic aneb Gymnazisté znovu v Laichingenu - Uničovský zpravodaj 

č. 18, 13. 11. 2014 

 

 Gymnázium Uničov zve na Den otevřených dveří - Uničovský zpravodaj č. 19, 

27. 11. 2014 

 

 Studenti v Uničově hráli loutkové divadlo - Zpravodaj školství Olomouckého 

kraje č. 9, listopad 2014 
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 Gymnázium Uničov na podzim v New Yorku - Zpravodaj školství 

Olomouckého kraje č. 9, listopad 2014 

 

  „Hudba bez hranic“ aneb Gymnázium opět na výměnném pobytu 

v Laichingenu - Zpravodaj školství Olomouckého kraje č. 9, listopad 2014 

 

 Inzerát v ukrajinském tisku – „Visti Rivnenšini“ (26. 12. 2014): „Navčanja u 

Českij Respubliki“  

 

 Inzerát v Olomouckém deníku, příloha Vzdělávání – 8. 1. 2015 

 

 Beseda s plukovníkem Karlem Klinovským, veteránem zahraničních vojenských 

misí - Zpravodaj školství Olomouckého kraje č. 3, březen 2015 

 

 Klíčem k výběru psích granulí je umění číst etikety - Uničovský zpravodaj č. 7, 

30. 4. 2015 

 

 Studentský majáles: Bylo nebylo aneb Z gymunu do pohádky - Uničovský 

zpravodaj č. 8, 21. 5. 2015 

 

 Bylo nebylo … aneb z Gymunu do pohádky - Zpravodaj školství Olomouckého 

kraje č. 5-6, červen 2015 

 

 SOČkaři z gymnázia opět úspěšní - Uničovský zpravodaj č. 9, 4. 6. 2015 
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Údaje o předložených a realizovaných projektech, 
mezinárodní aktivity školy 

 

 

 

Ve školním roce 2014-2015 byl ukončen projekt Experimenty k rozvoji fyzikálního 

myšlení, reg. číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0004. Jednalo se o grantový projekt v rámci 

globálního grantu CZ.1.07/1.1.26 - "Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém 

kraji II" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Cílem 

projektu byla inovace a rozšíření školního vzdělávacího programu o nepovinné 

předměty Robotické vnímání světa I a II propojené aktivitami vzájemného 

badatelského učení. Tento projekt spojoval výuku fyziky a robotického programování a 

realizoval se v období srpen 2013 až prosinec 2014. Východiskem projektu byla 

podpora motivace žáků a studentů Gymnázia Uničov ke studiu přírodovědných a 

technických předmětů. Veškeré informace o projektu jsou k dispozici na speciálních 

stránkách http://gymun.cz/projekty/opvk-roboti. 

 

Projekt Olomouckého a Moravskoslezského kraje „Inovace výuky československých a 

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

kraji“, do něhož byla škola zapojena v předešlém školním roce, přinesl pozitivní 

výsledky, a tak je od školního roku 2014/2015 trvale implementován do výuky 

domácích dějin 20. století. Studenti maturitního ročníku mají i nadále zdarma 

k dispozici učebnice a výukové historické komiksy, elektronické materiály a projektový 

web (obsahující mj. interaktivní historické mapy), při výuce pracují s pracovními listy 

vytvořenými na základě pilotáže projektu. 

  

V říjnu 2014 byl završen projekt Hudba bez hranic II, spolufinancovaný Česko-

německým fondem budoucnosti. Jde již o druhý společný projekt Gymnázia Uničov a 

Gymnaázia A. Schweitzera v jihoněmeckém Laichingenu. Účastníky projektu byli 

členové obou školních orchestrů a během dalšího výměnného pobytu (tentokrát našich 

studentů v Německu) měli možnost zdokonalovat nejen své hudební, ale i jazykové 

schopnosti. Odměnou za intenzivní a poctivě odvedené zkoušky jim byly poznávací 

výlety do nedalekého okolí. Projekt vyvrcholil společným koncertem obou orchestrů. 

 

 

Škola je dále zapojena do projektů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 

(Gymnázium Uničov je fakultní školou PřF UP) - projekt Labyrint - korespondenčně - 

elektronická soutěž v chemii, projekt Věda je zábava (účast na každoroční Studentské 

konferenci mladých přírodovědců v Olomouci, www.vedajezabava.upol.cz), projekt 

Badatel (www.badatel.upol.cz). 

 

 

http://gymun.cz/projekty/opvk-roboti
http://www.badatel.upol.cz/
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Úspěchy studentů Gymnázia Uničov v soutěžích  
a olympiádách 2014/2015 

  

 

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 

Štěpán Ptáčník 3. místo v okresním kole Pythagoriády 

SEKUNDA  

Jakub Hladiš 1. místo v okresním kole soutěže v anglickém jazyce 

Jakub Salaj 2. místo v okresním kole fyzikální olympiády 

Josef Antes  2. místo v okresním kole matematické olympiády 

 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády 

TERCIE 

Karolína Melovská 3. místo v okresním kole Pythagoriády 

KVARTA 

Anna Konečná Postup do celostátního kola literární soutěže Daniel 

Markéta Vyroubalová Postup do celostátního kola literární soutěže Daniel 

Družstvo kvarty 1. místo v krajském kole konverzační soutěže 

v ruském jazyce (Ars Poetica) a ocenění v celostátní 

přehlídce soutěže Puškinův památník 

 

KVINTA 

Anna Wrnatová 1. místo v okresním kole astronomické soutěže 

SEXTA 

Karolína Ivanecká 1. místo v okresním kole astronomické soutěže 

SEPTIMA 

Jiří Dorušák  3. místo v okresním kole SOČ 

 3. místo v okresním kole konverzační soutěže 

v německém jazyce 
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Monika Šenková, Kristýna 

Romancová 

 1. místo v okresním kole SOČ  

 2. místo v krajském kole SOČ 

 účast v celostátním kole SOČ 

Radek Strašil  1. místo v okresním kole SOČ  

 1. místo v krajském kole SOČ 

 5. místo v celostátním kole SOČ 

Gabriela Strašilová  1. místo v okresním kole SOČ  

 2. místo v krajském kole SOČ 

 účast v celostátním kole SOČ 

Šárka Šenková 3. místo v celostátním kole Ekonomicko manažerské 

olympiády 

OKTÁVA 

Radovan Zeman 3. místo v regionálním kole fyzikální olympiády 

4.A 

Michaela Štenclová 3. místo v okresním kole olympiády v ČJ 

Denisa Navrátilová  1. místo v okresním kole SOČ  

 1. místo v krajském kole SOČ 

 účast v celostátním kole SOČ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise českého jazyka 
 

 

Personální složení: 

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

sexty, oktávy a 4.A), Mgr. Aleš Langer (vyučující sekundy, kvinty a 2.A), Mgr. Iveta 

Novotná (vyučující tercie, kvarty, septimy a 3.A) a Mgr. Jana Zorková (vyučující primy 

a 1.A). 

 

Exkurze: 

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

ročníku do Prahy. Ve dnech 1. – 3. října 2014 se jí zúčastnili studenti 4.A a oktávy 

v doprovodu vyučující  českého jazyka Mgr. Drahomíry Drlíkové a třídních profesorů 

Mgr. Heleny Staruchové a Mgr. Karla Tesaře. Tato exkurze patří již k tradičním a 

osvědčeným akcím. Jejím cílem je nejen poznat pražské památky, ale také načerpat 

kulturní zážitky při návštěvě divadelních představení. Studenti navštívili tato divadelní 

představení: Kytice v divadle Semafor, Poslední z Haussmanů v Divadle na 

Vinohradech, My fair Lady v Divadle Na Fidlovačce, Lhář v Divadle v Dlouhé a 

muzikál Adam a Eva v Divadle Broadway. 

Studenti 3. ročníku a septimy zhlédli divadelní představení Maryša 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 40 zájemců, z nichž nejlepších výsledků 

dosáhly Tereza Poštulková ze sexty, Michaela Štenclová a Gabriela Šenková ze 4.A. 

V okresním kole si výborně vedla Michaela Štenclová, která obsadila 3. místo, a Tereza 

Poštulková (4. místo). 

V prosinci se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže spojené s recitační soutěží pro 

žáky základních škol. Do této soutěže se zapojilo 60 žáků. Do okresního kola recitační 

soutěže Dětská scéna postoupily Martina Rybová z tercie a Anna Konečná z kvarty. 

V recitační soutěži Wolkerův Prostějov školu reprezentovala Františka Orságová ze 

septimy. 

Studenti 2. ročníku se zapojili do projektu Studenti čtou a píší noviny, v jehož rámci 

byly v MF Dnes uveřejněny příspěvky Martiny Jamborové, Martina Mucky a Jany 

Bartoňkové ze 2.A. 

Studentky kvarty Anna Konečná a Martina Vyroubalová byly oceněny čestným 

uznáním za svou práci v literární části soutěže Daniel. 

 

Další vzdělávání: 

Všichni vyučující českého jazyka absolvovali školení a zkoušku hodnotitelů ústní 

maturitní zkoušky. 
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Mgr. Iveta Novotná se zúčastnila školení společnosti Descartes zaměřeného na techniky 

mluveného projevu a přednášky o vývojových tendencích současné češtiny pořádané 

Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

ŠVP: 

Výuka podle ŠVP probíhá bez problémů.  

 

Další aktivity předmětové komise: 

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

realizace programu Dne otevřených dveří, v jehož rámci byly uspořádány dvě soutěže 

pro žáky základních škol regionu, a to literární soutěž a recitační soutěž. Obě soutěže se 

setkaly s pozitivním ohlasem a zúčastnilo se jich přes 80 žáků. Neméně důležitými 

úkoly jsou každoročně 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 2014/2015 v tomto složení: 

Ing. Hana Menclová – předseda komise, členové – Mgr. Světlana Kropáčová, 

Mgr. Helena Staruchová, Mgr. Hana Slavíková 

 

2. Exkurze – proběhla prezentace Lingua centrum – jazykové školy v Olomouci.  

Studenti  získali informace o fungování jazykové školy, pomaturitním studiu a o 

tom, jak získat certifikát FCE, CAE. 

 

3. Soutěže - proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.  

V nejnižší kategorii (prima + sekunda) se na 1. místě umístil Jakub Hladiš ze 

sekundy  a umístil se na 1. místě i v okresním kole v Olomouci. Nejlepší 

studentka v druhé kategorii (tercie + kvarta) byla  Julie Šenková z tercie. 

V nejvyšší kategorii (1.-3. ročník + kvinta-septima) se na  druhém místě umístila 

Andrea Balcárková ze sexty a nejlépe se umístila Alžběta Zdražilová z kvinty. 

  

4. DVPP – dne 18. 11. 2014 se Mgr. Staruchová zúčastnila semináře. Pořadatel – 

firma Metodica, téma – Simulační hry v cizím jazyce. Hodnocení – kvalitní 

školení, přínosné pro výuku. Dne 24. 4. 2015 se Mgr. Staruchová zúčastnila 

školení Výuka Aj s podporou ICT. Hodnocení – kvalitní školení, přínosné pro 

výuku. 

 

5. ŠVP -  nemáme žádné návrhy pro úpravu a aktualizaci ŠVP 

 

6. Další aktivity PK 

 

 Profilová část maturit z anglického jazyka  –  4.A – vyučující 

Mgr. Staruchová - průměr 1,00 a VIII – vyučující Ing. Menclová - průměr 1,17. 

 V září 2014 jsme uspořádaly  pro naše studenty anglický konverzační kurz. 

Kurz proběhl na naší škole, 30 hodin za týden, tj. 6 hodin denně. Lektor byl 

rodilý mluvčí a využíval formu scének, debat, diskusí, her, příběhů a mnoho 

dalších technik pro snadné rozmluvení studentů 

 

 

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, Ph.D. a Mgr. Zuzana Loutocká podle učebnic Sprechen Sie Deutsch. 

 

V říjnu 2014 proběhl zájezd školního orchestru doplněného některými studenty ze 

sexty a 3.A do Německa (celkem 25 studentů). Formou výměnného pobytu jsme 

navštívili město Laichingen ve spolkové zemi Baden – Würtemberg. Studenti byli 

ubytováni v hostitelských rodinách a se svými německými spolužáky se zúčastnili 

vyučování, navštívili města Ulm a Konstanz a připravili společný koncert obou 

orchestrů a sólistů. Koncert vzbudil velkou odezvu, mnohé kladné ohlasy se objevily 

v místním tisku. Jako pedagogický dohled jeli vedoucí orchestru Mgr. Loutocká a Mgr. 

Chmelík, Ph.D. V prosinci proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém 

jazyce. Vítězem se stal Jiří Dorušák, student Mgr. Loutocké. V únoru se v Olomouci 

konalo okresní kolo výše zmíněné soutěže, kde Jiří Dorušák získal 3. místo. 

V letošním školním roce maturoval z německého jazyka Ondřej Kobza z oktávy, 

student Mgr. Loutocké, se  známkou 1.  

 

Ruský jazyk vyučovaly v tomto roce Mgr. Věra Kubíčková a Mgr. Zuzana Loutocká 

podle učebnic Raduga. 

Studenti ruského jazyka v kvartě (T. Pavlů, A. Trávníčková, P. Bahounek, Š. Červený, 

M. Vaníčková, M. Jelínková, I. Smejkalová, V. Stavařová, L. Lollek, B. Starostová, 

M. Vyroubalová) nacvičili pohádku ‚,Жемчужина‘‘ (Perla) a postoupili z okresního 

kola v Mohelnici až do Prahy na celostátní přehlídku 49. ročníku festivalu ARS Poetica - 

Puškinův památník, která se konala 3. 6. 2015. Přes nemalou konkurenci získali diplom 

(ocenění poroty), za skvělou reprezentaci školy a zvlášť za herecký výkon byl udělen 

diplom Š. Červenému. 
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Mgr. Věra Kubíčková se 18. 11. 2014 zúčastnila školení pořádaného firmou Metodica 

Brno. Školení se zaměřením na simulační hry v CJ se konalo v Olomouci. 

V tomto školním roce se ruský jazyk nevyučoval v maturitních ročnících.  

 

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. Martin Váňa. 

 

V letošním roce jsme ve dnech 25. dubna – 1. května uspořádali  exkurzi do Itálie. 

Zúčastnili se jí zájemci ze všech tříd vyššího gymnázia pod dohledem Mgr. Martina 

Váni a Mgr. Aleše Langera. Během pobytu studenti navštívili nejen Řím a známé 

Benátky, Florencii, Pompeje, Vesuv, ale i další, méně známá italská městečka.  

 

V tomto školním roce jsme se nezúčastnili žádného školení v rámci DVPP, neboť se 

v Olomouci ani jeho okolí žádné nekonalo.  

 

Ve všech skupinách jsme vyučovali podle ŠVP. Vzhledem k tomu, že vyučující probrali 

veškeré učivo dle tematických plánů, které jsme vypracovali na základě našeho ŠVP, 

konstatujeme, že probrat učivo dle ŠVP a splnit veškeré očekávané výstupy je reálné. 

Vzhledem k tomu, že pro nízký počet studentů nebude již otevřena konverzace 

z francouzštiny, navrhuje Mgr. Iveta Novotná věnovat v oktávě více času běžným 

konverzačním tématům. 

 

V letošním roce nikdo ze studentů z jazyka francouzského nematuroval. Latina se již 

nevyučovala. 

 

Mgr. Iveta Novotná se v dubnu se svými studenty věnovala projektům Francouzský 

film (v oktávě) a Národní parky Francie (v septimě). Práce byly prezentovány 

v hodinách jazyka francouzského. 

 

 

 

Mgr. Iveta Novotná 

předsedkyně PK FrJ a La 
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Zpráva o činnosti předmětové komise matematiky  
 

 

 

Předmětová komise matematiky pracovala ve školním roce 2014/2015 ve složení: 

Mgr. Lubomír Balcárek, Mgr. Roman Riedl, RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D., Mgr. Karel 

Tesař a RNDr. Zuzana Kopečná Voglová. 

 

Studenti gymnázia se během celého školního roku zapojili do několika matematických 

soutěží. Jako první odstartovala bitva křížků a koleček – PišQworky. Do školního kola 

této celostátní soutěže se přihlásilo 90 studentů, 12 nejlepších z nich se probojovalo do 

okresního kola. Zuzka tým, který hrál ve složení David Jaroš (4.A), Františka Orságová 

(septima), Jan Spurný (septima), Vlastimil Mílek (septima), Jan Langr (sexta) a Ondřej 

Vachutka (septima), v okresním kole zvítězil a postoupil tak do kola krajského. Také 

náš druhý tým :KAPPA: - Patrik Polách (sexta), Vendula Navrátilová (kvinta), Tomáš 

Weigel (kvinta), Michal Muzikant (septima), Jan Kunst (septima) a Petr Bahounek 

(kvarta) postoupil z druhého místa do krajského kola. Zuzka tým se v krajském kole 

probojoval do osmifinále, kde však podlehl silnějšímu soupeři. 

 

Každoročně se studenti nižšího gymnázia zapojují také do soutěže Pythagoriáda. 

Úspěšní řešitelé školního kola postupují do kola okresního. Nejlépe se s úlohami, které 

se letos týkaly výhradně Mistrovství světa v hokeji, poprali následující studenti: Štěpán 

Ptáčník (prima),  Josef Antes (sekunda) a Karolína Melovská (tercie). Všichni získali ve 

svých kategoriích třetí místo. Mezi další úspěšné řešitele se probojovali Cyril Zdražil a 

Jiří Fibigr z primy a Jan Poštulka a Tomáš Klaban z tercie.  

 

V Matematické olympiádě dosáhl velkého úspěchu Josef Antes ze sekundy, který ve 

své kategorii Z7 získal první místo. Mezi úspěšné řešitele se zařadili také Štěpán 

Ptáčník, Jiří Fibigr a Stanislav Kunst z primy. 

 

RNDr. Kopečná Voglová se v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

zúčastnila semináře Práce s chybou, který se konal v Olomouci 16. dubna 2015, 

pořadatelem byla vzdělávací agentura Descartes.  

 

Výuka matematiky probíhala po celý rok podle ŠVP pro nižší i vyšší gymnázium. 

V letošním roce došlo k aktualizaci ŠVP, do čtvrtého ročníku byla zpět zařazena výuka 

diferenciálního a integrálního počtu.  

 

V profilové části maturitní zkoušky maturovali z matematiky tři studenti ze 4.A 

(RNDr. Kopečná Voglová) a jeden student oktávy (Mgr. Riedl). U všech studentů byl 

výsledek výborný. Ve společné části maturitní zkoušky si matematiku vybralo 11 

studentů z oktávy a 16 studentů ze 4.A. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.  
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 1 2 3 4 5 průměr 

Oktáva 2 1 5 3 0 2,82 

4.A 1 5 6 4 0 2,81 

 

   

 

 

RNDr. Zuzana Kopečná Voglová 

předsedkyně PK M 
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Zpráva o činnosti předmětové komise fyziky  
 

 

Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise fyziky ve složení Mgr. Milan 

Kux, Mgr. Karel Tesař a Mgr. Miroslav Komsa (vedoucí PK).  

 

Studenti nižšího i vyššího stupně gymnázia se zapojili do řešení fyzikální a 

astronomické olympiády.  Výborně si vedlo družstvo našich mladých astronomů, kteří 

se zúčastnili astronomických soutěží na úrovni okresního kola. 

 

Výsledky v soutěžích a olympiádách:  

 

Fyzikální olympiáda 

 

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

školní kolo - 4 studenti  

okresní kolo:  Jakub Salaj   2. místo  

    Josef Antes   7. místo 

Zuzana Zahrádková 8. místo  

 

Kategorie F (tercie, Mgr. Miroslav Komsa) 

školní kolo - 4 studenti 

okresní kolo:   Karolína Melovská   4. místo 

    Tomáš Klaban   5. místo 

    Jan Poštulka    6. místo 

 

Kategorie A (oktáva, Mgr. Karel Tesař) 

regionální kolo: Radovan Zeman 3. místo (právo postupu do celostátního kola) 

 

Kategorie C (sexta + 2.A, Mgr. Miroslav Komsa) 

regionální kolo: Lucie Suchá    16. místo (úspěšná řešitelka) 

   Markéta Ospálková  17. místo (úspěšná řešitelka) 

 

Astronomická olympiáda 

 

Kategorie CD  

Karolína Ivanecká (sexta, Mgr. Miroslav Komsa)  8. místo v krajském kole 

Anna Wrnatová  (kvinta)     8. místo v krajském kole 

 

Kategorie GH  

Jakub Salaj (sekunda, Mgr. Miroslav Komsa)  16. místo v krajském kole  
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Astronomická soutěž 

 

družstvo Anna Wrnatová (kvinta), Karolína Ivanecká (sexta), Monika Šenková 

(septima), Jan Langr (sexta): 

1. místo v okresní soutěži pořádané DDM Šternberk (3 soutěžní kola) 

1. místo v okresní soutěži pořádané DDM Uničov  (2 soutěžní kola) 

 

 
  

 

Výuka dle platného ŠVP probíhá 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 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 skládali v tomto školním roce 3 studenti třídy 4.A 

(vyučující Mgr. Miroslav Komsa).  Všichni prospěli na výbornou, celkový průměr tedy 

1,00. 

  

Z oktávy (vyučující Mgr. Karel Tesař) se jí úspěšně zúčastnilo 5 studentů.  Tři  z nich 

absolvovali s prospěchem výborným, jeden s prospěchem chvalitebným a v jednom 

případě s prospěchem dostatečným. Celkový průměr činí 1,80. 

 

 

Mgr. Miroslav Komsa 

předseda PK F 
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Zpráva o činnosti předmětové komise chemie 
 

 

Ve školním roce 2014/2015 pracovala komise chemie v tomto složení: Mgr. Dana 

Kropáčová a Mgr. Helena Staruchová. 

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

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

jsme se společnými silami podílely celý školní rok. 

 

V rámci výuky se uskutečnila exkurze do čistírny odpadních vod. Konala se v říjnu a 

byla určena pro třídu sekundu. Cílem exkurze bylo praktické ověření nabytých 

vědomostí v oblasti úpravy odpadních vod.  
 

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

postoupily Anna Konečná a  Berenika Stloukalová z kvarty.  

Dvě práce, které vedla Mgr. Dana Kropáčová, se v tomto školním roce zúčastnily 

Středoškolské odborné činnosti. V oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní 

hospodářství soutěžil Jiří Dorušák ze septimy, a to s prací Vliv okolních podmínek 

působících na růst lilku rajčete na našich zahrádkách. Obsadil v okresním kole 3. místo. 

Další práce autorek Moniky Šenkové a Kristýny Romancové, taktéž ze septimy, 

zvítězila v okresním kole, 2. místo získala v krajském kole a postoupila až do kola 

celostátního. Jednalo se o práci Kontaminace půdy a rostlin těžkými kovy ve vybraných 

lokalitách v Uničově v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. 

 

I v letošním školním roce pokračovala naše spolupráce s Přírodovědeckou fakultou 

v Olomouci. Práce Moniky Šenkové a Kristýny Romancové se zúčastnila 9. studentské 

konference mladých přírodovědců v sekci Badatel v Pevnosti poznání v Olomouci, kde 

byla oceněna porotou.  

 

Maturitu z chemie složilo šest studentů. Pouze jeden byl hodnocen známkou dobře, 

jeden známkou chvalitebně, ostatní známkou výborně. 

 

 

 

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 2014/2015 v následujícím složení: 

Mgr. Martina Poláchová, Mgr. Gabriela Strašilová, Mgr. Lubomír Balcárek a 

Mgr. Martin Váňa 

 

Exkurze : 

V září se uskutečnila v rámci probíraného učiva Země jako vesmírné těleso pro V a 1.A 

exkurze do Hvězdárny a planetária v Brně, kde studenti shlédli program „Cesta za 

miliardou hvězd“ a v exploratoriu si prohlédli expozici Sluneční soustavy. 

V červnu proběhla terénní zeměpisná exkurze na Bradlo pod vedením Mgr. Gabriely 

Strašilové a Mgr. Martina Váni. Studenti 3.A a septimy po cestě plnili předem zadané 

úkoly a následně vyhotovili práci, která byla součástí klasifikace ze zeměpisu. 

 

Soutěže : 

Studenti se v biologii a zeměpise zapojili jako každý rok do celé řady soutěží.  

 

OLYMPIÁDY:  

V únoru proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády, ve kterém nás reprezentovali ti 

nejlepší ze školního kola.  

Za nižší gymnázium nás reprezentoval Štěpán Ptáčník z primy, který postoupil do kola 

krajského, ve kterém obsadil 5. místo. Ze sekundy se zúčastnil Josef Antes, který se také 

probojoval do krajského kola, kde obsadil 2. místo. Dále Petr Bahounek z kvarty 

v okresním kole získal 11. místo. 

Z vyššího gymnázia se soutěže zúčastnili Maxim Bortnykov ze 3.A, který byl 

v okresním kole sedmý a Jakub Kramar z 2.A, který vybojoval devátou příčku.  

V březnu a v dubnu proběhla biologická olympiáda. V nejmladší kategorii nás 

v okresním kole reprezentoval Josef Antes ze sekundy, který se umístil na 10. místě a 

stal tak se úspěšným řešitelem. Ve starší kategorii Berenika Stloukalová z IV. 

vybojovala 7. místo a taktéž byla úspěšnou řešitelkou. Karolína Melovská z III. obsadila 

17. příčku. Z vyššího gymnázia naší školu v krajském kole reprezentovaly Lucie 

Polášková z 2.A a Michaela Bajerová z 1.A. 

 

EUROREBUS: 

20. dubna 2015 byla zahájena soutěž Eurorebus. Krajské kolo proběhlo v Olomouci za 

účasti našich studentů ze sekundy Dominika Rykaly, Zuzany Zahrádkové a Kateřiny 

Havlíčkové, kteří v soutěži družstev získali 8. místo a v soutěži jednotlivců Kateřina 

Havlíčková obsadila 15. příčku. 

 

ZLATÝ LIST: 

V dubnu proběhla každoroční soutěž Zlatý list, na které naši školu zastupovali žáci 

nižšího gymnázia. V mladší kategorii skončili žáci primy (Polách, Burda, Kršek, 
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Červená, Králová, Petrová) na 8. místě. Ve starší kategorii na druhé příčce skončili 

studenti sekundy (Gáborová, Mikulíková, Zahrádková, Antes, Salaj, Rykala) a na 

čtvrtém místě žáci tercie (Vitešníková, Melovská, Šlosarová, Cinegr, Klaban, Habáň). 

Loňské vítězství obhájilo družstvo kvarty ve složení Štěpán Červený, Jakub Michalik, 

Josef Veselík, Tereza Pavlů, Berenika Stloukalová, Marie Sobalová a postoupilo do kola 

krajského, které proběhlo v Olomouci 23.5., kde vybojovalo 9. místo.  

 

SOČ: 

Od února studenti vyššího gymnázia bojovali ve středoškolské odborné činnosti, 

nejprestižnější soutěži středních škol. Ze školního kola v biologii a zeměpise 

postupovaly do vyšších kol 4 práce. V oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní 

hospodářství s prací Vliv okolních podmínek působících na růst lilku rajčete na našich 

zahrádkách bojoval Jiří Dorušák ze septimy, který obsadil v okresním kole 3. místo. 

Další tři práce postoupily až do kola celostátního, které se konalo 20. června v Praze. 

Studentka septimy Gabriela Strašilová v oboru biologie s prací Analýza vybraných 

vzorků psích granulí získala 13. místo. Monika Šenková a Kristýna Romancová, taktéž 

ze septimy, si vybraly obor Ochrana a tvorba životního prostředí, ve kterém se svou 

prací Kontaminace půdy a rostlin těžkými kovy ve vybraných lokalitách v Uničově 

obsadily 12. příčku. Studentka čtvrtého ročníku Denisa Navrátilová soutěžila v oboru 

Geografie na téma Současný afghánský konflikt z české perspektivy a umístila se jako 

čtrnáctá. 

 

9. STUDENTSKÁ KONFERENCE MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ: 

Dne 14. května 2015 se naši nadějní přírodovědci účastnili 9. studentské konference 

mladých přírodovědců v sekci Badatel v Pevnosti poznání v Olomouci. Své práce 

předvedli studenti septimy Jiří Dorušák, Monika Šenková s Kristýnou Romancovou a 

Gabriela Strašilová, která byla za svou práci oceněna porotou.   

 

DVPP: 

V letošním školním roce využila nabídky dalšího vzdělávání Mgr. Gabriela Strašilová, 

která se 17.2. zúčastnila přednášky na téma Jižní Asie a Indie - region paradoxů, na 

které byly prezentovány nejnovější poznatky z těchto zemí. 

V biologii proběhla dne 13.4. přednáška Nebojme se mikrobů, kterou navštívila 

Mgr. Martina Poláchová. 

 

ŠVP: 

Výuka proběhla podle ŠVP ve všech ročnících bez problémů. 

 

Hodnocení výsledků maturitních zkoušek: 

Z biologie se rozhodlo v letošním školním roce maturovat 11 studentů.  Z oktávy to 

bylo 5 studentů s průměrem 1,6, ze 4.A 6 studentů s průměrem 2,3.  

Ze zeměpisu maturovalo celkem 14 studentů. V oktávě šest s průměrem 1,3 a ve 4.A 

osm studentů s průměrem 2,5.  
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Další aktivity: 

Dne 30.3. 2015 byli na Uničovském talentu 2014 oceněni Radovan Zeman z oktávy za 

účast v celostátním kole soutěže Eurorebus, Josef Antes ze sekundy za 1. místo 

v krajském kole zeměpisné olympiády a Maryia Pylypchuk ze 4.A za 3. místo 

v krajském kole soutěže SOČ. 

 

Dne 16.6. proběhla pro studenty třetího ročníku a septimy beseda na téma Rakovina 

prsu a její prevence pořádaná Nemocnicí Šumperk a.s. v rámci Dnů boje proti rakovině. 

Cílem preventivního programu bylo proškolit studenty v nácviku samovyšetřování 

prsu, seznámit je s rizikovými faktory, s prevencí a významem mamografického 

screeningu. 

 

 

 

Mgr. Gabriela Strašilová 

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

 

 

Členové komise: Mgr. Radim Chmelík, Ph.D., Mgr.et Mgr. Jana Zorková, Mgr. Eva 

Vašíčková 

 

Exkurze: 

Dne 12. prosince 2014 se uskutečnila exkurze primy do Olomouce. Žáci navštívili 

Arcidiecézní muzeum Olomouc s následnou prohlídkou nejvýznamnějších 

olomouckých památek. V rámci exkurze zbyl i čas na nákup dárků na tradičním 

vánočním jarmarku na Horním náměstí. 

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se třída prima zúčastnila exkurze na téma památky města 

Uničova. Navštívili Šatlavu, městskou věznici, kde si kromě prohlídky také vyslechli 

přednášku o historii města. Podívali se do Koncertní síně, do muzea U Vodní branky a 

vystoupili na ochoz uničovské radnice. Průvodkyní jim po celou dobu byla Božena 

Kaňáková z Městského kulturního zařízení, která jim sdělila řadu podstatných a 

zajímavých poznatků. Poté měli studenti připraveny referáty o sochách na Mariánském 

sloupu, Medelské bráně, uničovských hradbách nebo o kostele Nanebevzetí Panny 

Marie. V návaznosti na tuto exkurzi studenti ve škole vytvářeli koláž o uničovských 

památkách.  

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 navštívila třída 1.A občanské sdružení Jasněnka a navázala 

tak na dřívější spolupráci s touto institucí. Studenti byli velmi vstřícně přivítáni a 

seznámeni s typem zařízení, uživateli, jejich aktivitami a prostředím, ve kterém mohou 

plnohodnotně trávit svůj čas. Prohlédli si místní speciální školu i stacionář a měli 

možnost prakticky si vyzkoušet manipulaci s některými výukovými pomůckami. Děti i 

dospělí si připravili pár hezkých písniček pro naše studenty, kteří se poté aktivně 

zapojili například do výroby keramiky, pletení košíků či výuky znakové řeči. Na závěr 

exkurze si na zahradě Jasněnky někteří zájemci vyzkoušeli také jízdu na invalidním 

vozíku. Bylo to velmi příjemné a přínosné dopoledne. 

 

Školení: 

Dne 20. dubna 2015 se Mgr. et Mgr. Jana Zorková zúčastnila semináře na téma 

Východní náboženství se zaměřením na hinduismus a buddhismus. 

 

Soutěže:  

Školní kolo debatního turnaje se uskutečnilo na Den otevřených dveří 8. prosince 2014. 

Soutěžily pouze dva týmy za nižší gymnázium ve složení: Tým 1: Sobalová, 

Stloukalová (kvarta), Antes, Stloukal, Zahrádková (sekunda); Tým 2: Vítešníková, 

Melovská, Mádrová, Cinegr (tercie), Salaj (sekunda). Debatovalo se na tezi: „Účast 

voličů ve volbách by měla být povinná“. Z důvodu časového vytížení studentů 

(postupové zkoušky na ZUŠ, uzavírání klasifikace) se v letošním roce tyto týmy 
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bohužel nezúčastnily 6. června Olomouckého debatního poháru, který se konal na 

Gymnáziu Čajkovského v Olomouci. 

Po dvouleté přestávce se znovu začala organizovat další debatní soutěž z názvem 

Debatiáda. V letošním roce byla určena pouze pro pětičlenné týmy 1. a 2. ročníku SŠ. 

Naši školu v oblastním kole 23. ledna 2015 reprezentovali studenti 2.A: Tkach, 

Balatková, Novosadová, Švecová, Protsyshyn. Debatovali na témata: „Láska na první 

pohled opravdu existuje“, „Pokusy na zvířatech za účelem testování léků by měly být 

zakázané“, „Přímá volba prezidenta se neosvědčila“. Týmu se bohužel nepodařilo 

postoupit do dalšího kola. 

 

 

 

Besedy: 

Pozvání na naší školu přijal pan europoslanec doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., který 

19. června 2015 besedoval se zástupci Studentského parlamentu Gymnázia Uničov, 3.A 

a septimou na téma Evropské unie a Evropského parlamentu. V diskusi zazněly i 

otázky na aktuální témata, jako příliv přistěhovalců do EU, případné přijetí eura.  

Zejména k problematice primární prevence rizikového chování žáků byly zrealizovány 

cykly nových interaktivních besed pro všechny studenty gymnázia na téma digitální 

demence a prevence HIV/AIDS. Tyto a další besedy v rámci primární prevence jsou 

podrobněji popsány ve výroční zprávě školního metodika prevence. 

 

Sbírkové akce: 

Zajištění organizace sbírkové akce Srdíčkový den (22. - 26. září 2014) se zhostilo pět 

dvojic našich studentů, které prodávaly magnetky (30 Kč/kus) a plastová srdíčka (35 

Kč/kus) či reflexní třílístek (35 Kč/kus). Vybraná částka ve výši 5477 Kč byla použita na 

pomoc vážně nemocným dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje stabilní celodenní péči 

rodičů, rehabilitační a zdravotní pomůcky, invalidní vozíky, zdravotní kočárky. 

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 

uspořádal Jakub Škoda ze 4.A krátkou besedu pro nové studenty primy a 1.A. Vybraná 

částka byla dne 17. dubna 2015 vložena na účet Arcidiecézní charity Olomouc. 

 

Maturity:  

4.A - zkoušející Mgr. Radim Chmelík, Ph.D., přísedící Mgr. et Mgr. Jana Zorková 

Celkem studentů: 8, z toho výborný: 3, chvalitebný: 3, dostatečný: 2. 

VIII -  zkoušející Mgr. Radim Chmelík, Ph.D., přísedící Mgr. et Mgr. Jana Zorková 

Celkem studentů: 6, z toho výborný: 3, chvalitebný: 3.   

Maturitní zkouška proběhla podle očekávání – podle studijních výsledků studentů 

v průběhu školních let. 
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Školní vzdělávací program: 

Na základě metodického doporučení k problematice přípravy občanů k obraně státu 

byla tato problematika prohloubena v učivu občanské výchovy v kvartě a základů 

společenských věd ve třetím ročníku. 

 

Další akce předmětové komise: 

Předseda předmětové komise plní i roli koordinátora Studentského parlamentu 

Gymnázia Uničov. Společně s předsedkyní tohoto orgánu Annou Trávníčkovou 

připravuje témata k projednávání na jednotlivé schůze, koriguje zápisy z nich, 

spoluorganizuje akce parlamentu. O nich se více dočtete v samostatné výroční zprávě 

Studentského parlamentu Gymnázia Uničov. 

 

 

Mgr. Radim Chmelík, Ph.D. 

předseda PK ZSV 
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Zpráva o činnosti předmětové komise dějepisu  
 

 

Předmětová komise dějepisu byla i v tomto školním roce pouze dvoučlenná, složená 

z vyučujících Mgr. Aleše Langera a Mgr. Martina Váni. Dějepis byl vyučován ve všech 

ročnících osmiletého i čtyřletého studia. Týdenní hodinová dotace předmětu činila dvě 

vyučovací hodiny, pouze ve kvintě a 1.A byl dějepis vyučován jen jednu vyučovací 

hodinu týdně. Na nižším gymnáziu byl dokončen přechod k novým učebním 

materiálům nakladatelství Fraus, výuka od primy do kvarty nyní probíhá podle 

ucelené sady učebnic a pracovních sešitů. 

 

Exkurze 

Po několika letech se podařilo opět realizovat historicky zaměřenou exkurzi do Itálie. 

Zájezdu se účastnily více než čtyři desítky studentů školy od tercie až po třetí ročník 

čtyřletého studia v termínu 25. dubna – 1. května 2015.  

První zastávkou se stalo severoitalské město Udine, jehož historickým centrem se 

studenti prošli ještě před rozedněním a mohli tak sledovat historické památky 

v naprosto netypickém čase mimo obvyklý denní ruch. S vycházejícím sluncem dorazili 

účastníci do městečka Aquileia, založeného roku 181 př. n. l., kde zhlédli patriarchální 

baziliku z 9. století. Následoval přejezd lodí z Punta Sabbioni do Benátek, prohlídka 

města a seznámení se dvěma ostrovy v Benátské laguně: sklářským Muranem a 

historicky cenným (a turisty naštěstí opomíjeným) Torcellem.  

Následující den byl věnován krásám Florencie a Toskánska. Do florentské kolébky 

renesance studenti sestoupili z návrší nad městem a následně během několika hodin 

absolvovali prohlídku města včetně centrálního náměstí Piazza della Signoria, mostu 

Ponte Vecchio, florentského dómu a dalších pamětihodných míst. Velmi poutavá byla 

prohlídka městečka San Gimignano, středověkého toskánského „Manhattanu“ 

s typickými vysokými obytnými věžemi a množstvím uliček skrývajících desítky 

krámků s nejrůznějšími pochutinami a rukodělnými výrobky. Jen o několik kilometrů 

dále na trase bylo deštěm vylidněné Monteriggioni, město založené ve stejném roce 

jako Uničov a zmiňované již v Dantově Božské komedii.  

Po noclehu v kempu nedaleko Říma se studenti dalšího dne vydali do katakomb sv. 

Kalista, kde se seznámili s životem prvních křesťanů na území Říma. Velká část 

čtvrtého dne byla věnována bazilice svatého Petra – před vstupem bylo nutno se 

podrobit tříhodinovému čekání a bezpečnostní kontrole, ale následný zážitek byl 

skutečně nevšední. Účastníky ohromil především nezapomenutelný pohled z ochozu 

kupole do vatikánských zahrad a do spleti římských ulic. Hustý déšť pak zkrátil další 

plánovaný program a znamenal urychlený návrat do kempu.  

Pátý den znamenal výjezd do jižní Itálie a ranní výstup ke kráteru Vesuvu korunovaný 

výhledem na Neapolský záliv. Odpoledne se studenti detailně seznámili s antickými 

Pompejemi a večer se někteří odvážlivci dokonce smočili v mořském příboji na jedné 

z neapolských pláží.  

Poslední den se zaměřil především na památky antického Říma: Koloseum, Forum 

Romanum a pahorky Palatin a Kapitol. Navečer účastníci exkurze zamířili do 
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Panteonu, unikátního starověkého chrámu z přelomu letopočtu s kruhovým 

půdorysem, a poté na Piazza Navona a na Španělské schody.  

Exkurzi zajistila cestovní kancelář Royal, role průvodce se na výbornou zhostil 

Mgr. Martin Váňa. Kompletní videozáznam z akce je k dispozici na YouTube, kanálu 

„unicovskegymnazium“. 

 

Dějepisná olympiáda 

Školního kola se na počátku prosince 2014 zúčastnilo 11 studentů tercie a kvarty. Akce 

proběhla v rámci programu Dne otevřených dveří. Dva studenti postoupili do 

okresního kola, kde však nedosáhli žádného oceněného místa. 

 

Den památky obětí holocaustu 

Den památky obětí holocaustu si letos gymnazisté připomněli prostřednictvím výstavy 

zajištěné ve spolupráci s občanským sdružením Respekt a tolerance. Výstava byla 

zaměřena na přiblížení osudů obětí antisemitské perzekuce z řad obyvatel blízkého 

regionu. Vybraní studenti oktávy a 4.A zde prezentovali životní příběhy některých 

vybraných osob. Projektový den spojený s projekcemi dokumentů o Ottu Wolfovi a 

Edith Carterové-Knopfelmacherové a besedou s Luďkem Štiplem (Respekt a tolerance) 

proběhl 28. ledna 2015 v podobě dvou bloků o dvou vyučovacích hodinách. 

 

Středoškolská odborná činnost 

Student septimy Radek Strašil zpracoval v letošním roce obsáhlou práci SOČ na téma 

„Majetkové nároky Německého řádu na severní Moravě“. Vedoucím práce byl 

Mgr. Aleš Langer. Práce byla oceněna jako nejlepší v okresním i krajském kole SOČ a 

závěrečném, celostátním kole získala páté místo. Do celostátního kola postoupila také 

Denisa Navrátilová (4.A) s prací „Současný afghánský konflikt z české perspektivy“, 

v níž integrovala problematiku geografickou a historickou; práce se umístila na 

14. příčce republikového finále. O zapojení do SOČ projevují zájem i další studenti, 

aktuálně je v přípravě práce zaměřená na osudy českých emigrantů v Jižní Americe. 

 

Dějepisná soutěž studentů gymnázií 

V tomto školním roce se naši studenti poprvé zapojili do celostátní soutěže s dějepisnou 

tematikou. Krajská kola XXIV. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií proběhla 

8. dubna 2015. Soutěžní tým ve složení Vlastimil Mílek (septima), Jakub Kramar a 

Vladislava Purová (oba 2.A) se na soutěž zodpovědně připravoval, avšak ve velké 

konkurenci se mu nepodařilo uspět. 

 

 

Mgr. Aleš Langer 

předseda PK D 
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Zpráva o činnosti předmětové komise informatiky a 
výpočetní techniky 

 

 

Předmětová komise pracovala ve školním roce 2014/2015 v tomto složení: 

Mgr. Milan Kux, předseda komise 

Mgr. Lubomír Balcárek, MICT koordinátor 

 

Ve školním roce 2014–2015 kladla předmětová komise Informatiky a výpočetní 

techniky důraz na využívání výpočetní techniky mimo vlastní výuku, a to jak na straně 

studentů - především pokud 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.). 

I letos se předmětová komise podílela na několika projektech Evropských 

strukturálních fondů. Jednak probíhalo ověřování projektu „CAD – počítačem 

podporované technické kreslení do škol“, v jehož rámci obdržela škola devět počítačů 

včetně softwaru; současně úspěšně proběhl a byl ukončen projekt „Experimenty 

k rozvoji fyzikálního myšlení – Roboti místo laboratoře“. Rovněž tento projekt umožnil 

škole se výrazně modernizovat a dovybavit výpočetní technikou, navíc byla v jeho 

rámci pořízena sada robotických stavebnic firmy Lego, se kterými pracovali studenti 

v rámci nepovinných předmětů Robotické vnímání světa I. a Robotické vnímání světa 

II.  

V pátek 3. října 2014 navštívila skupina studentů naší školy pracoviště robotiky na 

Centru strojového vnímání při katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické Českého 

vysokého učení technického v Praze. Exkurze proběhla v rámci evropského projektu 

„Experimenty k rozvoji fyzikálního myšlení“ a jejím účelem bylo seznámit studenty s 

nejnovějšími trendy konstrukce a programování robotů. Studenti si nejprve vyslechli 

přednášku vedoucího pracoviště prof. Václava Hlaváče o práci Centra strojového 

vnímání i využití výsledků této práce v praxi. Následovala prohlídka s výkladem, při 

níž se studenti dozvěděli, jak funguje inteligentní rozpoznávání a zpracování obrazu, 

jak to zařídit, aby roboti spolupracovali, proč je pro průmyslového robota těžké naučit 

se složit tričko nebo jak nejlépe navigovat robota v bludišti. Na závěr exkurze studenti 

zavítali do Národního technického muzea. 

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 

V květnu 2015 se uskutečnila výtvarná exkurze do Arcidiecézního muzea v Olomouci 

studentů sexty a 2. ročníku za doprovodu Mgr. Věry Kubíčkové. Cílem exkurze bylo 

zopakování dějin umění na konkrétních památkách a uměleckých dílech, protože 

všechny jmenované třídy s výukou výtvarné výchovy končí. Návštěva Arcidiecézního 

muzea je dobrou příležitostí k poznání středoevropské kultury a k seznámení 

s významným muzeem našeho regionu. 

 

Přehled soutěží 

V přehlídce výtvarných prací žáků a studentů škol a školských zařízení olomouckého 

regionu Bienále získali čestné uznání Jana Válková a Lubomír Gottwald (kvinta). 

Odbornou porotu zaujali výtvarným zpracováním kubistických zátiší. Vernisáž 

výstavy se uskutečnila 4.11.2014 v Galerii Konvikt v Olomouci. 

 

 
Práce Lubomíra Gottwalda 
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Práce Jany Válkové 

 

 

 

 

Ve 24. ročníku  krajského kola výtvarné části soutěže Evropa ve škole získali naši 

studenti tercie Tomáš Klaban, Martina Demelová, Sibyla Kallerová, Martina Rybová a 

Matyáš Dittrich cenu kolektivu za práci s názvem „Cesta“. Hodnotné ceny a diplom si 

převzali v DDM Olomouc 13.3. 2015 na vernisáži výstavy. 
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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. 

Zažít loutkové divadlo je pro malé děti obrovským zážitkem. O tom se přesvědčili 

studenti tercie, které dětem z mateřské školky v Uničově zahráli v listopadu 2014 

v učebně výtvarné výchovy svá vlastní loutková představení. V hodinách výtvarné 

výchovy vznikaly loutky, kulisy i scénáře, z nichž bylo vybráno pět nejlepších. Reakce 

dětí byly úžasné a pro studenty to byla další dobrá zkušenost. Pro obě strany to byl 

příjemný zážitek, který bychom si chtěli v budoucnu zopakovat. 

 

Vystoupení školního orchestru ve školním roce 2014/15 

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

měl 18 členů. Svým vystoupením orchestr obohatil Vánoční koncert školy. 

Do programu zařadil sólová vystoupení i tradiční vánoční koledy. Orchestr rovněž 

přispěl ke slavnostní atmosféře při předávání maturitních vysvědčení. V orchestru 

došlo k poměrně výrazné generační obměně, a tak bylo třeba pilně zkoušet. 

  

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 otevřený 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 opět v jednom termínu, od 4.1. 

do 10.1.2015, a to tradičně na chatě Junior. Společný lyžařský výcvik proběhl zdárně ve 

skiareálu Kunčice. V rolích instruktorů pracovali: Mgr. Vašíčková, Mgr. Poláchová, 

Mgr. Kubíčková a Mgr. Kubíček. Lékařskou péči zajišťoval MUDr. Polách. Sněhu letos 

opět nebylo moc, ale sjezdovka byla uměle zasněžená, a tak jsme mohli splnit úkoly 

výcviku. 

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

8.6. do 12.6. 2015. Ubytováni jsme byli na Junioru v Kunčicích. Na kolech jsme 

absolvovali pěknou porci kilometrů. Studenti hodně sportovali i ve volných chvílích u 

chaty. Vedoucí kurzu Mgr. Vašíčková měla k dispozici instruktory Mgr. Kubíčka, 

Mgr. Poláchovou a RNDr. Voglovou. 

 

Soutěže 

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

jen ty nejdůležitější tradiční akce. 

 

Lehká atletika  

V pondělí 13.10.2014 se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu škol Olomouckého 

okresu. Naši školu reprezentovala tři družstva. Mladší dívky N. Jakešová, A. Rusínová, 

B. Nasswetterová, M. Červená, K. Schenková, J. Šinclová  obsadily celkově druhé místo, 

běžely 1500 m. 
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Mladší chlapci J. Bárta, J. Fibigr, S. Kunst, J. Burda, A. Polách  skončili také na druhém 

místě, ale pouze 4 body za vítězným družstvem z Velkého Týnce. 

 

 

 
 

 

 

V kategorii dorostu běželi pouze 4 hoši – J. Škoda, Z. Bartoněk, F. Kučera a L. Spurný. 

Jakub Škoda skončil v běhu na 5 km pátý.  

 

 

Dne 23.10.2014 se uskutečnil již 11. ročník Medlovského crossu. Přespolák je dobře 

organizován má i velmi dobrou sportovní úroveň, vždyť se ho účastní všechny ZŠ 

z okrsku a navíc ZŠ Rýmařov. Výborně reprezentovali všichni naši závodníci. Na 

1. místě skončil ve své kategorii J. Bárta, 4. místo obsadil P. Bahounek  a i další 

závodníci byli na předních místech, neboť jinak by nemohla naše škola vyhrát 

v hodnocení škol. Mezi devíti školami bylo naše gymnázium na 1. místě a odvezlo si 

ceny a putovní pohár. Další členové reprezentace, kteří ještě nebyli jmenováni: 

N. Jakešová, A. Rusínová, J. Šinclová, S. Kunst, J. Fibigr, K. Melovská, N. Kobzová, 

E. Mádrová, J. Veselík a T. Weigel. 
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Dne 14.5.2015 se uskutečnil v Uničově Atletický čtyřboj ZŠ. V mnoha okrscích na okrese 

se tato soutěž vůbec nekoná, ale u nás se to stále ještě daří. Naše škola obsadila celkově 

4. místo v konkurenci 9 škol okrsku. 

 

Florbal 

 

Soutěž O pohár ministra školství 

Mladší žáci se zúčastnili okrskového turnaje ve florbale v Medlově 21.11.2014. Družstvo 

ve složení C. Zdražil, A. Polách, J. Fibigr, S. Kunst, M. Bajaník, M. Přikryl, M. Kršek, 

D. Rykala a J. Bárta obsadilo po pěkných výkonech druhé místo za ZŠ U stadionu.  

Na naší škole jsme uspořádali 19.11.2014 okrskový turnaj ve florbale starších žáků, 

jehož se zúčastnilo šest ZŠ z okolí. Zápasy byly urputné a vyrovnané a naše družstvo se 

probojovalo do finále, kde porazilo ZŠ U stadionu až na nájezdy. Tímto postoupilo do 

okresního finále, které se konalo v Čajkaréně v Olomouci dne 24.11.2014. V boji pěti 

družstev (ZŠ Velký Týnec, ZŠ Heyrovského Olomouc, Gymnázium Šternberk, 

Gymnázium Čajkovského Olomouc) jsme nakonec zvítězili a postoupili do krajského 

finále, které se uskutečnilo 5.12. v Hranicích. 

Vynikajícího výsledku dosáhlo naše družstvo ve složení  T. Kršek, P. Bahounek, 

L. Štencl, J. Veselík, Z. Marčon, J. Michalík, M. Radil, J. Čekel a Š. Červený.  

Krajské finále se uskutečnilo 5.12.2014 v Hranicích. Družstvo našeho gymnázia sehrálo 

vynikající zápasy a bylo nepříjemným soupeřem čtyřem družstvům z celého 

Olomouckého kraje. Celkové vítězství chlapcům uniklo o jednu branku. Obsadili tedy 

krásné 2. a postupové místo. 

Republiková kvalifikace se uskutečnila 24.2.2015 v Paskově. Chlapci hráli bezesporu 

nejpohlednější florbal, ale prohráli o dvě branky s vítězem, ZŠ z Otrokovic. 
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Kopaná 

Okresní finále v malé kopané ZŠ a NG se uskutečnilo 7.10.2014 v Olomouci. Výběr 

fotbalistů z nižšího gymnázia ve složení Š. Červený, F. Habáň, J. Bárta, J. Michalík, 

J. Čekel, Z. Marčon, L. Štencl, T. Kršek, J. Veselík, M. Bajaník a M. Přikryl obsadil v silné 

konkurenci třetí místo. 
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Fotbaloví reprezentanti naší školy vyhráli okrskové kolo v Uniově a postoupili do 

okresního finále středních škol v kopané. Soupeři byly olomoucké školy s mnoha 

fotbalisty ze Sigmy Olomouc. Naše družstvo ve složení Š. Červený, O. Vachutka, 

J. Knob, F. Kučera, A. Protsyshyn, M. Muzikant, Z. Bartoněk, M. Mucka, F. Pudil, 

O. Bittner, T. Weigel a J. Michalík obsadilo podle očekávání 4. místo. Naši borci hráli 

pěkný fotbal, ostudu neudělali.  

 

Futsal 

Středoškolská futsalová liga 

V naší sportovní hale se ve středu 22.10.2014 uskutečnilo 1. kolo SFL, do níž se naše 

mužstvo chlapců – futsalistů přihlásilo. Utkalo se se SŠTZ Mohelnice (výhra 7:4) a se 

SPŠ a SOU Uničov (prohra 1:6). SPŠ hrála s Mohelnicí 2:2. Do druhého kola postoupila 

SPŠ Uničov a mužstvo naší školy, ve kterém jsou: Š. Červený, O. Vachutka, 

M. Muzikant, F. Kučera, J. Knob, Z. Bartoněk, F. Pudil, T. Weigel a P. Pastorek. 

 

Druhé kolo proběhlo na turnaji, který pořádalo Gymnázium Šumperk 4.12.2014.  

Futsalové torzo O. Vachutka, F.  Kučera, J.  Knob, Z. Bartoněk, J. Michalík a P. Pastorek  

se prezentovalo ve třetím kole SFL také na turnaji 13.1. 2015 v Šumperku. V oslabené 

sestavě sehrálo paradoxně nejlepší zápasy a prohrálo vždy těsně. S Gymnáziem 

Šumperk 2:3, s SOU Opava 1:3. Do dalších kol už nepostoupili. 

 

 
 

 

 

Košíková 

Naši všestranní sportovci z kvarty - Š. Červený, T. Kršek, P. Bahounek, J. Michalík, 

L. Štencl, J. Veselík, Z. Marčon, vyhráli 18.3.2015 tentokrát jako košíkáři okrskové kolo 

(porazili ZŠ Pionýrů, ZŠ Šumvald, ZŠ U Stadionu) a v okresním finále 26.3.2015 porazili 
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ZŠ Šternberk 17:4, ZŠ Velká Bystřice 23:11 a prohráli jen s Gymnáziem Hejčín 10:25. 

Obsadili tedy 2. místo.  

 

 

Házená 

Okresní finále starších žáků v házené proběhlo 27.1.2015 v hale Zory v Olomouci.       

Naši školu opět reprezentovali nadaní sportovci z kvarty Š. Červený, T. Kršek, 

L. Cinegr, J. Čekel, L. Štencl, J. Veselík, P. Bahounek a Z. Marčon, kteří opět zabodovali. 

Okresní turnaj v házené vyhráli, porazili Gymnázium Hejčín 18:9 a sportovní ZŠ 

Heyrovského z Olomouce 16:9 a postoupili do březnového krajského finále.  

Družstvo našich házenkářů  neudělalo ostudu ani v krajském kole házené, které se 

uskutečnilo v Čajkaréně v Olomouci 12.3.2015. Přesvědčivě porazilo ZŠ Za Mlýnem 

Přerov 11:4 a Gymnázium Hejčín 16:5. Tím si zajistilo účast na republikové kvalifikaci. 

Ta proběhla 23.3.2015 taktéž v Čajkaréně v Olomouci. Naše mírně oslabené mužstvo (o 

Jana Čekela) prohrálo se ZŠ Zubří 18:16 i se sportovní  ZŠ Frýdek Místek. Obě ZŠ jsou 

baštami házené, takže 3. místo v kvalifikaci je velký úspěch.  

 

 
 

 

V naší sportovní hale organizujeme mnoho soutěží, kterých se účastní ZŠ z okolí. 

Spolupracujeme např. s Domem dětí na turnaji ve vybíjené. 

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

Např. výborné je setkání mladých florbalistů, které se uskutečnilo 27.5.2015 

v Troubelicích na venkovním hřišti. Letos byli naši mladí florbalisti první. 
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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 rizikového chování žáků byly ve školním roce 2014/2015 využity 

tyto aktivity:   

 

 Vypracování Minimálního preventivního programu Gymnázia Uničov pro 

školní rok 2014/2015 (http://gymun.cz/informace-o-skole/primarni-prevence).  

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

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

se uskutečnily ve dnech 20.-22., 24. října 2014. Jednotlivé lekce jsou tematicky 

přizpůsobeny možnému rizikovému chování dané věkové kategorie (viz 

http://www.p-centrum.cz/programy-pro-zs/). Zápisy z lekcí jsou k dispozici u 

školního metodika prevence. 

 Studentům vyššího gymnázia byl po kladné zkušenosti z minulých let nabídnut 

interaktivní program primární prevence v P-centru v Olomouci - 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 (viz http://www.p-centrum.cz/programy-

pro-ss/). Návštěva P-centra v počtu 30 studentů se uskutečnila 29. září 2014. 

 Tým složený z členek studentského parlamentu – Nikola Tejkalová, Anna 

Havlíčková a Jana Šlosarová (3.A) – pokračoval v realizaci interaktivních besed 

na téma bezpečí na internetu, zejména sociálních sítích, pro nové studenty primy 

a 1.A. Besedy se konaly 11. a 12. prosince 2014. 

 Studenti oktávy - Diana Urbášková, František Pavelka  - realizovali ve dnech 16. 

a 17. února 2015  interaktivní besedy k prevenci závislostí (tabák, alkohol, 

marihuana a pervitin) pro nové studenty primy a 1.A. 

 Po roční pauze se podařilo vytvořit nový tým tvořený Martinou Švecovou a 

Lucií Poláškovou z 2.A, který se ujal peer programů k tématu prevence HIV a 

AIDS organizovaných Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 

Studentky prošly v dubnu víkendovým školením, a tak mohly své znalosti ve 

dnech 8. – 12., 16., 18. června 2015 předávat na interaktivních besedách všem 

studentům gymnázia, kromě primy a sekundy. 

 Všem studentů gymnázia byl určen i další cyklus nových interaktivních besed na 

téma digitální demence pod vedením týmu ve složení: Navrátilová, Poštulková, 

Bednářová, Ondrášková (kvinta) a Přivřelová (septima). Besedy byly realizovány 

ve dnech 1.-5., 12. června 2015. Odborná část peer programu vycházela 

z publikace ředitele univerzitní psychiatrické kliniky v německém Ulmu 

Manfreda Spitzera s názvem „Digitální demence“, v níž na základě vědeckých 

výzkumů upozorňuje na negativní vliv digitálních medií na lidský intelekt, 

zejména u malých dětí. Odborný výklad byl obohacen diskusí se studenty a 

souvisejícími videi jako např.:     

 https://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10005564-mame-se-bat-digitalni-

demence#nejnovejsi,  

http://www.p-centrum.cz/programy-pro-zs/
http://www.p-centrum.cz/programy-pro-ss/
http://www.p-centrum.cz/programy-pro-ss/
https://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10005564-mame-se-bat-digitalni-demence#nejnovejsi
https://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10005564-mame-se-bat-digitalni-demence#nejnovejsi
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 http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-

moravce/215411030530003/#,  

 https://www.youtube.com/watch?v=cAHsoBRe9bE 

 https://www.youtube.com/watch?v=e0c4Kko2zH0 

 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 šestým školním rokem Studentský parlament Gymnázia Uničov, 

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

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

 Školní metodik prevence se 25. února 2015 zúčastnil Konference Ozbrojený 

útočník ve škole, kterou organizovala Policie ČR po tragických událostech v naší 

zemi. Výstupem z konference byl krátký manuál pro učitele i žáky popisující 

bezpečnostní kroky při ozbrojeném útoku ve škole. Tyto rady budou 

zapracovány do Minimálního preventivního programu pro školní rok 2015/2016.  

 Školní metodik prevence se tentokráte v roli lektora účastnil 24. dubna 2015 

v Olomouci konference projektu VYNSPI 2, do kterého je v Olomouckém kraji 

zapojeno P-centrum. Cílem projektu je ověřit čtyřúrovňový model kvalifikačních 

stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství. Mgr. 

Radim Chmelík, Ph.D. plní v tomto projektu roli metodika. Na závěrečné 

konferenci prezentoval odborné podmínky úspěšné žákovské participace jako 

nástroje nespecifické primární prevence i jednotlivé aktivity Studentského 

parlamentu Gymnázia Uničov. 

 

Standardně je v průběhu školního roku zajištěno: 

   

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

www.bezcigaret.cz, www.tipni-to.cz/home, www.pobavme-se-o-alkoholu.cz, 

www.odrogach.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, Ph.D. se zúčastnil 2. prosince 2014 tradičního setkání 

školních metodiků prevence pod vedením krajské koordinátory primární 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/215411030530003/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/215411030530003/
https://www.youtube.com/watch?v=cAHsoBRe9bE
https://www.youtube.com/watch?v=e0c4Kko2zH0
http://gymun.cz/informace-o-skole/primarni-prevence
http://www.nekurak.cz/
http://www.bezcigaret.cz/
http://www.tipni-to.cz/home
http://www.pobavme-se-o-alkoholu.cz/
http://www.odrogach.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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prevence Mgr. Kateřiny Tomanové. Diskutovalo se především o aktuálních 

změnách v koncepci primární prevence, také proběhla výměna zkušeností; 

 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 zájmových činností organizovaných školou; 

 řešení rizikového chování u jednotlivých studentů ve spolupráci s výchovnou 

poradkyní a třídními učiteli. 

 

 

 

Mgr. Radim Chmelík, Ph.D. 

školní metodik prevence 

 



 70 

Zpráva o činnosti výchovné poradkyně 
 

 

 

Konzultační hodiny: 

V letošním školním roce byly konzultační hodiny pro studenty a veřejnost stanoveny 

na pondělí od 11:55 do 12:40 a na úterý od 14:15 do 15:00. Další termíny byly stanoveny 

dle dohody se studenty. Závažné problémy byly řešeny uvolněním žáků z vyučovacích 

hodin.  

 

Konzultační činnost: 

Konzultace byly v letošním roce opět využívány studenty maturitních ročníků, kteří 

chtěli poradit s možnostmi pomaturitního vzdělávání, seznámit se se systémem 

národních srovnávacích zkoušek, případně potřebovali potvrdit přihlášky na vysoké 

školy. Ve vztahu k pomaturitnímu vzdělávání využili konzultací také studenti 

ostatních ročníků vyššího gymnázia, zejména v souvislosti s volbou seminářů. Další 

významný okruh problémů, se kterými studenti přicházeli, již bez ohledu na stupeň 

gymnaziálního vzdělání, byly problémy osobnostní a osobní.  

 

Přednášky: 

Pro studenty maturitních ročníků byly uspořádány informační besedy o další profesní 

volbě. Studenti byli takto seznámeni se základními informacemi o Gaudeamu v Brně 

(veletrh pomaturitního studia), o národních srovnávacích zkouškách a možnostech 

studia po střední škole. Prezentace pro rodiče studentů maturitních ročníků o 

pomaturitním studiu proběhla v návaznosti na třídní schůzky konané 13. listopadu 

2014. 

 

Studenti se znevýhodněním: 

V letošním školním roce bylo zařazeno mezi studenty se znevýhodněním 5 studentů se 

specifickými poruchami učení, 3 studenti s obtížemi ve specifických poruchách učení, 1 

student se zdravotním znevýhodněním a 1 student sociálně znevýhodněný.  

Seznam studentů se znevýhodněním byl aktualizován v září. Na základě doporučení 

z PPP byl každému studentovi vyučujícími vypracován soupis pedagogických 

opatření, která budou v hodinách uplatňována. S těmito opatřeními byli studenti 

seznámeni a jejich dodržování ze strany pedagogů bylo kontrolováno v pololetí.  

 

 

Spolupráce: 

Pokračuje spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouc, místní 

pobočkou Uničov, která je vedená Mgr. Janou Hronovou. Probíhá spolupráce našich 

studentů s jejich klienty v záležitosti doučování z předmětů, které jim činí obtíže. 

V letošním roce se opět navázalo na spolupráci s občanským sdružením Jasněnka 

v Uničově. Naši studenti 1.A se zúčastnili exkurze v tomto zařízení a poznali možnosti 
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vzdělání a výchovy dětí se zdravotním a mentálním postižením. V příštím školním roce 

vytvoříme projektový den pro klienty Jasněnky v prostorách gymnázia. 

 

Standardní činnost výchovné poradkyně v průběhu školního roku: 

 mapování studentů se specifickými vývojovými poruchami učení v nových 

ročnících (prima a 1.A), 

 mapování studentů se specifickými vývojovými poruchami učení napříč všemi 

třídami nižšího i vyššího gymnázia, 

 zajištění informací o akci GAUDEAMUS 2014 Brno – veletrh vzdělávání, 

 zjišťování zájmu o Učitelské noviny s přehledem oborů vysokých škol 

v maturitních ročnících pro hromadnou objednávku, 

 kontrola přihlášek na vysoké školy, jejich kompletace, vytvoření seznamu, 

statistika, 

 průběžná aktualizace nástěnek s tematikou dalšího pomaturitního vzdělávání, 

 přehledy úspěšnosti zájemců o studium na VŠ, VOŠ a PMS pro akademický rok 

2015/2016, červen – září 2015, 

 spolupráce s PPP Olomouc, psychology, poradenskými centry aj. 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Zorková 

výchovná poradkyně 
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Zpráva o činnosti koordinátora EVVO 
 

 

Pro školní rok 2014/2015 vykonávala 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 4.11.2014 se koordinátorka EVVO zúčastnila 10. ročníku Krajské konference 

enviromentálního 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. 

 

ZLATÝ LIST 

V dubnu proběhla každoroční soutěž Zlatý list, na které naši školu zastupovali žáci 

nižšího gymnázia. V mladší kategorii skončili žáci primy (Polách, Burda, Kršek, 

Červená, Králobvá, Petrová) na 8. místě. Ve starší kategorii na druhé příčce skončili 

studenti sekundy (Gáborová, Mikulíková, Zahrádková, Antes, Salaj, Rykala) a na 

čtvrtém místě žáci tercie ( Vitešníková, Melovská, Šlosarová, Cinegr, Klaban, Habáň). 

Loňské vítězství obhájilo družstvo kvarty ve složení Červený Štěpán, Michalik Jakub, 

Veselík Josef,Tereza Pavlů, Stloukalová Berenika, Sobalová Marie a postoupilo do kola 

krajského, které proběhlo v Olomouci 23.5., kde vybojovalo 9. místo.  

 

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 

3 tun starého papíru. Finanční částka 8 000 Kč,- byla využita studenty na 

připravovanou ,,grillparty“, která se konala ve středu 24.6.2015 v areálu školy. 
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SBĚR VRŠKŮ Z PLASTOVÝCH LAHVÍ 

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

děti. Tato akce bude pokračovat i v příštím školním roce. 

 

 

 

9. STUDENTSKÁ KONFERENCE MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ 

Dne 14. května se  naši nadějní přírodovědci účastnili 9. studentské konference 

mladých přírodovědců v sekci Badatel v nově vybudovaném areálu Pevnosti poznání 

v Olomouci. Své práce předvedli studenti septimy. Jiří Dorušák se věnoval 

ekologickému zahradničení a prezentoval svou práci Vliv okolních podmínek 

působících na růst lilku rajčete na našich zahrádkách. Monika Šenková a Kristýna 

Romancová vytvořily práci v oblasti životního prostředí na téma Kontaminace půdy a 

rostlin těžkými kovy ve vybraných lokalitách v Uničově. Studentka Gabriela Strašilová 

se věnovala oboru biologie a s prací Analýza vybraných vzorků psích granulí získala 

ocenění poroty. 

 

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

odpadních vod se studenty tercie. 

 

 

Mgr. Gabriela Strašilová 

koordinátor EVVO 
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Zpráva o činnosti metodika ICT 
 

 

 Přechod na novou verzi iŠkoly, nasdílení databáze systému a relací 

 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) 

 Zadání rozvrhů tříd a učitelů na iŠkole pro aktuální školní rok 

 Vygenerování přístupových údajů novým uživatelům systému iŠkola 

 Zprovoznění tisku z kabinetů a multimediálních učeben 

 Administrace kopírky XEROX WC5325, úprava účtů uživatelů, nastavení limitů 

uživatelů a jejich průběžná aktualizace 

 Proškolení XEROX pro uživatele – skenování, uložení na flash, odeslání mailem 

 Organizace vybavení dalších učeben multimediální technikou 

 Ozvučení učebny č. 37 

 Administrace datové schránky organizace – aktualizace Software 602 (FormFiller) 

 Zřízení a administrace účtů v portálu PO Olomouckého kraje 

 Aktualizace OS a prohlížečů pracovníků pověřených Spisovou službou 

 Aktualizace JAVA pro přístup do internetového bankovnictví školy 

 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 a prohlížeči 

oprávněným uživatelům 

 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 

 Řešení záručních oprav dataprojektorů z projektu 

 Instalace a aktualizace kancelářských aplikací zaměstnancům školy 

 

 

 

 

 

Mgr. Lubomír Balcárek 

MICT 
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Zpráva o činnosti koordinátora ŠVP 
 

 

Ve školním roce 2014/2015 probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro 

nižší stupeň gymnázia (ŠVP NG) - na nižším stupni gymnázia (ve třídách prima, 

sekunda, tercie a kvarta), 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 

2014/2015, 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 

 Aktualizace ŠVP NG č. 6 (od 1. 9. 2014): 

 Korekce a aktualizace úvodních kapitol  

 Dílčí úprava vzdělávacího obsahu předmětu Dějepis (kvarta) 

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

pohovory s učiteli) 

 Průběžné konzultace s učiteli - realizace průřezových témat, rozvoj klíčových 

kompetencí 

 Evaluace ŠVP NG různými formami – hospitace, rozhovory s učiteli 

 

 

2. ŠVP VG 

 Aktualizace ŠVP VG č. 5 (od 1. 9. 2014): 

 Úprava vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Matematika 

 Aktualizace a korekce úvodních kapitol (Charakteristika školy, projekty a 

mezinárodní spolupráce, charakteristika ŠVP) 

 Doplnění charakteristiky vzdělávacího předmětu IVT o informaci o 

realizaci projektu CAD 

 Začlenění přílohy č. 4 – informace o realizaci projektu CAD 

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

pohovory s učiteli) 

 Konzultace s učiteli, poradenská činnost (začlenění průřezových témat, rozvoj 

klíčových kompetencí) 

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

zkušeností s dalšími školami, nabídka elektronických učebních materiálů a 

možnost jejich využití ve výuce 

 Průběžné sledování výstupů systémového projektu KURIKULUM G, 

navazujícího na ukončený projekt PILOT G 
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 Evaluace ŠVP VG – rozhovory s učiteli, analýza jejich  zkušeností a 

připomínek, příprava podkladů pro aktualizaci, dotazníkové šetření 

v předmětových komisích 

 Práce se systémem InspIS ŠVP – školení obsluhy systému, založení ŠVP 

Gymnázia Uničov, postupné vkládání jednotlivých částí ŠVP NG i VG, 

kontrola souladu s RVP G 

 

V průběhu školního roku 2014/2015 byl aktualizován ŠVP Gymnázia Uničov. 

Aktualizace ŠVP NG č. 6 i aktualizace ŠVP VG č. 5 vstoupily v platnost 1. 9. 2014 a 

obsahovaly úpravy některých kapitol i vzdělávacího obsahu v některých předmětech 

(viz výše).  

 

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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Studentský parlament Gymnázia Uničov  
ve školním roce 2014/2015 

 

 

Studentský parlament Gymnázia Uničov má za sebou šestý rok své existence a za tu 

dobu se již zažily společenské akce jím organizované. Aktivity parlamentu směřují 

především k rozvoji demokratického klimatu ve škole, výchově žáků k sounáležitosti a 

odpovědnosti za své názory a rozhodnutí. Mezi tradiční akce parlamentu patří 

seznamovací hra pro nové žáky primy a 1.A, tzv. maškarní dny, spoluorganizace 

interaktivních besed k tématům primární prevence, spolupráce se školní galerií Upside 

down, organizace Dne učitelů – žáci vyučují místo pedagogů, Koncert popových a 

rockových písní, sběr papíru, grillpárty ve školním dvoře. Nejaktivnější členové 

parlamentu se pak za odměnu zúčastnili výletu do Prahy, konkrétně na americkou 

ambasádu (Americké centrum) a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  
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První novinka ve školním roce 2014/2015 se týkala hned samotného vedení 

studentského parlamentu. Na první schůzi s přehledem zvítězila v konkurenci dalších 

dvou kandidátek studentka kvarty Anna Trávníčková. Vystřídala tak po roce ve funkci 

Kateřinu Galdovou z oktávy, které patří poděkování za práci pro studentský 

parlament. Jako místopředsedy si vybrala spolužáka z kvarty Štěpána Červeného a za 

vyšší gymnázium Nikolu Tejkalovou z 3.A.  Nejpodstatnější změnu, nejen ve školním 

roce 2014/2015, ale i za celou dobu fungování studentského parlamentu, představuje 

navázání užší spolupráce s městem Uničov. Při příležitosti grill párty ve školním dvoře 

byla podepsána dohoda  panem starostou Daliborem Horákem, předsedkyní 

parlamentu Annou Trávníčkovou a koordinátorem parlamentu Radimem Chmelíkem, 

kterou se Studentský parlament Gymnázia Uničov stává zároveň i Zastupitelstvem dětí 

a mládeže města Uničova.   
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Informace o studentském parlamentu:  

http://gymun.cz/informace-o-skole/rady-skoly/7-studentsky-parlament     

 

 

 

Mgr. Radim Chmelík, Ph.D. 

koordinátor Studentského parlamentu Gymnázia Uničov 

 

 

 

 

 
 

http://gymun.cz/informace-o-skole/rady-skoly/7-studentsky-parlament
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Projekt Comenius získal Certifikát kvality 
 

 

Za práci na projektu Comenius TATU v letech 2010 – 2012 jsme v roce 2014 získali 

Certifikát kvality za nejúspěšnější projekt. Studenti během dvou let navštívili Turecko, 

Francii a Německo, kde formou divadelních scének v anglickém jazyce představovali 

typické české zvyky (Štědrý den) i zlozvyky. 
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Další kurz angličtiny na gymnáziu 
 

 

V týdnu 8.-12. 9. 2014 již v pořadí třetí skupina 18 studentů absolvovala kurz angličtiny, 

který jsme uspořádali společně s agenturou TalkTalk. Tato společnost se sídlem 

v Bratislavě se specializuje na konverzační kurzy vysoké kvality pod vedením 

zkušených zahraničních odborníků. Největší výhodou je, že vyučující – rodilí mluvčí -  

přijedou přímo do školy, kde se studentům věnují 6 hodin denně.  

 

Všichni studenti byli z netradiční výuky přímo nadšeni a využívali možnost 

konverzace s lektorem i ve svém volném čase mimo vyučování, aby si tak v praxi 

vyzkoušeli a prověřili své jazykové schopnosti. O celkové úspěšnosti svědčí i 

komentáře samotných studentů.  

 

Byl to skvělý zážitek. Měli jsme úžasného lektora. 

Zbavila jsem se ostychu z konverzace a naučila se spoustu užitečných frází.  

Výborná příležitost mluvit s rodilým mluvčím. Rozhodně jsme si procvičili angličtinu. 

Jsem spokojená. Byl to super týden, ve kterém jsme se hodně naučili. 

Kurz nám zvýšil sebevědomí, protože jsme se dokázali domluvit s rodilým mluvčím. 

 

Lektor Ryan Hanchera z USA i tentokrát hodnotil celý průběh kurzu jako velmi 

uspokojivý a s úrovní angličtiny našich studentů byl nadmíru spokojen.  

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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BYLO NEBYLO … aneb z gymunu do pohádky 
 
 

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Stejně tak skončil i čtrnáctý Majáles Gymnázia 

Uničov, který i tentokrát přilákal desítky diváků. Ti zaplnili sluníčkem prozářené 

náměstí, a aby jim čekání na příchod královny s procesím uběhlo rychleji, měli 

v mezičase možnost zhlédnout vystoupení taneční skupiny pod vedením Gabriely 

Procházkové, studentky 3.A. Po náročném klání tří neohrožených princů, které 

připravila skupina KIRRI o. s. z Pňovic, bylo rozhodnuto o králi. Tím nejstatečnějším se 

stal Jan I. „ze mlejna“ z rodu Kunstů, který tak po své korunovaci a slavnostní řeči 

usedl na trůn po boku královny Lucie I. z Husičkova. 

Letos si přišli na své snad všichni milovníci pohádek klasických i těch moderních, i 

když se jednalo spíše o menší parodie. Ovšem studenti se svých rolí zhostili velmi 

zodpovědně.  A tak jsme mohli být svědky nové soutěže „Chcete být pohádkářem“ 

v podání našich nejmladších primánků, sekunda si připravila Pohádkovou radu, tercie 

Pohádkovou poradnu a kvarta nám připomněla, že ruština rozhodně nepatří 

k zapomenutým jazykům. Šmoulové z kvinty rozdováděli snad všechny diváky, sexta 

nám ukázala, že na Madaskaru je opravdu veselo, 1.A předvedla, jak by to také mohlo 

dopadnout s popelkou a 2. A zabloudila až do pravěku. O závěrečné vystoupení se 

postarala opět skupina KIRRI a nakonec došlo i na vyhodnocení nejlepší pohádky. 

Studenti gymnázia dali nejvíce hlasů sextě, zatímco ostatní diváci vybrali primu. Obě 

vítězné třídy pak dostaly sladkou odměnu v podobě dortu. 

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 velmi kvalitní spolupráci, SRPŠ gymnázia, dále 

pak Pekařství Vašíček, Fotoateliéru Frolichová, paní Markétě Laštuvičkové-Koutné a 

rovněž i všem studentům gymnázia, kteří svými těžce vydobytými korunkami také 

přispěli do společné kasičky.         

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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Gymnázium Uničov v New Yorku 
 

 

Poslední říjnový týden prožila skupina současných i bývalých studentů Gymnázia 

Uničov velmi netradičně. Vydali se za tzv. Velkou louži, tedy na druhý konec 

Atlantského oceánu přímo do New Yorku. Velmi atraktivní zájezd pro nás připravila 

opět CK Kristof z Liberce.  

Ve městě, které snad nikdy neusíná, jsme strávili šest dnů naplněných opravdu 

bohatým programem. Již první večer nás naprosto ohromila neopakovatelná atmosféra 

rozzářených neónů a reklam na Times Square, seznámili jsme se s poměrně složitým 

systémem metra, které patří mezi největší na světě, a zvládli se i bezpečně pohybovat 

v přeplněných ulicích a na čtyřproudých jednosměrných silnicích. V dalších dnech jsme 

zhlédli téměř vše, co je v tak krátké době vůbec možné vidět. V první řadě samozřejmě 

mrakodrapy – jeden z nejstarších Empire State Building, který ční svými 102 patry nad 

městem od roku 1931, navštívili jsme Ground Zero, kde nedávno vyrostl 541 m vysoký 

majestátní mrakodrap  Freedom Tower místo slavných „Dvojčat (Twins)“, které se 

zřítily po nárazu letadel v září 2011. V Central Parku u pietního místa Johna Lennona 

jsme dokonce potkali jeho manželku Yoko Ono. Lodí jsme obepluli jižní část 

Manhattanu, navštívili Sochu svobody i muzeum věnované všem přistěhovalcům, 

finanční centrum na Wall street, China town, Soho a mnoho dalších zajímavých míst. 

Neopomenuli jsme ani muzea a známou klikatou Broadway - slavnou tepnu New 

Yorku, která se táhne od severu k jihu v délce 21 km, nákupní zóny - Pátou Avenue (pro 

majetné) i 34. Ulici (pro méně majetné a pro nás).  

Krátce řečeno, výlet se vydařil ve všech směrech včetně počasí. Zatímco u nás zavládl 

pravý chladný podzim, my si užívali sluníčka. Kromě množství zážitků zájezd splnil i 

studijní záměr - studenti měli možnost procvičit si angličtinu a také poznali, že 

Američané jsou velmi přátelští a vždy ochotní pomoci.  

Mgr. Světlana Kropáčová  
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Cesta na jih 
 

 
 

Když se řekne Řím, Vatikán, Florencie, Benátky, Pompeje, Vesuv - každý hned ví, o jaké 

zemi je řeč. O překrásné Itálii. Jako jeden z přibližně čtyřiceti studentů uničovského 

gymnázia jsem měla možnost se tohoto výletu zúčastnit. 

 

V den odjezdu mám největší radost z toho, že je odjezd autobusem zajištěn až na pět 

hodin odpoledne. Můj kufr totiž zůstává po většinu dne prázdný a čas se neúprosně 

krátí. Nakonec je ale kufr těžší než já, a tak vyrážíme k autobusu, máváme rodičům, 

zamáčkneme slzičku a cesta začíná. Za přežívání v autobuse po celou dobu výletu 

můžeme poděkovat pouze našemu těšení, že z něj přece zase (snad) vylezeme, ale cesta 

je tak aspoň dobrodružná a každou minutu protne naše vozidlo nakažlivý smích. 

Celý náš výlet se nesl, i přes občasné zhoršení počasí a absenci deštníků nebo gumáků, 

v pozitivním a nadšeném duchu. Procestovali jsme celou "kozačku" za pouhých pět dní, 

ale viděli a užili jsme ji tak, jako bychom tam byli měsíc. A nejdůležitější poznatek? 

Pizzu a zmrzlinu Italové zvládají opravdu na jedničku! 

 

Veronika Vojáčková, 2.A 
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SOČkaři z gymnázia opět úspěšní 

 

 
Středoškolská odborná činnost je asi nejprestižnější a nejsledovanější soutěží, do jaké se 

mohou studenti středních škol přihlásit. Vyžaduje to ale notnou dávku odvahy a 

hlavně velké množství práce. Konkurence v jednotlivých oborech činnosti mladých 

výzkumníků je totiž každoročně obrovská a tlak na stupně vítězů v okresním a 

krajském kole enormní. 

Uničovské gymnázium v posledních ročnících SOČ zaznamenalo několik velkých 

úspěchů. Každoročně máme zastoupení v celostátní přehlídce a v ní se zatím nejlépe 

dařilo absolventce z roku 2013, Dobromile Malíkové, jejíž práce byla vyhodnocena jako 

druhá nejlepší. V letošním ročníku jsme měli zaděláno na úspěch jako snad ještě nikdy. 

Hned čtyři práce našich studentů totiž postoupily do republikového finálového kola, 

které se konalo v červnu 2015 v Praze. Studentka čtvrtého ročníku (a dnes již úspěšná 

absolventka) Denisa Navrátilová soutěžila v oboru Geografie s prací Současný 

afghánský konflikt z české perspektivy. Podařilo se jí celkem suverénně vyhrát okresní 

i krajské kolo. Úplně stejnou bilanci má septimán Radek Strašil, který se zabývá 

majetkoprávními nároky Německého řádu na severní Moravě v oboru Filozofie, 

politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Jeho práce byla nakonec 

v celostátním kole ze všech uničovských prací nejúspěšnější a získala páté místo. Další 

dvě práce zvítězily v okresním kole a v krajském pak braly stříbro – septimánka 

Gabriela Strašilová analyzovala vybrané vzorky psích granulí a soutěžila s touto prací 

v oboru Biologie. Další dvě studentky septimy Kristýna Romancová a Monika Šenková 

si pak vybraly téma Kontaminace půdy a rostlin těžkými kovy a jejich transport do 

lidského organismu, jejich práce byla zařazena do oboru Ochrana a tvorba životního 

prostředí.  

Všichni reprezentanti naší školy si zaslouží velké uznání a poděkování za tu nejlepší 

možnou reklamu uničovskému gymnáziu. 

 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 

školní koordinátor SOČ 

 
 

 

 
 

http://www.soc.cz/8-ochrana-a-tvorba-zivotniho-prostredi
http://www.soc.cz/8-ochrana-a-tvorba-zivotniho-prostredi
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Hudba bez hranic aneb Gymnázium Uničov opět 
v Laichingenu 

 

 
Ve dnech 6. až 10. října 2014 se členové školního orchestru Gymnázia Uničov pod 

vedením Mgr. Zuzany Loutocké a Mgr. Radima Chmelíka, Ph.D. zúčastnili výměnného 

pobytu v jihoněmeckém Laichingenu, kde měli možnost zdokonalovat nejen své 

hudební, ale i jazykové schopnosti. Odměnou za intenzivní a poctivě odvedené 

zkoušky jim byly poznávací výlety do nedalekého okolí - Ulmu, Blaubeurenu… 

 

Velký úspěch sklidil i výlet k Bodamskému jezeru a okolí Kostnice, kde měli naši 

studenti příležitost navštívit taková místa jako dům Jana Husa a historické jádro města 

či obdivovat krásy nedalekého rozkvetlého ostrova Mainau. 

 

Výměnný pobyt byl uzavřen koncertem obou orchestrů, kterým studenti potěšili nejen 

své milé hostitelské rodiny, ale i profesory místního Gymnázia Alberta Schweitzera. 

 

Součástí programu byla také vystoupení českých a německých sólistů, která obohatila 

večer o skladby klasické, lidové i moderní. Zazněla díla L. v. Beethovena, A. Dvořáka, 

F. Tárregy, B. Martinů, J. Ježka, J. Legenda a dalších světoznámých  skladatelů, jejichž 

díla budeme mít možnost obdivovat i při dalším společném setkání s našimi 

německými přáteli, které se tentokrát uskuteční na našem gymnáziu příští školní rok.  

 

Celý projekt byl realizován za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, 

Olomouckého kraje a města Uničova, jimž patří obrovský dík.  

 

Účastníci výměnného pobytu 
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Studenti gymnázia na ČVUT v Praze 

 

 

V pátek 3. října 2014 navštívila skupina studentů naší školy pracoviště robotiky na 

Centru strojového vnímání při katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické Českého 

vysokého učení technického v Praze. Exkurze proběhla v rámci evropského projektu 

„Experimenty k rozvoji fyzikálního myšlení“ a jejím účelem bylo seznámit studenty 

s nejnovějšími trendy konstrukce a programování robotů.  

 

Studenti si nejprve vyslechli přednášku vedoucího pracoviště prof. Václava Hlaváče o 

práci Centra strojového vnímání i využití výsledků této práce v praxi. Následovala 

prohlídka s výkladem, při níž se studenti dozvěděli, jak funguje inteligentní 

rozpoznávání a zpracování obrazu, jak to zařídit, aby roboti spolupracovali, proč je pro 

průmyslového robota těžké naučit se složit tričko nebo jak nejlépe navigovat robota 

v bludišti. 

 

Na závěr exkurze studenti zavítali do Národního technického muzea. 

 

Mgr. Milan Kux 
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S gymnazisty besedoval plukovník Karel Klinovský, veterán 
zahraničních vojenských misí 

 

 

Co všechno mohou zažít čeští vojáci na zahraničních misích? Jaká možnosti skýtá 

kariéra u Armády České republiky? O těchto i jiných otázkách hovořil se studenty 

uničovského gymnázia plukovník Karel Klinovský, náčelník Institutu přípravy do 

zahraničních operací a speciální přípravy vyškovské vojenské akademie.   

 

Plukovník Klinovský, nositel francouzského Válečného kříže s bronzovou hvězdou, 

který obdržel za vysvobození francouzských vojáků ze zajetí v bývalé Jugoslávii, zaujal 

posluchače autentickým vyprávěním o svých zážitcích z vojenských základen na 

nejrůznějších místech světa. Přiblížil jim i zajímavosti a památky, které měl možnost 

během svých misí vidět. Většina z nich se nachází ve velmi nebezpečných oblastech a 

plukovník Klinovský se k nim vydával na vlastní nebezpečí. Své vyprávění kořenil 

historkami, o nichž se z médií obvykle nedozvíme, a ochotně odpovídal na všechny 

otázky studentů, přestože některé z nich byly osobního rázu nebo připomínaly neblahé 

události z bojů. Ukázal besedujícím také lidskou stránku vojáka a vylíčil, s čím se musí 

ve svém civilním a hlavně rodinném životě potýkat. 

 

Studenti se na besedě kromě jiného dozvěděli, že vojáci z České republiky 

v rozvojových zemích nejčastěji bojují nikoli s nepřítelem, ale s nevzdělaností zdejších 

lidí, a proto se leckdy musí ujmout role učitelů a seznámit místní obyvatelstvo se 

základními znalostmi, jako je čtení, psaní a počítání. Dále trénují tamní vojenské 

velitele, kteří bojují proti zlu, aby byli výkonnější a schopnější a dosáhli tak lepších 

výsledků. Díky besedě s plukovníkem Klinovským si gymnazisté udělali přesnější 

obraz o činnosti naší armády a jejích výsledcích. 

 

 

Kateřina Galdová, Diana Urbášková, oktáva 
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Bludiště  
 

 

Do Bludiště jsme jeli autobusem v jedenáct od školy. Cesta trvala asi dvě hodiny, ale 

všichni jsme si dokázali najít nějakou zábavu. Zpravidla převládala jakási hra, při které 

jsme se všichni otravovali navzájem. Jakmile jsme dojeli do televizního studia 

v Ostravě, milá paní produkční nás odvedla kamsi do prvního patra a prý ať počkáme, 

než nám jiné družstvo uvolní šatnu. Takže klasika: vyfotili jsme pár selfíček, nacvičili 

vizitku a šlo se do šatny. Tam nám paní produkční dala instrukce a odvedla naše 

družstvo - Kačku Havlíčkovou, Zuzku Zahrádkovou, Kubu Hladiše a Kubu Salaje - do 

maskérny. Podle toho, co nám pak soutěžící říkali, jim tam lakovali vlasy a pudrovali 

obličeje, aby se neleskli v kameře. 

První se natáčelo laserové bludiště (které je ve střihu až na konci), protože je trochu 

náročnější na instalaci. U laserového bludiště nesměli být diváci, takže nám nezbylo než 

netrpělivě čekat na zprávy. A ty se vzápětí dostavily: Kuba Salaj zapomněl kód, takže 

jsme získali 0 bodů. Na další soutěž už jsme se dívat mohli. Ukázalo se, že Zuzka 

poleze na jakýsi obrovský žebřík, ve kterém byly mezery mezi příčkami velké málem 

jako ona sama. Navzdory nadšenému povzbuzování tedy první zvonění prohrála, i 

když jen o kousek. Červení si mohli vybrat ze čtyř témat. Na naše borce zbyla témata 

Čtyřlístek a Květiny. Uhádli jen Čtyřlístek a konečně získali aspoň tři body. 

A už bylo připravené lanové centrum. A už se natáčelo, už se povzbuzovalo, už se lezlo 

– když jedna holka z červeného družstva šlápla na provaz a lanovka se utrhla. Tak 

tohle se jim prý ještě nestalo, aby ocelové lano prasklo. Dlouho si lámali hlavy, co s tím. 

Následovaly zdlouhavé opravy, po nichž bylo lanové centrum přece jen znovu 

zprovozněno, ale s jednodušší překážkou. Hurá! Jenže naši protivníci byli minimálně o 

rok starší a navíc byli v soutěži už potřetí. Takže zatímco v našem koši zůstali jen tak tři 

bludišťáci, oni měli zlaťáka a jejich koš byl výrazně naditější. 

Potom jsme měli přestávku. Pro mnohé z řad diváků to byla úleva, protože většina 

z nás buď měla hlad, nebo musela nutně vykonat potřebu. Soutěžící si ale moc neužili, 

protože natáčeli komentáře a hned potom vizitku.  

A pak už přišlo to, čeho se naše milá paní učitelka Poláchová nejvíc obávala, totiž 

učitelská soutěž. Ale můžeme být klidní. Jejich učitelka to taky nezvládla. Problém byl, 

že rozdíl mezi skórem červených a modrých byl přímo alarmující. Vědomostní soutěž 

ještě šla, ale ačkoli si naši k tajence dokoupili dvě nápovědy, Dobu ledovou uhádli 

červení. Naší útěchou bylo, že soupeři potřetí za sebou nezvládli balancovník a 

nezískali kovového bludišťáka. Jen toho chlupatého. 

A to už byl čas na náš tygří skok. Přihlásil se na něj Honza Bárta a shora se odpojil dřív, 

než jsme vůbec začali odpočítávat. Málem tu žížalku netrefil, ale nakonec přece jen 

spadla. Po ohlášení, že dostat bludišťáka zpátky nahoru by trvalo asi deset minut, pan 

režisér nekompromisně rozhodl, že to tak necháme. Ale bludišťáka jsme měli a to bylo 

hlavní.  

Možná jsme prohráli na celé čáře. Ale stejně jsou naši soutěžící odvážní. I když měli 

obrovský věkový hendikep, stejně do toho šli. A snaha se počítá, ne? 

 

Štěpánka Mikulíková, sekunda 
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Aréna mozků, svalů a dovedností 

 

 

V úterý 30. 9. 2014 se vybraní žáci z tercie a kvarty zúčastnili natáčení soutěže Aréna 

mozků, svalů a dovedností, kterou vysílá Česká televize. Natáčení probíhalo 

v zajímavém areálu U6 - úžasný svět techniky v Ostravě. 

 

Proti našim studentům (Štěpán Červený IV, Hana Heřmanovská IV, Jan Poštulka III, 

Tomáš Klaban III, Karolína Melovská III) stál velmi kvalitní soupeř ze ZŠ Broumov 

Bylnice, který se už třikrát úspěšně zúčastnil soutěže Bludiště.  

 

Po příjezdu do Ostravy se nás ujala paní produkční, která nám všechno podrobně 

vysvětlila a rozdala nám soutěžní trička. Poté přišlo na řadu líčení a zkrášlování. 

Každému z nás dali mikroport a šlo se na první soutěžní úkol, kterým byl zahajovací 

kvíz. Bohužel na našich reprezentantech se podepsala nervozita a i nevyspání, protože 

jsme vyráželi časně z rána. Proto po první disciplíně bylo skóre 1:5 v neprospěch 

našich. Při dalších soutěžích jsme už byli úspěšnější, ale náš soupeř byl zase o malinko 

lepší. Což znamenalo na první pohled jednoznačný výsledek 1:26. Před námi však byly 

ještě 4 disciplíny a našim drželi pěsti i samotní moderátoři celého programu. Po další 

disciplíně už byl stav malinko příznivější, ale stále bylo co dohánět. V této soutěži hrála 

velkou roli i taktika týkající se vsázení bodů. Náš tým riskoval, ale náš soupeř byl 

opatrnější. Jak se říká - risk je zisk, a to po předposlední soutěži vyneslo našemu týmu 

Omega 7 bodů. Před námi byla poslední disciplína, která to všechno rozhodla. 

Kdybychom vyhráli, mohli jsme být vítězi celé soutěže. Bohužel náš soupeř ukázal své 

kvality, a proto jsme nakonec skončili v poli poražených. 

I přesto, že jsme nevyhráli, dovezli jsme si domů spoustu skvělých zážitků a nového 

poznání. 

 

Štěpán Červený, kvarta 
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V Praze bylo blaze 
 

     

V říjnu jsme se my, studenti čtvrtých ročníků, vydali na literárně-historickou exkurzi do 

Prahy. Budíček jsme měli nastavený na téměř nekřesťanskou hodinu, a proto každý 

z nás uvítal vřelé služby RegioJetu. 

Po příjezdu do našeho hlavního města jsme měli jediný cíl – dopravit se do hostelu a 

odložit svá těžká zavazadla, abychom si mohli naplno užít nabitý program. Úkol 

úspěšně splněn, mohlo se vyrazit. 

Plán cesty byl jasný, čekala nás procházka začínající na Václavském náměstí a končící 

v Židovském Městě, kde jsme si užili vyčerpávající prohlídku s průvodcem. Večer jsme 

zhlédli vtipné divadelní představení Kytice v divadle Semafor, po kterém jsme si 

udělali romantickou procházku po kouzelné večerní Praze. 

Na druhý den vedly naše kroky na prohlídku do Národního divadla, poté na Petřín, 

kde si spousta z nás procvičila břišní svaly smíchem v zrcadlovém bludišti, a na 

Pražský hrad. Večer, rozděleni do tří skupin, jsme si užili představení podle svého 

výběru. Je libo muzikál, krásné divadlo na Vinohradech či v Dlouhé? 

Třetí, tedy poslední den byl program o něco méně nabitý. Vyšehrad a návštěvu muzea 

jsme stihli dopoledne, poté nás potěšil rozchod, který si každý užil podle svého uvážení 

a fyzických možností. A ty byly po dvoudenním cupitání opravdu omezené. 

V odpoledních hodinách bylo na čase se s Prahou rozloučit. 

Náš poslední společný výlet se tedy vydařil, snad i díky skvělému počasí, které nás po 

celý pobyt provázelo. Ještě teď se usmíváme nad vzpomínkou, kdy jsme po příjezdu 

zmateně hledali na olomouckém nádraží eskalátory a přecpané metro. 

 

Michaela Štenclová, 4.A 
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Ukázky studentské literární tvorby 
 

 

Hned několik příspěvků studentů Gymnázia Uničov bylo uveřejněno v deníku MF 

DNES v rámci projektu Studenti čtou a píší noviny. Na ukázku uvádíme dva z nich: 
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Černé na bílém 

 Je 1. září. Začátek nového školního roku, který přinesl změnu do mého života. Moje 

spolužačka a kamarádka Gertruda totiž opustila naši třídu. Právě teď usedá do lavic 

gymnázia. Možná to vypadá, že jí studium na „lepší“ škole nepřeju, ale opak je 

pravdou. Přeju jí šťastnější život na nové škole. Z celého srdce. Vždyť si ho zaslouží! 

U přijímacích zkoušek byla první z...asi 500 žáků. Bylo by to dvakrát tak úžasné, 

kdyby  gymnázium nebylo tak daleko. Co se dá dělat! Její chytrost nás od sebe oddělila. 

Bystřejšího člověka jsem doposud nepoznala. Měla samé jedničky. A nejen na 

vysvědčení, ale i v žákovské. Přitom není tím žákem, který se učí vše zpaměti, šprtá se 

od rána do večera, nejde do kina, nehraje hry na internetu. Jednoduše není žádná 

šprtka. Trudy je přirozeně chytrá – nad vším přemýšlí, vždy všemu rozumí, mezi fakty 

hledá souvislosti. Prostě dokonalý typ studenta. Typ studenta, kterého mají všichni 

učitelé rádi. protože je chytrý, pracovitý, zodpovědný a samozřejmě spolehlivý. Ale …  

Na gymázium šla z naší školy sama. Mě rodiče studovat do velkého města nepustili. 

Prý mi nebudou kazit dětství. Nemám totiž ve škole tak skvělé výsledky a na gymnáziu 

bych se prý musela hodně učit. Obě jsme to obrečely. 

Myslím na Trudy od samého rána. Mám o ni strach. Vždy když je někde beze 

mě, nezvládne se ubránit slzám, které způsobují slova lidí z jejího okolí. Slova, která 

řeknou hloupí a závistiví lidé. Slova plná nenávisti. Slova, která dovedou zasáhnout 

citlivou duši. 

Trudy je totiž Romka. A navíc velice chytrá Romka. Mezi spolužáky se našli takoví, 

kteří se jí kvůli vzhledu posmívali. Hlupáci. Primitivové. Snad na gymnáziu budou lidé 

inteligentnější. 

 
 Drobkov 9. září 2015            

Ahoj Trudy, 

 jak se máš? Máš už ve třídě nějaké kamarády? Jaký je třídní? 

Tady je to pořád stejný. Pořád ty stejné lavice, stejné tváře… Jen Tvé místo na židli je prázdné. 

Občas se na něj dívám. Vždyť to ještě není tak dávno, co jsme se hihňaly v hodinách a co jsi 

zkoušela trpělivost učitelky z přírodovědy :)… Ach Trudy, co jsi mi to udělala. Musela jsi odcházet 

tak daleko? Ale ne, nebudu Ti to vyčítat. Snad se brzy uvidíme. Stýská se mi po Tvých dlouhých 

hnědých vlasech, se kterými jsem si vždy tak ráda pohrávala.  

Měj se hezky.  

Tvá nejlepší kamarádka 

    Kája 
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Supovice 14. září 2015 

Ahoj Kájo, 

jsem moc ráda, že sis na mě vzpomněla. Nemám se nejlíp. Kamarády nemám žádné. Myslím, že 

mě nikdo nemá rád. Nikomu jsem to neřekla, ale spolužáci se ke mně chovají příšerně. Nadávají 

mi. Všechno na mě svádějí. Když byla profesorka dějáku otočená k tabuli, hodil po ní jeden kluk 

křídu. Jak myslíš, že to dopadlo? Hádáš dobře - svedli to na mě. Chápeš? Celá třída! Nikdo se mě 

nezastal. Dříve jsem měla aspoň Tebe. Ty bys to tak nenechala. A k Tobě by se připojili další. 

Tady jsou všichni proti mně. Víc než polovina spolužáků se totiž zná. Jsou z jedné školy, jen já 

jsem sama. Kéž bys tu byla se mnou! 

A to není zdaleka to nejhorší, co mi provádějí. Berou mi věci. Pravítka, kružítka a tužky si nenosí. 

Ale v pohodě si rýsují. Vezmou si ty moje. A já pak musím k tabuli. Naštěstí to bylo jednoduché a 

zvládla jsem to na jedna. Jenže to je naštvalo ještě víc. 

Už jsem chtěla jít za třídní a svěřit se jí. Ale před jejím kabinetem si na mě počkali. Vyfotili si mě a 

vyhrožovali mi, že mě zmlátí. Na Facebooku se pak objevila moje fotka s komentářem – 

Donašečka! 

Tolik se mi stýská.  

Tvá Trudy 

 

Její odpověď mě nanejvýš zaskočila. To nemůže být pravda. Vždyť je to gymnázium. 

Lidé tam mají být přece chytří, tolerantní. Zřejmě to jsou ale stejní hlupáci jako mí 

spolužáci. 

Bože, co jí to jen dělají? Trudy, chudáčku. Mně je tě tak líto. Nemůžu tě v tom nechat, 

nedopustím, aby ses takhle trápila. 

 
 Drobkov 20. září 2015 

Milá Trudy, 

nedokážu tomu uvěřit. Nenech se těmi pablby zahnat do kouta. Projevují tím jen závist vůči někomu 

tak chytrému jako jsi Ty. Nenech se jimi zastrašit. 

Začátky bývají vždycky těžké. Uvidíš, časem se to zlepší. Myslím na Tebe. 

Tvá Kája  
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Supovice  27. září 2015 

 Kájo, 

jsem opravdu ráda za Tvou podporu. Jenže Ty je neznáš. V pondělí mi sebrali sešity do dějáku a 

zemáku. Hodili je do bláta. Nemohla jsem se pak učit na písemky. Takže se mi v žákovské objevily 

první koule. A když jsem včera odcházela z jídelny, Daniel (největší frajírek ve třídě) si mě odchytil a 

ukradl mi čip na obědy se slovy: „Seš moc tlustá, zhubni , tlustoprde.“ Jak já ho nenávidím, vlastně 

všechny své spolužáky nenávidím! Chci odsud pryč! Chci se vrátit za Tebou. Jsi má jediná 

kamarádka.     

Trudy 

 

Nemohu tu jen tak sedět a číst tahle slova. Vždyť jde o mou kamarádku!!! Cítím, že je to 

na mně, abych jí pomohla. 

  
  Drobkov 2. října 2015 

Vážený pane řediteli, 

žádám Vás, nebo spíš žalostně Vás prosím o slyšení a pochopení. Na Vaši školu do primy chodí od 

září moje nejlepší kamarádka Gertruda Šandorová. Ale její spolužáci jí ubližují. Myslím, že se stala 

obětí šikany.  

Gertruda je Romka. Cožpak je to zločin?  Věřím, že jste moudrý člověk a že šikaně, násilí a rasismu 

učiníte přítrž. Gertruda byla terčem nenávisti a posměchu i na naší škole. Proto odešla k Vám, na 

Vaši školu, do velkého města. Věřila, že studenti gymnázia se k ní budou chovat lépe. Pomozte jí 

prosím. 

Děkuji mnohokrát. 

Karolína Švestková 

žákyně 6. třídy   

 

 

 

Anna Konečná a Markéta Vyroubalová, kvarta  

(práce byla oceněna v literární soutěži Daniel) 
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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. 

Ve školním roce 2014-2015 dosáhli naši studenti největších úspěchů v testování 7. tříd 

ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z obecných studijních předpokladů, 

českého jazyka a matematiky na jaře roku 2015. 

Je velmi potěšující, že mezi nejlepšími testovanými žáky v Olomouckém kraji figurují 

hned tři zástupci sekundy Gymnázia Uničov. Josef Antes měl nejlepší výsledek v testu 

obecných studijních předpokladů, Vojtěch Vrzal v matematice a Zuzana Zahrádková 

v českém jazyce.  

V testování 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z obecných 

studijních předpokladů zaznamenal druhý nejlepší výsledek v Olomouckém kraji Petr 

Bahunek (kvarta). 
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Seznam žáků ve školním roce 2014/2015 
 

 

 

Třída:   1.A 

Třídní učitel:  Mgr. Hana Slavíková 

Adéla Axmannová 

Michaela Bajerová 

Eliška Bazalková 

Dominik Bene 

Karolína Bílková 

Olha Boichenko 

Monika Brachtlová 

Ivana Burdová 

Nikola Dopitová 

Veronika Dušková 

Kristýna Frantová 

Roman Kobylka 

  

Kamila Komárková 

Maksym Mykhalchuk 

Adéla Navrátilová 

Michaela Nesrstová 

Klára Nováková 

Martin Papula 

Lenka Ptáčková 

Anna Sedláčková 

Viktoriia Smoliarenko 

Nikola Staňková 

Soňa Stránská 

  

  
 

 

 

 

 

 

Třída:   2.A 

Třídní učitel:  Mgr. Aleš Langer 

Denisa Balatková 

Jana Bartoňková 

Martina Bedáňová 

Ondřej Hammer 

Viktorie Horanská 

Martina Jamborová 

Hana Jarošová 

Aneta Jenáčková 

Lucie Kašparová 

Jakub Kramar 

Dominika Machalová 

Karla Mikulová 

  

Martin Mucka 

Markéta Ospálková 

Lucie Polášková 

Andrii Protsyshyn 

Filip Pudil 

Vladislava Purová 

Svitlana Tkač 

Barbora Veselková 

Veronika Vojáčková 

Jakub Výkruta 

Tereza Novosadová 

Martina Švecová 
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Třída:   3.A 

Třídní:   Mgr. Iveta Novotná   

Zdeněk Bartoněk 

Nina Boychenko 

Maksym Bortnykov 

Anna Gáliková 

Kateřina Géblová 

Anna Havlíčková 

Michaela  Hübnerová 

Alina Jurcanu 

Jiří Kamler 

Žaneta  Klementová 

Eva Navrátilová 

  

 

 

 

 

Veronika Nguyenová 

Gabriela Procházková 

Kamila Semeňáková 

Olena Shtotska 

Jana Šlosarová 

Nikola Tejkalová 

Petra  Kantorová 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Třída:   4.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 

Dominik Pospíšil 

Mariia Pylypchuk 

Norbert Schuster 

Marie Smékalová 

Petra Šafářová 

Gabriela Šenková 

Lucie Šinclová 

Jakub Škoda 

Michaela Štenclová 
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Třída:   Prima 

Třídní učitel:  Mgr. et Mgr. Jana Zorková 

Martin Bajaník 

Martina Benešová 

Jiří Burda 

Dagmar Cinegrová 

Michaela Červená 

Jiří Fibigr 

Ida Havránková 

Matylda Hofschnaidrová 

Eliška Králová 

Eliška Krátká 

Marek Kršek 

Stanislav Kunst 

Tereza Marešová 

  

  

  
 

 
 

Kateřina Olbertová 

Matyáš Ondráček 

Eliška Petrová 

Adam Polách 

Maxián Přikryl 

Štěpán Ptáčník 

Michaela Rotreklová 

Kateřina Schenková 

Klára Smyčková 

Julie Šinclová 

Adéla Šotolová 

Michaela Trundová 

Cyril Zdražil 

  

  

  
 

 

 

 

 

Třída:   Sekunda 

Třídní:   Mgr. Martina Poláchová 

  

Josef Antes 

Jan Bárta 

Nikola Bednářová 

Pavel Fröml 

Simona Gáborová 

Denisa Hamplová 

Kateřina Havlíčková 

Jakub Hladiš 

Kristýna Hrozová 

Pavel Chlup 

Natálie Jakešová 

Martina Kovářová 

Štěpánka Mikulíková 

  

  
 

  

Bára Nasswettrová 

Anita Rusínová 

Dominik Rykala 

Jakub Salaj 

Kateřina Smrčková 

Robin Stloukal 

Adéla Urbánková 

Vojtěch Vrzal 

Zuzana Zahrádková 

Agáta Zvonečková 
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Třída:   Tercie 

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 Poštulka 

Roman Puda 

Martina Rybová 

Kateřina Sochová 

Julie Šenková 

Hana Šlosarová 

Žofie Vitešníková 

Tereza Vorlová 

Žofie Zdražilová 

Eva Zouharová 

  

  

  

 
 

 

 

Třída:   Kvarta 

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:   Kvinta 

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:   Sexta 

Třídní učitel:  Mgr. Drahomíra Drlíková 

Andrea Balcárková 

Oldřich Bittner 

Klára Čechová 

Daniel Čikl 

Martin Holínek 

Karolína Ivanecká 

Barbora Kallerová 

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 

Eva Veselíková 

Markéta Zouharová 
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Třída:   Septima 

Třídní učitel:  Mgr. Radim Chmelík, Ph.D. 

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 
 

  

Františka  Orságová 

Patrik  Pastorek 

Jitka  Přivřelová 

Kristýna  Romancová 

Dominik  Rössl 

Tomáš  Siřinek 

Jan  Spurný 

Radek  Strašil 

Gabriela  Strašilová 

Monika  Šenková 

Šárka  Šenková 

Karel  Šotola 

Ondřej  Vachutka 

  

  

  
 

 

 

 

 

Třída:   Oktáva 

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 

  

  

  

  

  
 

Vendula  Přibylová 

Veronika  Radilová 

Jana  Sedláčková 

Diana  Urbášková 

Mariana  Vašíčková 

Simona  Zborníková 

Radovan  Zeman 
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Sponzoři plesu Gymnázia Uničov 2015 
 
 

1. SRPŠ při Gymnáziu Uničov 

2. AutoCont CZ a.s. 

3. Jazyková škola Lingua Olomouc 

4. AGEL Sport Clinic, Nemocnice Prostějov 

5. Jana Sedláčková  

6. Pohybové studio Elle, Bc. Vendula Slaná 

7. Diana Urbášková  

8. Šárka Nováková – výživové poradenství 

9. Partner 4 Office 

10. Pohybové studio Elle, Bc. Vendula Slaná 

11. Atlas školství 

12. Šárka Nováková – výživové poradenství 

13. Mariana Vašíčková  

14. Mladá fronta DNES, Lidové noviny 

15. Jiří Antes  

16. Jana Bahúlová  

17. Jana Dostálová  

18. Kateřina Galdová  

19. Vinotéka Holec - Anna Holcová  

20. Ondřej Kobza  

21. Martina Kožíšková  

22. Dominika Pastorková  

23. František Pavelka  

24. Vendula Přibylová  

25. Veronika Radilová  

26. Simona Zborníková  

27. Radovan Zeman  

28. VHH Thermont 

29. Ingersoll-Rand Uničov 

30. Primeros 

31. Pivovar Litovel 

32. Eva Gottwaldová  

33. Ivana Janíková + Tereza Hromádková 

34. Petra Šafářová + Nikola Brodská 

35. Michaela Štenclová  

36. Jana Heinzová + Aneta Lolková 

37. Mariia Pylypchuk  

38. Mariia Pylypchuk  

39. Radka Klejšmídová  

40. Markéta Koštovalová  

41. Markéta Koštovalová + Radka Klejšmídová 
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42. Hong Phuong Luongová 

43. Dominik Pospíšil + Jakub Škoda 

44. Gabriela Šenková 

45. Vladimír Horn  

46. Norbert Schuster 

47. Kateřina Ovčiariková 

48. Komers Uničov 

49. Lucie Šinclová 

50. Michal Hybrant + Marie Smékalová 

51. Hospůdka U Johna Dlouhá Loučka 

 

 


