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Výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 10 zákona č. 561/2005 Sb., 
o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a v souladu s § 7 vyhl. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
 
Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 15. října 2009. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
© Gymnázium, Uničov, 2009 
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Hodnocení školního roku 2008/2009 
 

(z projevu ředitele školy Mgr. Romana Riedla při slavnostním zakončení školního roku  
dne 29. 6. 2009 v koncertní síni) 

 
 

Konec každého roku, ten školní nevyjímaje, vždycky vybízí k bilancování, k dělání 
všelijakých předsevzetí do roku dalšího a k vyhlašování různých anket. Tak to vezmu 
postupně. 
 
V uplynulém školním roce se na gymnáziu v Uničově žáci a studenti „překvapivě“ 
především učili. Dovolte mi pár statistických údajů o tom, jak jim učení šlo: 
Z celkového počtu 435 žáků ve druhém pololetí celkem 139 prospělo s vyznamenáním 
(to je 32 %), z nich ještě 52 mělo samé jedničky, 290 prospělo, 3 neprospěli a 3 nebyli 
klasifikováni. Nejlepší třídou podle prospěchu se stal prima (průměr 1,44), na dalších 
místech se umístily sekunda (1,47) a tercie s kvartou (stejně – 1,54). Nejhorší 
v prospěchu byla 4.B s průměrem 2,25. Nejmenší absenci ze všech tříd měla 4.A 
(průměr na žáka asi 39 hodin), nejhorší v absenci byla kvinta (průměr 82 hodin). 
 
Všichni učitelé odváděli jako každý rok velmi poctivou práci, za niž jim chci z tohoto 
místa upřímně poděkovat a ujistit je, že si celé vedení školy jejich práce velmi váží. 
O tom, že výuka na naší škole je opravdu kvalitní, svědčí dlouhá řada úspěchů našich 
studentů v nejrůznějších soutěžích a olympiádách. Nejvýznamnějšího úspěchu dosáhla 
Veronika Mojdlová z už bývalé oktávy, která dokázala obhájit loňské vítězství 
v celostátním kole dějepisné soutěže Daniel a byla oceněna i zvláštní cenou Učené 
společnosti České republiky za mimořádné vědecké aktivity středoškolských studentů. 
Z dalších úspěchů byl chtěl zmínit 3. místo v celostátním kole diskusní soutěže 
Debatiáda, kterého dosáhly studentky z kvarty Dobromila Malíková a Zuzana Krejčí, a 
dále velmi úspěšnou účast Martina Spurného z kvarty v celostátním kole zeměpisné 
soutěže Eurorebus. Naši studenti dosáhli celé řady dalších úspěchů v předmětových 
olympiádách na úrovni okresních i krajských kol. Všem, kteří se během roku zapojili do 
některé ze soutěží, i těm, co nebyli úspěšní, děkuji za reprezentaci naší školy. 
 
Prioritou Gymnázia Uničov bude vždy kvalita výuky a její neustálé zvyšování. S tímto 
cílem probíhala po celý rok důkladná autoevaluace a osobně jsem zahájil boj proti 
biflování a nadměrnému přetěžování studentů. Tento boj bude pokračovat i v roce 
příštím a bude veden směrem k vybudování moderní a prestižní školy se spokojenými 
žáky, učiteli i rodiči, která obstojí nejen v regionální konkurenci. 
 
Důležitými událostmi každého školního roku jsou vždy přijímací a maturitní zkoušky. 
V letošním složitém přijímacím řízení si naše škola vedla dobře a bez větších problémů 
se podařilo naplnit budoucí primu i první ročník čtyřletého studia. Úroveň maturitních 
zkoušek byla vysoká a ne všichni je zvládli hned na první pokus. Výkony maturantů 
ale v drtivé většině přinesly jejich učitelům radost z dobře odvedené práce. 
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Rok 2008/2009 postavil před pedagogický sbor ještě dva velké a mimořádné úkoly, a to 
zpracovat školní vzdělávací program pro vyšší stupeň gymnázia a zpracovat 
projektovou žádost o dotaci z Evropského sociálního fondu. Za úspěšné zvládnutí 
těchto úkolů děkuji všem, kteří se na nich podíleli. 
 
V rámci posilování demokratického klimatu naší školy bych chtěl na straně úspěchů 
zmínit ještě celoroční činnost studentské rady, která se scházela na pravidelných 
schůzkách, vytvořila své vlastní webové stránky a přes některé komunikační problémy 
se začíná stávat fungujícím samosprávným orgánem studentů a také důležitým 
partnerem pedagogické rady a vedení školy.  
 
V další části mého projevu se chci věnovat našim již tradičním akcím, které každoročně 
obohacují a zpestřují školní život. Zdá se mi, z hlediska jejich počtu se řadíme na 
úplnou špičku mezi konkurencí a z hlediska jejich kvality pořád stoupáme vzhůru. 
Připomeňme si nápady hýřící Den evropských jazyků, letošní téměř profesionálními 
uměleckými výkony nabitou Studentskou lyru, nevšední zážitek z vánočního koncertu 
školního pěveckého sboru a orchestru, reprezentační ples gymnázia, mimořádně 
vydařený Majáles, letos nesmírně kvalitní a odborníky oceněnou Studentskou 
ekologickou konferenci i Festival úspěchů. To je výčet, který nám může většina škol 
pouze závidět. Velmi si vážím obětavé práce všech kolegyň a kolegů, kteří mají zásluhu 
na organizaci a úspěchu těchto akcí a znovu jim dnes za to děkuji. 
 
Ani v oblasti mezinárodních kontaktů nezahálíme. V tomto školním roce proběhly 
dokonce tři výměnné pobyty našich žáků – dva s ukrajinskou a jeden se slovenskou 
partnerskou školou. Všechny výměny byly velmi úspěšné a já chci zvlášť a jmenovitě 
poděkovat hlavní organizátorce těchto velmi prospěšných akcí, paní kolegyni Jaromíře 
Lónové. 
 
Tolik tedy k bilanci končícího školního roku a nyní slíbená předsevzetí. Předsevzetí 
jsou jednoduchá k vyslovení, ale rozhodně ne k realizaci – pokračovat v nastoupeném 
trendu, udržet laťku a pokud je možné ji ještě zvýšit, pokusit se o to. Platí to pro 
všechny oblasti života školy. 
 
Závěr je téměř povinný, ale udělám ho velmi rád. Bude to poslední, ale možná 
nejdůležitější příkaz ředitele – o prázdninách zakazuji svým kolegům i studentům 
myslet na školu, naopak chci, aby si odpočinuli a nabrali síly. Přeji vám všem opravdu 
krásné léto. 
 
A poslední větu chci zdůraznit: Bývalé paní ředitelce Haně Šipulové přeji hodně zdraví. 
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Školská rada 
 
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 
 
 
Členové školské rady (ve složení od 1. 1. 2009): 
 
Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: 

Mgr. Leopold Kropáč, předseda 
Lenka Punčochářová  
 
Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Gabriela Strašilová 
Mgr. Aleš Langer 
 
Zástupci zřizovatele: 

Ing. Vladislav Vlasák  
Mgr. Martin Mikulík 
 
 
 
 
 
Členové předchozí školské rady (do 1. 1. 2009) 
 
Ing. Petr Vašek, předseda 
Leona Šoustalová  
Mgr. Hana Bartoňková 
Mgr. Aleš Langer 
Mgr. Jiřina Březinová 
Mgr. Martin Mikulík 
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Charakteristika školy a organizace školního roku 2008/2009 
  
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. a II. 
 podle Školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia platného od 

1. 9. 2007 
 
2.  7941K801 Gymnázium, denní studium, délka studia 8 roků 
 III., IV., V., VI., VII., VIII. 
 podle uč. plánu č. j. 20594/99-22 od 1. 9. 1999 
 
3.   7941K401 Gymnázium, denní studium, délka studia 4 roky 
 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B      
 podle uč. plánu č. j. 20595/99-22 od 1. 9. 1999 

                   
Studium je v prvních ročnících koncipováno jako všeobecné. Profilace studentů se 
uskutečňuje pomocí volitelných předmětů. 
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Struktura volitelných předmětů 
 
 
 
2.A, 2.B, VI.   1. volitelný předmět   Programování,  Latina, Ruský jazyk,  
               Matematika 
 
3.A, 3.B, VII.   1. volitelný předmět   Programování,  Latina, Ruský jazyk 
       2. volitelný předmět   Seminář a cvičení z fyziky 

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

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

            Konverzace v jazyce anglickém  
    3. volitelný předmět   Seminář a cvičení z chemie 
            Seminář a cvičení z matematiky 
            Dějepisný seminář 
            Konverzace v jazyce francouzském 
            Deskriptivní geometrie 
    4. volitelný předmět   Seminář a cvičení z biologie 
            Seminář ze zeměpisu 
            Společenskovědní seminář 
            Literární seminář 
            Matematický seminář 
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Nepovinné předměty a kroužky  
  

 
Předmět   Třída  Počet hodin 

 
Německý jazyk  III.    2 
Ruský jazyk   III.    2 
Projektový seminář  3.A, 3.B, VII.   1 

  
 

 
 
Přehled zájmových kroužků: 

 
Základy sportovních her  
Horolozectví 
Přírodovědný kroužek 
Sborový zpěv 
Francouzský jazyk  
Zábavná matematika 
Anglický jazyk 
Fyzikální kroužek 
Psaní všemi deseti na klávesnici PC 
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Učební plán 2008/2009 
 
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
Č 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
CJ 1 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
CJ 2 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
OV/ZSV 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Z 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 
M 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
F 2 2+1/2 2+1/2 2+1/2 2+1 2+1 2+1/2 2 2+1 2+1 2+1/2 2 
Ch 0 2 2+1/2 2+1/2 2+1/2 2+1/2 2 0 2+1/2 2+1/2 2 0 
Bi 2 2+1/2 2 2 2+1/2 2+1/2 2+1/2 2 2+1/2 2+1/2 2+1/2 2 
IVT 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 
HV1 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 
VV1 2 2 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 
TV 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
                          
V1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 
V2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 
V3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 
V4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
                          
Nepov.     CJ 2       Proj 1       Proj 1   
                          
                          
Celkem 30 30 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 

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

 Zkr. Titul Jméno Aprobace Třídní Poznámka 
1 Ri Mgr. Roman Riedl M - F   ředitel 
2 Ba Mgr. Lubomír Balcárek M - Bi - IVT   zást. ředitele, metodik ICT 
3 Sz RNDr.,Ph.D. Vladimír Slezák M - DG   zást. ředitele, koordinátor ŠVP 
4 Be Mgr. Jaroslava Bednářová Č - Ag     
5 Bm Mgr. Jana Bermellová Z - RJ - Ag     
6 Df Mgr. Petra Dofková Č - N V. předseda PK ČJ 
7 Dk Mgr. Drahomíra Drlíková Č - N     
8 Hz Mgr. Ivo Heinz M - Ch   předseda PK Ch 
9 Ch Mgr. Radim Chmelík OV - ZSV - N IV. metodik prevence soc.-pat. jevů 

10 Ko Mgr. Miroslav Komsa F - IVT VI. předseda PK F 
11 Kr Mgr. Světlana Kropáčová Č - Ag 3.B   
12 Kb Mgr. Vladimír Kubíček TV   předseda PK TV 
13 Kv Mgr. Věra Kubíčková VV - RJ   předseda PK EV 
14 Kx Mgr. Milan Kux F - IVT    předseda PK IVT, správce sítě 
15 Lg Mgr. Aleš Langer Č - D   předseda PK D 
16 Lo Mgr. Jaromíra Lónová D - RJ 4.A předseda PK RJ 
17 Ln Mgr. Jana Lounová M - F 1.B   
18 Lt Mgr. Zuzana Loutocká HV - N - RJ   předseda PK NJ 
19 M Ing. Hana Menclová ZE - Ag 1.A   
20 No Mgr. Iveta Novotná Č - Fr 3.A předseda PK FJ,LA 
21 Po Mgr. Martina Poláchová Bi - TV VII.   
22 Rb PaedDr. Marta Rábková Č - HV     
23 St Mgr. Helena Staruchová Ag - F - Ch   předseda PK AJ 
24 Sn Mgr. Daniela Stonová Bi - Z - Fr I.   
25 S Mgr. Libuše Stránská Č - Ag     
26 Sš Mgr. Gabriela Strašilová Bi - Z - RJ III. předseda PK Bi, Z 
27 T Mgr. Karel Tesař M - F     
28 Ti Mgr. Jarmila Tichá Fr - La 4.B   
29 Va Mgr. Anna Valouchová Bi - TV VIII.   
30 Vn Mgr. Martin  Váňa D - La 2.B   
31 Vš Mgr. Eva Vašíčková TV     
32 Vg RNDr. Zuzana Voglová M - F II. předseda PK M 
33 Zb Mgr. Ludmila Zbořilová Bi - Ch   koordinátor EVVO 
34 Zr Mgr. Jana Zorková Č - OV - ZSV 2.A výchovný poradce 
35 Bk Mgr. Hana Bartoňková M - DG - IVT     
36 Gu Mgr. Gabriela Guziurová M - F     
37 Je Ing. Zdeňka Jedličková DG   externí vyučující 
38 Ši Mgr. Hana Šipulová M - F   externí vyučující 
39 Hl Mgr. Jitka Hladišová Ag - TV   externí vyučující 
40 Ho Bc. Pavlína Horáčková Ag   externí vyučující 
41 K Bc. Kamila Klimešová Ag   externí vyučující 
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Správní zaměstnanci 

 

Poř. č. Jméno a příjmení Funkce Úvazek Poznámka 

1. Vladěna Smejkalová  hospodářka 1  

2. Julie Štenclová  účetní 1  

3. Jana Kolcunová  referentka 1  

4. Pavel Hodulák  správce TV haly 0,75  

5. Jaroslav Šlancar  školník-údržbář 1  

6. Marie Sittová  uklízečka  1  

7. Pavla Navrátilová  uklízečka  1  

8. Lenka Hübnerová  uklízečka  0,75  

9. Karla Hybrantová uklízečka 1  
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 
2008/2009 

 
 

Mgr. Roman Riedl   

 Novela školského zákona 
 24. a 25. 3. 2009 v Olomouci 

 Management školy a nová maturita  
 11. 6. 2009 v Olomouci 
 pořádal NIDV 

 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 

 Management školy a nová maturita  
 11. 6. 2009 v Olomouci 
 pořádal NIDV 

 

Mgr. Lubomír Balcárek  

 Aktuální stav a změny v legislativě odměňování pracovníků školství 
 24. 11. 2008 v Olomouci 

 Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 
 12. 3. 2009 v Olomouci 

 

Mgr. Petra Dofková 

 seminář Český jazyk a mediální výchova  
 20. dubna 2009 v Olomouci  
 pořádala společnost HYL 
 zaměřen na mediální výchovu, jež je nedílnou součástí ŠVP a byla 

integrována do předmětu český jazyk 
 

RNDr. Zuzana Voglová 

 Finanční gramotnost I, II (dva na sebe navazující semináře) 
 5. 11. 2008 a 5. 5. 2009 v Olomouci  
 pořadatelem byl Národní institut dalšího vzdělávání 
 semináře vybrány zejména z důvodu začlenění finanční matematiky do 

nově připravovaného ŠVP pro VG 
 Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008  

 6.-8. 11. 2008 v Srní na Šumavě 
 téma konference: Matematika okolo nás  
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Mgr. Daniela Stonová 

  Determinační praktikum řas a sinic 
 12.-14. 9. 2008 v Českých Budějovicích 
 pořádala Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 
 praktický odběr řas a sinic v tekoucí i stojaté vodě s vybavením běžně 

dostupným ve školách, praktické určování běžných druhů řas a sinic ze 
získaných vodních vzorků v laboratoři, demonstrace mořských druhů řas 

 Podzimní botanický víkend 
 3.-5. 10. 2008 v Podmistrově 
 pořádala Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 
 terénní vycházky s praktickým určováním druhů rostlin různých biotopů 

 Za vším hledej parazita 
 15.-16. 11. 2008 v Českých Budějovicích 
 pořádala Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 
 praktické určování různých druhů parazitů, přednáškový blok zaměřený 

především na evoluci parazitů 
 Jarní botanický víkend 

 23.-26. 4. 2009 v Prostějově 
 pořádala Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 
 terénní vycházky s praktickým určováním druhů různých biotopů 

 Ornitologicko-entomologický seminář 
 19.-21. 6. 2009 v Lednici 
 pořádala Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 
 účastnili se i vybraní studenti 
 odchyt ptáků, bezobratlých a netopýrů v terénu a jejich určování a 

kroužkování 
 ideální využití ve výuce z důvodu spojení praktické a teoretické stránky 

biologie (zvláště významné pro vedení laboratorních cvičení a při 
terénních vycházkách v hodinách biologie) 

 Kapitoly z politické geografie s přihlédnutím k využití ve výuce (série exkurzí) 
 8. 10. 2008 na Kralicku (téma Kralicko) 
 5. 11. 2008 v Prostějově (téma Kašmír) 
 3. 12. 2008 v Prostějově (téma Albánie) 
 terénní exkurze se zaměřením na hodnocení krajiny z hlediska 

geografického, ekologického a krajinářského, přednášky zaměřené na 
aktuálně problematické regiony, které jsou mimo zájem našich médií 

 využití v hodinách regionální geografie na nižším i vyšším stupni 
gymnázia i v rámci učiva aktuálních světových konfliktů 
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Mgr. Radim Chmelík 

 15. ročník Letní školy výchovy k občanství a evropanství  
 17.-22. 8. 2008 v Olomouci 
 pořádala Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého 
 hlavním tématem tohoto ročníku bylo 40. výročí okupace v srpnu 1968 

 

Mgr. Martin Váňa 

 Aktivizační metody ve výuce dějepisu 
 3. 11. a 3. 12. 2008 v Olomouci 
 pořadatel: Vzdělávací agentura Descartes 
 dvoublokový kurz seznamoval frekventanty s netradičními způsoby 

vedení hodiny dějepisu. Prezentované metody byly zaměřeny jednak na 
četbu a interpretaci textů, jednak na aktivní zapojení žáků do výuky.  

 

Mgr. Ludmila Zbořilová  

 Krajská konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
 20. 11. 2008 v Olomouci 

 

Mgr. Jana Bermellová  

 Oxford Day 
 27. 8. 2008 v Olomouci 
 akce zaměřená na metody rozšiřování slovní zásoby a užití interaktivní 

tabule 
 Oxford Bookshop – i Tools 

 3. 6. 2009 v Olomouci 
 akce nabízející nové učebnice a pomůcky pro práci na interaktivní tabuli 

 

 

Celkové náklady na DVPP ve školním roce 2008/2009 činily 16 761 Kč. 
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Hospodaření školy 
 
 
Hlavním zdrojem financování hospodaření byly příspěvky a dotace poskytnuté 
zřizovatelem. Dalším zdrojem financování bylo zapojení vlastních zdrojů – finančních 
fondů. 
V období prázdnin se podařilo odstranit nevyhovující osvětlení v budovách školy. 
Touto akcí byly splněny hygienické požadavky na osvětlení učeben. Finanční částka 
214.070 Kč je kryta z investičního fondu školy. 
 
V roce 2008 bylo dosaženo výsledku hospodaření v celkové výši 47.033 Kč. 
 
Gymnázium v Uničově provozuje i doplňkovou činnost na základě zřizovací listiny a 
živnostenského listu č.j. ŽÚ/1196/01/Pa/ŽP. Svěřený majetek je efektivně využit a škola 
svou doplňkovou činností zajišťuje další prostředky na zkvalitnění své hlavní činnosti. 
 
Náklady na školní rok 2008/2009 
 
 
Celkové náklady od 1. 9. 2008 – 31. 12. 2008 7.464.163 Kč 
- z toho mzdové  4.287.253 Kč 
- z toho sociální + zdravotní pojištění 1.469.774 Kč 
- z toho odvody na FKSP 54.061 Kč 
 
 
Celkové náklady od 1. 1. 2009 – 30. 6. 2009 10.656.440 Kč 
- z toho mzdové 6.126.482 Kč 
- z toho sociální + zdravotní pojištění 2.045.926 Kč 
- z toho odvody na FKSP 117.781 Kč 
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Časový plán školního roku 2008/2009 
 
 
Září:    1. 9. - zahájení školního roku 

 26. 8. - 7. 9. - výměnný pobyt na Krymu  
    2. 9. - 10:05 - 11:45 - předání učebnic I.  
    2. 9. - 14:15 - burza učebnic (učebna č. 13) 
    2. 9. - 8:00 - opravné maturitní zkoušky - učebna č. 13 
    8. 9. - exkurze Pivovar Litovel - VII. 

12. 9. - osvobození a úlevy z TV, ZPS 
15. 9.- 19. 9. - STK Kunčice - VII.  
22. 9. - P-centrum Olomouc - II.  
23. 9. - P-centrum Olomouc - I.  
24. 9. - 26. 9. - kulturně historická exkurze Praha - VIII.  
26. 9. - ZOO Lešná - den výletu navíc - II., III.  

Další exkurze:  Vědecká knihovna Olomouc, Okresní archiv Olomouc - DS 3. roč.  
Terezín - 4. roč.  
    

Říjen:     1. 10. - 3. 10. - kulturně historická exkurze Praha - 4.A, 4.B   
  2. 10. - exkurze Poslanecká sněmovna Praha - den výletu navíc -2.B 

– Vn, Ch 
   7. 10. - exkurze - Centrum exp. archeologie - V., výběr 1. roč.  
 15. 10. - exkurze - Dukovany, Dalešice - FS 3. roč. a 4. roč.  
 16. 10. - exkurze - Modrá, Mikulčice - VI., 2. roč.  
 23. 10. - GAUDEAMUS Brno  
 27. 10. - 29.10. - podzimní prázdniny 
 28. 10. - státní svátek 

  
Listopad: 13. 11. - 16:00 - plenární schůze SRPŠ + třídní schůzky, informace 

mat. ročníkům  
21. 11. - odevzdat přihlášky na umělecké VŠ - Mgr. Zorková 
26. 11. - 27.11. - SCHOLARIS Olomouc - prezentace středních škol  
27. 11. - 28. 11. - 14:00 - Den díkůvzdání - 4. roč.  
28. 11. - Den otevřených dveří VŠCHT Praha - ChS 3. roč. a 4. roč.  

Další exkurze:  Ústav soudobých dějin Praha - DS 3. roč.  
              
Prosinec:    1. 12. - exkurze Vídeň  

8. 12. - 14:00 - 18:00 - Den otevřených dveří 
           - 16:00 - informační beseda o studiu na Gymnáziu v Uničově 

 10. 12. - 14. 12. - Rakousko, Nassfeld - výběrový LVK  
      12. 12. - Vánoční autorská soutěž 
      12. 12. - studenti maturitních ročníků nahlásí tř. učiteli volbu dvou 

volitelných maturitních předmětů a volbu cizího jazyka 
 15. 12. - generální zkouška pěveckého sboru v koncertní síni  
 16. 12. - 17:00 - Vánoční koncert v koncertní síni  
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  17 .12. - 12:45 - 16:00 - nácvik na Den evropských jazyků a 
Studentskou lyru 

18. 12. - Den evropských jazyků 
18. 12. - nácvik Studentské lyry - 4. roč. 
19. 12. - Studentská lyra 

     22. 12. - 2. 1.- vánoční prázdniny 
 
Leden:      5. 1. - zahájení výuky 

  4. 1. - 10.1. LVK Kunčice - II., V.  
 14. 1. - 14:00 - Den otevřených dveří, Den evropských jazyků 
 18. 1. - 24. 1. - LVK Kunčice - 1.A, 1.B  
19. 1. - exkurze PřF UP Olomouc - ChS 4. roč.  
20. 1. - školní kolo olympiády z cizích jazyků - I. 
27. 1. - školní kolo olympiády z cizích jazyků - II. 
29. 1. - v 5. vyuč. hodině předávání vysvědčení 
30. 1. - ples SRPŠ v 19:00 hod. 
30. 1. - pololetní prázdniny 

 
Únor:   do 6 .2. - odevzdat zbývající přihlášky na VŠ (Mgr. Zorková) 

9. 2. – 15 .2. - jarní prázdniny   
Další exkurze:  Teoretické ústavy Olomouc - BiS    
 
Březen:  19. 3. - 8:10 - 9:45 - Matematický klokan - NG, výběr VG 
Další exkurze:  Dny francouzské kultury v Olomouci  

         Muzeum III. odboje Příbram - DS 3. roč.  
 
Duben:       2. 4. - 8. 4. - exkurze Londýn  
      8. 4. - 10:00 - Ekologická konference  

 9. 4. - 10. 4. - Velikonoční prázdniny 
13. 4. - Velikonoční pondělí 
14. 4. - písemná maturitní zkouška z ČJ - 4.A, 4.B, VIII. 

  16. 4. - 16:00 - třídní schůzky 
17. 4. - Informační centrum Obnovitelné zdroje Hradec Králové - 

IV., výběr V.  
22. 4. - přijímací zkoušky do osmiletého a čtyřletého studia (1. kolo, 

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

2. termín) 
30. 4. - exkurze pevnost Dobrošov - 4. roč. 
30. 4. - výuka 8:00 - 12:00 (nácvik Majáles) 

Další exkurze:    Festival pěveckých sborů - Otrokovice  
Litovelské Pomoraví - I.  
Výměnný pobyt studentů Slovensko – 4. roč.                  
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Květen:      1. 5. - Majáles    

  4. 5. - ředitelské volno 
  7. 5. - předávání vysvědčení ve 2. vyučovací hodině 4.B, VIII. 
11. 5. - 15. 5. - studijní volno 4.B, VIII. 
11. 5. - 15. 5. - STK Kunčice - 3.A, 3.B  
14. 5. - exkurze Arcidiecézní muzeum Olomouc, památky - I.  
15. 5. - předávání vysvědčení ve 2. vyučovací hodině 4.A 
18. 5. - 22. 5. - studijní volno 4.A 
18. 5. - 21. 5. - maturitní zkoušky - 4.B, VIII. 
19. 5. - exkurze Arcidiecézní muzeum Olomouc - VI.  
20. 5. - exkurze Arcidiecézní muzeum Olomouc - 2.A  
21. 5. - exkurze Arcidiecézní muzeum Olomouc - 2.B  
25. 5. - 27. 5. - maturitní zkoušky - 4.A 
28. 5. - generální zkouška orchestru v koncertní síni  
28. 5. - 16:00 - předávání maturitních vysvědčení v koncertní síni 

Další exkurze:  Osvětim - IV.  
   

Červen:   8. 6. - 16:00 - informativní schůzka s rodiči budoucích studentů 1.A 
a I. 

     18. 6. - Bílá - Beskydy - projekt UNESCO - ChS 3. roč., výběr školy  
19. 6. - exkurze Pivovar Litovel - 3.A, 3.B  

      22. 6. - odevzdání učebnic nižšího gymnázia 
22. 6. - exkurze Pivovar Litovel - VI.  
23. 6. - Festival úspěchů - kino 
24. 6. - 25. 6. - školní výlety 
26. 6. - generální zkouška sboru a orchestru v koncertní síni  
26. 6. - úklid školy, filmové představení 
29. 6. - 8:00 - třídnická hodina 
          - 9:00 - ukončení školního roku v koncertní síni 
30. 6. - předávání vysvědčení 

Další exkurze:  Okresní soud Olomouc  
 

1. 7. - 31. 8. - hlavní prázdniny 
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Přijímací řízení 

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého 
gymnázia se konalo dne 22. 4. 2009 (1. termín) a 24. 4. 2009 (2. termín). 

 

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do V. ročníku osmiletého 
gymnázia se konalo dne 12. 6. 2009. 

 

Součástí 1. kola přijímacího řízení byly přijímací zkoušky, a to testy společnosti SCIO 
z obecných studijních předpokladů (OSP, pro čtyřleté studium) a z OSP, matematiky a 
českého jazyka (pro osmileté studium).  

 

Pro osmileté studium byla stanovena tato kritéria přijetí: 
 prospěch na ZŠ (váha 10 %) 
 výsledek testu M (váha 30 %) 
 výsledek testu Č (váha 30 %) 
 výsledek testu OSP (váha 30 %) 

 

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

 
 
 
 
 

Počty uchazečů přihlášených a přijatých ke studiu ve 
školním roce 2009/2010 

 
 

Studijní obor    Kód     Přihlášeno        Přijato 
Gymnázium, osmileté studium  7941K81   43   32 
Gymnázium, čtyřleté studium  7941K41   73   31 
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Ústní maturitní zkoušky 
 
 
Třída 4.A 
Třídní učitelka:  Mgr. Jaromíra Lónová 
Předseda:   Mgr. Petr Spáčil – Slovanské gymnázium Olomouc 
Místopředseda:  RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 
Termín:    25. 5. - 27. 5. 2009  
 
Třída 4.B 
Třídní učitelka:  Mgr. Jarmila Tichá 
Předseda:   Mgr. Lenka Pospíšilová – Slovanské gymnázium Olomouc 
Místopředseda:  Mgr. Ludmila Zbořilová 
Termín:   18. 5. - 21. 5. 2009  
 
Třída VIII.  
Třídní učitelka:  Mgr. Anna Valouchová 
Předseda:   Mgr. Pavel Andrýsek – Slovanské gymnázium Olomouc 
Místopředseda:  Mgr. Karel Tesař 
Termín:   18. 5. - 21. 5. 2009 
 
 
 
 
Výsledky maturitních zkoušek: 
 
Třída   Poč. stud.  S vyznam.  Prospělo Neprospělo  Celkem     Průměr  
4.A  23  10  11  2  21  2,21 
4.B  25  3  21  1  24  2,31 
VIII.  25  11  12  2  23  2,03 
celkem 73  24  44  5  68  2,18 
 
 
 
Přehled maturitních předmětů a maturujících studentů : 

Třída ČJL Ag NJ Fr La Bi D F Ch M Pr Z      ZSV 
4.A 23 23  8 0 0  3  4 1  3  5  1  9 12 
4.B 25 25  0 6 1  5  1 0  5  8  1 13 10 
VIII. 25 23  5 0 0  7  7 2  7  7  6  2  9 
celk. 73 71 13 6 1 15 12 3 15 20 8 24 31 
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Známka z předmětu - průměr třídy : 
 

4.A    4.B    VIII. 

ČJL  2,35    2,52    2,16 
Ag  2,00    2,24    1,83 
NJ  1,88    0    2,00 
Fr  0    2,00    0 
La  0    2,00    0 
Bi  1,67    2,00    1,71 
D  2,75    1,00    2,14 
F  2,00    0    1,00 
Ch  2,67    2,60    1,71 
M  2,40    2,13    2,29 
Pr  1,00    2,00    1,67 
Z  2,33    2,46    3,00 
ZSV  2,33    2,30    2,67 
 
 
 
 
 
 
 

Témata pro písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka  
a literatury (školní rok 2008/2009) 

 
 
1) Co všechno pro mne nejsou jen prázdná slova, ale skutečné hodnoty 
(Úvaha o  životních hodnotách, pomyslném žebříčku a všem dalším nemateriálním) 
 
2) Spěchám... Zavolám ti! 
(Fejeton o dnešní uspěchané době) 
 
3) Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit 
(Vypravování o tom, jak jsem se poučil z vlastní chyby) 
 
4) To jsem já  
(Slohový útvar dle vlastního výběru) 
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Umístění absolventů 2008/2009 
  
Druhé pololetí školního roku 2008/2009 bylo provázeno intenzivnější studijní přípravou 
maturantů, kteří museli zvládnout dvě náročné životní zkoušky – maturitní zkoušku a 
přijímací řízení na zvolené vysoké školy, či vyšší odborné školy. Celková náročnost 
přípravy byla u některých studentů zvýšená vzájemným prolínáním studijních 
povinností a termínů Národních srovnávacích zkoušek, které startovaly v prosinci 
2008, či absolvováním přípravných kurzů k přijímacímu řízení.   
 
V průměru si studenti podávali čtyři přihlášky na vysoké školy. Převažovaly přihlášky 
elektronické, ale i navzdory tomu se papírové tiskopisy stále vyskytují, nicméně ve 
velmi zanedbatelném množství. Kladné zkušenosti s vyplňováním elektronických 
přihlášek nadmíru převažují nad zkušenostmi s vyplňováním přihlášek papírových. 
Při elektronickém vyplňování se snižuje možnost chybného vyplnění ze strany 
studentů a celkový proces elektronického zadávání údajů i jejich ověřování je rychlejší a 
efektivnější.  
 
Část studentů byla přijata do dalšího vzdělávání již před svým termínem maturity. 
Jednalo se zvláště o ty z nich, kteří se hlásili na technické obory, popřípadě o ty, co 
úspěšně vykonali potřebnou zkoušku v Národních srovnávacích zkouškách, jež se stala 
podmínkou pro přijetí na vybrané fakulty. Většina se pak verdikt o přijetí dozvěděla 
o prázdninách a někteří si studijní místo zajišťovali ještě v září, kdy se otvírala druhá 
kola přijímacího řízení na některých vysokých školách. 
 
Letošní absolventi byli u přijímacího řízení úspěšní. Na vysokou školu se dostalo 88 % 
všech maturantů, na vyšší odbornou školu nastupuje 5 % studentů a na jazykovou 
školu 3 % jazykově nadaných studentů. Tři absolventky nebudou dále pokračovat 
v pomaturitním studiu, a to z důvodů nesložení maturitní zkoušky ani v opravném 
termínu, mateřské dovolené a neúspěšného složení přijímacích zkoušek.    
 
Z hlediska zaměření vysokoškolského studia bylo nejvíce studentů přijato na obory 
humanitní, poté přírodovědné, ekonomicko-manažerské a technické. Studenti 
nastupující na vyšší odbornou školu volili zaměření převážně zdravotnické, 
v ojedinělém případě pedagogické a teologické.  
 
 
Všem absolventům, nejen z roku 2008/2009, přejeme úspěšné a uspokojující studium.  
 
 
Mgr. Jana Zorková 
výchovná poradkyně 
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Celková statistika 
 
 

VŠ Třída VŠ VOŠ Jazyková 
škola 

Praxe, 
jiné E-M H P T 

VIII 25 0 0 0 6 7 7 5 
4. A 19 1 1 2 2 10 6 1 
4. B 20 3 1 1 6 6 6 2 
Absolventi 
celkem 64 4 2 3 14 23 19 8 

% 
(zaokrouhleno)      88 % 5 % 3 % 4 % 22 % 40 % 30 % 8 % 

 
 
Vysvětlivky: 
 
VŠ vysoká škola 
VOŠ vyšší odborná škola 
 
E-M ekonomicko-manažerský směr 
H humanitní směr 
P přírodovědný směr 
T technický směr  
 
 
 
 
Mgr. Jana Zorková 
výchovná poradkyně 
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Rekapitulace prospěchu a absence – školní rok 2008/2009 
 
 
  1. pololetí 2. pololetí 
Celkový počet:  žáků 436 435 
 dívek 269 269 
 chlapců 167 166 
 
 
Prospěch 
 1. pololetí 2. pololetí 
Počet žáků s vyznamenáním 140 140 
Počet žáků, kteří prospěli 289 290 
Počet žáků, kteří neprospěli     4     3 
Počet žáků, kteří nebyli klasifikováni     2     2 
Počet žáků, kteří neprospěli, nebyli klasifikováni   1     0 
Průměr prospěchu za školu 1,83 1,81 
 
 
Absence 
 1. pololetí 2. pololetí 
Celková absence za školu 19 711 27 513 
Absence omluvená 19 672 27 504 
Absence neomluvená        39          9 
Průměr absence za školu   45,28   63,32 
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Přehled prospěchu a absence za školní rok 2008/2009 
 
1. Prospěch 

Třída Třídní 
učitel 

po
lo

le
tí 

po
če

t ž
ák

ů 

ch
la

pc
ů 

dí
ve

k 

pr
ům

ěr
 

vy
zn

am
en

án
í 

pr
os

pě
l 

ne
kl

as
ifi

ko
vá

no
 

 ne
pr

os
pě

l 

ne
pr

os
pě

l a
 

ne
kl

as
ifi

ko
vá

n 

I 33 18 15 1,36 19 14    
prima Stonová II 33 18 15 1,44 16 17    

I 33 7 26 1,43 21 11  1  
sekunda Voglová II 33 7 26 1,47 21 11  1  

I 29 15 14 1,59 12 17    
tercie Strašilová II 29 15 14 1,54 11 18    

I 29 13 16 1,58 14 15    
kvarta Chmelík II 29 13 16 1,54 15 13  1  

I 23 8 15 1,91 4 19    
1.A Menclová II 23 8 15 2,03 1 22    

I 26 8 18 1,75 10 16    
1.B Lounová II 26 8 18 1,73 9 17    

I 20 4 16 1,67 9 11    
kvinta Dofková II 20 4 16 1,68 9 11    

I 27 9 18 2,05 8 19    
2.A Zorková II 27 9 18 1,89 10 17    

I 26 9 17 1,75 8 18    
2.B Váňa II 26 9 17 1,69 10 15 1   

I 28 12 16 1,81 8 19   1 
sexta Komsa II 28 12 16 1,75 9 18  1  

I 31 13 18 2,17 5 25  1  
3.A Novotná II 30 12 18 2,04 7 23    

I 29 9 20 2,00 7 21  1  
3.B Kropáčová II 29 9 20 2,03 8 21    

I 29 14 15 1,94 6 22 1   
septima Poláchová II 29 14 15 1,81 9 19 1   

I 23 8 15 2,01 4 18 1   
4.A Lónová II 23 8 15 1,97 4 19    

I 25 6 19 2,19 2 22  1  
4.B Tichá II 25 6 19 2,25 0 25    

I 25 14 11 2,01 3 22    
oktáva Valouchová II 25 14 11 2,21 1 24    

Celkem I. pololetí     436 167 269 1,83 140 289 2 4 1 

Celkem II. pololetí     435 166 269 1,81 140 290 2 3 0 
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2. Absence 

Třída Třídní 
učitel 

ce
lk

em
 

om
lu

ve
no

 

ne
om

lu
ve

no
 

pr
ům

ěr
 

pr
ům

.o
m

l. 

pr
ům

.n
eo

m
l. 

1 311 1 311 0 39,73 39,73 0,00 
prima Stonová 1 873 1 873 0 56 76 56,76 0,00 

959 959 0 29,06 29,06 0,00 
sekunda Voglová 1 682 1 682 0 50,97 50,97 0,00 

956 956 0 32,97 32,97 0,00 
tercie Strašilová 1 470 1 470 0 50,69 50,69 0,00 

1 176 1 164 12 40,55 40,14 0,41 
kvarta Chmelík 1 642 1 642 0 56,62 56,62 0,00 

1 023 1 018 5 44,48 44,26 0,22 
1.A Menclová 1 281 1 281 3 55,70 55,57 0,13 

829 815 14 31,88 31,35 0,53 
1.B Lounová 1 512 1 512 0 58,15 58,15 0,00 

1 112 1 112 0 55,60 55,60 0,00 
kvinta Dofková 1 646 1 646 0 82,30 82,30 0,00 

1 281 1 281 0 47,44 47,44 0,00 
2.A Zorková 1 905 1 904 1 70,56 70,52 0,04 

1 212 1 207 5 46,62 46,42 0,19 
2.B Váňa 1 924 1 923 1 74,00 73,96 0,04 

1 259 1 259 0 44,96 44,96 0,00 
sexta Komsa 1 911 1 911 0 68,25 68,25 0,00 

1 541 1 541 0 49,71 49,71 0,00 
3.A Novotná 2 170 2 170 0 72,33 72,33 0,00 

1 352 1 352 0 46,62 46,62 0,00 
3.B Kropáčová 2 169 2 165 4 74,79 74,66 0,13 

1 527 1 527 0 52,66 52,66 0,00 
septima Poláchová 1 880 1 880 0 64,83 64,83 0,00 

1 135 1 132 3 49,35 49,22 0,13 
4.A Lónová 910 910 0 39,57 39,57 0,00 

1 558 1 558 0 62,32 62,32 0,00 
4.B Tichá 1 729 1 729 0 69,16 69,16 0,00 

1 480 1 480 0 59,20 59,20 0,00 
oktáva Valouchová 1 809 1 809 0 72,36 72,36 0,00 

Celkem I. pololetí   19 711 19 672 39 45,28 45,19 0,09 

Celkem II. pololetí   27 513 27 504 9 63,32 63,30 0,02 
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3. Pochvaly, chování 

Třída Třídní učitel 

Po
ch

va
ly

 tř
íd

. u
či

te
le

 

Po
ch

va
ly

 ře
d.

 š
ko

ly
 

N
ap

om
en

ut
í t

říd
. u

či
te

le
 

D
ůt

ka
 tř

íd
. u

či
te

le
 

D
ůt

ka
 ře

d.
 š

ko
ly

  

2.
st

up
eň

 

3.
st

up
eň

 

Po
dm

ín
eč

né
 v

yl
ou

če
ní

 

26 2 1      prima Stonová 
31 2 5 1 2    
24 2 1 3     sekunda Voglová 
32 4  1     
20 4 1 3     tercie Strašilová 
20 1 2 2     
20 6 1 3 2    kvarta Chmelík 
25 11    1   
12  3 1     1.A Menclová 
3 9 2 2     

13    2 1   1.B Lounová 
11 17       
16        kvinta Dofková 
19        
13        2.A Zorková 
15  3 5     
25   3     2.B Váňa 
17 3 1 1     
22        sexta Komsa 
11 1       
23 1       3.A Novotná 
9 4 2 3     
4    1    3.B Kropáčová 
3  2 3 1    

15 4  4 2    septima Poláchová 
9 3  1     
2 2  4     4.A Lónová 
3 1       
2  2      4.B Tichá 
3 1 1 5     
8 6   4    oktáva Valouchová 
1 1  1     

Celkem I. pololetí 245 27 9 21 11 1 0 0 

Celkem II. pololetí 212 58 18 25 3 1 0 0 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 
 
Ve školním roce 2008/2009 nebyla provedena na Gymnáziu v Uničově žádná inspekce 
realizovaná ČŠI. 
 
Dne 1. 7. 2009 byla provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění 
povinností v důchodovém pojištění, realizovaná OSSZ Olomouc. 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 
1. Účast na prezentačních výstavách středních škol Olomouckého kraje: 

 ŠKOLA Šumperk (11.-12. 11. 2008) – Mgr. Roman Riedl, RNDr. Vladimír 
Slezák, Ph.D., Mgr. Jana Zorková 

 SCHOLARIS Olomouc (26.-27. 11. 2008) - Mgr. Roman Riedl, 
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D., Mgr. Daniela Stonová, RNDr. Zuzana 
Voglová 

 
2. Inzerce v tisku a na plakátech: 

 MF DNES, příloha Vzdělávání - Jak si vybrat střední školu (27. 10. 2008) 
 Olomoucký deník, příloha Vzdělávání (5. 11. 2008) 
 Inzerát na plakátech Městského kulturního zařízení Uničov 

 
3. Dny otevřených dveří: 8. 12. 2008 a 14. 1. 2009 

 součástí programu obou dnů otevřených dveří byla vystoupení studentů 
připravená ke Dni evropských jazyků a určená široké veřejnosti 

 
4. Články v tisku: 

 Článek „Gymnaziální ekologická konference“ ve Zpravodaji školství 
Olomouckého kraje (duben 2009) – Mgr. Aleš Langer 

 Článek „Uničovští gymnazisté mají nejnápaditější tablo ve městě“ – 
Olomoucký deník (červen 2009) 

 Článek „Mladí laboranti soutěžili v pokusech“ - Olomoucký deník (14. 5.  
2009) 

 Článek „Uničovská gymnazistka již podruhé vítězkou historické soutěže“ 
ve Zpravodaji školství Olomouckého kraje (únor 2009) – Mgr. Aleš Langer 

 Článek „Nohejbalový turnaj na Gymnáziu Uničov“ ve Zpravodaji školství 
Olomouckého kraje (únor 2009) – Mgr. Aleš Langer 

 Článek „Den evropských jazyků 2008/09 Gymnázia Uničov“ ve Zpravodaji 
školství Olomouckého kraje (leden 2009) – Mgr. Aleš Langer 

 Článek „Studentská lyra 2008“ ve Zpravodaji školství Olomouckého kraje 
(leden 2009) – Mgr. Aleš Langer 

 
5. Majáles 2009 

 Průvod městem, zábavná vystoupení všech tříd určená široké veřejnosti (viz 
zvláštní zpráva dále) 
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Údaje o předložených a realizovaných projektech, 
mezinárodní aktivity školy 

 
 
Od roku 2007 trvá dlouhodobé partnerství naší školy s Pedagogickým lyceem 
„Tvorčestvo“ v Melitopolu na Ukrajině. V každém školním roce se uskutečňují 
výměnné pobyty ukrajinských žáků v ČR nebo českých žáků na Ukrajině. Také v roce 
2008/2009 byly realizovány dva výměnné pobyty (podrobněji viz samostatná zpráva 
dále).  
Na pobyt ukrajinských dětí v ČR škola získala dotaci na základě žádosti o úhradu 
nákladů spojených s mezinárodní výměnou dětí a mládeže, skupin dětí a mládeže ze 
škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem.  
 
V letech 2007-2009 probíhá partnerství Gymnázia Uničov s Evangelickým gymnáziem 
v Liptovském Mikuláši (Slovenská republika). V rámci tohoto partnerství se 
každoročně realizují reciproční výměnné pobyty žáků. Ve dnech 21. – 24. 4. 2009 byla 
tato spolupráce završena návštěvou studentů Gymnázia Uničov v doprovodu 
Mgr. Martina Váni v Liptovském Mikuláši. 
 
V roce 2009 byl realizován projekt Studentská ekologická konference Gymnázia Uničov, 
na který škola získala finanční příspěvek z Programu podpory environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje (podrobněji viz samostatná zpráva 
dále). 
 
Ve druhém pololetí školního roku 2008/2009 intenzivně probíhaly práce na přípravě 
projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (v rámci 2. výzvy Globálního grantu Olomouckého kraje), 
prioritní osa 7.1 (Počáteční vzdělávání), oblast podpory 7.1.1 (Zvyšování kvality ve 
vzdělávání). Dne 29. 6. 2009 byl předložen projekt s názvem „Zajímavá ekologie – ICT 
ve výuce environmentálních témat na ZŠ a SŠ“.  
V rámci téže výzvy byla firmou TEMPO TRAINING&CONSULTING, Ostrava,  
předložena projektová žádost „Modelové situace trhu práce aneb Kariérové 
poradenství na středních školách Olomouckého kraje“. Gymnázium Uničov se stalo 
partnerem tohoto projektu. 
 
V lednu 2009 škola předložila žádost o přidělení zahraničního asistenta do výběrového 
řízení aktivity Comenius – Hostitelské instituce v rámci Programu celoživotního učení. 
Tato žádost byla Řídícím výborem programu Comenius v březnu 2009 schválena a 
škole byla následně přidělena asistentka z Turecka pro výuku anglického jazyka a 
matematiky.  Její asistentský pobyt je plánován od 7. 9. 2009 do 27. 6. 2010. 
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Vlastní hodnocení školy 
 
 
Školní rok 2008/2009 byl druhým rokem tříleté periody pro vlastní hodnocení školy 
(autoevaluaci). Závěrečná zpráva o vlastním hodnocení školy za školní roky 2007/2008, 
2008/2009 a 2009/2010 bude zpracována do září 2010.  
 
V září 2008 byl sestaven autoevaluační tým, který během celého školního roku pracoval 
podle harmonogramu schváleného pedagogickou radou na vytváření, administraci a 
vyhodnocování dotazníkových šetření pro žáky, učitele a rodiče. 
Složení autoevaluačního týmu: 

 RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 
 Mgr. Radim Chmelík 
 Mgr. Daniela Stonová 
 Mgr. Gabriela Guziurová 

  
Ve školním roce 2008/2009 škola využila několik standardních i méně standardních 
autoevaluačních nástrojů. Zde je jejich přehled: 
 

1. Dotazník pro žáky k problematice drog - září 2008, zajistil Mgr. Radim Chmelík 
2. Kvantitativní výzkum na téma „Užívání drog mezi studenty středních škol 

v Uničově“ – červen 2009, zajistila studentka PedF UP Olomouc 
3. Testování žáků v rámci projektů KEA a VEKTOR společnosti SCIO: 

 
 říjen 2008  

 KEA - prima (OSP, M, Čj)  
 VEKTOR – kvinta a 1. ročník (OSP, M, Čj, Ag) 

 
 listopad 2008  

 KEA - kvarta (OSP, M, Čj)  
 

 duben 2009  
 KEA – sekunda, tercie (klíčové kompetence)  

 
4. Dotazník pro žáky – „Oznámkujte svoji školu!“ (Prostory školy a její vybavení, 

Vyučování, Učitelé, Atmosféra ve škole a ve třídě, vztahy, Ostatní) – říjen až 
listopad 2008, zajistil autoevaluační tým  

5. Dotazník pro rodiče (Spokojenost se školou) – listopad 2008, autoevaluační tým 
6. Dotazník pro učitele (Zázemí pro práci, Pedagogický sbor, Vedení školy, 

Ostatní) – leden 2009, zajistil autoevaluační tým 
7. Hodnocení učitelů žáky (rozsáhlý průzkum ve všech třídách kromě I. a II.)  

– 2. pololetí 2008/2009, zajistil RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 
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Úspěchy studentů Gymnázia Uničov v soutěžích  
a olympiádách 2008/2009 

  
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 
Strašil Radek Pythagoriáda - 1. místo v okresním kole 
Spurný Jan Pythagoriáda - 3. místo v okresním kole 
Orságová Františka Matematická olympiáda - 2. místo v okresním kole 
Družstvo primy Zelená stezka – 4. místo v okresním kole 

SEKUNDA 
Kobza Ondřej Medlovský kros - 1. místo v krajském kole 
Zeman Radovan Pythagoriáda - 3. místo v okresním kole 
Zeman Radovan Fyzikální olympiáda - 1. místo v okresním kole  
Galdová Kateřina Mladý Démosthenes - 1. místo v regionálním kole 
Vašíčková Mariana Genius Logicus – 16. místo v celostátním kole 
Švábová Kateřina Genius Logicus – 26. místo v celostátním kole 
Doležalová Barbora Celostátní fyzikální soutěž FyzIQ – 6. místo 
Osičková Marie Celostátní fyzikální soutěž FyzIQ – 6. místo 
Osičková Marie Vánoční soutěž betlémů – 1. místo v regionálním kole 
Lukešová Barbora, 
Gottwaldová Eva 

Vánoční soutěž betlémů – 2. místo v regionálním kole 

Družstvo sekundy Zelená stezka – 5. místo v okresním kole 
Bruštíková Natali Výtvarná soutěž Mládí v pohybu – cena odborné 

poroty v krajském kole 

TERCIE 
Družstvo sekundy, tercie a 
kvarty 

Přespolní běh družstev - 1. místo v krajském kole a 9. 
místo v celostátním kole 

Coufalová Štěpánka Mladý Démosthenes - 2. místo v krajském kole 
Kozák David Fyzikální olympiáda - 2. místo v okresním kole 
Švédová Kateřina Vodní putování – 3. místo v regionálním kole 
Coufalová Štěpánka Ekologická výtvarně-fotografická soutěž – ocenění 

v krajském kole 
Družstvo tercie Zelená stezka – 2. místo v okresním kole 
Družstvo tercie Soutěž Nejlepší laborant 2009 - 3. místo v okresním 

kole 

KVARTA 
Cinegr Edgar Medlovský kros - 2. místo v krajském kole 
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Malíková Dobromila,  
Krejčí Zuzana 

Debatní soutěž – 1. místo v krajském a 3. místo 
v celostátním kole 

Malíková Dobromila Matematická olympiáda - 3. místo v okresním kole 

Spurný Martin Eurorebus - 2. místo v krajském kole, 9. místo 
v celostátním kole a 1. místo v celostátním kole 
doprovodné soutěže 

Kohout Jan Eurorebus - 3. místo v krajském kole 
Družstvo kvarty Eurorebus - 7. místo v celostátním kole 
Družstvo kvarty Zelená stezka – 5. místo v krajském kole 
Krejčí Zuzana Konverzační soutěž v anglickém jazyce – 4. místo 

v okresním kole 
Hájek František Dějepisná olympiáda – 4. místo v okresním kole 

KVINTA 
Šinglovičová Markéta Zeměpisná olympiáda – 4. místo v okresním kole 
Pavelková Veronika,  
Jarmarová Monika 

Vánoční soutěž betlémů – 1. místo v regionálním kole 

Šinglovičová Markéta,  
Pechová Libuše 

Vánoční soutěž betlémů – 2. místo v regionálním kole 

SEXTA 
Švédová Michaela, Král Karel, 
Novák Tomáš 

Ekologická olympiáda – 3. místo v krajském kole 

SEPTIMA 
Družstvo septimy, 2.B a 1.A Soutěž v piškvorkách – 2. místo v krajském kole 
Štěpánek Adam Krajská soutěž v ruských reáliích - 2. místo 
Družstvo septimy postup do finále Ekonomicko-manažerské olympiády 

OKTÁVA 
Mojdlová Veronika Dějepisná soutěž Daniel - 1. místo v celostátním kole 
Mojdlová Veronika Cena České učené společnosti za vědeckou činnost 
Mojdlová Veronika Okresní kolo SOČ – 1. místo 
Družstvo oktávy Okresní finále ve florbale - 2. místo 
Družstvo vyššího gymnázia  Okresní finále v kopané - 4. místo 
1. ročník 
Družstvo 1.A, 1.B Evropa ve škole - výtvarná část soutěže – 1. místo 

v celostátním kole 
Družstvo 1.A, 1.B Vánoční soutěž betlémů – 1. místo v regionálním kole 
2. ročník 
Baranová Zuzana,  
Brázdilová Lenka,  
Drlíková Barbora,  
Šestáková Markéta,  
Škrabalová Stanislava 

Úspěšná účast v soutěži Studenti čtou a píší noviny – 
publikovaný text v celostátním deníku MFD 
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3. ročník 
Tvůrčí tým 2. a 3. ročníku Projekt Bojovníci proti totalitě pohledem dětí  

– 4. - 5. místo v celostátním kole 
4. ročník 
Kropáč Jiří Krajská fotografická soutěž - 1. místo 
Družstvo oktávy a 4.A Soutěž Literatura bez taháku (při Libri Olomouc)  

– 4. místo 
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Motivační program pro studenty - Hvězda třídy a školy 
 
Pro školní rok 2008/2009 formulovalo vedení školy motivační program pro studenty. 
Jeho hlavním cílem bylo podnítit všechny studenty k lepším studijním výsledkům a 
k většímu zapojení do nejrůznějších soutěží, jakož i ocenit žáky úspěšné v těchto 
aktivitách.  
Byl sestaven zcela transparentní systém odměn za výborný prospěch a reprezentaci 
školy ve formě pochvaly třídního učitele, pochvaly ředitele školy a ve formě 
odstupňovaných finančních odměn z fondu SRPŠ (nevyplácených v hotovosti, ale 
v podobě věcného daru). 
Součástí motivačního programu byly i soutěže o hvězdu třídy a hvězdu školy.  
Výsledky těchto soutěží byly vyhlášeny při slavnostním zakončení školního roku  
dne 29. 6. 2009 v koncertní síni. Zde je přehled vítězů: 
 
 
Hvězdy tříd 
 
Orságová Františka I.  Losíková Kateřina 1.A 

Urbášková Diana II.  Nováková Vendula 1.B 

Švédová Kateřina III.  Baranová Zuzana 2.A 

Malíková Dobromila IV.  Melicherík Petr 2.B 

Šinglovičová Markéta V.  Hromková Zuzana 3.A 

Švédová Michaela VI.  Smitalová Dagmar 3.B 

Kubelka Jan VII.  Rendlová Julie 4.A 

Zemanová Barbora VIII.  Matalová Adéla 4.B 
 

 

 
 
Hvězdy školy 
 
 nižší gymnázium: Kateřina Švédová (III.) 
 vyšší gymnázium: Petr Melicherík (2.B) 
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Zpráva o činnosti předmětové komise českého jazyka 
 

Ve školním roce 2008/2009 pracovala komise českého jazyka v tomto složení: 
Mgr. Petra Dofková (předsedkyně PK ČJ), Mgr. Jaroslava Bednářová, Mgr. Drahomíra 
Drlíková, Mgr. Aleš Langer, Mgr. Iveta Novotná, Mgr. Libuše Stránská a Mgr. Jana 
Zorková. 

 
 

Exkurze 
Češtináři zorganizovali pro studenty několik exkurzí a kulturních akcí. 24.-26. září se 
uskutečnila již tradiční literárně-historická exkurze do Prahy, jíž se zúčastnila oktáva 
pod zkušeným vedením Mgr. Langra, obdobná akce se konala ještě 1.-3. října pro třídy 
4.A a 4.B, kterou uspořádala Mgr. Drlíková. Obě exkurze byly zaměřeny na poznávání 
historických památek, každý večer studenti navštívili divadelní představení. Akce 
proběhly ke všeobecné spokojenosti studentů i pedagogů a byly vyhodnoceny jako 
velmi přínosné. Žáci tercie a kvarty navštívili 2. října velmi kvalitní divadelní 
představení olomouckého divadla s názvem Dohráno s Otou Pavlem (organizace 
Mgr. Dofková a Mgr. Stránská). Na základě dobré zkušenosti z loňského roku jsme 
11. listopadu na naši školu opět pozvali hradecké Divadélko pro školy, tentokrát 
s představením Divadelní učebnice. Studenti 2. a 3. ročníků se tak zábavnou formou 
seznámili s nejznámějšími českými dramaty. 

 
 

Soutěže 
Naši žáci se v průběhu školního roku zúčastnili mnoha jazykových či literárních soutěží 
a někteří z nich dosáhli velmi pěkných výsledků. Zde je přehled všech soutěží. 

 říjen 2008 – soutěž MF Dnes Studenti čtou a píší noviny, otištěny příspěvky 
Z. Baranové (2.A, vyučující Mgr. Zorková), L. Brázdilové, B. Drlíkové, 
M. Šestákové a S. Škrabalové (2.B, vyučující Mgr. Dofková) 

 21. listopadu 2008 – Libri Olomouc: soutěž Literatura bez taháku, J. Rendlová 
(4.A, vyučující Mgr. Drlíková), T. Bartko a J. Šefl (VIII., vyučující Mgr. Langer) 
společně obsadili 4. místo 

 25. listopadu 2008 – školní kolo OČJ I. kategorie, zúčastnilo se 9 žáků, 1. místo: 
M. Spurný (IV., vyučující Mgr. Dofková), 2. místo: M. Říhová (IV., vyučující 
Mgr. Dofková), 3. místo V. Cupalová (IV., vyučující Mgr. Dofková) 

 prosince 2008 – školní kolo OČJ II. kategorie, zúčastnilo se 27 žáků, 1. místo: 
V. Mojdlová (VIII., vyučující Mgr. Langer), 2. místo: J. Rendlová (4.A, vyučující 
Mgr. Drlíková), 3. místo H. Wrnatová (V., vyučující Mgr. Dofková) 

 2. prosince 2008 – školní kolo řečnické soutěže Mladý Démosthenes, I. kategorie 
se zúčastnilo 6 žáků, postup do regionálního kola K. Galdová (II., vyučující 
Mgr. Bednářová), II. kategorie se zúčastnilo 9 žáků, postup do regionálního kola 
Š. Coufalová (III., vyučující Mgr. Stránská) 

 15. prosince 2008 – Vánoční autorská soutěž, I. kategorie 12 příspěvků, 1. místo 
K. Peřinová (I., vyučující Mgr. Langer), 2. místo M. Osičková (II., vyučující 
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Mgr. Bednářová), 3. místo F. Hájek (IV., vyučující Mgr. Dofková), II. kategorie 
5 příspěvků, 1. místo V. Nováková (1.B, vyučující Mgr. Bednářová), 2. místo 
nebylo uděleno, 3. místo P. Melicherík (2.B, vyučující Mgr. Dofková) 

 20. ledna 2009 – Mladý Démosthenes, regionální kolo, 1. místo K. Galdová – 
postup do krajského kola (II., vyučující Mgr. Bednářová), 2. místo Š. Coufalová 
(III., vyučující Mgr. Stránská) 

 únor 2009 - Mladý Démosthenes, krajské kolo, K. Galdová – úspěšná účast (II., 
vyučující Mgr. Bednářová) 

 16. března 2009 – okresní kolo OČJ, I. kategorie 6. místo M. Spurný (IV., vyučující 
Mgr. Dofková), II. kategorie 9. místo J. Rendlová (4.A, vyučující Mgr. Drlíková) a 
V. Mojdlová (VIII., vyučující Mgr. Langer) 

 duben 2009 - soutěž MF Dnes Studenti čtou a píší noviny, otištěn příspěvek 
V. Mikové (2.B, vyučující Mgr. Dofková) 

 
 

Školení 
20. dubna 2009 se Mgr. Dofková zúčastnila v Olomouci školení, které pořádala 
společnost HYL. Školení bylo zaměřeno na mediální výchovu, jež je nedílnou součástí 
ŠVP a byla integrována právě do předmětu český jazyk. 

 
 

Maturity 
Maturitní zkouška z českého jazyka je povinná pro všechny studenty. S uspokojením 
můžeme konstatovat, že v letošním roce složili maturitní zkoušku z českého jazyka 
všichni. Nejlépe dopadli studenti oktávy (průměr 2,16), následovali studenti 4.A 
(průměr 2,35) a nejhůře odmaturovali studenti 4.B (průměr 2,52). 

 
 výborně chvalitebně dobře dostatečně nedostatečně 
oktáva 6 11 6 2 0 
4.A 7 5 7 4 0 
4.B 3 10 8 4 0 
 

 
ŠVP 
Komise v průběhu školního roku intenzivně pracovala na ŠVP pro vyšší gymnázium, 
podle kterého se začne vyučovat již od září 2009. Na nižším gymnáziu probíhá výuky 
podle ŠVP již druhý školní rok. Výuka v primě (vyučující Mgr. Langer) se orientuje 
především na posilování jazykových dovedností. Problémem vzhledem k naplňování 
ŠVP jsou značné rozdíly ve vstupních vědomostech a dovednostech žáků; výuka proto 
nad rámec ŠVP musela zahrnout i jevy, jejichž ovládnutí mělo proběhnout již na 
základní škole. Pro účinnější motivaci a pestrost výuky je nezbytné obměnit učebnice 
českého jazyka a slohu (jejichž koncepce i obsah má původ ve druhé polovině 70. let) za 
moderní pomůcky reflektující změněné vyučovací priority a odpovídající nárokům 
kompetenčně zaměřené výuky. Vzhledem ke komplikované situaci ve třídním 
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kolektivu se obtížně realizovala práce ve skupinách, naopak výukové prvky založené 
na individuální soutěživosti přinášely větší motivační efekt. Osvědčila se realizace 
projektu zaměřeného na komparaci mytologických příběhů nejstarších světových 
kultur. Vlastní tvořivost žáků je rozvíjena prostřednictvím podpory samostatné 
literární tvorby. V sekundě (vyučující Mgr. Bednářová) se osvědčily aktivizační metody 
a práce ve skupinách, a to zejména v literatuře (dramatizace různých žánrů, besedy o 
četbě s využitím soutěživých prvků). Motivačně působila i řečnická vystoupení žáků na 
různá témata, jimiž byla u žáků rozvíjena zejména komunikativní kompetence. 
 
 
Mgr. Petra Dofková 
předsedkyně PK ČJ 

 

 

 

Ze soutěže Mladý Démosthenes 
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Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka 
 
 
Předmětová komise anglického jazyka pracovala ve školním roce 2008/2009 v tomto 
složení: Mgr. Jaroslava Bednářová, Mgr. Jana Bermellová, Mgr. Světlana Kropáčová, 
Ing. Hana Menclová, Mgr. Helena Staruchová, Mgr. Libuše Stránská. Výuku 
konverzace v anglickém jazyce zajišťovaly: Mgr. Jitka Hladišová, Bc. Pavlína 
Horáčková, Bc. Kamila Klimešová. 
 
V rámci práce předmětové komise anglického jazyka byla zorganizována jedna 
zahraniční exkurze – poznávací zájezd do Londýna.  
 Datum: 2.-8. 4. 2009 
 Místo konání: Velká Británie, Londýn 
 Účastníci: 42 studentů našeho gymnázia  
 Dozor: 2 vyučující, Mgr. Kropáčová a Mgr. Stránská 
 Cíl exkurze: seznámit studenty s nejznámějšími památkami a zajímavostmi 

hlavního města Velké Británie a univerzitního města Oxfordu a také jazyková 
zkušenost studentů přímo v reálném prostředí rodilých mluvčích. 

 Přínos: Své jazykové dovednosti si studenti mohli ověřit v hostitelských 
rodinách i v různých situacích během celého pobytu. Studenti byli s exkurzí 
spokojeni, mimo jiné si pořídili bohatý fotografický materiál. Exkurze svůj cíl 
rozhodně splnila. (Podrobnější informace viz samostatná zpráva dále.) 

  
Tradiční soutěží, které se studenti naší školy účastní, je konverzační soutěž v jazyce 
anglickém. Tato soutěž se skládá ze školního kola, jehož garantem jsou jednotlivé školy, 
garantem okresního kola je DDM Olomouc ve spolupráci s kabinetem soutěží 
anglického jazyka. 
Školní kolo na našem gymnáziu proběhlo dne 26. 1. 2009 a zúčastnili se jej v kategorii IB 
4 studenti: z primy Kamil Mráz a František Kučera, ze sekundy Klára Hájková a Diana 
Urbášková. V kategorii IIB soutěžili 3 studenti kvarty – Lukáš Janáček, Zuzana Krejčí a 
Markéta Müllerová. Do okresního kola, které proběhlo dne 26. 2. 2009 v budově DDM 
v Olomouci, postoupily Klára Hájková ze sekundy (Mgr. Bermellová), která obsadila 
sdílené 5. místo, a Zuzana Krejčí z kvarty (Mgr. Staruchová), která v okresní konkurenci 
obsadila 4. místo. 
 
DVPP, školení, semináře, kurzy: 
Žádná z vyučujících anglického jazyka se nezúčastnila školení pořádaného DVPP. 
Mgr. Bermellová se zúčastnila 2 akcí v Olomouci: 27. 8. 2008 – Oxford Day (akce 
zaměřená na metody rozšiřování slovní zásoby a užití interaktivní tabule) a 3. 6. 2009 
Oxford Bookshop – i Tools (akce nabízející nové učebnice a pomůcky pro práci na 
interaktivní tabuli). Dne 22. 10. 2008 se Mgr. Bermellová a Mgr. Staruchová zúčastnily 
akce pořádané ISL v areálu Sluňákov, kde byl nabízen internetový program  zaměřený 
na výuku komunikace. (Po poradě s ředitelem školy byla účast v tomto komerčním 
programu odmítnuta.) 
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Maturity: 
V oktávě maturovalo z Ag celkem 25 studentů, VIII1 (Mgr. Kropáčová) – 11 studentů 
s průměrem 1,88 a VIII2 (Mgr. Bednářová) – 14 studentů s průměrem 1,78. 
Ve 4.A maturovalo z Ag celkem 23 studentů, 4.A1 – 11 studentů s průměrem 2,27 a 
4.A2 - 12 studentů s průměrem 1,75 (obě skupiny vedla Mgr. Staruchová). 
Ve 4.B maturovalo z Ag celkem 25 studentů, 4.B1 (Mgr. Staruchová) – 12 studentů 
s průměrem 2,41 a 4.B2 (Mgr. Stránská) – 13 studentů s průměrem 2.07. 
 
ŠVP: 
Mgr. Staruchová vypracovala ŠVP pro vyšší gymnázium, který je rozdělen na 2 části: 
pro studenty, kteří nastoupí do 1. ročníku, a pro ty, kteří pokračují ve studiu na 
víceletém studiu v kvintě. 
 
Zkušenosti s výukou podle ŠVP pro nižší gymnázium: 
Vyučující průběžně sledovaly to, co je v rámci tematických okruhů průřezových témat 
nutné a závazné se studenty plnit. Studenti rovněž průběžně pracovali na projektových 
úkolech, kterými si nad rámec práce s učebnicí měli možnost do větší hloubky rozšířit 
své vědomosti, neboť při plnění těchto zadání museli pracovat s různými slovníky, 
opatřovat si obrazový materiál apod. a toto vše vhodně využít a zpracovat. 
 
Ostatní: 
Všechny vyučující anglického jazyka se podílely se svými studenty na přípravě a 
realizaci Dne evropských jazyků, který proběhl v budovách školy dne 17. 12. 2008 a byl 
zopakován v rámci Dne otevřených dveří 14.  1. 2009.  
 
Je již dlouholetou tradicí, že studenti maturitních ročníků naší školy sami vyzkoušejí 
jeden z typických amerických svátků, oslavy Dne díkůvzdání. Také v tento školní rok 
2008/2009 se studenti maturitních tříd 4.A a 4.B rozhodli vlastními silami připravit 
zmíněné oslavy (podrobněji viz samostatná zpráva dále).  
 
 
 
 
Mgr. Helena Staruchová 
předsedkyně PK AJ  
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Zpráva o činnosti předmětové komise německého jazyka 
 
 
Německý jazyk vyučovali v tomto školním roce Mgr. Petra Dofková, Mgr. Drahomíra 
Drlíková, Mgr. Radim Chmelík a Mgr. Zuzana Loutocká podle učebnic Sprechen Sie 
Deutsch? a Deutsch für Gymnasien. 
 
Dne 1. 12. 2008 proběhla exkurze do Vídně, které se zúčastnilo 50 studentů gymnázia 
od tercie po oktávu včetně ročníků čtyřletého studia. Dohled prováděli Mgr. Drlíková a 
Mgr. Chmelík. Cílem exkurze bylo seznámení studentů němčiny s německy mluvícím 
prostředím a kulturními památkami Vídně. Díky hlubokým a zajímavým způsobem 
interpretovaným znalostem pana průvodce byla exkurze velmi přínosná, a proto 
bychom ji v příštím školním roce rádi zopakovali. 
 
U příležitosti Dne otevřených dveří proběhlo v prosinci školní kolo konverzační 
soutěže v německém jazyce. Vítězkou se stala Zuzana Baranová z 2.A, studentka 
Mgr. Dofkové. Bohužel se pro nemoc nemohla zúčastnit okresního kola v Olomouci. 
 
V letošním školním roce maturovalo z německého jazyka 5 studentů oktávy a 8 
studentů 4.A (4 studenti Mgr. Drlíkové a 9 studentů Mgr. Loutocké) s průměrnou 
známkou 1,9. 
 
V rámci tvorby ŠVP byly vytvořeny učební osnovy německého jazyka pro vyšší 
gymnázium, které vejdou v platnost v následujícím školním roce. 
 
V prosinci byl opět realizován projekt Den evropských jazyků, v jehož rámci studenti 
pod vedením svých němčinářů představují jednotlivé německy mluvící země. 
Tentokrát si studenti Mgr. Dofkové připravili módní přehlídku, studenti Mgr. Drlíkové 
uvedli inscenaci pohádky Rotkäppchen (Červená karkulka) bratří Grimmů a studenti 
Mgr. Loutocké a Mgr. Chmelíka připravili videozáznam z právě proběhnuvší exkurze 
do Vídně, který byl doplněn vlastním komentářem. Pro velký ohlas se vystoupení 
opakovala v lednu při Dni otevřených dveří pro veřejnost. 
 
V březnu septimáni poznávali švýcarskou národní kuchyni. Vyzkoušeli si přípravu 
sýrového a čokoládového fondue a seznámili se i s dalšími tradičními recepty, např. 
Raclette, Rösti, Zürcher Geschentzeltes. Odpoledne se vydařilo, jídlo bylo výborné, a 
tak si podobnou akci pravděpodobně zopakujeme i v příštím roce. 
 
 
Mgr. Zuzana Loutocká 
předsedkyně PK NJ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise francouzského jazyka 
a latiny 

 
 
Předmětová komise francouzského jazyka a latiny pracovala v letošním školním roce 
ve složení Mgr. Iveta Novotná, Mgr. Daniela Stonová, Mgr. Jarmila Tichá a Mgr. Martin 
Váňa. 
 
Dne 23. dubna 2009 jsme v rámci Dnů francouzské kultury v Olomouci navštívili se 
studenty kvinty a 3.B (Mgr. Iveta Novotná) divadelní hru J. Cocteaua Svatebčané na 
Eiffelovce, kterou nastudovali studenti francouzské sekce Slovanského gymnázia. 
Představení se nám líbilo. Naši studenti byli mile překvapeni, že rozuměli jak 
studentům, tak jejich francouzským lektorům. Uvítali by možnost účastnit se více 
podobných akcí. 
V prosinci jsme  připravovali nejen pro sebe, ale především pro zájemce o studium na 
našem gymnáziu a jejich rodiče program nazvaný Francouzský šanson s vůní 
palačinek. Studenti 1.A (Mgr. D. Stonová), kvinty a 3.B (Mgr. I. Novotná) a septimy a 
4.B (Mgr. J. Tichá) nás 8. prosince seznámili s interprety klasického šansonu i moderní 
hudby. Při poslechu jsme si ověřovali porozumění textu a rozvíjeli si slovní zásobu. 
Přitom jsme ochutnali palačinky připravené studenty 1.A a kvinty podle receptu 
Chantal Poulain Crepe Suzette. 
Ve stejné době jsme začali nacvičovat vystoupení v rámci projektu Dne evropských 
jazyků. Studenti 2.B (Mgr. J. Tichá) své spolužáky i veřejnost provedli Paříží. 
S půvabnými dívkami této třídy jsme se při kankánu na chvíli ocitli ve známém 
kabaretu Moulin Rouge. Studenti kvinty, 3.B (Mgr. I. Novotná) a 3.A, kteří studují 
latinu (Mgr. M. Váňa), nás prostřednictvím komiksových hrdinů Asterixe a Obelixe 
seznámili s pronikáním římské kultury na galské území. Věřím, že se publikum nejen 
bavilo, ale i poučilo. 
V květnu jsme se rozloučili se studenty 4.B (Mgr. J. Tichá). Celkem šest studentů 
maturovalo z francouzštiny, a to s průměrným prospěchem 2,0. Jedna studentka si jako 
svůj maturitní předmět vybrala latinu (Mgr. M. Váňa). Její výkon byl ohodnocen 
známkou chvalitebnou.  
Během celého roku jsme intenzivně pracovali na tvorbě ŠVP francouzského jazyka a 
latiny pro vyšší gymnázium (Mgr. I. Novotná, Mgr. M. Váňa). 
V průběhu celého školního roku jsme se pravidelně scházeli s  několika zájemci o 
francouzštinu z kvinty, septimy a 3.B v zájmovém kroužku (Mgr. I. Novotná). 
Netradiční formou výuky jsme si prohlubovali své jazykové znalosti a připravovali 
jsme se na složení mezinárodních zkoušek Delf A2. 
Na konci 2. pololetí začínáme organizovat exkurzi do Paříže (Mgr. J. Tichá, 
Mgr. I. Novotná). Předběžně zjišťujeme zájem studentů. 
 
 
Mgr. Iveta Novotná 
předsedkyně PK FJ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise ruského jazyka  
 
 
Předmětová komise ruského jazyka pracovala v tomto školním roce ve složení 
Mgr. Jaromíra Lónová a Mgr. Gabriela Strašilová.   
Na přelomu srpna a září odjelo 35 našich studentů s pedagogickým doprovodem 
(Mgr. Lónová, Mgr. Novotná) na výměnný pobyt k našim partnerům na Ukrajinu. 
Pedagogické lyceum Tvorčestvo v Melitopolu zajistilo naší skupině týdenní rekreaci 
v areálu mezinárodního dětského tábora LASPI na pobřeží Černého moře, odkud jsme 
podnikali řadu poznávacích exkurzí po Krymu. Zbývající dny pak prožili studenti 
v rodinách svých ukrajinských kamarádů, kde se těšili jejich pohostinnosti. Cílem 
oboustranných výměn je kromě poznávání regionu především prohloubení 
komunikativních dovedností. V tomto smyslu  výměnné pobyty svůj účel beze zbytku 
plní.  
V podzimních měsících připravovaly dále členky PK ruského jazyka své studenty 
k vystoupení v rámci projektu Dne evropských jazyků. Studenti 2. ročníků, septimy, 
tercie a kvarty předvedli svůj program i veřejnosti a setkali se s příznivým ohlasem. Ve 
stejné době vrcholila příprava studentů septimy (Mgr. Lónová) na krajské kolo 
olympiády v ruském jazyce a soutěže ve znalosti ruských reálií, které proběhlo v únoru 
v Mohelnici. Reprezentovali nás zde Eva Skočíková, Adam Štěpánek a  Jan Kubelka. 
Adam Štěpánek získal v nelehké konkurenci 2. místo.  
Během prvního pololetí školního roku byla také dokončena tvorba ŠVP ruského jazyka 
pro nižší i vyšší gymnázium (Mgr. Lónová).  
Druhé pololetí probíhalo ve znamení příprav na mezinárodní studentskou konferenci, 
která se za účasti hostů z řady evropských zemí uskuteční v září na Ukrajině. Pavel 
Červinka ze 3.A a Tomáš Vojáček ze septimy zpracovali pod vedením Mgr. Lónové 
příspěvky týkající se problematického soužití různých etnik. Závěr školního roku patřil 
přípravám k příjezdu ukrajinských studentů a jejich pedagogů. Ti pobývali spolu 
s našimi studenty ruského jazyka  od 13. 6. 2009 do 22. 6. 2009 v rekreačním areálu na 
Třemešku. Díky finanční podpoře Krajského úřadu v Olomouci a Městského úřadu 
v Uničově jsme pro ně mohli zajistit celou řadu poznávacích výletů s bohatým 
programem.  
  
 
 
Mgr. Jaromíra Lónová 
předsedkyně PK RJ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise matematiky  
 
 
Předmětová komise matematiky pracovala od 1. září 2008 ve složení: Mgr. Hana 
Bartoňková, Mgr. Gabriela Guziurová, Mgr. Ivo Heinz, Mgr. Jana Lounová, 
Mgr. Roman Riedl, RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D., Mgr. Karel Tesař, RNDr. Zuzana 
Voglová. 
 
Během celého školního roku se studenti gymnázia zapojili do celé řady matematických 
soutěží.  
 
Soutěžní sezónu jsme zahájili již v říjnu, kdy se 80 studentů zapojilo do celorepublikové 
soutěže Pišqworky. Tým pěti studentů ve složení Adam Štěpánek – septima, David Ráb 
– septima, Minh Tuan Nguyen – 2.B, Zdeněk Studený – 2.B, Kateřina Losíková – 1.A 
nejprve zvítězil v oblastním kole, potom obsadil 2. místo v krajském kole.  
 
V prosinci se studenti nižšího gymnázia zapojili do domácího kola Matematické 
olympiády. Devatenáct studentů postoupilo do okresního kola. V primě bylo 6 
úspěšných řešitelů, nejlepšího výsledku dosáhla Františka Orságová (vyučující RNDr. 
Voglová), která získala druhé místo. Dobromila Malíková z kvarty (vyučující Mgr. 
Lounová) obsadila třetí místo v okresním kole a byla úspěšnou řešitelkou krajského 
kola. 
 
V březnu se studenti primy a sekundy zapojili do Pythagoriády. Z každé třídy bylo 
vybráno pět nejlepších řešitelů školního kola, kteří postoupili do okresního kola. 
Celkem 7 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Největšího úspěchu dosáhl Radek Strašil 
z primy (vyučující RNDr. Voglová), který byl na prvním místě, dále Jan Spurný 
z primy, který získal 3. místo a Radovan Zeman ze sekundy (vyučující RNDr. Voglová), 
který byl rovněž na 3. místě. 
 
V březnu proběhla na gymnáziu také mezinárodní soutěž Matematický klokan, do 
které se zapojili všichni studenti nižšího gymnázia a 30 studentů vyššího gymnázia. 
 
V rámci DVPP se RNDr. Zuzana Voglová zúčastnila dvou na sebe navazujících 
seminářů s názvem Finanční gramotnost I, II. Pořadatelem akce byl Národní institut 
dalšího vzdělávání, 1. díl se konal 5. 11. 2008 v Olomouci, 2. díl 5. 5. 2009 rovněž 
v Olomouci. Seminář o finanční gramotnosti byl vybrán zejména z důvodu začlenění 
finanční matematiky do nově připravovaného ŠVP. V tomto směru splnil seminář naše 
očekávání, členové komise byli o průběhu a výstupech semináře zevrubně informováni. 
Získané poznatky byly využity při tvorbě již zmiňovaného ŠVP pro vyšší gymnázium.   
 
Maturitu z matematiky si letos vybralo celkem 20 studentů, z toho 18 prospělo, 2 
studenti neprospěli. Průměrná známka byla 2,3. 
 



 48 

 
Hodnocení Třída Vyučující Počet 

maturantů 1 2 3 4 5 
4.A RNDr. Slezák, Ph.D. 5 2 1 1 0 1 
4.B RNDr. Voglová 8 1 5 2 - - 
VIII Mgr. Heinz 7 3 1 1 1 1 

 
Komise se zapojila do tvorby ŠVP pro vyšší gymnázium, který navazuje na ŠVP pro 
nižší gymnázium. Program, podle kterého se zatím učilo v primě a sekundě, se 
osvědčil. 
 
Po celý rok se 13 studentů z primy a sekundy scházelo v kroužku Zábavná matematika, 
který vedla RNDr. Zuzana Voglová. Studenti se připravovali na matematické soutěže, 
řešili matematické hádanky a hlavolamy, hráli matematické hry a připravovali 
pomůcky do běžných hodin matematiky. 
 
 
 
RNDr. Zuzana Voglová 
předsedkyně PK M 
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Zpráva o činnosti předmětové komise fyziky  
 
 
Ve školním roce 2008/2009 pracovala PK fyziky ve složení Mgr. Miroslav Komsa 
(předseda PK), Mgr. Gabriela Guziurová, Mgr. Jana Lounová, Mgr. Karel Tesař, 
RNDr. Zuzana Voglová. 
 
V průběhu roku se podařilo zrealizovat dvě fyzikální exkurze: 
 
Dne 15. 10. 2008 proběhla návštěva Jaderné elektrárny Dukovany a přečerpávací 
elektrárny Malešice. Exkurze se zúčastnili studenti fyzikálního semináře z třetího a 
čtvrtého ročníku pod vedením Mgr. Karla Tesaře a  Mgr. Gabriely Guziurové. Žáci 
navštívili mimo jiné informační centra elektráren a díky vystaveným modelům 
pochopili princip výroby elektrické energie, čímž se podařilo splnit hlavní cíl exkurze. 
 
Další úspěšnou akcí byla návštěva Centra obnovitelných zdrojů v Hradci Králové dne 
17. 4. 2009. Studenti kvarty s RNDr. Zuzanou Voglovou a Mgr. Gabrielou Guziurovou 
hodnotili akci velmi kladně především jako vhodné doplnění učiva. Předmětová 
komise uvažuje  o zařazení exkurze každoročně. Je vhodná pro žáky nižšího gymnázia. 
V informačním centru je připravena řada her a aktivit, které osloví zejména mladší 
žáky. 
 
Do fyzikálních soutěží se podařilo zapojit velké množství studentů nižšího i vyššího 
gymnázia a bylo dosaženo velmi dobrých výsledků: 
 
Fyzikální olympiáda 
 
Kategorie G – Archimediáda (sekunda, Mgr. Miroslav Komsa) 
školní kolo - 6 studentů  
okresní kolo: Radovan Zeman  1. místo  
   Klára Hájková  úspěšná řešitelka 
   Barbora Doležalová úspěšná řešitelka 
   Kateřina Švábová  úspěšná řešitelka 
 
 
Kategorie F (tercie, Mgr. Miroslav Komsa) 
školní kolo - 5 studentů 
okresní kolo: David Kozák  2. místo 
   Vojtěch Janoušek  úspěšný řešitel (8. místo) 
   Matouš Cigánek  úspěšný řešitel (9. místo) 
 
 
Kategorie D (1.A, Mgr. Jana Lounová) 
regionální kolo:  Jaroslav Horníček  úspěšný řešitel 
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Celorepublikový fyzikální korespondenční seminář z fyziky – fyzIQ 
 
kategorie 7 (sekunda, Mgr. Miroslav Komsa) 
Doležalová, Osičková 1. místo krajské kolo    6. místo ČR 
Hájková, Švábová  6. místo krajské kolo   
Galdová, Ovčiariková 14. místo krajské kolo 
 
kategorie S1 (1. ročníky, Mgr. Jana Lounová) 
Nováková, Purová 1. místo krajské kolo    9. místo ČR 
Bartoňková, Keitzlová 2. místo krajské kolo  10. místo ČR 
Horníček, Greif 4. místo krajské kolo  20. místo ČR 
 
kategorie S2 (2. ročníky, Mgr. Karel Tesař) 
Melicherík, Nguyen Tuan 2. místo krajské kolo    8. místo ČR 
 
 
V letošním školním roce se nikdo z vyučujících fyziky nezúčastnil školení v rámci 
DVPP z důvodu nevyhovující nabídky. 
 
Maturitní zkoušku z fyziky skládali a úspěšně zvládli 3 studenti s celkovým průměrem 
1,33.  
 
Do tvorby ŠVP pro vyšší gymnázium se zapojili Mgr. Miroslav Komsa (garant) a 
Mgr. Karel Tesař (oponent). S návrhy průřezových témat přispěli i ostatní členové PK. 
 
Na nižším gymnáziu probíhá výuka podle ŠVP již druhý školní rok. 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. 
Výsledky své činnosti žáci prezentují před spolužáky v průběhu vyučovacích hodin. 
  
Žákům tercie byl určen kroužek fyziky, který vedl M. Komsa.  Zaměřen je především 
na přípravu žáků k řešení postupných kol fyzikální olympiády. Výsledkem jeho 
činnosti jsou velmi dobré výsledky v okresním kole fyzikální olympiády kategorie F. 
Účastníci projevili zájem o pokračování kroužku i v dalších letech. 
 
 
Mgr. Miroslav Komsa 
předseda PK F 
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Zpráva o činnosti předmětové komise chemie 
 

 
V prvním pololetí školního roku 2008-2009 byla chemie zařazena do předmětové 
komise biologie, chemie a zeměpisu. Předmětová komise chemie byla zřízena 1. 2. 2009 
a od té doby v ní pracovali Mgr. Ivo Heinz a Mgr. Ludmila Zbořilová. 
 
Během dosavadní činnosti předmětové komise proběhla zatím pouze jedna exkurze do 
pivovaru Litovel, kde se studenti sexty  seznámili s jednou z nejstarších biotechnologií. 
Exkurze se účastnilo 23 studentů sexty pod vedením Mgr. Heinze a Mgr. Kubíčka. 
Záměrem exkurze bylo doplnit učivo chemie o praktické ukázky potravinářské výroby, 
zpracování přírodních surovin a také výroby chemické - to vše v sobě provoz pivovaru 
spojuje. A tento záměr se splnit podařilo. 
 
Stejně jako v minulých letech probíhala Chemická olympiáda, které se účastnili pod 
vedením Mgr. Ivo Heinze studenti sexty Michaela Švédová, Tomáš Novák, Karel Král, 
Filip Lukeš, Tomáš Chlup a Lucie Zanášková. Dva studenti se postoupili do krajského 
kola, kde pak Michaela Švédová byla úspěšnou řešitelkou.  
Tříčlenný tým z tercie se zúčastnil soutěže Nejlepší laborant 2009 -  podrobněji viz 
samostatná zpráva dále. 
 
V letošním školním roce si maturitu z chemie vybralo celkem 15 studentů: 
     

Hodnocení Třída Vyučující Celkový počet 
maturantů výborné chvalitebné dobré dostatečné 

4.A Mgr.Heinz 3 1 - 1 1 
4.B Mgr.Zbořilová 5 1 1 2 1 
VIII. Mgr.Heinz 7 4 1 2 - 
 
 
Komise se podílela na tvorbě ŠVP pro čtyřleté studium a vyšší ročníky osmiletého 
studia, který by měl navazovat na ŠVP pro nižší gymnázium. Ten je zatím realizován 
pouze v sekundě.  
 
 
 
Mgr. Ivo Heinz 
předseda PK Ch 
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Zpráva o činnosti předmětové komise biologie a zeměpisu  
 
 
Personální složení: Mgr. Anna Valouchová, Mgr. Daniela Stonová, Mgr. Martina 

Poláchová, Mgr. Gabriela Strašilová 
 
Exkurze:  
Biologie – 18. 2. 2009, LF UP Olomouc, seminář z biologie 

 dozor A. Valouchová, M. Poláchová 
 cíl – ukázat stavbu lidského těla na živých modelech, včetně pitvy 
 přínos – exkurze je organizovaná každým rokem s velkým 

ohlasem a je zájemcům o biologii přínosem 
 

Zeměpis – 14. 5. 2009, Ekologické středisko Studánka při ZŠ Haškova Uničov, III. 
 dozor G. Strašilová, L. Stránská 
 cíl – seznámení se životem v Tanzánii a Keni 
 přínos – zajímavé vyprávění z těchto zemí vhodné pro zeměpis i 

biologii, doporučujeme využívat nabídek ES Studánka 
 
Soutěže:  
Biologie - Biologická olympiáda – účast v okresních kolech 

1. kategorie D – 29. 4. 2009 – G. Strašilová (I., 5. místo), F. Orságová, (I., 
29. místo), organizovala G. Strašilová, spolupráce A.Valouchová 

 
2. kategorie C – 15. 4. 2009 – K. Švédová (III., 11. místo), Č. Škarda (kvarta, 
13. místo), organizovala G. Strašilová 

 
Zelená stezka – účast v okresním a krajském kole 
1. kategorie mladší žáci – 24. 4. 2009 - F. Kučera, M. Muzikant, R. Strašil, 
G. Strašilová, T. Skopalová, K. Romancová (I., 4. místo), M. Ledrová, 
O. Vachutka, L. Husičková, V. Králová, M. Cinegrová, F. Orságová (I., 
5. místo) 
 
2. kategorie starší žáci – 24. 4. 2009 - B. Doležalová, F. Pavelka, K. Hájková, 
M. Schonová, A. Straková, J. Dostálová (II., 5. místo), K. Švédová, 
E. Lukášová, D. Petříková, V. Janoušek, L. Drábek, D. Kozák (III., 2. místo), 
Č. Škarda, F. Hájek, K. Schenková, D. Malíková, K. Nykl, M. Spurný (IV., 
1. místo) 

 
krajské kolo -16. 5. 2009, 5. místo, organizovala G. Strašilová 

 
Zeměpis – Zeměpisná olympiáda – účast v okresních kolech – 18. 3. 2009 

1. kategorie A – G. Strašilová – I., 6. místo 
2. kategorie B – V. Přibylová – II., 13. místo 
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3. kategorie C – V. Janoušek – III., 8. místo 
4. kategorie D – M. Šinglovičová – V., 4. místo, Z. Baranová – 2.A, 8. místo 

 
Eurorebus – vstupní úkoly do krajských kol proběhly elektronicky 
1. Eurorebus – kategorie skupiny: D. Malíková, J. Kohout, M. Spurný (krajské 
kolo - 1. místo), celostátní kolo – 7. místo 

- kategorie jednotlivci: M. Spurný (krajské kolo, 2. místo), 
celostátní kolo, 9. místo, J. Kohout (krajské kolo, 3. místo) 

 
2. Doprovodná soutěž Eurorebus - M. Spurný (celostátní kolo, 1. místo) 

 
 
DVPP  
Biologie – 1. Determinační praktikum řas a sinic 

- 12.-14. 9. 2008 – České Budějovice, JU ČB, D. Stonová,  
- financováno z vlastních zdrojů 
- praktický odběr řas a sinic v tekoucí i stojaté vodě s vybavením 
běžně dostupným ve školách, praktické určování běžných druhů 
řas a sinic ze získaných vodních vzorků v laboratoři, 
demonstrace mořských druhů řas  

2. Podzimní botanický víkend 
- 3.-5. 10. 2008 – Podmitrov, JU ČB, D. Stonová 
- financováno z vlastních zdrojů 
- terénní vycházky s praktickým určováním druhů rostlin 
různých biotopů  

3. Za vším hledej parazita 
- 15.-16. 11. 2008 – České Budějovice, JU ČB, D. Stonová 
- financováno z vlastních zdrojů 
- praktické určování různých druhů parazitů, přednáškový blok 
zaměřený především na evoluci parazitů  

4. Jarní botanický víkend 
- 23.-26. 4. 2009 – Prostějov, JU ČB, D. Stonová 
- financováno z vlastních zdrojů 
- terénní vycházky s praktickým určováním druhů rostlin 
různých biotopů 

5. Ornitologicko-entomologický seminář 
- 19.-21. 6. 2009 – Lednice, JU ČB, D. Stonová, vybraní studenti 
- financováno z vlastních zdrojů 
- odchyt ptáků, bezobratlých a netopýrů v terénu a jejich 
určování a kroužkování 
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Hodnocení: ideální využití ve výuce z důvodu spojení praktické a teoretické 
stránky biologie (zvláště významné pro vedení laboratorních cvičení a při 
terénních vycházkách v hodinách biologie) 

 
Zeměpis – Kapitoly z politické geografie s přihlédnutím k využití ve výuce 
  - D. Stonová , financováno školou 
   - Králicko – 8. 10. 2008 - Kralicko 
   - Kašmír – 5. 11. 2008 – Prostějov 
   - Albánie – 3. 12. 2008 - Prostějov 

- terénní exkurze se zaměřením na hodnocení krajiny z hlediska 
geografického, ekologického a krajinářského, přednášky zaměřené na 
aktuálně problematické regiony, které jsou mimo zájem našich médií 

 
Hodnocení: využití v hodinách regionální geografie na nižším i vyšším 
stupni gymnázia i v rámci učiva aktuálních světových konfliktů   

 
 
Další aktivity předmětové komise 
Maturity – Biologie – celkem maturovalo 15 studentů – VIII.- 7, 4.A - 3, 4.B – 5 
  - celkový průměr = 1,8 (VIII. = 1,71, 4.A = 1,67, 4.B = 2,0) 

- hodnocení: výborně – 7 studentů, chvalitebně – 6 studentů, dostatečně – 2 
studenti 

- zkoušející ve všech třídách A. Valouchová, přísedící ve 4.A a VIII. 
M. Poláchová, ve 4.B G. Strašilová 

 
– Zeměpis – celkem maturovalo 24 studentů – VIII. – 2, 4.A – 9, 4.B – 13 

    - celkový průměr = 2,46 (VIII. = 3,0, 4.A = 2,33, 4.B = 2,46) 
 - hodnocení: výborně – 6 studentů, chvalitebně – 8 studentů, dobře – 4 

studenti, dostatečně – 5 studentů, nedostatečně – 1 student (D. Čižmař, 
4.B) 

 - zkoušející ve všech třídách G. Strašilová, přísedící ve všech třídách 
D. Stonová 

 
- ŠVP - Biologie – zpracovala G. Strašilová, oponent M. Poláchová 

 - Zeměpis - zpracovala D. Stonová, oponent J. Bermellová 
 - ŠVP NG – výuka v primě a sekundě probíhá podle ŠVP bez problémů 

 - k realizaci ŠVP podle RVP je do zeměpisu nutné vybavit školu následujícími 
pomůckami: turistické mapy (min. 18 ks), buzoly (min. 18 ks), GPS (2 ks), 
aktuální mapy (Balkánský pol., Asie) 

 - pro možnost začlenění průřezového tématu Člověk a zdraví je nutné vybavit 
školu těmito pomůckami: modelová figurína pro resuscitaci, obinadla 

 
Mgr. Gabriela Strašilová  
předsedkyně PK Bi-Z 
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Zpráva o činnosti předmětové komise občanské výchovy a 
základů společenských věd 

 

Předmětová komise občanské výchovy a základů společenských věd je dvoučlenná. 
Jejími členy jsou Mgr. Jana Zorková, předsedkyně předmětové komise, a Mgr. Radim 
Chmelík, člen předmětové komise.  

K rozšíření a prohloubení znalostí v těchto předmětech uskutečňuje naše předmětová 
komise exkurze, besedy apod. Ve školním roce 2008/2009 jsme realizovali tři exkurze. 
Žáci primy měli v listopadu možnost poznat na vlastní oči v souvislosti s tematickým 
celkem „Naše škola, naše obec“ nejvýznamnější uničovské památky – radnici i s věží, 
barokní sloup, kašny, kostely, hradby, muzeum,…. Ke každé památce měli studenti 
připravit malý výklad o jejím původu, podobě, specifikách či zajímavostech. Z našeho 
pohledu je tato exkurze pro žáky důležitá, nejenže se seznámí s památkami v jejich 
rodném, či studijním městě, ale také pochopí jeho historii a vytvoří si k němu 
pozitivnější vztah.  

V rámci dalšího tématu „Náš region, naše vlast“ objevovali žáci primy v měsíci lásky 
krásy Olomouce. Výkladem, který si primáni sami připravili, představili svým 
spolužákům  takové historické skvosty jako Arcibiskupský a Přemyslovský palác, 
Arcidiecézní muzeum, katedrálu sv. Václava, chrám sv. Mořice i s věží, chrám sv. 
Michala, chrám Panny Marie Sněžné, kapli sv. Jana Sarkandra, budovu radnice, soubor 
barokních kašen včetně novodobé Ariónovy kašny a sloup Nejsvětější Trojice.  

Cílem obou exkurzí je propojit teoretické znalosti s realitou a uplatnit prožitkové 
metody výuky, které jsou nezbytnou součástí školního vzdělávacího programu.  

Studenti společenskovědního semináře z řad septimy a 3. ročníků se v červnu zúčastnili 
soudního jednání v trestní věci na Okresním soudě v Olomouci. Touto cestou mohli 
studenti porovnat své teoretické znalosti z oblasti práva se soudní praxí. Návštěva 
Okresního soudu v Olomouci sloužila také jako návod k simulaci soudního jednání, 
které studenti sehráli v následující vyučovací hodině.   
V následujícím školním roce 2009/2010 bychom chtěli výše uvedené exkurze zopakovat 
a doplnit je o další, například o exkurzi po památkách UNESCO či návštěvou 
v uničovském stacionáři Jasněnka.   
Z naplánovaných besed se uskutečnila beseda s emeritním policejním radou pro 
studenty celého gymnázia 3. listopadu 2008 v MKZ k problematice forem kriminality a 
ochrany mládeže před nimi, odhalování trestné činnosti a její prevence.  
Pro tento školní rok bylo také naplánované divadelní představení Radka Johna 
Memento o závislosti na tvrdých drogách, které se bohužel pro značnou 
zaneprázdněnost divadelního souboru nemohlo uskutečnit. S realizací představení 
počítáme na příští školní rok pro 1. a 2. ročníky vyššího gymnázia. 

 
V rámci předmětů občanská výchova a základy společenských věd jsme se také zapojili 
do diskusní soutěže Debatiáda, která je organizovaná Asociací debatních klubů a 
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Zastupitelstvem mládeže Olomouckého kraje. Debatiáda se hlásí jak k tradici školních 
"olympiád", tak k tradici debatních soutěží. Není soutěží encyklopedických znalostí ani 
platformou pro diskuse o "nesmrtelnosti chrousta" či dokonce výchovou ke 
kompromisům politiky. Debatiáda je prostředím, kde se žáci učí všímat si svého okolí a 
zapojit všechen svůj um a znalosti k tomu, aby toto okolí dokázali zlepšit. Je místem, 
kde by se měli naučit, že svět skutečně zlepšit lze. Debatiáda rozvíjí klíčové 
kompetence, napomáhá osvojování a prohlubování znalostí, vychovává k 
zodpovědnosti a toleranci.  

Školního kola konaného 4. prosince 2008 se zúčastnily dvoučlenné týmy, za třídu 
kvartu Zuzana Krejčí a Dobromila Malíková, Martin Spurný a Čeněk Škarda, František 
Hájek a Jan Kohout, Karel Nykl a Michal Tomeček. Za sextu Karel Král a Tomáš Novák, 
Jaroslav Bartuněk a Filip Lukeš. Septimu reprezentovali Vít Hederer a Adam Štěpánek. 
Třída 3.B byla zastoupena Veronikou Einainglovou a Hanou Páleníkovou.  

Do krajského kola, které se uskutečnilo 9. prosince 2008 v Olomouci, postoupily za 
kategorii A (žáci 6.-9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) Zuzana 
Krejčí a Dobromila Malíková, v kategorii B (1.-4. ročník středních škol a  odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií) Veronika Einainglová a Hana Páleníková.  

Studentky kvarty Zuzana Krejčí  a Dobromila Malíková zvítězily i v krajském kole a na 
celorepublikovém finále 16. ledna v Ostravě měly možnost předvést a porovnat své 
komunikační dovednosti s ostatními debatéry, které jim ve výsledku zajistily celkové 3. 
dělené místo.  

Ve všech kolech soutěže se debatovalo nad tématy: Náplň tělesné výchovy je potřeba 
zmodernizovat, Využívání PC ve školách je nutné změnit, Úplný zákaz kouření 
v restauracích - ano či ne?, Jste pro zavedení školních uniforem?, Na dopravu před 
školami by měla dohlížet policie, Jak by měla vypadat státní maturita? 

Mgr. Radim Chmelík se v termínu od 17.-22. 8. 2008 zúčastnil 15. ročníku letní školy 
výchovy k občanství a evropanství, kterou pořádala Katedra společenských věd 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Hlavním tématem tohoto ročníku bylo 40. 
výročí okupace v srpnu 1968. Dalších nabídek DVPP jsme se ve školním roce 2008/2009 
nevyužili. Důvodem byla nízká nabídka školení, seminářů, jejichž poznatky by mohly 
být následně efektivně využity ve výuce.  

Ústní maturitní zkoušku ze základů společenských věd v letošním školním roce 
skládalo celkem 31 studentů, kteří tak mohli projevit své znalosti z jednotlivých 
společenskovědních disciplín. Zkoušející byl Mgr. Radim Chmelík, přísedící Mgr. Jana 
Zorková.  

Ve dnech 18.-21. 5. 2009 vykonávali maturitní zkoušku z tohoto předmětu studenti 
z oktávy a 4.B. V oktávě se jednalo o 9 studentů, 8 studentů prospělo a 1 studentka 
bude maturitní zkoušku z tohoto předmětu opakovat v září. Průměrná známka v této 
třídě činila 2,67. Ve 4.B maturovalo ze ZSV 10 studentů, prospěli všichni a průměrná 
známka byla 2,3. Ve dnech od 25.-27. 5. 2009 maturovalo 12 studentů ze třídy 4.A, i 
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tady jedna studentka neprospěla a zopakuje si maturitní zkoušku z tohoto předmětu 
v září. Průměrná známka byla také 2,3.  

Všem úspěšným, nyní již absolventům, přejeme hodně štěstí v jejich dalším studiu na 
vysokých školách a dvěma studentkám, které neprospěly, přejeme hodně úspěchů a 
šťastnou ruku při volbě otázky ze základů společenských věd v září. 

Naše komise se také podílela na zpracování školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro 
vyšší gymnázium. Zásadní změny oproti původní koncepci výuky tohoto předmětu se 
týkají hodinové dotace, kdy nám byla navýšena jedna vyučovací hodina ve druhém 
ročníku, skladby jednotlivých společenskovědních předmětů (viz tabulka níže) a 
vyučovacího obsahu, kdy jsme museli učivo podstatně rozšířit tak, aby splňovalo 
nároky RVP. 

 

 Původní osnovy ŠVP 
1. roč., V. Sociologie Člověk a svět práce 
2. roč., VI. Ekonomie 

 
Člověk jako jedinec 
Člověk ve společnosti 

3. roč., VII. Psychologie 
Politologie 
Mezinárodní vztahy 
Právo 

Občan ve státě  
Mezinárodní vztahy, globální svět 
Religionistika 
Občan a právo 

4. roč., VIII. Filozofie 
Neformální logika 

Úvod do filozofie 
Neformální logika 

 

Do ŠVP byla také zapracována některé témata vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. 
Uplatnili jsme i průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální 
výchova a Mediální výchova.  

Řada témat zařazených do ŠVP základů společenských věd se prolíná s učivem jiných 
předmětů vyučovaných na gymnáziu. Výuka ZSV se tedy bude snažit o zvýraznění 
těchto mezipředmětových souvislostí a o jejich praktickou aplikaci. Cílem tohoto 
předmětu by mělo být nejen osvojení vědomostí a znalostí, ale také rozvoj schopnosti 
nacházet mezi jevy souvislosti, myslet globálně, umět vyvozovat smysluplné závěry a 
vše využít ve vlastním životě, či životě obce, společnosti.  

 

Mgr. Jana Zorková 
předsedkyně PK ZSV 
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Zpráva o činnosti předmětové komise dějepisu  
 
 

Předmětová komise dějepisu byla v prvním pololetí začleněna do předmětové komise 
společenských věd, předsedkyní komise byla Mgr. Jaromíra Lónová. Ve druhém 
pololetí byla předmětová komise dějepisu osamostatněna, jejím předsedou se stal Mgr. 
Aleš Langer. Členy komise jsou Mgr. Jaromíra Lónová a Mgr. Martin Váňa. 
Členové předmětové komise zajišťovali výuku dějepisu ve všech ročnících osmiletého i 
čtyřletého studia, v primě a sekundě probíhala výuka podle přijatého školního 
vzdělávacího programu.  
 
Exkurze: 
Členové komise ve spolupráci s dalšími vyučujícími připravili a realizovali řadu 
vzdělávacích exkurzí zaměřených především na problematiku nejstarších, 
středověkých a novodobých dějin. Termíny konání exkurzí byly podle možnosti voleny 
tak, aby korespondovaly s aktuálním obsahem výuky. 
Přehled realizovaných exkurzí:  
24. září 2008 - Mírov - účastníci: studenti semináře dějepisu septimy, 3. ročníku a 4.A, 
dozor: Mgr. Jaromíra Lónová, Mgr. Drahomíra Drlíková 
Cílem exkurze bylo seznámení studentů s historií hradu Mírova, s jeho rolí v českých 
dějinách jakožto komunistického žaláře a také prohlídka věznice. 
3. října 2008 - Olomouc, vědecká knihovna a okresní archiv - účastníci: studenti 
semináře dějepisu septimy a 3. ročníku, dozor: Mgr. Jaromíra Lónová 
Cílem exkurze bylo seznámit studenty s některými praktickými heuristickými 
činnostmi souvisejícími s prací historika, součástí návštěvy okresního archivu byla též 
beseda s jeho ředitelem PhDr. Bohdanem Kaňákem, Ph.D. zaměřená na středověké 
listiny z archivního fondu města Uničova. 
7. října 2008 - Všestary, Chlum u Hradce Králové - účastníci: studenti kvinty a 1. 
ročníku, dozor: Mgr. Aleš Langer, Mgr. Jana Zorková 
Cílem exkurze bylo poskytnout studentům praktický kontakt s archeologickým 
výzkumem a jeho metodami v Centru experimentální historie ve Všestarech a dále je 
seznámit s historicky významnou lokalitou bitvy u Sadové a muzeem této bitvy ve 
Chlumu. 
16. října 2008 - Modrá u Uherského Hradiště, Mikulčice - účastníci: studenti sexty a 2. 
ročníku, dozor: Mgr. Martin Váňa, Mgr. Jana Zorková 
Exkurze byla zaměřena na poznání významných lokalit svázaných s dějinami raného 
středověku a Velkomoravské říše, archeoskanzen v Modré navíc nabídl studentům 
praktickou možnost seznámit se se způsobem života v raně středověkém 
velkomoravském opevněném sídlišti. 
17. října 2008 - Terezín - účastníci: studenti oktávy a dějepisného semináře oktávy a 4. 
ročníku, dozor: Mgr. Jaromíra Lónová, Mgr. Jana Zorková 
Cílem exkurze bylo seznámení s místy spojenými s nacistickou antisemitskou perzekucí 
v našich zemích, studenti měli možnost navštívit muzeum terezínského ghetta, 
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terezínskou Malou pevnost a krematorium a tím konkrétněji poznat mechanismus 
protižidovské genocidy. 
20. března 2009 - Olomouc - účastníci: studenti kvarty, dozor: Mgr. Jaromíra Lónová, 
Mgr. Eva Vašíčková 
Historicky a vlastivědně zaměřená exkurze poskytla studentům možnost blíže poznat 
problematiku regionálních dějin a seznámit se s historickými památkami Olomouce. 
30. dubna 2009 - Dobrošov - účastníci: studenti oktávy a 4. ročníku, dozor: Mgr. 
Jaromíra Lónová 
Exkurze do dobrošovské pevnosti poskytla studentům praktické seznámení 
s obrannými stavbami budovanými v předmnichovském období a konkrétní představu 
o přípravách Československa na obranu před válečnou agresí. 
6. května 2009 - Osvětim - účastníci: studenti kvarty a individuální zájemci z řad 
studentů čtyřletého studia, dozor: Mgr. Jaromíra Lónová, Mgr. Iveta Novotná 
Cílem exkurze bylo zprostředkovat studentům osobní kontakt s místem symbolizujícím 
židovský holocaust a pomoci jim vytvořit si konkrétní představu o rozměrech 
nacistických zločinů proti lidskosti. 
Všechny exkurze byly pro výuku velkým přínosem, neboť studentům přinesly 
bezprostřední kontakt s významnými historickými lokalitami, prakticky je seznámily 
s metodami a postupy historické práce a konkretizovaly některé jejich teoreticky 
osvojené poznatky. Exkurze do Osvětimi navíc vzbuzuje ve studentech také 
emocionální prožitky, které vedou k hlubšímu pochopení hrůznosti a antihumánnosti 
kterékoli genocidy. 
Realizované exkurze jsou natolik vhodným doplněním výuky, že je žádoucí jejich 
zachování i pro další roky. 
Výuka dějepisného semináře byla dále doplněna a rozšířena besedami. Pro seminaristy 
septimy, oktávy a 3. a 4. ročníku byla určena beseda s Trudi Bryksovou, vdovou po 
Josefu Bryksovi, letci RAF perzekuovanému komunistickým režimem konaná 8. října 
2008 a dále 10. listopadu 2008 beseda s Ing. Bedřichem Hájkem věnující se jeho 
totálnímu nasazení v době druhé světové války. Na vysokoškolské studium archeologie 
se zaměřila 24. listopadu 2008 beseda s Bc. Pavlem Hornikem. 

 
Soutěže: 
 
Dějepisná olympiáda 
Školního kola se 8. prosince 2008 zúčastnilo devět studentů tercie a kvarty. Vítěz 
školního kola, student kvarty František Hájek (vyučující Mgr. Jaromíra Lónová), 
postoupil do okresního kola, v němž skončil na čtvrtém, nepostupovém místě. 
 
Středoškolská odborná činnost 
Okresního kola středoškolské odborné činnosti se zúčastnila s prací Příběh jedné 
z milionů studentka oktávy Veronika Mojdlová (vyučující Mgr. Jaromíra Lónová); její 
práce o životních osudech Edith Carter Knöpfelmacherové byla ohodnocena 1. místem. 
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Literární a historická soutěž DANIEL 
Veronika Mojdlová se se svou prací Příběh jedné z milionů zúčastnila také soutěže 
Daniel vyhlašované Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea v 
Praze, Památníkem Terezín a Muzeem romské kultury v Brně. V této celostátní soutěži 
byla její práce oceněna jako vítězná. 
 
Bojovníci proti totalitě pohledem dětí 
Do projektu organizovaného Ministerstvem obrany České republiky se přihlásili 
studenti 2. a 3. ročníku Martin Možíš, Václav Svrchokryl, Dalimil Podhajský, Viktor 
Genčur a Ondřej Januš (pod pedagogickým vedením Mgr. Aleše Langera). Jejich 
televizní magazín přibližující předlistopadový život Uničova a mapující průběh 
listopadových událostí roku 1989 se v této celostátní soutěži umístil na 4.-5. místě a byl 
oceněn čestným uznáním. 
 
DVPP: 
Aktivizační metody ve výuce dějepisu 
3. listopadu a 3. prosince 2008 - Olomouc - Vzdělávací agentura Descartes 
účastník: Mgr. Martin Váňa  
Dvoublokový kurz seznamoval frekventanty s netradičními způsoby vedení hodiny 
dějepisu. Prezentované metody byly zaměřeny jednak na četbu a interpretaci textů, 
jednak na aktivní zapojení žáků do výuky. Kurz byl přínosný především tím, že 
poskytl nové podněty, jak ozvláštnit úvodní fázi nově probírané látky nebo opakovací 
hodiny. Při obecném osvojování učiva žáky jsou však takovéto postupy zdlouhavé a 
některé z nich málo efektivní. 

 
Další aktivity předmětové komise: 
Maturitní zkouška 
Maturitní zkoušku z dějepisu vykonalo ve školním roce 2008/09 sedm studentů oktávy, 
čtyři studenti 4.A a jeden student 4.B. Prospěchový průměr v oktávě činil 2,14, ve 4.A 
2,75 a ve 4.B 1,00. Vyučujícím ve všech zmíněných třídách byla Mgr. Jaromíra Lónová. 
 
Tvorba ŠVP 
Na tvorbě ŠVP pro vyšší gymnázium se podíleli Mgr. Aleš Langer jako garant a Mgr. 
Martin Váňa jako oponent. Při tvorbě učebních osnov byly zohledňovány požadavky 
RVP. V důsledku toho bylo nově koncipováno rozdělení učiva do jednotlivých ročníků 
a byly doplněny některé dosud nevyučované tematické celky. Byla také zohledněna 
snížená hodinová dotace výuky dějepisu ve kvintě a 1. ročníku. 
 
Zkušenosti s výukou podle ŠVP pro nižší gymnázium (prima, sekunda) 
V primě a sekundě vyučoval dějepis Mgr. Martin Váňa. Přijatý ŠVP poskytuje náměty, 
kterým směrem a jakými metodami se při výuce ubírat, avšak často chybí časový 
prostor pro jejich realizaci. Tento problém je významně spojen se zastaralými 
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výukovými materiály, jejichž pojetí se rozchází s principy ŠVP. Vzhledem k tomu není 
výrazný rozdíl oproti jiným ročníkům, jež se dosud podle ŠVP neučí.  

 
Ostatní 
Ve výuce některých tříd 1., 2. a 3. ročníku bylo při opakování vybraných tematických 
celků (Pravěk, Christianizace v raném středověku, Revoluční hnutí 1. poloviny 19. 
století) zařazeno vypracování historického eseje, jímž jednak byla ověřována míra 
pochopení vzájemných souvislostí historických jevů a schopnost studentů interpretovat 
a zobecňovat historické procesy, jednak byly rozvíjeny dovednosti studentů v oblasti 
samostatné tvorby odborného textu. 
Seminární práce zpracovávané s dějepisném semináři byly zaměřeny zejména na 
témata spojená s dějinami 20. století. Vybrané práce zabývající se osudy Židů na 
Mohelnicku a reemigrací Volyňských Čechů budou v září 2009 svými autory 
prezentovány na studentské konferenci pořádané Státní pedagogickou univerzitou 
v Melitopolu (Ukrajina). 
 
 
Mgr. Aleš Langer 
předseda PK D 

 
 

 

Beseda s Trudi Bryksovou 
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Zpráva o činnosti předmětové komise informatiky a 
výpočetní techniky 

 

Předmětová komise pracovala ve školním roce 2008/2009 v tomto složení: 

Mgr. Milan Kux, předseda komise 

Mgr. Lubomír Balcárek 

Mgr. Jana Lounová 

V pedagogické oblasti naše předmětová komise kladla důraz na využívání výpočetní 
techniky mimo vlastní výuku IVT a Programování, především co se týká tvorby 
seminárních prací, zpracování protokolů laboratorních prací, využití informačních 
zdrojů na Internetu, výukových programů pro vybrané předměty atd.  

Z programování letos maturovalo šest studentů, a to Martin Hanyáš, Petr Vašek, Jiří 
Šefl, Tomáš Müller a Anna Nezbedová z VIII., Julie Rendlová ze 4.A a Jiří Kropáč ze 
4.B; studenti předložili kvalitní softwarové projekty a i jejich výsledky byly uspokojivé, 
alespoň v programování.  

V oblasti mimoškolních aktivit se studenti oktávy a septimy zúčastnili soutěže 
v programování ve vyšších programovacích jazycích, organizované  DDM Olomouc a 
VOŠ a SPŠE Olomouc. Dosáhli těchto výsledků: 

Martin Rábek  4. místo VII. 

Martin  Hanyáš  7. místo VIII. 

Petr Vašek   8. místo VIII. 

Jiří Šefl   9. místo VIII. 

Co se týče technických záležitostí, byl letošní rok ve znamení přechodu z Windows 
2003 Serveru na linuxový server spolu s přípravou na použití Linuxu i na studentských 
počítačích. 

Komise informatiky a výpočetní techniky se rovněž  podílela na přípravě společného 
projektu víceletých gymnázií Olomouckého kraje - Zavedení nového nepovinného 
předmětu „Programování“, v jehož rámci bude škola vybavena novou učebnou 
výpočetní techniky, a dále na přípravě projektu, jehož cílem je zvýšit kvalitu 
environmentálního vzdělávání použitím ICT prostředků; jedním z výstupů tohoto 
projektu je rovněž dovybavení školy výpočetní technikou .  

Kromě toho probírala průběžná konzultační činnost pro pedagogy, zejména 
v souvislosti s tvorbou 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 Mgr. Vladimír Kubíček – výtvarná výchova, PaedDr. Marta Rábková 
- hudební výchova. 
 
Exkurze 
Ve dnech 19.-21.5. se uskutečnily výtvarné exkurze 2. ročníků a sexty do Olomouce. 
Dozor vykonávali: Mgr. Věra Kubíčková, Mgr. Martin Váňa a Mgr. Vladimír Kubíček. 
Cílem exkurze bylo, jako každoročně, opakování dějin umění na konkrétních 
památkách a uměleckých dílech, protože všechny jmenované třídy s výukou výtvarné 
výchovy končí. 
U sexty a 2.B probíhala exkurze prohlídkou olomouckých památek (Dóm sv. Václava, 
Přemyslovský palác, Arcibiskupský palác, Zbrojnice, olomoucké kašny, Chrám P. M. 
Sněžné, jezuitský konvikt, Vila Primavesi, Chrám a klášter sv. Michala, Sv. Trojice a 
Ariónova kašna na náměstí). Ke každé památce měli studenti připravené referáty, ve 
kterých nás seznámili se stručnou historií a slohovými prvky jednotlivých památek. 
Studenti 2.A exkurzi prožili prostřednictvím komentované prohlídky, kterou připravilo 
lektorské oddělení Arcidiecézního muzea v Olomouci. 
Exkurze mají velký význam pro zopakování znaků historických slohů v architektuře, 
malířství i sochařství. Studenti se seznámí s historickou částí Olomouce, kterou mnozí 
vůbec neznají. Bylo by dobré v exkurzích tohoto typu pokračovat i v budoucnu. 
 
Přehled soutěží: 
 
Výtvarná výchova 
V listopadu 2009 získal náš projekt „Oživlé baroko“ čestné uznání na Olomouckém 
bienále, což je krajská  přehlídka výtvarných  prací. 
 

 
Naše práce na výstavě v Olomouci 
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V prosinci 2008 jsme byli vyzváni ZŠ v Šumvaldě k účasti na výstavě betlémů pod 
názvem „Půjdem spolu do Betléma“. Velký betlém, který získal 1. místo, vytvořili z 1.A 
Dominik Absolón a Filip Gigal, z 1.B Pavlína Bartoňková a Gábina Krejčí a z 2.B Iveta 
Suchá a Zuzana Manethová. Za malé krabicové betlémy získaly 1. místo Marie 
Osičková, 2. místo Barbora Lukešová a Eva Gottwaldová ze sekundy. Moderní betlémy 
malovaly žákyně kvinty Monika Jarmarová a Veronika Pavelková, které obsadily 1. 
místo. Libuše Pechová a Markéta Šinglovičová se umístily na 2. místě. Práce byly 
vystaveny v době vánoční na velice zdařilé výstavě betlémů v Šumvaldě. 
 

            
1. a 2. ročník, Bartoňková, Krejčí, Suchá,             M. Šinglovičová, L. Pechová - kvinta                                                            
Manethová, Absolon, Gigal 

 
V únoru 2009 byla uzávěrka 4. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže „Pod modrou 
oblohou“, která je spojením výtvarné výchovy a práce s počítačem. Úkolem bylo 
vytvořit obrázek v základním programu Malování operačního systému Windows na 
téma Štěstí. Do soutěže vytvořili a odeslali své práce Karel Nykl a Radim Lisa z kvarty, 
Veronika Pánková a Barbora Součková z tercie, Klára Hájková ze sekundy a Kamil 
Mráz z primy. Naše práce nezaznamenaly větší úspěch, ale soutěž byla motivací pro 
studenty vyzkoušet si svoji fantazii pomocí počítačové grafiky. 
 

 
Kamil Mráz, prima, počítačová grafika 
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V březnu 2009 vyhlásil Odbor školství krajského úřadu v Olomouci výtvarnou soutěž 
„Mládí v pohybu“. Využili jsme toho, že jsme v sekundě malovali lidskou postavu, a do 
soutěže byly vybrány práce Nikoly Niklové, Natali Bruštíkové a Anežky Strakové. 
V konkurenci mnoha prací z celého kraje získala Natali Bruštíková cenu odborné 
poroty. 
 

 
Natali Bruštíková, sekunda, oceněná práce 

 
 
V březnu jsme obeslali 37. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2009. 
Práce Veroniky Králové a Patrika Pastorka z primy, Štěpánky Coufalové, Vladimíra 
Konráda a Vítězslava Rebla z kvarty ocenění nezískaly, ale jejich díla budou použita na 
charitativní akce. 
  
V dubnu jsme poslali výtvarné práce do soutěže vyhlášené Úřadem pro ochranu 
osobních údajů pod názvem „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“. Práce pro tuto 
soutěž vytvořili žáci kvarty: Zuzana Krejčí, Pavla Punčochářová, Radim Lisa a Čeněk 
Škarda. 
 
Největší výtvarný úspěch jsme letos zaznamenali při účasti v 18. ročníku výtvarné části 
soutěže „Evropa ve škole.“ Letošní téma bylo „Evropský rok tvořivosti a inovace 
vzdělání a kultury.“ Zaujala nás podtémata „Orbis pictus - Svět v obrazech a obraz 
světa“ a „Vzdělání kráčí ruku v ruce s kulturou“. K prvnímu tématu vytvořili studenti 
prvních ročníků společnou práci „Egyptský Orbis Pictus“, kde využili své znalosti 
z dějin umění, dovednost vyhledávat informace, divadelní, výtvarné a fotografické 
dovednosti. Celkem se na této společné práci podílelo 23 studentů. Jejich práce zvítězila 
v krajském kole soutěže a postoupila do celostátního kola, kde získala ocenění. Na 
vyhlášení výsledků jsme byli 11.-12. 6. ve Vimperku. 
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Část společné práce 
Absolon, Petrášová, Horníček 1.A        Ocenění v krajském kole v Olomouci  
 

       
Ocenění v celostátním kole ve Vimperku                        Naše práce na výstavě ve Vimperku 
 
 
V téže soutěži získaly významné ocenění v krajském kole práce Veroniky Pavelkové, 
Markéty Šinglovičové, Zuzany Kropáčové z kvinty a Markéty Raškové ze sexty. 
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Markéta Rašková, sexta, Radost poznání          Veronika Pavelková, kvinta, Světlo poznání 
 
 Hudební výchova 
 
Vánoční koncert se uskutečnil 16. 12. 2008 v koncertní síni v Uničově. Vystoupilo na 
něm 98 členů pěveckého sboru. 
Přehlídky středoškolských pěveckých sborů v Litovli 10. 3. 2009 se zúčastnilo 47 
sboristů. 
Každoročně se náš školní sbor účastní Festivalu gymnázií v Otrokovicích. Letos na něm 
s velkým úspěchem vystoupilo 47 členů pěveckého sboru. 
Naše tradiční vystoupení na závěr školního roku se uskutečnilo 29. 6. 2009 v Koncertní 
síni. 
 
Tvorba ŠVP 
V letošním školním roce jsme v rámci naší esteticko-výchovné předmětové komise 
zpracovávali ŠVP pro vyšší gymnázium. Ve výtvarné i hudební výchově se podařilo 
zařadit všechny kompetence a učivo přizpůsobit očekávaným výstupům. 
V primě a sekundě jsme již druhým rokem pracovali podle nového ŠVP, který se 
v obou ročnících osvědčil. 
Žáci si při nácviku písní různých národů a národností osvojili základní pravidla 
hlasové hygieny a ozdravnou funkci dechu. Současně vnímali krásu v hudbě a rozvíjeli 
svůj cit.  
Pro někoho byla náročnější koordinace zraku sluchu a hmatu při rytmických a 
instrumentálních činnostech. 
 
 
Mgr. Věra Kubíčková  
předsedkyně PK EV 
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Zpráva o činnosti předmětové komise tělesné výchovy  
 
 
Komise pracovala ve složení: předseda Mgr. Vladimír Kubíček, členové Mgr. Eva 
Vašíčková, Mgr. Martina Poláchová 
 
Sportovní a lyžařské kurzy 
Sportovní kurz septimy se uskutečnil 15.-19. 9. 2008 na chatě Profesor v Kunčicích 
u Starého Města pod Sněžníkem. Vedením kurzu byla pověřena Mgr. Eva Vašíčková. 
Práci instruktorů vykonávali Mgr. Vladimír Kubíček a Mgr. Věra Kubíčková. Kurz byl 
zaměřen cykloturisticky. Na místo se zdatnější skupina chlapců dopravila z Uničova na 
kolech. Děvčata jela do Šumperka vlakem a odtud na kolech do Kunčic. I když nám 
počasí nepřálo, na Paprsku ležel první sníh, kurz splnil své poslání, a to aktivní týdenní 
pobyt v přírodě. Znovu se potvrdilo, že i fyzicky méně zdatní studenti jsou schopni 
poměrně náročný program zvládnout. 

 
 
 
Ve dnech 10.-14. 12. 2008 jsme uskutečnili již téměř tradiční lyžařský zájezd do 
Nassfeldu v Rakousku. Vedoucím zájezdu byl Mgr. Vladimír Kubíček, lyžařskými 
instruktory Mgr. Libor Kubíček a Mgr. Břetislav Vodička. Zájezdu se zúčastnili dobří 
lyžaři ze všech ročníků gymnázia. Zájem byl velký, obsadili jsme celý autobus. 
Ubytování v apartmánech nám zcela vyhovovalo. Letošní obrovské přívaly sněhu 
zaskočily nejen nás, ale i místní obyvatele, kteří něco takového léta nezažili. I když jsme 
jeden den museli čekat na lepší počasí, dobře jsme si zalyžovali a doufáme, že se 
podobný zájezd uskuteční i v příštím roce. Cenová nabídka v tomto období je více než 
příznivá a umožní dobrým lyžařům zdokonalit se na alpských svazích. 
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Lyžařské výcvikové kurzy se uskutečnily pro sekundu a kvintu od 4. do 10. ledna 2009 
na chatě Junior v Kunčicích u Starého Města pod Sněžníkem a pro 1.A a 1.B od 18. do 
24. ledna tamtéž. V roli vedoucích kurzu se vystřídali Mgr. Vladimír Kubíček a 
Mgr. Eva Vašíčková, v roli instruktorky pracovala Mgr. Martina Poláchová. Lékařskou 
péči zajišťovali MUDr. Marek Polách a MUDr. Igor Mysliveček. Dobré sněhové 
podmínky nám umožnily naučit všechny účastníky kurzu lyžovat. Dobří lyžaři a 
snowboardisté se zdokonalili v carvingu. Tato lokalita má dobré technické zázemí, 
umělé zasněžování, možnost výběru sjezdovek různé náročnosti, a proto bychom ji 
chtěli i nadále využívat. 
 
Sportovní kurz 3.A a 3.B se uskutečnil od 11. do 15. května 2009 v Dolním Bušínově na 
Kolibě Bozeňov nedaleko Zábřehu na Moravě. Vedením kurzu byla pověřena 
Mgr. Martina Poláchová, v rolích instruktorů pracovali Mgr. Vladimír Kubíček, 
Mgr. Eva Vašíčková a Mgr. Věra Kubíčková. Opět to byl kurz zaměřený 
cykloturisticky. Tentokrát se na místo ubytování dopravili všichni na kolech a cyklistice 
zůstali věrní po celý týden s výjimkou jednoho dne, který byl věnován využití 
sportovního areálu v okolí ubytování - tenis, stolní tenis, odbíjená, lanové centrum, 
skákací boty, trampolína, fotbal. Rádi jsme vyzkoušeli novou lokalitu a poznali nové 
cyklistické terény kolem Bouzova a Zábřehu. I počasí nám přálo. Neosvědčilo se velké 
množství účastníků při spojení dvou tříd. Z hlediska bezpečnosti bude lépe zachovat 
jednotřídní sportovní kurzy. 
  
Soutěže 
V letošním školním roce jsme se zapojili do mnoha sportovních soutěží. Dne 8. 10. 2008 
se školní fotbalový tým ve složení Studený (2.B), Šenk, Siegl, Műller, Doubrava (VIII.), 
Ráb, Tomáš, Štěpánek (VII.), Bartuněk (VI.), Svrchokryl, Malínek, Pur (3.A) zúčastnil 
okresního kola v kopané, ve kterém obsadil 4. místo. 
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Úspěšní jsme byli v přespolním běhu družstev. Družstvo ve složení Kobza (II.), 
Janoušek, Drábek (III.), Homola, Cinegr (IV.) se probojovalo přes okresní kolo 
v Daskabátu 14. 10. 2008 a krajské kolo v Jeseníku 21. 10. 2008 do celostátního finále 
v Bystřici pod Hostýnem 1. 11. 2008. Zde obsadili v republikové konkurenci skvělé 
9. místo. Byl to po dlouhé době velký úspěch našich běžců. 
 

 
 
 
Na okresní úrovni rovněž zabodovalo v přespolním běhu družstvo ve složení 
Wiedermann (2.A), Vybíhal (3.B), Tomáš, Maršálek, Hederer (VII.), které obsadilo 
2. místo. Každoročně se účastníme Medlovského krosu, který se letos konal 30. 10. 2008. 
V jednotlivcích se umístili Kobza (II.) na 1. místě, Cinegr (IV.) a Kropáčová (III.) na 
2. místě a Drábek (III.) na 3. místě. Celkově jsme se mezi školami umístili na 2. příčce. 
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Klasikou je rovněž štafetový běh Po stopách J. Opletala v Litovli, který se konal 14. 11. 
2008. Smíšené družstvo nižšího gymnázia ve složení Kobza (II.), Janoušek, Drábek (III.), 
Cinegr, Hanáková, Homola (IV.), Kropáčová (III), Niklová (II.), Švábová (II.) obsadilo 
na okresní úrovni celkově 4. místo. Družstvo dorostu ve složení Bruštíková (VI.), 
Hederer, Maršálek, Hoduláková (VII.), Vybíhal (3.B) a Hiklová obsadilo rovněž 4. místo 
v okresní konkurenci. 
 
Také školní florbalová mužstva se mohou pochlubit úspěchy. Družstvo ve složení 
Helekal, Šenk (VIII.), Zelinka, Vojáček (VII.), Havlíček (1.B), Homola, Cinegr (IV.) nás 
reprezentovalo na turnaji při příležitosti otevření nové sportovní haly ve Šternberku, 
kde  obsadilo 1. místo. Florbalové mužstvo nižšího gymnázia ve složení Homola, 
Červinka, Hájek, Janáček, Cinegr, Spurný, Lisa, Nykl (IV.), Heřmanovský (III.) skončilo 
v okrsku na 3. místě a na 4. místě v soutěži, kterou pořádalo sdružení Gaudolino. 
Florbalové mužstvo vyššího gymnázia ve složení Rotrekl, Zelinka, Šenk (VIII.), Vojáček 
(VII.), Pánek (4.A), Pur, Svrchokryl, Malínek (3.A), Havlíček (1.B) se probojovalo přes 
okresní kolo v Uničově 28. 11. 2008 do okresního kola v Olomouci 5. 12. 2008, kde 
obsadilo skvělé 2. místo. 
Rezervy máme v košíkové, kde mužstvo ve složení Cigánek, Unzeitig (III.), Cinegr, 
Homola, Novotný, Hájek, Janáček (IV.), Vachutka (I.) zabojovalo v okrskovém kole a 
získalo 3. místo. Družstvo košíkové vyššího gymnázia ve složení Pochylý (1.B), Lorenc 
(1.A), Wiedermann (2.A), Siegl, Rotrekl, Šenk (VIII.), Ráb, Tomáš, Štěpánek (VII.), Štencl 
(4.A) obsadilo v okrskovém turnaji 30. 10. 2008 4. místo. Chybí nám trénink ve střelbě a 
větší sehranost mužstva. 
Mnoho okrskových kol  postupových soutěží  jsme organizovali v naší sportovní hale. 
 
Na škole pracovaly dva sportovní kroužky: základy sportovních her pod vedením 
Mgr. Vladimíra Kubíčka a horolezecký kroužek pod vedením Mgr. Romana Riedla. 
 
 
Mgr. Vladimír Kubíček 
předseda PK TV 
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Zpráva školního metodika prevence o problematice 
závislostí a šikany na Gymnáziu Uničov 

 
V rámci primární prevence drogových závislostí se uskutečnil 10. září 2008 rozsáhlý 
dotazníkový výzkum k problematice drog na Gymnáziu Uničov. Podrobný dotazník 
s 18 otázkami vyplnilo celkem 401 studentů osmiletého a čtyřletého studia. Výsledky 
výzkumu jsou rozděleny do věkových kategorií 11letí až 19letí a zároveň i podle 
pohlaví. Tyto kategorie umožňují zachovat nezbytnou anonymitu a zároveň odhalit 
alarmující ukazatele v dané třídě nebo ročníku. 11letým odpovídají žáci primy, 12letým 
žáci sekundy atd. V odpovědích studentů se projevila i ta skutečnost, že se některé 
otázky vztahovaly k období prázdnin, kdy lze očekávat zvýšenou spotřebu zejména 
tabáku a alkoholu, popř. experimentování s extází a pervitinem. Tento aspekt se týká 
otázek: Jak často jste za posledních 30 dnů užil/a…? 
Výsledky výzkumu na Gymnáziu Uničov nijak nevybočují z celorepublikových údajů. 
Potvrdilo se, že dívky více inklinují ke kouření cigaret a naopak chlapci ke konzumaci 
alkoholických nápojů. Zkušenosti s pervitinem jsou dané specifickou situací na 
Uničovsku a tuto problematiku budeme v případě potřeby konzultovat s K-centrem 
v Uničově, popř. Policií ČR. U mládeže se projevila také obliba marihuany jako měkké 
drogy. S výsledky výzkumu příslušné věkové kategorie byli podrobně seznámeni 
rodiče na listopadových třídních schůzkách a byly jim doporučeny odborné internetové 
stránky www.odrogach.cz s radami a metodikou jak pro žáky, tak učitele a rodiče. 
Výzkum samozřejmě poslouží pro další práci metodika prevence, výchovného poradce, 
ostatních pedagogů a vedení školy. Všechny výsledné grafy si mohou samotní studenti 
prohlédnout na školním síťovém disku I - informace.   
V průběhu školního roku 2008/2009 nebyly u studentů gymnázia zaznamenány žádné 
závažné případy šikany. Ve spolupráci s třídním učitelem, výchovným poradcem a 
metodikem prevence byly na konci školního roku 2008/2009 analyzovány negativní 
projevy v chování žáků primy s náznaky šikany. K odhalení tohoto stavu přispěla 
pozorování provedená vyučujícími v této třídě, sociometrický test mapující sociální 
pozice žáků ve třídě a speciální dotazník k odhalování šikany. Konzultace k řešení 
problému probíhaly v pracovní skupině - metodik prevence, výchovný poradce, třídní 
učitel, vyučující v primě. Projevy netolerance ve třídě primě budou v následujícím 
školním roce řešeny podle vypracovaného plánu a také ve spolupráci s psychologem 
Pedagogicko-psychologické poradny Olomouc. 
   
K primární prevenci byly ve školním roce 2008/2009 využity tyto standardní nástroje:   
 
 poučení žáků o zákazu nošení drog a jiných omamných látek – viz školní řád 
 studenti gymnázia byli seznámeni s nebezpečím kyberšikany, jejími projevy, 

osobními i právními důsledky tohoto fenoménu a zejména možností ochrany 
před kyberšikanou, studentům i rodičům byly jako informační zdroj doporučeny  
odborné internetové stránky  www.e-bezpeci.cz 
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 dlouhodobý program pro žáky nižšího gymnázia v P-centru v Olomouci – třída 
prima byla po prožitkové lekci konané 23. září 2008 vyhodnocena jako výborná 
třída s kamarádskými vztahy, při podrobnější analýze v rámci skupinové práce a 
práce ve dvojicích se projevilo rozdělení třídy do několika skupin s vyčleněním 
jedné dívky mimo kolektiv. Třída sekunda byla charakterizována po prožitkové 
lekci konané 22. září 2008 jako velmi aktivní a vnímavá třída, žáci neměli 
problém spolupracovat ve skupinkách, začlenění nové spolužačky proběhlo bez 
problémů. 

 beseda s emeritním policejním radou pro studenty celého gymnázia 3. listopadu 
2008 v MKZ k problematice forem kriminality a ochrany mládeže před nimi, 
odhalování a prevence trestné činnosti  

 přednáška a beseda s gynekologem o osobní hygieně, bezpečném sexu a 
antikoncepci pro žákyně primy a studentky 1. ročníků a kvinty 

 seznámení s internetovými stránkami www.nekurak.cz, www.pobavme-se-o-
alkoholu.cz, www.odrogach.cz, www.drogovaporadna.cz, www.drogy-info.cz, 
www.odospivani.cz v hodinách OV a ZSV 

 účast studentů ve školním, krajském i celostátním kole soutěže „Debatiáda“, kde 
se diskutovalo mj. nad tématem Úplný zákaz kouření v restauracích – ano či ne? 
Soutěž jako taková je přínosem pro plnění minimálního preventivního programu 
školy. 

 beseda s právníkem o trestní odpovědnosti v souvislosti s drogami a o správním 
právu 

 návštěva soudního jednání u Okresního soudu v Olomouci pro studenty 
3. ročníku a septimy 

 pomoc pedagogů při zpracovávání seminárních prací s tematikou 
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 tematice 
 propagační materiály preventivního programu – nástěnka k primární prevenci 

v 1. patře nové budovy školy včetně odkazů a kontaktů, brožury a prospekty 
v učebně OV a ZSV 

 využívání konzultačních hodin výchovného poradce 
 spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci 
 možnost anonymního vyjádření studentů prostřednictvím schránky důvěry 

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

 nabídka a zapojení studentů do kroužků – programování, florbal, horolezecký aj.  
 
 
Mgr. Radim Chmelík 
školní metodik prevence 
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Zpráva o činnosti výchovné poradkyně 
 
 
Konzultační hodiny a poradenská činnost: 
V letošním školním roce byly konzultační hodiny výchovné poradkyně stanoveny na 
úterý od 14:15 do 16:15 a čtvrtek od 7:30 do 8:00. Studenti využívali této služby 
v hojnějším počtu než minulý školní rok. Jednalo se převážně o studenty z vyššího 
gymnázia. Pravdou také zůstává, že tuto službu využívají zejména studenti tříd, ve 
kterých výchovná poradkyně učí. Studenti jiných ročníků poradenskou činnost 
nevyužívají, na což bych se chtěla zaměřit příští školní rok a navázat i s ostatními lepší 
spolupráci.  
V rámci poradenské činnosti byla diskutována celá řada problémů – například 
adaptační problémy studentů po přechodu na gymnázium ze základní školy, budoucí 
profesní orientace (maturitní ročníky, 3. a 2. ročníky, kvarta), elektronické přihlášky 
studentů maturitních ročníků, ale také rozvodová situace rodičů, kouření marihuany a 
následné problémy v rodinných vztazích po odhalení jejího užívání, problematika 
indigových dětí, obtíže spadající do oblasti specifických vývojových poruch učení, ale 
také zdravotní problémy, těhotenství dvou studentek.  
 
Přednášky: 
Na naší škole se pro studenty maturitních ročníků zrealizovaly dvě přednášky vedené 
pozvanými odborníky. Dne 26. září 2008 se jednalo o přednášku Sokrates o dalším 
vysokoškolském vzdělávání a zejména o přípravných kurzech realizovaných touto 
institucí. Druhá přednáška se týkala Národních srovnávacích zkoušek. Konala se 25. 
listopadu 2008. Studentům byl objasněn význam těchto zkoušek, jejich nutnost pro 
složení přijímacího řízení na vybrané vysoké školy a postup přihlašování a získávání 
výsledků.  
Souběžně s těmito přednáškami byly pro studenty maturitních ročníků pořádány 
informační besedy výchovné poradkyně o další profesní volbě. Dne 8. října 2008 byli 
studenti seznámeni se základními informacemi o Gaudeamu v Brně (veletrh 
pomaturitního studia), o Národních srovnávacích zkouškách. Prezentace pro rodiče 
studentů maturitních ročníků o pomaturitním studiu proběhla v návaznosti na třídní 
schůzky konané 13. listopadu 2008. Po vyslechnutí základních informací se rodiče živě 
zajímali zejména o Národní srovnávací zkoušky. Zazněla celá řada kritických hlasů, 
které nesouhlasily s finanční náročností celého přijímacího řízení (přihlášky, platba 
NSZ, platba certifikátů aj.).  
Další informační beseda byla realizována výchovnou poradkyní pro třídu kvarta, a to 
ohledně systému středoškolského studia a o významu všeobecného gymnaziálního 
vzdělávání pro jejich další vysokoškolské směřování. Beseda proběhla 8. prosince 2008. 
Studenti se také dozvěděli základní informace o přijímacím řízení na střední školy 
(vyplňování přihlášek, termín odevzdávání přihlášek aj.) 
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Řešené problémy: 
 
Po upozornění třídní učitelky Mgr. Daniely Stonové byly řešeny v součinnosti třídní 
učitelka, výchovná poradkyně a metodik prevence problémy s chováním ve třídě 
prima. Celkem dvakrát bylo provedeno sociometrické šetření, jehož úkolem bylo 
odhalení problémových vztahů v kolektivu. Současně proběhly individuální konzultace 
s vybranými žáky pro zjištění problémů v této třídě. Bylo také uděleno několik 
kázeňských trestů. S některými účastníky nemorálního jednání byla osobně řešena 
jejich motivace k činu a v návaznosti na zjištěná fakta probíhalo jednání i s dalšími 
aktéry, či provokatéry (detailnější zápisy u výchovné poradkyně). Učitelům v této třídě 
byly také nabídnuty možnosti dalšího postupu řešení možných obtíží.  
 
Další aktivity výchovné poradkyně: 

 mapování studentů se specifickými vývojovými poruchami učení v nových 
ročnících (prima a 1.A, 1.B) 

 mapování studentů se specifickými vývojovými poruchami učení napříč všemi 
třídami nižšího i vyššího gymnázia 

 odeslání žádostí o vyšetření studentů v Pedagogicko-psychologické poradně 
Olomouc (z důvodů nového vyšetření nebo opětovného vyšetření pro 
prodloužení platnosti posudku) 

 informování učitelů gymnázia o studentech se specifickými vývojovými 
poruchami učení a o možnostech či omezeních při jejich výuce 

 zjišťování zájmu o Učitelské noviny s přehledem oborů vysokých škol v 
maturitních ročnících pro hromadnou objednávku 

 předání kontaktů pro logopedické a foniatrické vyšetření maturitním ročníkům 
 zajištění prezentace SCHOLARIS 2008 v Olomouci a v Šumperku 
 kontrola přihlášek na vysoké školy, jejich kompletace, vytvoření seznamu, 

statistika 
 průběžná aktualizace nástěnek s tematikou dalšího pomaturitního vzdělávání 
 účast na zasedání Studentské rady  

 
Pro příští školní rok bych chtěla realizovat více přednášek na různá témata pro 
studenty gymnázia, a to nejen ve třídě kvarta a v maturitních ročnících, ale ve všech 
třídách. Zároveň bych považovala za vhodné provádět sociometrická šetření a jiné další 
testování studentů (např. zájmové dotazníky), jejichž výsledky by využili studenti, 
třídní učitelé, ale také výchovná poradkyně. V prvních ročnících by bylo vhodné začít 
diskutovat na téma budoucí profesní orientace. Jelikož již pro druhý ročník si studenti 
vybírají volitelné předměty, neměla by být jejich volba náhodná, ale uvážená a měla by 
mít vazbu k jejich dalšímu směřování. 
 
 
Mgr. Jana Zorková 
výchovná poradkyně 
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Zpráva o činnosti koordinátora EVVO 
 
 
Veškeré aktivity z oblasti ekologické výchovy byly realizovány podle zpracovaného 
Školního programu environmentálního vzdělávání a výchovy, který je přílohou ŠVP 
naší školy. Součásti tohoto programu je roční školní plán EVVO, který je přizpůsoben 
aktuálním nabídkám z oblasti EV a kam také patří průběžné úkoly v oblasti ekologizace 
školy.  
 
K základním úkolům celoroční práce koordinátora je sledovat, aktualizovat a nabízet 
programy pro studenty našeho gymnázia. Aktualizace je realizována pomocí panelu na 
chodbě školy, kam jsou umísťovány nabídky ekologických aktivit a rovněž i informace 
o úspěších našich studentů. Na druhém panelu na školní chodbě byla umístěna 
výstavka fotografií k ekologickému tématu Den vody. Autory fotografií jsou studentka 
III. Štěpánka Coufalová a Jan Vidlař, student 1.A. 
V plánu školy byly i zajímavé celoroční soutěže Recyklohraní a Vodní kufřík. K oběma 
soutěžím byla zpracována samostatná zpráva. Dalšími soutěžemi, které se letos 
realizovaly, byly přírodovědné olympiády a  ekologická soutěž Zelená stezka. Zpráva 
k ekologické olympiádě byla též zpracována samostatně. 
 
Školní projekty Studentská ekologická konference a Festival studentských úspěchů jsou 
další aktivity, které jsou mezi studenty oblíbené, a tudíž z jejich strany zodpovědně 
realizované. Zpráva o Třinácti ekologických zastaveních je uvedena samostatně. 
Nový rozměr spolupráce dostalo Ekologické středisko Studánka Městského úřadu 
v Uničově. Nejenže se naši studenti zúčastnili poutavé přednášky o Africe, ale sami 
také připravili program o syntetických polymerech z pohledu ekologa pro své 
vrstevníky. Také o této akci existuje samostatná zpráva. 
Naučnou stezku parku Uničov si prošli někteří studenti podle zájmu, o činnosti CHKO 
Litovelské Pomoraví se dozvěděli studenti přírodovědného kroužku pod vedením 
Mgr. Zbořilové. 
Velice úspěšně dopadla žádost o finanční podporu KÚ Olomouc, Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy, pro letošní Studentskou ekologickou konferenci. Ze získaných 
financí byl mj. realizován nákup triček s ekologickým logem naší školy, která dostali 
studenti, již se aktivně podíleli na letošní ekologické konferenci. Čerpání financí bude 
dál postupně prováděno. 
Veškeré ekologické aktivity nabízené studentům naší školy by měly být přínosem pro 
zvýšení jejich ekologického povědomí.  
                                                                        
 
 
Mgr. Ludmila Zbořilová 
koordinátor EVVO 
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Zpráva o činnosti metodika ICT 
 

 Zřízení a přidělení e-mailových schránek novým kolegům 
 Zřízení e-mailových účtů novým kolegům v kabinetech (poštovní klient) 
 Zřízení tiskového přístupu k síťovému tisku pro nové učitele 
 Základní proškolení v používání kopírky pro nové kolegy 
 Zprovoznění tisku z kabinetů a multimediálních učeben 
 Celoroční sledování provozu XEROX 128, přidělování a úprava limitů 
 Softwarové  řešení problémů s tiskem a kopírováním 
 Zpracování adresářů kantorů, studentů a rodičů (poštovní klient) 
 Instalace těchto adresářů žadatelům lokálně na PC v kabinetech 
 Softwarový upgrade přehrávání multimédií na učebnách 13, 17, 60 (VLC Player) 
 Aktualizace podpůrných nástrojů pro zpracování multimédií (Java, …) 
 Sledování trialverzí a instalace open source nebo freeware 
 Upgrade software pro SMART Board z verze 9.5. na verzi 10.0. na učebnách 17, 60 
 Uložení návodu použití k nové verzi SMART Boardu do U:\SmartBoard v.10 
 Zajištění prezentační techniky v průběhu porad ve sborovně 
 Softwarové nastavení nového dataprojektoru ve sborovně 
 Odborná pomoc učitelům při využívání ICT v kabinetech 
 Odborná a metodická pomoc při využití ICT ve výuce 
 Příprava pracovního prostoru pro učitele na síťových discích 
 Sumarizace materiálů třídních učitelů uložených do připravených formulářů 
 Prezentace těchto materiálů na poradách a zveřejnění na školní síti 
 Zpracování fotomateriálu na školní www, včetně vytvoření nové fotogalerie 
 Pravidelná aktualizace školních www stránek 
 Vytvoření odkazu na Pilotní projekt Olomouckého kraje – FVS (solární panely) 
 Metodická pomoc při zřízení studentského webu 
 Umístění ŠVP na www školy 
 Průběžné sledování trendů v oblasti výukového software 

Mgr. Lubomír Balcárek 
metodik ICT 
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Zpráva o činnosti koordinátora ŠVP 
 
Hlavní prioritou školního roku 2008/2009 bylo zpracování Školního vzdělávacího 
programu pro čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého studia (ŠVP VG), a to 
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání (RVP G).  
Jedna z prvních pedagogických porad školního roku 2008/2009 (ještě v tzv. přípravném 
týdnu) byla monotematicky věnována tomuto velkému úkolu. Koordinátor ŠVP 
seznámil pedagogický sbor 
 
 s hlavními cíli probíhající školské reformy 
 s obsahem nových pojmů v RVP G (klíčové kompetence, průřezová témata) 
 se strukturou ŠVP VG 
 s harmonogramem tvorby ŠVP  
 se složením realizačního týmu ŠVP (garanti jednotlivých vyučovacích předmětů) 
 se složením evaluačního týmu (pro potřeby zpracování kapitoly Hodnocení 

žáků a autoevaluace školy) 
 
 

Harmonogram tvorby ŠVP – Gymnázium Uničov 
 

Činnost Realizace Termín 

1. Čtení RVP G, Manuálu RVP G, 
důkladné pochopení RVP  

všichni do konce září 2008 

2. Vlastní hodnocení školy (1. fáze) - 
dotazníky pro žáky, učitele, rodiče  evaluační tým do konce listopadu 2008 

3. Vytváření kapitol Identifikační údaje, 
Charakteristika školy a Charakteristika 
ŠVP (kromě VVS a PT) 

koordinátor, 
realizační tým ŠVP do konce listopadu 2008 

4. Práce na kapitolách Charakteristika 
ŠVP (VVS a začlenění PT) a Učební plán 

realizační tým 
ŠVP, tým garantů 

do konce roku 2008 

5. Práce na učebních osnovách garanti, oponenti do konce dubna 2009 

6. Kapitola Hodnocení žáků a 
autoevaluace školy  

koordinátor, 
evaluační tým, 
realizační tým ŠVP 

do konce května 2009 
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Realizační tým ŠVP 
 
Užší realizační tým (zpracování kapitoly Charakteristika ŠVP):  
Mgr. Jana Zorková, RNDr. Zuzana Voglová, Mgr. Zuzana Loutocká, Mgr. Milan Kux 
Garanti vyučovacích předmětů: 
 
Čj  Mgr. Petra Dofková 
Aj  Mgr. Helena Staruchová 
Nj  Mgr. Zuzana Loutocká 
Fj  Mgr. Iveta Novotná 
Rj Mgr. Jaromíra Lónová 
Šj Mgr. Jana Bermellová 
M RNDr. Zuzana Voglová 
F Mgr. Miroslav Komsa 
Bi  Mgr. Gabriela Strašilová 

Ch  Mgr. Ivo Heinz 
Z  Mgr. Daniela Stonová 
D  Mgr. Aleš Langer 
ZSV  Mgr. Jana Zorková 
IVT  Mgr. Milan Kux 
Hv  PaedDr. Marta Rábková 
Vv  Mgr. Věra Kubíčková 
Tv  Mgr. Vladimír Kubíček 

 
 
Práce na tvorbě ŠVP probíhala dále po celý školní rok podle stanoveného 
harmonogramu, realizační tým se scházel k pravidelným schůzkám každý měsíc, 
případně podle potřeby častěji. Koordinátor ŠVP se scházel často i jednotlivě s garanty 
vyučovacích předmětů a poskytoval jim metodickou pomoc při zpracování příslušných 
kapitol. Hotové učební osnovy všech předmětů ještě na závěr prošly oponenturou (pro 
každý předmět byl vedle garanta stanoven oponent z předmětové komise). 
Ředitel školy vypsal v pedagogickém sboru soutěž o návrh motta ŠVP, do níž se 
zapojila většina pedagogů. Vítězný motivační název „MADE IN GYMUN“ se pak 
objevil na titulní straně ŠVP. Konečná verze ŠVP byla ještě v červnu 2009 zveřejněna 
v plném znění na webových stránkách gymnázia (www.gymun.cz).   
 
Koordinátor ŠVP dále během celého školního roku dohlížel na soulad výuky v primě a 
sekundě s platným ŠVP pro nižší gymnázium a shromažďoval podklady pro 
aktualizaci tohoto programu, která bude realizována v příštím školním roce. 
 
 
 
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 
koordinátor ŠVP 
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Zpráva z výměnných pobytů 
 
 
I v letošním školním roce pokračovala vloni započatá spolupráce naší školy 
s pedagogickým lyceem Tvorčestvo v Melitopolu na Ukrajině. Na přelomu srpna a září 
odjela na Krym skupina 36 našich studentů s pedagogickým doprovodem, aby oplatili 
květnovou návštěvu ukrajinských hostů v Uničově. Po dlouhých 36 hodinách cesty 
jsme dorazili do Melitopolu, kde nás už na nádraží vítal pedagogický sbor se svým 
ředitelem. Oficiální přijetí proběhlo na půdě školy za přítomnosti redaktorů místních 
novin a štábu regionálního televizního vysílání. 
 
První den našeho pobytu se o náš program až do pozdních večerních hodin postaraly 
rodiny ukrajinských studentů. Těsně před půlnocí jsme se všichni sešli na místním 
vlakovém nádraží a naše cesta pokračovala dále na jih, na pobřeží Černého moře. 
Poblíž Sevastopolu jsme prožili krásný týden v areálu mezinárodního dětského tábora 
LASPI, odkud jsme podnikali řadu výletů. Uchvátil nás samotný Sevastopol, ale 
konkurovat mu mohla i další místa, zejména Jalta. Odtud jsme se plavili lodí na 
pohádkové Vlaštovčí hnízdo, míjeli jsme luxusní chaty ruských prezidentů, ale i 
starobylé šlechtické paláce. Spatřili jsme i místa, kudy šla historie, např. Livadinský 
palác, kde rozhodovali spojenci o ukončení 2. světové války a poválečném uspořádání 
Evropy. V Krymských horách jsme lanovkou vyjeli na nejvyšší vrchol Aj – Petri, odkud 
se nám naskytl překrásný výhled na celé Černomoří. I v táboře jsme své dny trávili 
aktivně. Věnovali jsme se turistice v horách, soutěžili, po večerech zpívali u táboráku 
nebo tancovali na diskotéce.  
 
Týden utekl jako voda, ale náš pobyt ještě zdaleka nekončil. Čekaly nás další tři velmi 
příjemné dny v ukrajinských rodinách a poznávání města našich partnerů s jeho 
okolím. V Melitopolu jsme zavítali do mužského kláštera, kde nás provázel otec 
Anatolij, navštívili jsme i pravoslavný kostel. Zájemce o historii zajisté zaujala 
Kamenná mohyla, místo, kde probíhá archeologický výzkum. Největším zážitkem a pro 
mnohé překvapením byl ovšem výlet do blízkého Čechohradu, vesničky, která byla 
v roce 1867 založela našimi krajany. Netušili jsme, že i mladá generace tu umí česky a 
zajímá se o vše související s bývalou domovinou jejich předků. Nesmírně nás všechny 
zahřálo u srdce, když nás v místní škole přivítali žáčci pásmem českých písní. Naši 
studenti se nechali strhnout rytmem známých lidových melodií, a tak jsme si zazpívali 
všichni společně. Byla to úžasná, velmi přátelská atmosféra a nám se odtud odjíždět 
vskutku nechtělo.  
 
O naši návštěvě byla informována i místní univerzita Bogdana Chmelnického, kam 
jsme byli pozváni na oficiální rozloučení s městem. Loučili jsme se neradi, odjížděli 
jsme plni nezapomenutelných dojmů, obohaceni o nové zkušenosti, jazykové poznatky 
a také o nová přátelství.  
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Během školního roku jsme se i my připravovali na opětovné přijetí ukrajinských hostů. 
Navštívili nás v polovině června. Nejprve si prohlédli Prahu a potom jsme společně 
s nimi prožili týden v rekreačním areálu na Třemešku. Po svém předchozím dlouhém 
cestování Evropou uvítali klidné a zdravé prostředí Jeseníků. Prostředky, které nám 
formou dotace poskytli na tuto akci Olomoucký kraj a Městský úřad Uničov, jsme 
využili na seznámení zahraničních hostů s památkami našeho kraje. Umožnili jsme jim 
prohlídku Olomouce, návštěvu zámku Náměšť na Hané, ruční papírny a lázní ve 
Velkých Losinách, lázní Karlova Studánka, podnikli jsme výstup na Praděd. 
 
Naše spolupráce se kromě roviny jazykové a poznávací odehrává i v rovině vědecké. 
Hned po svém návratu z Krymu jsme obdrželi pozvání na mezinárodní studentskou 
vědeckou konferenci do Melitopolu. A tak začali někteří naši studenti v rámci 
dějepisného semináře pracovat na projektech týkajících se soužití různých etnik. 
Výsledky své práce pojedou v září 2009 na Ukrajinu představit Tomáš Vojáček a Pavel 
Červinka. 
 
 
 
Mgr. Jaromíra Lónová 
předsedkyně PK RJ 
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Den evropských jazyků 2008/09 
 
 

Inspirováni Evropským dnem jazyků přišli jazykáři Gymnázia Uničov s vlastním 
projektem nesoucím velmi podobný název - Den evropských jazyků. Poprvé si jej 
vyzkoušeli na přelomu let 2007/08 a přednedávnem se cizojazyčným hrátkám věnovali 
již podruhé. 
V poslední školní den před Vánocemi připomínalo gymnázium skutečný jazykový 
Babylón. Dvanáct skupin studentů rozmístěných na různých místech gymnázia se 
snažilo představit svým spolužákům ty země světa, v nichž se mluví anglicky, 
německy, francouzsky či rusky. A aby toto představení bylo co nejpoutavější, nacvičili 
si nejrůznější scénky a příběhy, imitovali televizní vysílání či publicistické rozhovory a 
své výstupy doplňovali hudbou a fotoprezentacemi.  
V jedné třídě tak studenti mohli vidět módní přehlídku se zasvěceným německým 
komentářem, jinde zase mohli zhlédnout zkrácenou verzi populárního muzikálu My 
Fair Lady (samozřejmě v původním znění a jen místy i s titulky), další třídy skrývaly 
dramatická dobrodružství Červené karkulky či Sněhurky a sedmi trpaslíků a kdo chtěl, 
mohl se také seznámit s průběhem loňské návštěvy uničovských studentů na Krymu - 
samozřejmě v ruském jazyce. 
Smyslem projektu není ani tak rozšířit či upevnit jazykové znalosti, jako spíše 
motivovat žáky k jazykovému studiu. Prostřednictvím jednotlivých výstupů si studenti 
mohli zcela bezprostředně uvědomit, že jazyky, které na gymnáziu studují, jsou spjaty 
se zajímavými místy a zeměmi - a právě znalost jazyků jim otevírá cestu k poznání 
jiných kultur. 
Celý projekt však nebyl směřován pouze ke studentům gymnázia. V rámci „Dne 
otevřených dveří“ 14. ledna 2008 proběhla repríza projektu, kterou mohli zhlédnout 
návštěvníci z řad veřejnosti, aby se seznámili s gymnáziem z trochu jiné stránky, než 
bývá obvyklé. 
 
Mgr. Aleš Langer 
(publikováno ve Zpravodaji školství Olomouckého kraje - leden 2009) 
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Londýn 2009  
 
Ke studiu jazyků na našem gymnáziu již mnoho let neodmyslitelně patří také to, že 
studenti mohou v rámci poznávací exkurze navštívit ty země, jejichž jazyk studují. 
Takovou nedávnou poznávací exkurzí za reáliemi a památkami se stala návštěva 
Londýna a dalších známých míst, které rozhodně nelze na ostrovech vynechat. 
 
Hlavní organizátorka tohoto zájezdu, Mgr. Světlana Kropáčová, měla při volbě cestovní 
kanceláře velmi šťastnou ruku. Podařilo se jí zvolit takovou cestovní agenturu, která 
v osobě velmi zkušeného a hlavně studentům nakloněného průvodce jim umožnila 
strávit v Londýně či jiných místech několik úžasných a zajímavých dní. Ten se pro 
studenty stal na několik dnů opravdu dobrým kamarádem, kterého mohli oslovovat 
„náčelník“. Titul skutečně přiléhavý, protože jako správný náčelník uměl všechno 
zařídit, všechno věděl, všem pomohl v případě potřeby. 
 
Více než dvacetihodinová cesta do metropole na Temži začala dne 2. 4. 2009 odjezdem 
z Uničova. Nejen na cestu, ale i na další pobyt v Londýně bylo objednáno krásné počasí. 
A tak jsme nezažili ani jednou pověstný anglický deštík. Naopak díky teplým dnům, 
které přišly na britské ostrovy již dříve, uvítala nás Anglie nádherně rozkvetlou 
přírodou a bohatou zelení.  
 
Druhého dne zrána, po únavné cestě, mohlo začít  seznamování s Londýnem a jeho 
památkami. Studenti si nachystali své fotoaparáty a kamery, do nichž se začaly ukládat 
první snímky. Symbolicky se začalo na Toweru, tedy tam, kde bdí nejen strážci 
Londýna, ale i celého království. Každý jistě ví, že jsou to oni pověstní havrani, o které 
se zodpovědně starají yeomani, taktéž beefeateři. V areálu této památky studenti 
rozhodně nemohli vynechat královskou klenotnici. Podle zájmu si zde pak již 
individuálně mohli najít další místa, která k Toweru patří. Například muzeum zbraní 
s aktuální výstavou věnovanou Jindřichu VIII., či popraviště, kde týž panovník nechal 
setnout hlavy několika ze svých žen. 
 
Jedním z očekávaných okamžiků v závěru prvního dne v Londýně byl příjezd do čtvrti, 
odkud si hostitelské rodiny odvážely své svěřence do svých domovů. Studenti vždy 
s trošku tlukoucím srdcem vyhlížejí vozidlo a jeho řidiče či řidičku, kteří se jich ujmou, 
vezmou jim jejich zavazadla, uloží je a rozjedou se s nimi, aby je čekala první anglická 
večeře. Nejinak tomu bylo i v případě letošní návštěvy Londýna. Následovalo 
rozloučení na několik hodin,  aby druhý den v 8.00 začal další zajímavý program. 
 
Byl to výlet mimo Londýn, a to nejprve do Oxfordu. Zde jsme se zhlédli budovy a 
místa, která  odjakživa patří k této nejstarší vzdělávací instituci. Zašli jsme do míst, kde 
angličtí univerzitní studenti tráví příjemné chvíle odpočinku během přednášek. Velkým 
zážitkem byla návštěva „New College“, v níž si studenti mohli zasednout v jídelně, kde 
si sytil svůj hladový žaludek oblíbený literární hrdina Harry Potter. Bonbónkem se pro 
studenty stalo krátké posezení v zahrádce hospůdky, již prý za dob svého studia 
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v Oxfordu navštěvoval bývalý americký prezident Bill Clinton. Studenti měli první 
velkou příležitost nakoupit si buď suvenýry, nebo jiné, cenově výhodné zboží. 
 
Výlet mimo Londýn pak pokračoval příjemným odpolednem ve Windsoru, k němuž 
rozhodně patří prohlídka zámku a poté koleje v Etonu. Tentokrát, vzhledem k tomu, že 
byla sobota, jsme neměli štěstí vidět studenty této koleje v jejich předepsaných tmavých 
oblecích. Ostatně, typické školní uniformy britských školáků jsme mohli vidět hned 
první den naší návštěvy, což bylo v pátek 3. 4., kdy jsme již projížděli Londýnem. 
 
Každý další den měl pan náčelník velmi dobře promyšlený tak, aby byl účelně spojen 
čas s místy, kam jsme se většinou přepravovali po svých, neboť páni řidiči vždy odjeli 
mimo. Přece jen však jsme kvůli některým místům museli zvolit jízdu metrem. Nutno 
podotknout, že za cenu jízdného v londýnském metru bychom se u nás tak dlouho 
nepovozili, jak to bylo možné zde.  
 
Z míst, která každý „musí“ při návštěvě Londýna  vidět a vstřebat je do sebe, lze dále 
pak uvádět Londýnské oko, St. Paul´s Cathedral, Muzeum Madam Tussaud, Britské 
muzeum, Trafalgarské náměstí, Leicester Square, Soho, London´s Dungeon, nultý 
poledník v Greenwichi, Hyde Park, Regent Park, Baker Street… 
Nebyl by to ani náčelník, kdyby nedokázal nabídnout studentům i něco, co by bylo 
opravdovým lákadlem například pro milovníky anglického fotbalu. Takovým místem 
byl stadion v Chelsea, kam se skupinkou chlapců šlo dokonce i několik děvčat. Zážitky 
studentů z tohoto místa byly skutečně výjimečné. 
 
Studentům se plnily karty jejich fotoaparátů a pomalu ubývalo těch míst, která zbývalo 
ještě navštívit. Poslední den návštěvy byl již volnější. Studenti mohli podle libosti 
strávit několik hodin v Britském muzeu, popř. si mohli jít potěžkat cihlu zlata do Bank 
of England. Zbýval čas ještě i na poslední nákupy za poslední libry, a to na věhlasné 
Oxford Street, kam to z muzea nebylo daleko. 
 
Odpoledne 7. 4. 2009 bylo ve znamení plavby lodí po Temži s cílovou stanicí 
v Greenwichi, kde na parkovišti pro autobusy už čekali páni řidiči s autobusem 
důvěrně pojmenovaným „Máňa“. Po několikadenní konzumaci anglických večeří či 
svačinek připravovaných hostitelskými rodinami jsme se těšili na to, že před zahájením 
naší cesty domů se s chutí zakousneme do českých párečků, které nám již řidiči 
s předstihem připravili.  
 
A hurá domů. Bohatí o krásné zážitky, dojmy z anglického rodinného soukromí se 
vším všudy, s dárečky pro blízké. Letošní návštěva Londýna jistě předčila očekávání 
všech účastníků z řad studentů i pedagogů a rádi na ni budou vzpomínat. 
 
 
Mgr. Libuše Stránská 
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Den díkůvzdání 
 
 
Je již dlouholetou tradicí, že studenti maturitních ročníků naší školy sami vyzkoušejí 
jeden z typických amerických svátků, oslavy Dne díkůvzdání. Tento svátek se slaví 
v USA vždy třetí čtvrtek v listopadu již od roku 1621, kdy Otcové poutníci uspořádali 
hostinu jako poděkování Bohu a také Indiánům za to, že se jim s jejich pomocí podařilo 
přežít první rok v nové zemi. Pro Američany je tento svátek stejně důležitý a významný 
jako Vánoce, proto se ke slavnostní tabuli scházejí všichni členové rodiny, kteří se 
sjíždějí i z velkých dálek, a také se zvou lidé blízcí či osamělí. Podávané menu je 
samozřejmě tradiční a připomíná to, co bylo podáváno na první slavnosti před téměř 
400 lety. 
 
Také v tomto školním roce 2008/2009 se studenti maturitních tříd 4.A a 4.B rozhodli 
v průběhu třetího týdne listopadu vlastními silami připravit zmíněné oslavy. Ve dnech 
26. a 28. 11. pod vedením svých vyučujících angličtiny, Mgr. Libuše Stránské a 
Mgr. Heleny Staruchové, studentky a studenti těchto tříd opustili na pár hodin své 
učebny a v prostorách určených pro výuku výtvarné výchovy celé dopoledne s chutí a 
elánem vařili, nadívali, pekli a prostírali slavnostní tabuli. Pro sebe a své hosty 
nachystali tradiční menu skládající se z pečeného krocana s mandlovou nádivkou, 
mačkaných brambor, kukuřice a jablečného koláče. Jako hosty si pozvali své třídní 
profesory, zástupce vedení školy i některé členy profesorského sboru. Všem 
zúčastněným se oslavy líbily a servírované pohoštění velice chutnalo. Členky PK 
anglického jazyka byly potěšeny, že tradice oslav Dne díkůvzdání, založená na naší 
škole americkou lektorkou Kari Monique Doležal v roce 1996, stále žije. 
 
 
Mgr. Helena Staruchová 
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Přehled akcí pěveckého sboru v roce 2008/2009 
 

Vánoční koncert 
Gymnázia Uničov 

 
 

16.12. 2008           17 hodin           KONCERTNÍ SÍŇ 

 
Program: 

1. Sólové 
vystoupení 
L. VAN BEETHOVEN: SONÁTA C-MOLL pro 
klavír „PATETICKÁ“ – 1. VĚTA 

2. Orchestrální 
soubor 

1. ALŽBĚTINSKÁ SERENÁDA 
2. POSLOUCHEJTE, KŘESŤANÉ 
3. NESEM VÁM NOVINY 
4. VÁNOČNÍ MAGNÉT A STŘELEC 
5. DEJ BŮH ŠTĚSTÍ 
6. JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU 
7. ZELENÁ SE LOUKA 
8. TICHÁ NOC 
9. ANDĚLSKÁ ZPRÁVA 
10. NARODIL SE KRISTUS PÁN 

 
2., 3.,  5.-10. ve vlastní úpravě 
 
řídí:   Zuzana Loutocká 
sólo na klavír:   Michaela Bahúlová  
sólo na housle:   Zuzana Krejčí 
sólo na trubku:   Miroslav Ševčík 
zpěv:   Jana a Michaela Bahúlovy 

 

3. Pěvecký sbor 
1. GLORIA IN EXCELSIS DEO 
2. PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 
3. TISÍC ANDĚLŮ 
4. VONDRÁŠI, MATÓŠI 
5. DŘÍV, NEŽ SE VZBUDÍŠ 
6. VENI DOMINE 
7. PURPURA 
8. BĚDA PORAŽENÝM 
9. VOJANDA 
10. TEARS IN HEAVEN 
11. ONLY HOPE 
12. MAMI, JÁ VODU NECHCI 
13. FALLING SLOWLY 

 
řídí:    Marta Rábková 
doprovázejí:  Hana Wrnatová - klavír 

Petr Pochylý - klavír 
Martin Rábek - kytara 
Daniel Pecher - kytara 
Zuzana Hromková - flétna  
Michala Vorlová - keyboard 
Veronika Schönová- housle 
Klára Hájková - housle 

recitace: Marie Osičková, Ondřej Januš, 
Jan Novotný, Jana Sedláčková 

průvodní slovo:    Julie Rendlová 
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PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 
Dne 10. 3. 2009 jsme zpívali v Litovli na přehlídce gymnaziálních pěveckých sborů. 

 
Ukázka z rozezpívání 

 
FESTIVAL GYMNÁZIÍ OTROKOVICE 2009 
Dne 23. 4. 2009 jsme vystoupili na XXX. festivalu gymnaziálních souborů 
v Otrokovicích s pořadem Falling Slowly. 
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Ohlasy studentů vyšly v Uničovském zpravodaji: 

 
Sbor gymnázia zpíval v Otrokovicích 
Ve čtvrtek 23. dubna 2009 zavítal sbor Gymnázia Uničov do Otrokovic na přehlídku 
gymnaziálních souborů. Objevily se tam klasické pěvecké sbory, jako je třeba ten náš, 
ale i národopisné a divadelní soubory. Jelikož festival je nesoutěžní, tak snad nikdo 
nebyl nervózní a moc jsem se těšili na samotné vystoupení. Na pódiu ze všech opadly 
poslední zbytky strachu, na čemž měli nejspíš zásluhu naši moderátoři, kteří každou 
píseň velmi vtipně uvedli. Na závěr jsme naší paní profesorce přichystali překvapení, 
protože jsme si strašně moc chtěli zazpívat i píseň Summer Nights z muzikálu Pomáda. 
Paní profesorka mínila, že ji ještě pořádně neumíme, tak se kluci zeptali posluchačů 
v sále, jestli ji chtějí slyšet. Paní profesorka byla nejspíš trochu v šoku, ale vzala to 
statečně, a tak jsme si Pomádu nakonec přece jen zazpívali a samozřejmě i pořádně 
užili. Odměněni jsme byli bouřlivým potleskem. Vzpomínáme na příjemně prožitý den 
plný zábavy a inspirace. Děkujeme Martě Rábkové, která nás do Otrokovic nejen 
přihlásila, ale i dobře připravila. 

 
Členové pěveckého sboru Gymnázia Uničov 
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ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ 
U příležitosti zakončení školního roku 2008/2009 jsme 29. 6. vystoupili v koncertní síni. 

Ukázky z programu: 

1) Pěvecký sbor si pro vás připravil pět skladeb našich i zahraničních autorů. 
Vystoupení zahájíme polyfonní skladbou JAZZ GLORIA a budeme pokračovat písní 
skupiny Klíč, kterou napsal Jaroslav Marian podle námětu Spartakova povstání: 

BĚDA PORAŽENÝM! 

Pavel Žalman Lohonka, který mj. zpopularizoval píseň Kdyby tady byla taková 
panenka, nazpíval na svém albu Láska a smrt i tu, kterou jsme si vybrali k dnešnímu 
vystoupení. Začíná slovy: 

BYLA VOJNA, BYLA! 

„Neznám tě, ale snad tím víc tě chci, myšlenky mnou procházejí, vždycky mě úplně 
poblázní a já nedokážu reagovat!“ Takto začíná píseň ze známého filmu ONCE, jejímiž 
autory a interprety jsou Glen Hansard a Markéta Irglová. Loučíme se s vámi písní 

FALLING SLOWLY 

a ukázkou z muzikálu Pomáda  
SUMMER NIGHTS! 

 
 

2) Vystoupení vítězů školní pěvecké soutěže 
 
 
 
 
PaedDr. Marta Rábková 
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Přehled vystoupení školního orchestru v roce 2008/2009 
 
 

Vánoční koncert gymnázia  
 
viz program koncertu v přehledu akcí pěveckého sboru 
 

 
 
 

Adventní koncert v Nové Hradečné  
 
Na pozvání členů místního zastupitelstva vystoupil náš orchestr o poslední adventní 
neděli roku 2008 (21. 12.) v kostele svatého Vavřince v Nové Hradečné. 
 
Program: 
Poslouchejte, křesťané 
Nesem vám noviny 
Vánoční magnét a střelec 
Dej Bůh štěstí 
Já bych rád k Betlému 
Zelená se louka 
Tichá noc 
Andělská zpráva 
 
Z programu byla pořízena videonahrávka. 
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Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
 
28. 5. 2009 v koncertní síni 
 

 
 
 
Program 
Sólová vystoupení: 
W. A. Mozart: Andante pro flétnu 
V. Monti: Čardáš 
F. Loewe: I could have danced all night (píseň z muzikálu My Fair Lady) 
J. Ježek: Ezop a brabenec 
Orchestr: 
Teče voda, vodička 
Tovačovsky hatě 
Těžko mě matička vechovala 
Valčík na rozloučenou 
Gaudeamus igitur 
 
Jako sólisté se představili A. Nezbedová – příčná flétna, V. Schönová – housle, J. a 
M. Bahúlovy, M. Mádrová, F. Spurný, M. Ševčík – zpěv, za klavírní doprovod 
děkujeme MgA. S. Střelcové a Mgr. L. Smetanové, učitelkám Základní umělecké školy 
v Uničově. 
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Slavnostní uvítání zástupců partnerské školy z Ukrajiny  
 
15. 6. 2009 v naší škole 
 
Program 
Sólová vystoupení: 
J. S. Bach: Sonáta pro violoncello, hraje A. Sedláčková 
A. Dvořák: Humoreska, hrají M. Šinglovičová a V. Schönová 
Orchestr: 
Teče voda, vodička 
Tovačovsky hatě 
Těžko mě matička vechovala 
Fryštáček 
 
 
 
Závěrečné vystoupení 
 
U příležitosti slavnostního zakončení školního roku v koncertní síni zaznělo několik 
lidových písní. 
 
 
Školní orchestr letos navštěvovalo 21 studentů vyššího i nižšího gymnázia věnujících se 
hře na smyčcové a dechové nástroje či sólovému zpěvu. Při našich vystoupeních se 
představili nejen jako členové souboru, ale i jako zkušení sólisté. 
 
  
 
 
Mgr. Zuzana Loutocká 
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PĚVECKÁ HVĚZDA GYMNÁZIA UNIČOV 
 
Na uničovském gymnáziu jsme počátkem března hledali nové pěvecké talenty. 
Do soutěže zorganizované našimi pedagogy se mohl přihlásit každý z řad gymnazistů, 
ale soutěžilo nás nakonec „jen“ třináct. Někteří zpívali samostatně, jiní sázeli na 
vystoupení ve skupině. Soutěžící si vybírali jak popové, tak i rockové skladby, což 
potěšilo příznivce obou těchto stylů. Atmosféra celé soutěže byla skvělá. Jednotliví 
soutěžící se mezi sebou podporovali a v každém kole si dodávali odvahu. Výkony 
hodnotila jak trojčlenná porota složená z profesorů školy, tak i studenti, jejichž hlasy 
byly rozhodující. Celkem hlasovalo 398 studentů. 
Na první příčce s počtem 148 hlasů se umístila skupina studentů ze septimy vystupující 
pod názvem Breberky, která předvedla velice pěknou show. Druhý skončil Ondřej 
Januš z 2.A, pro kterého hlasovalo 66 studentů a třetí místo obsadila Andrea 
Melicheríková z kvinty s 56 hlasy. Všichni předvedli obdivuhodné výkony, u kterých 
jsme se výborně pobavili, a doufáme, že další ročník této pěvecké soutěže bude opět 
stejně dobrý jako ten letošní, ne-li lepší. 
 
 

 
 
BREBERKY: zleva – David Tomáš, Tomáš Vojáček, Filip Spurný, Pavel Šiška, Adam Štěpánek  
 
 
 
Marie Mádrová, soutěžící, studentka kvinty 
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MAJÁLES 2009  
 

Uničovský majáles, který každoročně na prvního máje pořádají studenti místního 
gymnázia, proběhl letos velmi úspěšně. Za krásného slunečného počasí téměř osm 
stovek diváků zhlédlo celodenní vysílání nové TV stanice GYMUN. Od parodie 
Snídaně s Novou přes různé soutěže, hudební pořady a kriminálky až po celovečerní 
film Slunce, seno, tráva. Nechyběla ani klasická telenovela a Televizní noviny. Děti si 
přišly na své u naprosto zmateného Večerníčku, dospělí naopak zavzpomínali na své 
mládí při znělce z filmu Vinnetou.  
A kdo letos vyhrál? Král s královnou tentokrát ocenili třídy tři – 1. místo získala třída 
KVINTA se svou němou groteskou plnou komických gagů, mezi nimiž nechyběly ani 
šlehačkové dorty létající vzduchem. Na 2. místě se umístila SEPTIMA s dokonale 
zvládnutým pořadem Když hvězdy tančí, kde se kromě téměř profesionálních párů 
předvedli i naši svalnatí pánové coby sestřičky z Ordinace v růžové zahradě. 3. místo 
vybojovali studenti SEXTY se svým moderním pojetím filmu Vinnetou. 
A co říci na závěr? Především velké DÍKY všem studentům Gymnázia Uničov, kteří si 
mezi náročným studiem, přípravou k maturitě, zkoušením a písemkami našli čas, aby 
svými osobitými taškařicemi zpestřili nám všem prvomájový den. 
A  také samozřejmě děkujeme všem našim sponzorům, bez jejichž přispění by majáles 
v takovém rozsahu nebylo možné uskutečnit.  

 
 

Mgr. Světlana Kropáčová       
 

 
 

Studentky kvinty s dortem pro vítěze 
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Studentská lyra 2008 
 
 

Ne zcela běžnou tradici pěstují již po tři desetiletí uničovští gymnazisté. Každoročně 
před zahájením zimních prázdnin pozvou studenti maturitního ročníku všechny své 
učitele a mladší spolužáky na Studentskou lyru. Při zběžném pohledu by se mohlo 
zdát, že je to jen jakási jiná verze školní akademie, avšak uničovská Lyra je svým 
duchem i pojetím zcela nezaměnitelná. 
Také poslední ročník Lyry pořádaný v uničovském kině měl podobu nevázaně 
veselého pásma hudebních, tanečních a dramatických čísel, sestavených tentokrát do 
podoby televizního programu střídajícího pohádky, reklamy, chvilku s aerobikem i 
telenovelu. Budoucí maturanti se nesnažili ohromovat publikum svými uměleckými 
dovednostmi, ale naopak jej v tom nejlepším slova smyslu „pouze“ bavili. Svérázné 
verze notoricky známých pohádek překvapovaly nečekanými pointami (výtečná byla 
zejména bizarní verze pohádky O Dlouhém, Širokém, Krátkozrakém, princi Jasoňovi, 
dědu Vševědovi, Makové panence, Luku Skywalkerovi, Sněhurce a sedmi trpaslících). 
Dobromyslné narážky na pedagogický sbor trefně glosovaly kantorské stereotypy, 
filmovou podobu dokonce získala parodie na nejrůznější zákazy stanovené školním 
řádem. Na Lyře je totiž již tradičně (téměř) vše dovoleno a účinkující si tak mohou při 
této jediné příležitosti „utahovat“ ze všeho, co je v předchozích letech ve škole i mimo 
školu potkalo. 
Lyrová tradice sahá hluboko do normalizačních let, kdy Studentská lyra původně 
vznikla jako přehlídka amatérských hudebníků z Uničovska. Postupem času se však 
tato podoba přetavila do formy humorného pásma, v němž se maturanti vypořádávali 
s končícími léty svého studia. Dnes už málokdo tuší, proč studentská show nese název 
Lyra (byl odvozen od kdysi populárního hudebního festivalu Bratislavská lyra), 
nicméně symbol lyry je po všechna ta léta vždy přítomný nad jevištěm, aby mohl být 
v samém závěru předán studentům třetího ročníku, kteří přímo na pódiu slíbí, že 
budou v lyrové tradici i v dalším roce pokračovat. Příští Studentská lyra nás tedy čeká 
již letos, přesně 17. prosince. 

 
Mgr. Aleš Langer 
(publikováno ve Zpravodaji školství Olomouckého kraje - leden 2009) 
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Televizní magazín Sametová revoluce 1989 v Uničově 
 

 
Ministerstvo obrany České republiky vyhlásilo pro školní rok 2008/09 druhý ročník 
projektu „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“. V jeho rámci se žáci základních a 
středních škol mohou vydat po stopách naší moderní historie a seznámit se s příběhy 
lidí, kteří se v minulých desetiletích zapojili do boje proti totalitnímu režimu. 
Letošní ročník soutěžního projektu nabídl středoškolákům možnost zpracovat televizní 
magazín zaměřený na události roku 1989 - na průběh sametové revoluce v českých a 
moravských městech i na současnou reflexi tohoto významného historického mezníku. 
Pětice studentů druhého a třetího ročníku pracovala na svém dokumentárně-
publicistickém pořadu od listopadu 2008 do dubna 2009. Martin Možíš (3.A), Václav 
Svrchokryl (3.A), Dalimil Podhajský (3.A), Viktor Genčur (2.B) a Ondřej Januš (2.A) se 
při své práci seznámili nejen s okolnostmi a souvislostmi sametové revoluce, ale také 
s jejím průběhem v našem městě. Především však mohli hovořit s pamětníky a aktéry 
listopadových událostí a jejich svědectví zaznamenat. Čtvrthodinový snímek využívá 
množství dobových fotografických a filmových materiálů, které se v divácích snaží 
evokovat atmosféru doby před dvaceti a více lety. 
Na počátku června převzali studenti za svůj film čestné uznání z rukou představitelů 
ministerstva obrany - toto ocenění odpovídá 4.-5. místu v konečném pořadí. Slavnostní 
vyhodnocení proběhlo v bývalém táboře nucených prací a dnes památníku totalitní 
perzekuce Vojna u Příbrami. Ostatním gymnazistům autoři představili svoji práci v 
rámci Festivalu studentských úspěchů 23. června 2009 v městském kině. 

 
Mgr. Aleš Langer 
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Spolupráce s univerzitou pokračuje 
 
Dne 29. 5. 2009 proběhla na Katedře jemné mechaniky a optiky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci již třetí Studentská konference mladých 
přírodovědců. Tuto konferenci projektů Věda je zábava a Badatel organizuje 
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci pro studenty základních a středních škol. 
Studenti přírodovědného kroužku naší školy obhajovali svou odbornou práci na téma 
Výživa lidstva s názvem Tuky a zdraví v sekci Věda je zábava. Studentský tým ve 
složení D. Smitalová, V. Einaiglová a H. Páleníková (3.B), L. Plhák (3.A), M. Švédová 
(VI.), P. Melicherík (2.B), K. Losíková (1.A) a L. Jonášová (VII.) ve své práci řešil mimo 
jiné možnosti získávání tuků z olejnatých semen a zpracování živočišných produktů na 
potraviny. Součástí empirické části této práce bylo i měření tělesného tuku 
v antropometrické laboratoři Katedry antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty 
UP v Olomouci. Zajímavé bylo i zjišťování skrytého tuku ve vybraných potravinách a 
ukázky jídelníčků, a to jak zdravých, tak i méně vhodných.  
Práce má i obsažnou teoretickou část opatřenou řadou tabulek o složení potravin, 
obsahu tuku v nich až po vyhodnocování BMI a dalších jistě užitečných informací pro 
zájemce, kteří by chtěli jíst a žít zdravěji. Tato odborná práce byla prezentována 
obhajobou formou PowerPointu. K práci studenti zpracovali i poster za vydatné 
pomoci vyučující výtvarné výchovy Mgr. Kubíčkové. Poster je instalován ve škole. Celá 
práce je umístěna na webových stránkách naší školy. 
Úroveň všech prezentovaných prací byla vysoká a i v této konkurenci naši studenti 
obstáli velice dobře. 

 
Mgr. Ludmila Zbořilová 
 
 
 

Abstrakt práce  TUKY A ZDRAVÍ 
 

Ve vyspělém světě je patrná tendence ke zdravému životnímu stylu. Pokud chceme 
jíst zdravě, měli bychom se snažit čerpat stále nové a nové informace. Vzhledem 
k tomu, že stolování patří k celkové kulturnosti člověka, je vhodné věnovat přípravě 
pokrmů přiměřenou pozornost. Důležitá je i určitá dávka odvahy k experimentům a 
inspirace v české i mezinárodní kuchyni. 

Pokusili jsme se provádět i experimenty chemické, abychom se přesvědčili, že 
nejíme jen očima a chuťovými pohárky, ale i svým rozumem. Naše pokusy byly 
zaměřeny na makronutrienty v naší stravě, zejména na důkazy obsahu sacharidů 
v různých potravinách, na důkazy bílkovin a na zajímavé důkazy z oblasti vitaminu C, 
který jsme dokazovali jak v přírodních zdrojích, tak i v potravinových doplňcích. 
Informace získané z této práce nás přivedly k novému směru myšlení v přijímání 
potravy. Určitě se budeme lépe orientovat v dnešní obrovské nabídce potravin, budeme 
lépe chápat velice sugestivní obsah reklamy v oblasti výživy. Podaří se nám zajisté lépe 
rozlišovat potraviny zdravé a nezdravé. 
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GYMNÁZIUM UNIČOV 

 
 

 

Odborná práce přírodovědného kroužku 
 

 

 

 

Výživa lidstva 
Tuky a zdraví 

 

 
 

 

Vypracovali: Dagmar Smitalová, Michaela Švédová,  

Luboš Plhák, Petr Melicherík,  

Hana Páleníková, Veronika Einaiglová, 

Kateřina Losíková, Lenka Jonášová  
 

Pod vedením: Mgr. Ludmily Zbořilové 
 

 

Olomouc  2009 
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Třetí ,,Konference mladých přírodovědců“ v Olomouci 29. 5. 2009 

 
 

 

 
D. Smitalová      L. Plhák, P. Melicherík 
 
 

 
H. Páleníková, M. Švédová, V. Einaiglová, D. Smitalová Členové kroužku u posteru 
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Gymnaziální ekologická konference 
 
 
 
Jaký je ekologický význam remízků v krajině? Proč bychom se měli snažit budovat 
energeticky pasivní domy? Jak probíhá v Uničově obnova rybniční soustavy? Na tyto i 
mnohé další ekologické otázky hledali odpovědi studenti Gymnázia Uničov na další ze 
svých ekologických konferencí. Přednášková akce určená pro všechny žáky školy 
proběhla v uničovském kině ve středu 8. dubna 2009.  
Studentské konference s ekologickým zaměřením mají na uničovském gymnáziu již 
čtyřletou tradici. Letošní ročník se konal pod názvem Třináct ekologických zastavení a 
obsahově pokrýval nejrůznější témata vztahující se k tvorbě a ochraně životního 
prostředí. Jednotlivé příspěvky doplněné elektronickými prezentacemi si gymnazisté 
zpracovali sami, mnohdy na základě vlastního průzkumu či dokonce experimentu. 
S výsledky svého snažení pak seznámili své spolužáky prostřednictvím dvouhodinové 
série přednášek. 
Primáni pohovořili o významu řek a moří pro ekologickou rovnováhu planety, terciáni 
se zaměřili na biozemědělství a experimentálně zjišťovali schopnost půdních 
mikroorganismů odbourávat organické a anorganické látky, studenti druhého ročníku 
se věnovali obnovitelným zdrojům energie, třeťáci zase likvidaci a recyklaci odpadů. 
V závěrečném příspěvku studenti kvinty seznámili posluchače s právě probíhající 
rekonstrukcí soustavy rybníků v Uničově v rámci projektu „Zvýšení retenční 
schopnosti krajiny“. 
Projekt ekologických konferencí vede středoškoláky k osvojení různých postupů při 
sběru a třídění informací a také k týmové práci na společném úkolu. Vedle těchto 
aspektů se ovšem studenti také učí prezentovat výsledky své práce před publikem, a to 
moderní, poutavou formou. 
 
Mgr. Aleš Langer 
(publikováno ve Zpravodaji školství Olomouckého kraje - duben 2009) 
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Recyklohraní 
 

 
Tento školní recyklační program si  klade za cíl realizaci zpětného odběru 
elektrozařízení, baterií a akumulátorů. V tomto programu se nezapomíná ani na 
osvětovou činnost v oblasti třídění a recyklace odpadů ve školách. Do tohoto 
celoročního  projektu se v letošním roce přihlásila i naše škola.  
 
Organizátoři projektu z firem Asekol s.r.o., Ekobat s.r.o. a Eko-kom a. s. připravili  
v rámci Recyklohraní pro sběrovou část tohoto  projektu  kontejnery -  nádoby na 
drobný ekoodpad, jako jsou nefunkční elektrické hračky, kalkulačky či mobilní 
telefony. Do školy byl umístěn papírový kontejner na baterie a monočlánky. 
  
V rámci osvětové činnosti byly pro děti připraveny zábavně–vzdělávací úkoly a kvízy, 
které bylo možno průběžně v tomto školním roce plnit. Do tohoto projektu se aktivně 
zapojili studenti kvarty, kteří pracovali jako dobře sehraný tým. Mluvčí týmu 
D. Malíková úzce spolupracovala s EVVO koordinátorem Mgr. L. Zbořilovou a  
společně sledovaly zadávání úkolů, které bylo nutno průběžně plnit. Ve třídě 
organizovala realizaci zadaných úkolů z oblasti osvěty o odpadovém hospodaření. 
Za splnění každého úkolu obdržel tým body, které byly směnitelné za nabízené ceny. 
Jaké úkoly byly plněny?  
 
Úkoly byly z oblasti vědomostní (ekologický kvíz), výtvarné (návrh a model 
odpadkového koše) a literární; tato oblast byla zastoupená fejetonem o vysloužilém 
elektrozařízení a fiktivním rozhovorem novináře s občany ke Dni Země. To jsou jen 
některé ze splněných úkolů.  

 
Celoroční úsilí bylo završeno velkou bodovou dotací a výzvou, aby si soutěžní tým 
vybral z nabízených cen. Byly vybrány užitečné dary – DVD přehrávač pro možnost 
realizace dalších ekologických aktivit a sportovní pomůcky, které studenti naší školy 
využijí hodinách tělocviku. 
 
Nezbývá než pochválit obdivuhodnou vytrvalost všech studentů kvarty, kteří se do 
projektu Recyklohraní zapojili. 

  
 

Mgr. Ludmila Zbořilová 
koordinátor EVVO 
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Povídky pro Recyklohraní - Rozhovor s lednicí  
 

 
Copak byste nám o sobě pověděla? 
Ahoj, jsem lednice vyrobená roku 1980 a u nás doma mi říkali Božka. Ve stručnosti 
Vám shrnu své vzpomínky. Když mě přivezli z prodejny, to bylo radosti! Celá rodina 
se na mě šla podívat, postavili se kolem a obdivovali mě. Později jsem se stala součástí 
rodiny, děti na mě přidělávaly obrázky a rodiče vzkazy pro děti nebo nákupní 
seznamy. Sloužila jsem dobře. Jednoho dne však na mě maminka přidělala tabulku, 
kolik prý vypouštím škodlivin do vzduchu. Upřímně jsem se zastyděla. Vždyť za to 
nemůžu! Sestrojil mě přece někdo jiný!!! Sloužila jsem dobře, a teď se setkávám 
s takovým nevděkem! Děti, jež na mě kdysi s radostí připevňovaly své obrázky, na mě 
nyní nadávají, že prý jsem popelnice, která patří do starého železa. 

 
Jak dlouho sloužíte?  
Přes 25 let. Jsem fortelná a něco vydržím, ale můj vzhled není to, co býval. 

 
Jaká lednice vás nahradí? 
No, doufám, že to bude kvalitní lednice, která nebude vypouštět škodliviny tak jako já. 
Že v ní bude dost místa pro jídlo, kterého má moje rodina vždy víc než dost, hlavně 
zeleniny. A že bude o jídlo pečovat, aspoň tak dobře jako já. 

 
Co vám vadí na vašem současném životě? 
Jak už jsem říkala před chvílí - ten nevděk. Ale také ty škodliviny, nejsem hrdá na to, že 
ničím životní prostředí, ale co s tím já můžu dělat? Nejspíš nic. 
 
Jaké jsou vaše plány do budoucna? 
Doufám, že se dostanu na řízenou skládku, půjdu do procesu recyklace a bude ze mě 
něco užitečného. Nerada bych skončila někde na smetišti, kde by se po mě proháněli 
potkani a jiná verbež. A vůbec, než bych se tam rozložila, cha, to by ještě vnoučata dětí 
z mé rodiny byla starými a já bych tam pořád strašila. Ne, ne, mé přání je dostat se na 
tu řízenou skládku, chci přece ještě posloužit. 

 
 

 Ondřej Januš, 2.A 
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Povídky pro Recyklohraní - Zákeřná vražda 
 

     
„Ahoj kamaráde, já jsem Asus A7KC-7S005, kdopak jsi ty, takovou značku neznám, 
vypadáš jako válečný veterán,“ oslovil jeden notebook druhý na skládce EKO Unimed 
v Medlově. Ten druhý na to: „Já jsem kdysi býval velice výkonný notebook značky 
Toshiba, ale stala se mi taková věc.“ 
 
„Asi před týdnem přišla k mému pánovi - gamblerovi  softwarová kontrola. Já je viděl 
už z okna, a když jsem si jen uvědomil, co je ve mně nelegálních programů, skoro se mi 
zastavil větrák k chlazení. No, jenže můj pán je uviděl taky, v pokoji měl pro ten případ 
připravenou sekeru, a jak já jsem tak se díval z okna, dal mi zákeřnou ránu do zad. 
Zasáhl přitom moje srdce, procesor Intel Pentium dual-core T3200, i centrum mojí 
paměti, 3GB RAMku.  Na štěstí harddisk přežil, tak ti to ještě můžu vykládat. No, a 
potom, co mě tak zákeřně zavraždil, mi ani nevystrojil pohřeb aspoň tak, že by mě 
zanesl do sběrného dvora. Na druhou stranu mě neodstranil kremací, to by bylo ještě 
horší (hlavně pro něho), než mě jen tak hodit do popelnice a nechat vyvézt na skládku.“  
 
 „No, je to hrůza. Mě má paní vyhodila, protože si do mě inteligentně nainstalovala 
trojského koně a odvirování ji vyšlo dráž, než si koupit mého synka X58L-AP028C. 
Jenže co my tady? Jsme docela nebezpeční. Ve mně je chrom, kadmium, rtuť a další, ne 
moc dobré věci pro přírodu.“  „My s tím toho asi moc nenaděláme, žádný superhrdina, 
ať už Batman, Spiderman, mladý Skywalker nebo jeden z bráchů želv Ninjů, pro nás 
nepřijde, aby nás do sběrného dvora, elektra nebo servisu odnesl. Lidé jsou prostě 
hloupí, za chvíli si svoji planetu zničí a to bude ještě horší, než kdyby byla zasažena 
laserovým kanónem HVĚZDY SMRTI. Když už neví, kam s tím, mohou se podívat na 
internet, nebo se zajít zeptat, třeba do elektro-prodejny.“   

     
Za dva roky v jedné předaleké galaxii: „Tak co, Asusi, prý že pro nás žádný Skywalker 
nepřijde, co?“                                                            

                                        
 
 

František Hájek, kvarta  
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Rozhovor novináře ke Dni Země 
 
 
K datu 21. 4. - DEN ZEMĚ  jsme podnikli výzkum -  interview, abychom zjistili, kolik 
toho naši spolužáci vědí o skládce Eko-Unimed v Medlově a o naklání s odpadem, 
který obyvatelé Uničova a okolí vytváří. 

 
Redaktor: Víte který odpad a jak se třídí? 
Tázaný: Papír do modrých, plast do žlutých, sklo do zelených a baterky nosím do 
Elektra, no a jinak normálně do popelnice. 
Redaktor: A víte, co se s ním pak děje? 
Tázaný: Odveze se na skládku. 
Redaktor: A na jakou? 
Tázaný: To fakt nevím. 
Redaktor: Na skládku v Medlově, kterou provozuje společnost Eko-Unimed. A víte 
něco o této skládce? Třeba kolik pojme odpadu, jak dlouho nám slouží a ještě bude 
sloužit? 
Tázaný: Vůbec. 
Redaktor: Tak funguje od roku 1993 a vejde se na ni ještě 1,2 mil. tun odpadu, takže 
nám bude sloužit asi ještě 16 let. Kolik byste řekl, že je denní návoz odpadu? 
Tázaný: No řekl bych takových 500 kg. 
Redaktor: Ve skutečnosti je to 200 tun. Kolik si myslíte, že se vleze do jednoho 
popelářského auta? 
Tázaný: Tak 200kg. 
Redaktor: To bylo taky hodně vedle. Je to 12 tun. Jaké množství odpadu podle vás jako 
Uničovan vyprodukujete za rok? 
Tázaný: Asi hodně. 
Redaktor: A kolik přesně? 
Tázaný: Tak 50 kg. 
Redaktor: Doopravdy je to ještě o 300 kg víc. Co byste dělal například se starou 
televizí? 
Tázaný: No četl jsem ve zpravodaji, že v areálu technických služeb je otevřený sběrný 
dvůr na elektrozařízení, tak bych ho tam asi zanesl. 
Redaktor: A víte, co se s vaší televizí pak děje? 
Tázaný: To se nějak rozebere a jednotlivě zpracuje. 
Redaktor: No výborně, mám z vás radost. Doufám, že teď už něco o našem uničovském 
odpadu víte. Tak na shledanou. 
Tázaný: Na shledanou.  
 
 
Za časopis Ekogymun se ptala ekoredaktorka Dobromila Malíková, kvarta 
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Ekologická olympiáda 
 
Ekologická olympiáda je soutěž určená pro studenty středních škol, kterou  v letošním 
školním roce pořádal Dům dětí a mládeže v Litovli jako její krajské kolo dne 24. 10. 
2009. 
 
Naši školu v této soutěži reprezentoval tříčlenný tým studentů ze sexty, jmenovitě 
M. Švédová, K. Král a T. Novák. Tento tým se zúčastnil i předcházejícího ročníku této 
olympiády. Celkový průběh této soutěže lze rozdělit do dvou částí. Ta první bylo 
zpracování ekologického tématu, které si tým volně zvolil, a druhou částí bylo to, co je 
pro tento typ přírodovědných soutěží typické. Studenti měli vědomostní test z oblasti 
biologie rostlin, živočichů a oblasti ekologických vědomostí. Součástí ověřování 
vědomostí jednotlivých týmů bylo i praktické určování předložených přírodnin. Náš 
tým obhájil 3. místo v celkově vysoké konkurenci ostatních škol. 
 
Práce z oblasti ekologického vnímání světa byla zpracována v PowerPointu a její 
obhájení bylo velice úspěšné. Není třeba připomínat široký okruh přírodovědných 
znalostí, který museli studenti zvládnout při přípravě na tak náročnou soutěž. Za 
reprezentaci školy v oblasti ekologické výchovy jim patří poděkování s přáním, aby se 
jim dařilo i v příštím ročníku této soutěže. 
 
Téma práce studentů, kterou prezentovali na ekologické olympiádě:  
Vliv klimatických změn na faunu a flóru Země  
 
 
 
Mgr. Ludmila Zbořilová 
koordinátor EVVO 
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Nejlepší laborant 
 
 
- to je název soutěže, která je určená pro žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. Akci 
pořádala na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc společnost Moravská vodárenská. 
Realizace této soutěže spočívala v demonstraci pokusů pomocí „vodního kufříku“. 
Jedná se o přenosnou minilaboratoř, která má základní vybavení k experimentům, 
v nichž je vždy využívaná voda jako „hlavní aktér“. Součástí „kufříku“ je i pěkně 
řešená sada návodů pro prováděné experimenty. O tento „vodní kufřík“ projevili 
studenti tercie spolu s vyučující chemie zájem, a tak naší škole takový kufřík 
vodohospodářská společnost Veolia věnovala.  
Soutěž proběhla 13. 5. 2009, ale už od jejího vyhlášení se tříčlenný tým tercie ve složení 
K. Švédová, V. Konrád a M. Cigánek společně připravoval jak na vypracování 
zvoleného experimentu, tak i na dovednost jakýkoliv zadaný experiment předvést 
porotě. Soutěžící studenti naší školu dobře reprezentovali a dokázali sobě, ale i 
odbornému publiku, že se v tajích chemie vody vyznají. 
 
 
Mgr. Ludmila Zbořilová 
 
 

 
 
 

                      neboli VODNÍ TERCIE 
 
Letos jsme se zúčastnili internetové vodní soutěže „PUTOVÁNÍ S RADIMEM“. 
Umístili jsme se na třetím místě, a tudíž jsme se rozhodli zúčastnit se další soutěže 
s firmou Veolia nazvané Nejlepší laborant 2009. Abychom se mohli této soutěže 
účastnit, obdrželi jsme „vodní kufřík“. Kufřík obsahuje veškeré pomůcky potřebné pro 
uskutečnění pokusů. Chybět nesmí ani doprovodné brožury s přesným zadáním úkolů. 
Pro tuto soutěž jsme vybrali tříčlenné družstvo, které tento projekt obhajovalo. Pokusy 
nejsou příliš náročné, a proto si je může každý vyzkoušet i doma. Návody jsou 
k nahlédnutí na stránkách školy. 
 
Kateřina Švédová, tercie 
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Matouš Cigánek ukazuje porotě výsledek nanofiltrace 

 
 

 
Soutěžní tým tercie „v akci“: zprava K. Švédová, V. Konrád, M. Cigánek 
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Vlákna ve studánce 
 
 
Duben – Studánka – prezentace. Tak to mám zapsané v diáři a skutečně celý duben 
studenti kvarty Gymnázia Uničov představovali svůj projekt „Přírodní a syntetická 
vlákna – a co s nimi?“ svým vrstevníkům z jiných škol ve Středisku ekologické výchovy 
Studánka.  
A o co vlastně šlo? Na začátku byl nápad naší paní profesorky chemie Ludmily 
Zbořilové, abychom si místo věčného vypisování, počítání a „biflování“ zpestřili den 
několika prezentacemi na témata, která zrovna probíráme. Za prezentaci byla nejdřív 
jednička (tak kdo by do toho nešel, že?) a pak přišla nabídka promítnout celý projekt i 
širší školní veřejnosti. 
Byli jsme zvědavi, jak na naši práci budou reagovat ostatní, a dopadlo to velmi dobře. 
Během prezentací dokonce i šesťáci, kteří ještě nemají chemii, dokázali udržet 
pozornost. Někoho zaujala „Přírodní vlákna“ (žáci si mohli naživo prohlédnout prut 
bavlníku nebo třeba lufu), někoho zase „Syntetická vlákna“ a ukázky využití různých 
plastů. Velmi dobře byla zpracována prezentace „Co máme doma“, ve které jsme 
poznali, že žijeme v prostředí takřka vyrobeném z plastu. Holky možná potěšila naše 
„Virtuální módní přehlídka“ a zajímavě zpracovaná byla také „Výroba papíru“ s 
videem o výrobě papíru ve světě, ale i tradiční výrobě ve Velkých Losinách. Závěr 
programu patřil malému kvízu o ceny připravený lektorkou Studánky, aby se žáci 
přesvědčili, jestli si z našich prezentací něco zapamatovali. Žáci odpovídali. A 
odpovídali správně. 
Tak se z jednoho nápadu na zpestření výuky stal projekt, který přinesl poučení i 
zábavu nám a snad i našim posluchačům. 
 
Zuzana Krejčí, kvarta  
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Automechanik 
 
Květoš, řečený také „Květák“, je velký milovník aut. Není vůbec vybíravý. Naleštěný 
drahý bourák nebo levná ojetina, značka, neznačka, všechno prohlíží se stejným 
zaujetím. Bez ohledu na počasí dokáže celé hodiny ležet špinavý pod autem a zkoumat 
jeho podvozek. Za svou práci dostává dvakrát denně najíst a bydlí zdarma na dvorku 
rodinného domku, patřícího manželům Veselým. 
Je až s podivem, kde se v něm bere tolik energie. Není to už žádný mladík. Jeho tlusté 
tělo je samá jizva, ještě z doby, kdy si hrál na hrdinu. Při jedné pouliční šarvátce přišel 
dokonce o oko.To ovšem jeho pohled na svět nijak nezměnilo. 
„Květoši, Květáku!“ volá na něj pan Veselý vždy, když přijde z práce. 
„Kde jsi, ty uličníku“? 
Tuhle chvilku má Květoš z celého dne nejraději. Ví dobře, že na něj pan Veselý nevolá 
jen tak. Rychle se vyhrabe zpod auta. Nejdříve vystrčí zarostlou hlavu. Rozhlédne se 
zbylým okem a poté vysune své chlupaté tělo.Otřepe se a prudce vystartuje směrem 
k panu Veselému. Zastaví těsně u něj a začne mu olizovat obě ruce. Vyslouží si misku 
granulí. Květoš je zkrátka pes. 
Jenže se nechová jako jiní psi. On se vůbec nechová jako pes! Základní povely ignoruje 
a způsoby žádné nemá. Taky ho nikdo nevychovával. Měl několik majitelů, chvíli byl 
bezdomovec a nakonec skončil v útulku. Odtud si jej vyzvedli nynější majitelé. 
Vlastně jejich dcera Kamila. Po dvouleté mateřské byla přecitlivělá a neustále s dojetím 
sledovala TV pořady nabízející opuštěná zvířata. Rozhodla se spáchat dobrý skutek. 
Hodila svého synka na kočár a vyrazila do nejbližšího útulku. 
Výběr byl velkorysý. Malí, velcí, chlupatí, naháči, kříženci i čistokrevní psi. Všichni se 
štěkotem a vytím domáhali pozornosti. Cedulky na kotcích nesly jméno, rasu (pokud se 
dala poznat) a přibližné stáří dočasných nájemníků. Kamila se u některých zastavila, 
aby se dozvěděla, že tenhle huňáč je Baryk a támhle ta miniaturka Kiki a ten 
nejhlučnější Bad. Na konci areálu se chtěla otočit. Zdálo se jí, že je kotec prázdný. 
Nebyl. 
Hledělo na ni jedno smutné oko. Podívala se na cedulku. Žádné jméno ani věk. Bylo 
tam napsáno: POZOR - AUTOMECHANIK!  
Kamila křikla směrem k vrátnici: „Haló, prosím vás!“ 
Ze dveří vyšel starší pán. V ruce žmoulal zbytek housky. Tu prostrčil pletivem do 
nejbližšího kotce a ruce si utřel do kalhot. 
„Tak co, mladá paní, vybrala jste si?“ 
„Mě by zajímalo,“ řekla Kamila, „co je to za psa v tom posledním kotci a proč je tam 
napsáno automechanik.“ 
„Toho sem přivezla městská policie. Já jsem zrovna neměl službu, takže o něm nic 
nevím,“ vymlouval se vrátný. 
„Ale je tady dost jiných pejsků. Projděte si to ještě jednou a uvidíte, že si vyberete.“ 
Kamila poslušně obešla znovu celý útulek. Nic naplat, tenhle psí Kyklop jí něčím 
učaroval. 
„Tak já bych si přece jen vzala tady toho,“ volala Kamila na vrátného. 
„Opravdu nemá žádné jméno? Přece mu nějak musím říkat.“ 
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„Dneska má svátek Květoš,“ prohodil chlápek jen tak mimochodem, když připínal 
jednookému obojek. 
„Pořádně si ho držte, hlavně na parkovišti,“ řekl nakonec a začal se smát. 
Kamila popadla kočár, Květoše a vydala se domů. 
Malý Kuba seděl na kočáře a sledoval psa. Pes šel poslušně u nohy a sledoval kočár. 
Kamila byla na sebe pyšná. Vše proběhlo nečekaně hladce. Podívala se na Květoše, 
který byl hodný jako beránek. Podrbala ho za uchem a slíbila mu něco dobrého. Líně 
prošli parkem a nabrali směr k nedalekému obchodnímu centru. Květoš zpozorněl. V 
jeho dohledu se objevilo rozlehlé parkoviště, v tuto dobu značně frekventované. 
A tady to začalo! 
Květoš nastartoval své ztuhlé tělo a vyrazil i s vodítkem prudce vpřed. Kamila i 
s kočárkem za ním. Několik dobrovolníků jí pomáhalo rozdivočelého hafana chytit. Ten 
se nadšeně proplétal mezi auty. Konečně! Vztekle popadla vodítko a přivázala jej ke 
kočáru. Naštěstí nestačil způsobit žádnou škodu. 
„Co tě to napadlo?“ 
Vzpomněla si na vrátného, jak se smál, když mluvil o parkovišti. 
„Co máš s těma autama, to je nějaká tvoje úchylka?“ 
Kamila byla pořád vzteklá. Ta ostuda, myslela si. Jenže Květoš teprve ukázal, co umí. 
Sousedovi poškrábal lak na novém autě a ukousl mu stěrač. Škody se začaly navyšovat 
a zoufalá Kamila volala rodičům. Hrdost jí nedovolila vrátit psa do útulku, ale věděla, 
že už si nikdy žádného nepořídí. 
Tak skončil Květoš na dvorku manželů Veselých. Tam se mu dařilo! Měl k dispozici 
dvě auta a zahradní traktůrek. Paní Veselá už tak nadšená nebyla. Její auto si Květoš 
úplně zamiloval a pracoval na něm od rána do večera a od večera do rána. Paní Veselá 
z něj byla smutná. 
„Ladííí,“ volala na svého manžela, „já nemám stěrače!“ 
„Ladííí, tady leží nějaká hadička, není to z mýho auta?“  
„Vidíš, jak se ti to zvíře stará o kondici,“ smál se pan Veselý, když sledoval, jak jeho 
žena nasedá na kolo. 
„Ten pes mi to auto snad celý sežere!“ křičela hystericky a hrozila na Květoše. 
Do odpoledne ji vztek většinou přešel. A když večer huňáče vyčesávala a tu a tam 
objevila nějakou jizvu na jeho stárnoucím těle, litovala ho, co asi v životě zkusil a že 
musel trpět jako pes. 
Pan Veselý, ten si ho zavolal vždy, když přišla faktura za opravu auta. 
„Květoši, Květáku, ty darebáku, podívej se na mě! Přiznej se, že si tě platí nějaká 
automobilka?“ 
Flegmatický Květoš na něj koukl a vrátil se ke své rozdělané práci. Kam jinam, než pod 
auto paní Veselé. 
 
 
Karolína Peřinová, prima  
(slohová práce) 
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V těžkých chvílích každý potřebuje naději 
 

 
Vůbec mě nepřekvapilo, když jsem se dozvěděla, že jsme národ ateistů. Proč bychom 
vlastně měli věřit? Je k tomu nějaký důvod?  
Spousta lidí si myslí, že je hloupé věřit v něco nadpřirozeného. Zbožní lidé naopak víru 
považují za důležitou součást svého života. Proč? Potřebují naději. Obracejí se k Bohu, 
který jim pomáhá překonávat těžké chvíle. Otázka víry se však nám ateistům může 
zdát nepochopitelná. Někteří lidé se otevřeně hlásí k víře, přesto se často chovají hůře 
než nevěřící.  
Když jsem zjistila, že nejateističtější země na světě jsou právě v Evropě, bylo mi hned 
jasné, proč. Nepotřebujeme věřit v lepší zítřky, když se tu máme vlastně pohádkově. 
V jiných státech je chudoba, hlad, nemoci a nic jiného než víru ti lidé nemají. Potřebují 
věřit, že se Bůh nad nimi slituje a nenechá je zemřít hlady nebo na nějakou nemoc. 
Žijeme v luxusu, ale neuvědomujeme si to. Honíme se za prací, nakupujeme spoustu 
nepotřebných věcí, řešíme nesmyslné pomluvy bulváru a na Boha prostě 
v našich srdcích nezbývá místo. 
Občas si i my, ateisté, vzpomeneme na Boha, když nám není zrovna nejlíp nebo někdo 
z našich blízkých je v ohrožení života. Ale když špatné chvíle pominou, umíme rychle 
zapomínat.  

 
 

Veronika Miková, 2.B 
(příspěvek do soutěže Studenti čtou a píší noviny) 
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Nohejbalový turnaj na Gymnáziu Uničov 
 

 
Sportovní hala Gymnázia Uničov hostila letos v únoru již sedmý ročník nohejbalového 
turnaje týmů středních škol a institucí blízkého regionu. Mezi zúčastněnými byli 
tentokrát i hráči reprezentující olomoucký krajský úřad. 
Turnajové klání proběhlo v sobotu 21. února. Sedm mužstev se postupně utkalo ve 
vzájemných střetnutích, z nichž na základě bodového výsledku a dosaženého skóre 
vzešel konečný vítěz. Na hrací ploše se kromě družstev domácího gymnázia a 
krajského úřadu představily celky Gymnázia Jana Opletala Litovel, Střední odborné 
školy a středního odborného učiliště Uničov, Městského úřadu Uničov a firmy Rekulta 
z Dlouhé Loučky. Sedmičku mužstev uzavíral uničovský Free Team. 
Souboje na síti byly velmi urputné a postavy v propocených dresech ani v nejmenším 
nepřipomínaly učitele či úředníky, jimiž hráči ve svém „civilním“ životě jsou. 
V ochozech se sice netísnily rozvášněné davy, avšak i těch několik fanoušků dokázalo 
hráče vybudit k maximálnímu úsilí. 
„Výkony všech hráčů byly obdivuhodné a jsem rád, že turnaj proběhl bez sebemenších 
problémů,“ zhodnotil průběh ředitel gymnázia Roman Riedl. Palma vítězství připadla 
po hektickém výkonu mužstvu pořadatelské školy, které jen velmi těsně překonalo 
hráče uničovského odborného učiliště. Pomyslnou bronzovou medaili si odnesli 
nohejbalisté z litovelského gymnázia. 
Tým krajského úřadu vedený Miroslavem Gajdůškem nepatřil k favoritům, nicméně se 
mu podařilo vybojovat velmi pěkné páté místo. Naopak reprezentantům Městského 
úřadu Uničov se sportovní štěstí tentokrát zcela vyhnulo a zanechalo jim pouze 
poslední příčku. 
Nohejbalový turnaj patří na uničovském gymnáziu k tradičním sportovním podnikům. 
Na rozdíl od jiných klání však není určen studentské mládeži, ale spíše pedagogům a 
zástupcům dalších škol, úřadů či firem, jež s uničovským gymnáziem spolupracují. I 
taková aktivita však má v životě školy důležité místo. „Jestliže chceme dobře 
spolupracovat s jinými školami, s úřady či firmami, měli bychom se s jejich zástupci 
osobně poznat - a třeba i prostřednictvím takových neformálních akcí,“ shrnul přínos 
turnaje ředitel školy. 
 
Mgr. Aleš Langer 
(publikováno ve Zpravodaji školství Olomouckého kraje - únor 2009) 
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Seznam studentů ve školním roce 2008/2009 
 
 
Třída:   1. A 
Třídní:   Ing. Hana Menclová   

Dominik Absolon Uničov 
Kateřina Coufalová Uničov 
Sylva Dřímalková Šternberk 
Filip Gigal Uničov 
Lukáš Greif Nový Malín 
Nela Hoffmannová Uničov 
Jaroslav Horníček Uničov 
Martin Kantor Troubelice 
Anna Königová Uničov 
Zdeňka Kovaříková Štěpánov 
Nikola Kožoušková Libina 
Jakub Lorenc Olomouc 

 
 
 
 

Kateřina Losíková Uničov 
Marie Martinů Bohuňovice 
Veronika Navrátilová Štěpánov 
Klára Nesvadbová Vikýřovice 
Sandra Petrášová Dlouhá Loučka 
Lucie Prachařová Litovel 
Lukáš Sova Šternberk 
Veronika Šmoldasová Uničov 
Jan Vidlař Štěpánov 
Barbora Vlková Štěpánov 
Jitka Vychodilová Uničov 

 
 

 
 
Třída:   1. B 
Třídní:   Mgr. Jana Lounová 

Anna Balcárková Uničov 
Pavlína Bartoňková Šumvald 
Kristýna Dolínková Uničov 
Šárka Dostálová Uničov 
Kamila Dudová Šternberk 
Jana Gajdošíková Paseka 
Petr Havlíček Uničov 
Andrea Keitzlová Libina 
Hana Kočnarová Uničov 
Marcel Konečný Dlouhá Loučka 
Radek Kopiček Uničov 
Gabriela Krejčí Šternberk 
Jaromír Mlčoch Uničov  

Vendula Nováková Troubelice 
Kateřina Odstrčilová Šternberk 
Alena Oháňková Uničov 
Petr Pochylý Uničov 
Jana Poučová Troubelice 
Veronika Purová Troubelice 
Josef Rábek Uničov 
Veronika Richterová Paseka 
Petr Schovánek Libina 
Radka Šindlerová Uničov 
Kateřina Šolcová Uničov 
Michal Václavek Dlouhá Loučka 
Kateřina Zaoralová Dlouhá Loučka  
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Třída:   2. A 
Třídní učitel:  Mgr. Jana Zorková 

Zuzana Baranová Dlouhá Loučka 
Klára Blažková Libina 
Veronika Burešová Šternberk 
Jana Bušfyová Uničov 
Jitka Dubová Šumvald 
Ondřej Frydrych Uničov 
Jana Grohmannová Šternberk 
Lukáš Hejníček Uničov 
Martina Hrušková Bohuňovice 
Ondřej Januš Bohuňovice 
Denisa Janušová Libina 
Nicole Kainová Libina 
Karolína Kopíčková Bohuňovice 
Lucie Kubilková Troubelice  

Šárka Kyselá Oskava 
Martin Lachnit Uničov 
Jaroslav Nečesal Uničov 
František Prášil Šternberk 
Martina Punčochářová Uničov 
Lenka Rotterová Uničov 
Daniela Rybová Uničov 
Marian Staněk Šternberk 
Kateřina Vašíčková Rohle 
Michaela Vorlová Uničov 
Marie Vykydalová Mohelnice 
David Wiedermann Šumvald 
Petr Zborník Červenka  

 
 
 
 
Třída:   2. B 
Třídní učitel:  Mgr. Martin Váňa 

Kristýna Bezděková Uničov 
Lenka Brázdilová Uničov 
Ivana Czabeová Šternberk 
Barbora Drlíková Uničov 
Pavla Dvořáková Uničov 
Viktor Genčur Šternberk 
Markéta Habáňová Uničov 
Rostislav Hanus Bohuňovice 
Martina Helová Úsov 
Zuzana Hiklová Uničov 
Daniela Husičková Uničov 
Jaroslav Kania Libina 
Pavlína Listíková Uničov  

Martin Luža Uničov 
Zuzana Manethová Uničov 
Petr Melicherík Troubelice 
Veronika Miková Uničov 
Iveta Navrátilová Uničov 
Minh Nguyen Tuan Olomouc 
Karolína Pikalová Bohuňovice 
Jiří Sedláček Olomouc 
Zdeněk Studený Újezd 
Iveta Suchá Šternberk 
Markéta Šestáková Uničov 
Stanislava Škrabalová Příkazy 
Petr Velinský Šternberk  
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Třída:   3. A 
Třídní učitel:  Mgr. Iveta Novotná 

Pavel Červinka  Uničov 
Jan Frydrych  Medlov 
Eva Gajdošíková  Paseka 
Tereza Gajdošová  Paseka 
Zuzana Hromková  Nová Hradečná 
Monika Jabůrková  Šumvald 
Martin Jedlička  Uničov 
Jana Jedličková  Šumvald 
Monika Kajsíková  Uničov 
Kateřina Kobylková Troubelice 
Věra Lolková  Pískov 
Michaela Maitnerová Šumvald 
Milan Malínek  Troubelice 
Renata Michálková Troubelice 
Karel Mitrenga  Střelice 
Martin Možíš  Libina 
 

Hana Niklová  Oskava 
Monika Ocetková  Libina 
Luboš Plhák   Dlouhá Loučka 
Dalimil Podhajský  Nový Malín 
Lucie Rábová  Šternberk 
Gabriela Smolková  Šternberk 
Jaromír Strnad  Jindřichov  
Václav Svrchokryl  Libina 
Michal Šenk   Uničov 
Miroslav Ševčík  Nová Hradečná 
Eliška Vlčková  Troubelice 
Žaneta Vlčková  Troubelice 
Martin Zaoral  Dlouhá Loučka 
Nikola Zapletalová Troubelice 
Natálie Zouharová  Obědné-Libina 
 

 
Třída:   3. B 
Třídní učitel:  Mgr. Světlana Kropáčová 

Michal Balcárek  Liboš 
Tereza Bartošová  Šumperk 
Lenka Bohanosová  Červenka 
Eva Bräuerová  Uničov 
Marek Černošek  Štěpánov 
Žaneta Dubová  Uničov 
Veronika Einaiglová Paseka 
Libor Fuglík   Uničov 
Ivana Grešová  Bystřice p.Host. 
Lukáš Grulich  Štěpánov 
Jan Hanus   Štěpánov 
Martina Hubíková  Šumperk 
Barbora Konečná  Uničov 
Eva Kuchariková  Uničov 
Olga Lakomá  Uničov 
Lenka Mlčochová  Uničov 
Filip Navrátil  Dlouhá Loučka 
 

Hana Páleníková  Uničov 
Monika Riedlová  Uničov 
Sylva Rozmanová  Dolní Studénky 
Lenka Ruprechtová Pňovice 
Martin Říčař   Uničov 
Martin Schenk  Uničov 
Dagmar Smitalová  Uničov 
Markéta Sovová  Střelice 
Martina Strouhalová Uničov 
Lucie Šalamounová Uničov 
Jakub Šenk   Nová Dědina 
Veronika Škopová  Uničov 
Jiří Ťuka   Štarnov 
Kamila Vojtíšková  Uničov 
Tomáš Vybíhal  Uničov 
Hana Vybíhalová  Uničov 
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Třída:   4. A 
Třídní učitel:  Mgr. Jaromíra Lónová 

Pavel David   Štěpánov 
Pavel Dokoupil  Liboš 
Veronika Doleželová Dlouhá Loučka 
Leoš Hejl   Uničov 
Vladislava Horkelová Uničov 
Věra Horníková  Uničov 
Kristýna Horváthová Troubelice 
Ondřej Jašek   Šumperk 
Michaela Kráčmarová Červenka 
Kateřina Králová  Medlov 
Natálie Lisová  Uničov 
Lucie Mánková  Troubelice 
Michaela Mrázová  Šumvald 
Alžběta Ondráčková Uničov 
 

Miloš Pánek   Dolní Sukolom 
Jan Petřík   Šumvald 
Rostislav Plachý  Bedřichov 
Julie Rendlová  Uničov 
Michaela Skopalová Nová Dědina 
Tereza Šolcová  Želechovice 
Simona Šonová  Dolní Studénky 
Petr Štencl   Šumvald 
Marie Štěpánková  Libina 
Monika Urbánková Sobáčov 
 

 
Třída:   4. B 
Třídní:   Mgr. Jarmila Tichá 

Věra Balcárková  Dubicko 
Klára Červinková  Uničov 
David Čižmař  Šternberk 
Lucie Doláková  Hvozd 
Anna Drozdová  Paseka 
Veronika Hedererová Uničov 
Kristýna Heidenreichová Loštice 
Veronika Heřmanská Vikýřovice 
Filip Hruda   Šumperk 
Monika Hubáčková Žerotín 
Veronika Janků  Olomouc 
Petra Kordasová  Šumperk 
Pavlína Krejčí  Strukov 
Jiří Kropáč   Nová Hradečná 
Jitka Losíková  Uničov 
Veronika Lužová  Uničov 
 

Ivana Maštalířová  Uničov 
Adéla Matalová  Nová Hradečná 
Adam Ondrášek  Libina 
Jiří Pospíšil   Zábřeh 
Jiří Ruprecht  Pňovice 
Olga Rýparová  Uničov 
Vojtěch Špatný  Šumperk 
Daniela Tylšarová  Úsov 
Martina Uhlířová  Šumperk 
Gabriela Vávrová  Branná 
Simona Vernerová  Dubicko 
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Třída:   Prima 
Třídní učitel:  Mgr. Daniela Stonová 

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

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

 
 
 
Třída:   Sekunda 
Třídní učitel:  RNDr. Zuzana Voglová 

Jiří Antes Uničov 
Jana Bahúlová Uničov 
Natali Bruštíková Uničov 
Barbora Doležalová Uničov 
Jana Dostálová Střelice 
Kateřina Galdová Paseka 
Eva Gottwaldová Štěpánov 
Klára Hájková Troubelice 
Anna Holcová Dlouhá Loučka 
Aneta Kernová Olomouc 
Ondřej Kobza Uničov 
Martina Kožíšková Uničov 
Jiří Křivák Úsov 
Barbora Lukešová Štěpánov 
Nikola Niklová Šumvald 
Marie Osičková Červenka  

Kateřina Ovčiariková Uničov 
Dominika Pastorková Uničov 
František Pavelka Uničov 
Zdeňka Poláchová Újezd u Uničova 
František Pospíšil Nová Hradečná 
Vendula Přibylová Uničov 
Veronika Radilová Uničov 
Jana Sedláčková Uničov 
Monika Schönová Medlov 
Anežka Straková Oskava 
Aleš Šumpík Oskava 
Kateřina Švábová Troubelice 
Diana Urbášková Uničov 
Mariana Vašíčková Uničov 
Eliška Vidimová Střelice 
Simona Zborníková Červenka 
Radovan Zeman Uničov  
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Třída:   Tercie 
Třídní učitel:  Mgr. Gabriela Strašilová 

Lenka Benešová  Dlouhá Loučka 
Matouš Cigánek  Šumvald 
Štěpánka Coufalová Uničov 
Ladislav Drábek  Uničov 
Anna Hájková  Uničov 
Tomáš Heřmanovský Šumvald 
Vojtěch Janoušek  Uničov 
Matěj Konečný  Uničov 
Vladimír Konrád  Střelice 
David Kozák  Dlouhá Loučka 
Martin Král   Troubelice 
Anežka Kropáčová  Dlouhá Loučka 
Eliška Lukášová  Uničov 
Eliška Muzikantová Benkov 
Jiří Navrátil   Uničov 
 

Michal Neckař  Uničov 
Klára Němečková  Libina 
Veronika Pánková  Dolní Sukolom 
Denisa Petříková  Lazce 
Vítězslav Rebl  Medlov 
Barbora Součková  Uničov 
Ludmila Švábeníková Střelice 
Kateřina Švédová  Veleboř 
Sabina Urbášková  Medlov 
Jiří Všetula   Uničov 
Matěj Vyhnánek  Troubelice 
František Žert  Mostkov 

 
 
 

 

Třída:   Kvarta 
Třídní:   Mgr. Radim Chmelík 

Edgar Cinegr  Paseka 
Vendula Cupalová  Medlov 
Pavel Červinka  Uničov 
František Hájek  Troubelice 
Hana Hanáková  Troubelice 
Martin Homola  Dlouhá Loučka 
Lukáš Janáček  Troubelice 
Denisa Kalová  Hlivice 
Jan Kohout   Uničov 
Zuzana Krejčí  Uničov 
Eva Kupková  Dlouhá Loučka 
Radim Lisa   Uničov 
Dobromila Malíková Uničov 
Markéta Müllerová Nová Hradečná 
Radka Müllerová  Uničov 
Jan Novotný   Štěpánov 
Martin Novotný  Liboš 
 

Karel Nykl   Troubelice 
Martina Pluskalová Uničov 
Veronika Poštulková Uničov 
Pavla Punčochářová Oskava 
Michaela Říhová  Paseka 
Anna Sedláčková  Uničov 
Kristýna Schenková Paseka 
Martin Spurný  Újezd 
Čeněk Škarda  Paseka 
Michal Tomeček  Morav. Huzová 
Michaela Vavrdová Střelice 
Karolína Vrzalová  Medlov 
Zuzana Zelenská  Benkov 
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Třída:   Kvinta 
Třídní:  Mgr. Petra Dofková 

Stanislav Doležal  Uničov 
Jakub Dvořák  Želechovice 
Tomáš Fordey   Uničov 
Monika Jarmarová  Uničov 
Andrea Kolcunová  Uničov 
Ondřej Kropáč  Dlouhá Loučka 
Zuzana Kropáčová  Uničov 
Marie Mádrová  Uničov 
Andrea Melicheríková Troubelice 
Veronika Pavelková Uničov 
Libuše Pechová  Břevenec 
 

Veronika Schőnová Medlov 
Aneta Schulzová  Chotěbuz 
Aneta Šimčíková  Uničov 
Markéta Šinglovičová Paseka 
Veronika Vaňková  Dlouhá Loučka 
Hana Wrnatová  Uničov 
Kateřina Záhorová  Uničov 
Kristýna Zatloukalová Uničov 
Iveta Zemanová  Uničov 

 
 

 

Třída:   Sexta 
Třídní:  Mgr. Miroslav Komsa 

Jana Axman   Uničov 
Dominika Balátková  Uničov 
Jaroslav Bartuněk   Troubelice 
Milan Bednář   Uničov 
Dominik Benda   Uničov 
Jolana Bruštíková   Uničov 
Gabriela Hájková   Brníčko 
Hana Hanyášová   Uničov 
Jakub Hodulák   Uničov 
Tomáš Chlup   Uničov 
Pavel Klimeš   Uničov 
Karel Král    Střelice 
Michaela Langerová Nová Hradečná 
Lucie Lukášová   Uničov 
Filip Lukeš    Morav.Hůzová 
Darina Malá   Uničov 
Karolína Mašková   Dlouhá Loučka 

Petra Matějková   Uničov 
Eliška Mniazgová   Nová Hradečná 
Eliška Nevěřilová   Troubelice 
Tomáš Novák   Uničov 
Tomáš Ondráček   Uničov 
Daniel Pecher  Dlouhá Loučka 
Vít Pořízek    Oskava 
Markéta Rašková   Medlov 
Michaela Riedlová   Uničov 
Lenka Skácelová   Dlouhá Loučka 
Michaela Švédová   Veleboř 
Hana Válková   Uničov 
Kristýna Vitásková  Klopina 
Kristýna Vyroubalová  Uničov 
Lucie Zanášková  Uničov 
Lukáš Zeizinger   Uničov 
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Třída:   Septima 
Třídní:  Mgr. Martina Poláchová 

Aneta Balcárková  Uničov 
Julie Balcárková  Šumvald 
Lucie Dragounová  Medlov 
Josef Filip   Králová 
Pavel Hájek   Brníčko 
Vít Hederer   Střelice 
Michaela Hoduláková Uničov 
Nikola Horníková  Uničov 
Lenka Hýblová  Uničov 
Aleš Jančík   Uničov 
Lenka Jonášová  Benkov 
Jan Kubelka   Uničov 
Nikolas Maršálek  Brníčko 
Martina Oháňková  Horní Sukolom 
Monika Podepřelová Uničov 
David Ráb   Uničov 
 

Martin Rábek  Uničov 
Eva Skočíková  Uničov 
Dagmar Skřivánková Litovel 
Filip Spurný   Žerotín 
Pavel Šiška   Dlouhá Loučka 
Adam Štěpánek  Uničov 
Marcela Tihelková  Uničov 
David Tomáš  Uničov 
Tomáš Vojáček  Uničov 
Barbora Vyroubalová Šumvald 
Petra Zahradníčková Medlov 
Petra Zapletalová  Uničov 
Jiří Zezula   Uničov 

 
 
 

 

Třída:   Oktáva 
Třídní:  Mgr. Anna Valouchová 

Michaela Bahúlová  Uničov 
Tomáš Bartko  Uničov 
Iva Čadílková  Uničov 
Lukáš Doubrava  Uničov 
Martin Hanyáš  Uničov 
Roman Helekal  Uničov 
Iva Holanová  Uničov 
Magda Melovská  Uničov 
Veronika Mojdlová Uničov 
Šimon Müller  Nová Hradečná 
Jitka Nečková  Troubelice 
Johana Nevěřilová  Troubelice 
Anna Nezbedová  Dlouhá Loučka 
Eliška Romaněnková Uničov 
Štěpán Rotrekl  Uničov 
 

Rostislav Schwarz  Uničov 
Ondřej Siegl   Uničov 
Eliška Skácelová  Dlouhá Loučka 
Jiří Šefl   Bělkovice 
Josef Šenk   Šumvald 
Zdeněk Šenk  Šumvald 
Petr Vašek   Uničov 
Petr Veselý   Uničov 
Jan Zelinka   Uničov 
Barbora Zemanová  Uničov 
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Sponzoři plesu Gymnázia Uničov 2009 
 

1. ADV – agentura Martin Červinka, Uničov 
2. Auto Mráz Šumvald 
3. Bar – Bernard Uničov 
4. Bc. Zdeněk Hejl, Uničov 
5. Břetislav Horník, Dětský letní tábor Krystal Oskava 
6. Ctibor Melovský, Uničov 
7. Davon, s.r.o., Uničov 
8. Elasko Uničov 
9. Elektro – Látal, Litovel-Červenka 
10. Elektro Otto Lisa Uničov 
11. Elektro Tom Uničov 
12. Elektromotory Siemens – prodejna Loštice, Vlastislav Heidenreich 
13. Fitness Club Libor Hanyáš Uničov 
14. Fortex Šumperk 
15. Fotoateliér Frolichová Helena Uničov 
16. Genoservis, a.s., Přerov 
17. Grey Uničov 
18. Heřman - Sport Šumvald 
19. Imos Šumvald 
20. Ing. Bohumil Luža, Uničov 
21. Invest CZ, a.s., Šternberk 
22. Jana Krejčí, Strukov 
23. Jana Wezdenková, Oskava-Bedřichov 
24. Jaroslava Horkelová, Uničov 
25. Jaroslava Koblihová, Hněvotín 
26. Jiří Balcárek, Dubicko 
27. Jiří Mazal – Martech Holding, a.s., Uničov 
28. Jitka Hubáčková, Žerotín 
29. Johnson and Johnson, s.r.o., Olomouc 
30. Kadeřnictví Irena Doláková Konice 
31. Kuchyňské studio Jivex Uničov 
32. Lenka Losíková, Uničov 
33. Ludmila Šlancarová – prodej vín Uničov 
34. Manželé Doubravovi, Uničov 
35. Manželé Kropáčovi, Nová Hradečná 
36. Manželé Romaněnkovi, Uničov 
37. Martech Holding, a.s., Uničov 
38. Maxisport Uničov Dalibor Hroza 
39. Melites, spol. s.r.o., Medlov 
40. Město Uničov 
41. Módní salon Vega Uničov 
42. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Olomouc 
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43. MUDr. Ivana Veselá, Uničov 
44. MUDr. Soňa Vašková, Uničov 
45. MUDr. Zdeněk Vymětal, Uničov 
46. Noen, a.s., Uničov 
47. Obecní úřad Libina 
48. Obuv Mojdl, s.r.o., Uničov 
49. Oděvní tvorba Jana Petříková Štěpánov 
50. Parix Dlouhá Loučka 
51. Partners – finanční poradenství Olomouc, M. Slunečko, M. Fromel, M. Keller 
52. Pekárna Olomouc 
53. Pěstitelská pálenice -1- , Ing. Karel Ondrášek Libina 
54. Petr Hederer, Uničov 
55. Petr Heřmanský, Vikýřovice 
56. Prefa Troubelice, a.s. 
57. Proskil Branná – Rostislav Procházka 
58. Q – Tech Uničov 
59. Radek Kordas – Delikates Šumperk 
60. Renata Čižmařová, Šternberk 
61. Rodina Petříkova, Šumvald 
62. Romana Šolcová, Želechovice 
63. Rudolf Kráčmar, Červenka 
64. SRPŠ Gymnázium Uničov 
65. Stavkomplet Mohelnice 
66. Stolářství Martin Seidl Šternberk 
67. Tagros, a.s., Troubelice 
68. Tefi – Tex, s.r.o., Milan Schmidt Uničov 
69. Tekro, s.r.o., provoz Nová Dědina 
70. Tomaj Company, s.r.o., Pizzeria Istria Šumperk 
71. Uvax Šumperk 
72. Vědecká knihovna Olomouc 
73. Vena – Trade, s.r.o., Moravská Huzová 
74. Vlasta Skřivánková Branná 
75. Výdejna zdravotnických prostředků Uničov 
76. Zdeňka Horváthová, Troubelice 
77. ZP Šumvald, a.s. 
 
 
 
 


