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Identifikační údaje 
 

 

Název školy:    Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 

 

Sídlo školy:     783 91 Uničov, Gymnazijní 257 

 

Právní forma:    Příspěvková organizace 

 

Zřizovatel:     Olomoucký kraj 

 

Ředitel školy:    Mgr. Roman Riedl 

 

Telefon:      585 081 110 

 

Fax:      585 081 115 

 

E-mail:      gym.unicov@gymun.cz 

 

www stránky:    www.gymun.cz 

 

IČO:      00601756 

 

IZO:      000601756 
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Školská rada 
 

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

 
 

Členové školské rady (ve složení od 1. 1. 2015): 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: 

Jana Poštulková, předsedkyně 

Dagmar Balcárková 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Eva Vašíčková 

Mgr. Aleš Langer 

 

Zástupci zřizovatele: 

Ing. Vladislav Vlasák  

Mgr. Martin Mikulík 
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Charakteristika školy a organizace školního roku 2015/2016 
 

Gymnázium v Uničově bylo zařazeno do sítě škol rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 

29827/0121 s účinností od 29. 6. 2001 s těmito studijními obory: 

 

1.  7941K81 Gymnázium, denní studium, délka studia 8 roků 

I., II., III., IV. - podle Školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň osmiletého 

gymnázia platného od 1. 9. 2007 (ve znění aktualizace č. 7 platné od 1. 9. 2015) 

 

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

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

2014) 

 

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

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

platného od 1. 9. 2009 (ve znění aktualizace č. 5 platné od 1. 9. 2014) 

 

 

 

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

uskutečňuje pomocí volitelných předmětů. 
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Struktura volitelných předmětů 
 

 

 

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

               Seminář z chemie, Společenskovědní 

               seminář, Anglická konverzace,  

               Německá konverzace, Španělský jazyk 

 

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

            Základy ekonomie, Dějepisný seminář,

               Deskriptivní geometrie, Latina 

               

 

              

            

 

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

               Seminář z chemie, Společenskovědní 

               seminář, Anglická konverzace,  

               Německá konverzace, Španělský jazyk 

 

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

            Základy ekonomie, Dějepisný seminář,

               Deskriptivní geometrie, Latina 

               

    3. volitelný předmět   Seminář z matematiky, Deskriptivní  

            geometrie, Společenskovědní seminář,  

            Seminář ze zeměpisu, Anglická  

            konverzace, Aplikovaná informatika a  

            VT 
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Nepovinné předměty a zájmové aktivity  
 

 

Ve školním roce 2015/2016 nebyly vyučovány žádné nepovinné předměty. 

 

 

 

 

 

 

Přehled nabízených zájmových aktivit: 

 

Zábavná matematika 

Ekologický kroužek 

Český jazyk pro cizince 

Sborový zpěv 

Sportovní hry 
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Učební plán 2015/2016 
 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Č 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

CJ 1 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

CJ 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

OV/ZSV 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

D 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 

Z 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 1 0 

M 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

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

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

Bi 2 2+1/2 2 1 2+1/2 2+1/2 2 2 2+1/2 2+1/2 2 2 

IVT 0 0 2 2 2 1 0 1 2 1 0 1 

HV1 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 

VV1 2 2 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 

TV 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                          

V1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 

V2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 

V3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

                          

Nepov. - - - - - - - - - - - - 

                          

                          

Celkem 30 30 32 30 33 33 33 33 33 33 33 33 

 

1 Ve vyšších ročnících osmiletého gymnázia a ve čtyřletém studiu si žák zvolí jeden 

z předmětů. 

 

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

osmiletého gymnázia (od 1. 9. 2007). 

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

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

 

Pedagogičtí pracovníci a jejich aprobace 

 

 Zkr. Titul Jméno Aprobace Třídní Poznámka 

1 Ri Mgr. Roman Riedl M - F   ředitel 

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

koordinátor ŠVP 

3 Ba Mgr. Lubomír Balcárek M - Bi - IVT 1.A   

4 Dk Mgr. Drahomíra Drlíková Čj – Nj  předseda PK Čj, D 

5 Ho Mgr. Petra  Hornišerová Čj – Nj   

6 Ch Mgr., Ph.D. Radim Chmelík ZSV – Nj VIII. školní metodik prevence  

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

8 Kr Mgr. Světlana Kropáčová Čj – Aj    

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

správce sítě 

10 Lg Mgr. Aleš Langer Čj – D 3.A   

11 Lt Mgr. Zuzana Loutocká Hv - Nj - Rj   předseda PK Nj+Rj+Fj 

12 M Ing. Hana Menclová ZE – Aj VII.  předseda PK AJ 

13 No Mgr. Iveta Novotná Čj - Fj 4.A  

14 Op Mgr. Renáta Opichalová Bi - Ch  předseda PK Ch 

15 Po Mgr. Martina Poláchová Bi – Tv III.  

16 Sl Mgr. Hana Slavíková Aj - Čj 2.A  

17 St Mgr. Helena Staruchová Aj - F - Ch   

18 Sn Mgr. Daniela Stonová Bi – Z - Fj I. koordinátor EVVO 

19 Sš Mgr. Gabriela Strašilová Bi - Z – Rj VI. předseda PK Bi + Z 

20 T Mgr. Karel Tesař M - F     

21 Vš Mgr. Eva Vašíčková Tv – Vv   předseda PK Tv  

22 Vg RNDr. Zuzana 
Kopečná 

Voglová 
M – F IV. předseda PK M 

23 Zr Mgr. et Mgr. Jana Zorková Čj – ZSV II. výchovný poradce 

24 Žv Mgr.  Tereza Žváčková Vv  předseda PK Vv 
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Správní zaměstnanci 

 

Poř. č. Jméno a příjmení Funkce Úvazek 

1. Vladěna Smejkalová  hospodářka 1 

2. Bc. Julie Štenclová  účetní, ekonomka  1 

3. Pavel Hodulák  správce TV haly DPČ 

4. Jaroslav Šlancar  školník-údržbář 1 

5. Kateřina Bajerová  uklízečka  0,6 

6. Pavla Navrátilová  uklízečka  0,85 

7. Lenka Hübnerová  uklízečka  0,85 

8. Karla Hybrantová uklízečka 0,75 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
ve školním roce 2015/2016 

 

Přehled akcí DVPP: 

 

Datum Pořadatel Jméno Téma 

14.10.2015 Descartes Mgr. Loutocká Zuzana Motivierendes aus dem Internet 

2.11.2015 Descartes Mgr. Novotná Iveta 
Výtvarná výchova a český jazyk - 

mezipředmětové vztahy 

3.11.2015 KÚ OK Mgr. Stonová Daniela Konference EVVO 

20.11.2015 Descartes Mgr. Loutocká Zuzana Současná ruština a její proměny 

23.11.2015 Descartes 
Mgr. Drlíková 

Drahomíra 
Jazykové hry v hodinách Č 

4.12.2015 Descartes 
Mgr. Opichalová 

Renáta 
Chemie je život kolem nás i uvnitř nás 

7.12.2015 IDV Praha Mgr. Kux Milan 
Tvorba testů a dotazníků on-line 

(webinář) 

1.12.2015 PARIS Karviná 
RNDr. Slezák Vladimír, 

Ph.D. 

Personalistika pro školy a školská 

zařízení 

7.3.2016 Descartes  Drlíková Drahomíra Práce s chybou v ČJ 

9.3.2016 Descartes  

Staruchová Helena, 

Komsa Miroslav,  

Tesař Karel 

Nová podoba periodické soustavy 

prvků a nové objevy ve světě el. částic 

10.3.2016 KEV Olomouc Stonová Daniela 
VII. Setkání koordinátorů 

environmentální výchovy OK 

22.3.2016 
Schola servis 

Prostějov 
Riedl Roman 

BOZP pro ředitele a vedoucí pracovníky 

všech typů a stupňů škol 

5.4.2016 Descartes  Opichalová Renáta Biochemické pochody v těle člověka 

11.4.2016 
NIDV 

Olomouc 
Loutocká Zuzana 

Aktuální a problematické jevy v 

současné ruštině 

19.4.2016 
Schola servis 

Prostějov 
Riedl Roman Hospitace 

29.4.2016 Descartes  Hornišerová Petra Poezie ve škole i mimo ni 

11.5.2016 Descartes  Loutocká Zuzana Internetrecherche wer findet was wo 

30.5.2016 
Slovanské 

gymn.Olomouc 
Komsa Miroslav 

Rozvoj profesních kompetencí učitelů 

fyziky ZŠ a SŠ v OK 

 

Celkové náklady na DVPP ve školním roce 2015/2016 činily 20 637,- Kč. 
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Hospodaření školy 
 

V uvedeném období bylo hospodaření školy zaměřené na splnění požadavku 

vyrovnaného rozpočtu. K dofinancování potřeb, které nejsou kryty z prostředků 

zřizovatele, a k rozvoji své činnosti využívá škola finanční prostředky získané pomocí 

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

doplňkové činnosti. 

 

Hospodaření má v posledních letech ustálený charakter. 

 

 
Náklady na školní rok 2015/2016 

 

Celkové náklady od 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015 5.877.288 Kč 

- z toho mzdové 3.336.869 Kč 

- z toho sociální + zdravotní pojištění 1.050.578 Kč 

- z toho odvody na FKSP      32.397 Kč 

 

 

 

Celkové náklady od 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 7.487.293 Kč 

- z toho mzdové 4.467.226 Kč 

- z toho sociální + zdravotní pojištění 1.505.128 Kč 

- z toho odvody na FKSP      64.740 Kč 

 

 

Všechny přidělené prostředky byly vyčerpány, a to v souladu se závaznými ukazateli.  
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Časový plán školního roku 2015/2016 
 

 

Září:   1.9. - zahájení školního roku 

   2.9. - 8:10 - 9:45 - předání učebnic - prima (Sn, Št) 

 8.9. - 14:15 - burza učebnic – učebna 7 (Sz) 

   4.9. - 8:00 – opravné maturitní zkoušky - učebna č. 13 

   11.9. - osvobození a úlevy z TV, ZPS 

 

Další akce:  Exkurze Planetárium Brno – kvinta + 1.A (Sš, Sn) 

   Exkurze P-centrum – nižší gymnázium 

   Exkurze Městská knihovna Uničov - prima + 1.A (No) 

     

Říjen:   21.-23.10. - literární a historická exkurze Praha - 4.A + VIII (Ch, No) 

   5.10. – 9.10 - výměnný pobyt studentů z Laichingenu (Lt, Ch) 

 8.10. – společný koncert školních orchestrů Gymnázia Uničov a   

Gymnázia A. Schweitzera Laichingen (koncertní síň) 

 28.10. - státní svátek 

 29.10. - 30.10. - podzimní prázdniny 

 26.-27.10. -  ředitelské volno 

 

Další akce:  Exkurze Pevnost poznání Olomouc – prima (Sn, Sš) 

   Exkurze Uničov v rámci Ov – prima (Zr, Sn) 

    

Listopad:  5.11. - GAUDEAMUS Brno – 4.A + oktáva  

        11.11. - do 12:00 - zapsat hodnocení žáků za 1. čtvrtletí do systému 

iškola 

           12.11. - 14:10 - hodnotící porada 

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

mat. ročníkům (Zr) 

   do 13.11. - odevzdat přihlášky na umělecké VŠ (Zr) 

       19.11. – divadelní představení v angličtině, Uničov (VI, VII, 2.A, 3.A) 

       25.11. - 26.11. - SCHOLARIS Olomouc - prezentace středních škol  

 

Další akce:  Divadélko pro školy Hradec Králové – Příběh osvobozeného 

divadla – vyšší gymnázium 

   Exkurze v čistírně odpadních vod Uničov – sekunda (Op)            

 

Prosinec: 1.12. – uzávěrka přihlášek žáků ke společné i profilové části 

maturitní zkoušky 

7.12. - 14:00 - 18:00 - Den otevřených dveří, vánoční jarmark 

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

12.12. - inventarizační soupisy 

17.12 - nácvik na Studentskou lyru - 4. roč. 
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18.12. - Studentská lyra  

21.-22.12. – ředitelské volno 

23.12. - 3.1. - vánoční prázdniny 

 

Další akce:  Exkurze Olomouc v rámci Ov – prima (Zr, Sn) 

Projekt s klienty Jasněnky Uničov – společné výtvarné činnosti, 

v rámci DOD (7.12.) 

 

 

Leden:  3.-9.1. - LVK Kunčice – sekunda, kvinta, 1.A 

4.1. - zahájení výuky 

   18.1. - do 16:00 – zapsat klasifikaci za 1. pololetí do systému iškola 

21.1. - 14:10 - klasifikační porada (pololetní) 

26.1. - do 10:00 - vysvědčení k podpisu 

28.1. - předávání vysvědčení 

29.1. - pololetní prázdniny 

 

Únor:   15.2. - 21.2. - jarní prázdniny 

   do 19.2. - odevzdat zbývající přihlášky na VŠ (Zr) 

   26.2. - ples SRPŠ v 19:00 hod., G-Club Uničov 

 

Další akce:  Exkurze na LF UP Olomouc (Teoretické ústavy) – BiS 4. ročník (Sš)

  

 

Březen:  24.–28.3. Velikonoční prázdniny 

13.-18.3. – poznávací zájezd do Londýna (Sl, St) 

 

 

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

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

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

hodnocení žáků za 3. čtvrtletí do iškoly   

21.4. - 14:10 -  klasifikační porada 4.A, VIII a hodnotící porada 

           16:00 - třídní schůzky 

do 22.4. - odevzdat maturitní otázky profilové části 

29.4. - předávání vysvědčení 4.A, VIII, poslední zvonění 

 

 

Další akce:  Exkurze Sluňákov (projekt Živá voda) – sekunda, Sn, Op 

   Exkurze Muzeum baroka Uničov – kvinta a 1.A (No) 

 

 

Květen:   2.-6.5. – didaktické testy a písemné práce společné části maturitní 

zkoušky 
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   6.5. - Majáles    

   9.5. - 13.5. - studijní volno 4.A, VIII 

16.-20.5. - ústní maturitní zkoušky společné i profilové části - 4.A, 

VIII 

 

Další akce:  Exkurze v Osvětimi – kvarta + výběr VG (Lg) 

  

 

Červen:     1.6. -  generální zkouška orchestru v Koncertní síni (Lt) 

1.6. - 16:00 - předávání maturitních vysvědčení v Koncertní síni 

13.-17.6. - STK Kunčice - 3.A, VII 

13.-17.6. – Kurz angličtiny Talk Talk – výběr NG 

13.6. - 16:00 - informativní schůzka s rodiči budoucích studentů 1.A 

a I 

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

21.6. - školní výlety 

22.-23.6. – zadávání známek do SASu 

24.6. – sportovní den 

27.6. - odevzdání učebnic nižšího gymnázia 

27.6. - 12:30 - klasifikační porada 

28.6. - generální zkouška orchestru v Koncertní síni (Ch, Lt) 

28.6. - úklid školy, filmové představení 

28.6. - grilpárty 

28.6. - do 14:00 - vysvědčení k podpisu 

29.6. - 8:00 - třídnická hodina 

         - 9:00 - ukončení školního roku v Koncertní síni 

30.6. - předávání vysvědčení 

         - 9:00 - provozní porada 

 

 

Další akce:  Přírodovědný jarmark, UP Olomouc 

   Terénní exkurze – Bradlo - 3.A + septima (Sš, Sn) 

 Exkurze v Pivovaru Litovel – 3.A + septima (Op, St) 

   Soudní jednání Okresního soudu v Olomouci – 3.A + septima (Ch) 

 

 

Termíny provozních porad:  vždy ve 14:10 hod. 

24. 9.   25.2. 

22.10.   17.3. 

3.12.    26.5. 
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Přijímací řízení 

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia se konalo dne 15. 4. 2016 a 

do 1. ročníku osmiletého gymnázia dne 18. 4. 2016. 

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia se konalo dne 23. 5. 2016. 

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání byla jeho účast v přijímacích zkouškách 

s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Jde o testy z předmětů matematika 

a její aplikace (M) a český jazyk a literatura (ČJ). Jednotné testy realizovalo Centrum 

pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). 

Pro osmileté studium byla stanovena tato kritéria přijetí: 

 prospěch na ZŠ (váha 20 %) 

 výsledek testu ČJ (váha 40 %) 

 výsledek testu M (váha 40 %) 

 

Pro čtyřleté studium byla stanovena tato kritéria přijetí: 

 prospěch na ZŠ (váha 40 %) 

 výsledek testu ČJ (váha 30 %) 

 výsledek testu M (váha 30 %) 

 
 
 
 

Počty uchazečů přihlášených a přijatých ke studiu 
ve školním roce 2016 - 2017 

Studijní obor   Kód  Přihlášeno Přijato Odevzd. ZL 

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

Gymnázium, osmileté studium 7941K81 43  35  30 

Gymnázium, čtyřleté studium 7941K41 72  53  30 
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Maturitní zkoušky 
 

 

Komise ústních zkoušek profilové části: 

 

 

Třída 4.A 

Třídní učitel:  Mgr. Iveta Novotná 

Předseda:   Mgr. Jan Švestka, DiS. – Slovanské gymnázium Olomouc 

Místopředseda:  Mgr. Lubomír Balcárek  

Termín:    16. 5. - 19. 5. 2016  
 

Třída VIII.  

Třídní učitel:  Mgr. Radim Chmelík, Ph.D. 

Předseda:   Mgr. Martin Pospíšil – Slovanské gymnázium Olomouc 

Místopředseda:  Mgr. Miroslav Komsa 

Termín:   16. 5. - 19. 5. 2016 
 

 

Výsledky maturitních zkoušek (jarní termín 2016): 

 

Společná i profilová část 

  VIII. 4.A Celkem  

Počet žáků 29 21 50 

Nepřipuštěno 1 1 2 

Maturovalo 28 20 48 

Prospělo s vyznamenáním 9 3 12 

Z toho s průměrem 1,00 2 1 3 

Prospělo 17 14 31 

Neprospělo 2 3 5 

Počet jedniček 45 22 67 

Počet dvojek 33 25 58 

Počet trojek 22 13 35 

Počet čtyřek 4 8 12 

Průměrná známka 1,85 2,10 1,95 

Společná část 

Průměrný % skór – ČJ 77,0 74,9 76,1 

Průměrný % skór – AJ 92,1 83,3 88,9 

Průměrný % skór – M 67,6 52,0 60,6 
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Umístění absolventů 2015/2016 
  

Ve školním roce 2015/2016 se k pomaturitnímu studiu připravovaly dvě třídy. Třída 

Oktáva s celkovým počtem 29 studentů a třída 4. A s 21 studenty. Dva studenti dále 

nepokračují, jelikož nebyli úspěšní v podzimním kole maturitní zkoušky, jedna 

studentka nebyla u přijímacího řízení úspěšná, nastupuje do praxe, od čtyř studentů 

nemáme potřebné informace.   

 

Oktáva  

K pomaturitnímu studiu nastupuje 26 studentů z 29, na vysokou školu je zapsáno 25 

studentů, jeden student nastupuje na vyšší odbornou školu. Ze zbývajících tří studentů 

jeden nesložil maturitní zkoušku, jedna studentka nebyla úspěšná u vysokoškolského 

přijímacího řízení, nastupuje do praxe a od jednoho studenta nemáme k dispozici 

informace o jeho pomaturitním studiu. 

 

 
Graf č. 1 – Umístění absolventů Oktávy 

 

 
Graf č. 2 – Umístění absolventů Oktávy dle oborů 
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Z hlediska oborů, které absolventi ve školním roce 2016/2017 budou studovat, jsou 

nejčetnější obory humanitní (34 %) a technické (31 %), následují obory medicínské 

(15 %), informační technologie (8 %) a obory ekonomické, přírodovědné a sportovní 

(shodně 4 %). 

 

4.A 

Ze třídy 4.A nastupuje k pomaturitnímu studiu z celkového počtu 21 studentů 17, 16 

z nich je zapsáno na vysokou školu, jeden student nastupuje na jazykovou školu. Ze 

zbývajících studentů jeden student nepokračuje dále z důvodu nesložení maturitní 

zkoušky v podzimním termínu a u tří studentů se nám nepodařilo zjistit potřebné 

informace.  

 
Graf č. 3 - Umístění absolventů 4.A 

  

Z hlediska oborů byly u studentů 4. A nejčetněji zastoupeny obory humanitní (41 %), 

dále s podstatným rozdílem obory přírodovědné (29 %), ekonomické (24 %) a sportovní 

(6 %).  
 

 
Graf č. 4 – Umístění absolventů 4.A dle oborů 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Zorková 

výchovná poradkyně 
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Rekapitulace prospěchu a absence – školní rok 2015/2016 
 

 

  1. pololetí 2. pololetí 

Celkový počet:  žáků 287 285 

 dívek 176 175 

 chlapců 111 110 

 

 

Prospěch 

 1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků s vyznamenáním 129 118 

Počet žáků, kteří prospěli 150 161 

Počet žáků, kteří neprospěli     6     6 

Počet žáků, kteří nebyli klasifikováni     2     0 

Počet žáků, kteří neprospěli a nebyli klasifikováni     0     0 

Průměr prospěchu za školu 1,74 1,76     

 

 

Absence 

 1. pololetí 2. pololetí 

Celková absence za školu 14 940 19 958 

Absence omluvená 14 926 19 933 

Absence neomluvená        14        25 

Průměr absence za školu      52,58         70,74 
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Přehled prospěchu a absence za školní rok 2015/2016 
 

1. Prospěch 

 

Třída 
Třídní 
učitel 

p
o
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le

tí
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k
ů
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á
n

í 

p
ro

s
p

ě
l 

n
e
k
la

s
if

ik
o

v
á
n

o
 

 n
e
p

ro
s
p

ě
l 

n
e
p

ro
s
p

ě
l 

a
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s
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v
á
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prima Stonová 
I 29 13 16 1,18 28 1 0 0 0 

II 29 13 16 1,21 24 5 0 0 0 

sekunda Zorková 
I 23 10 13 1,29 18 5 0 0 0 

II 23 10 13 1,25 19 4 0 0 0 

tercie Poláchová 
I 23 9 14 1,43 12 11 0 0 0 

II 23 9 14 1,50 10 13 0 0 0 

kvarta 
Kopečná 
Voglová 

I 26 8 18 1,48 15 11 0 0 0 

II 26 8 18 1,51 14 12 0 0 0 

1.A Balcárek 
I 19 8 11 2,06 2 15 1 1 0 

II 18 8 10 2,24 2 14 0 2 0 

kvinta Komsa 
I 25 11 14 1,66 11 14 0 0 0 

II 24 10 14 1,67 10 13 0 1 0 

2.A Slavíková 
I 21 4 17 2,07 4 15 0 2 0 

II 21 4 17 1,88 5 15 0 1 0 

sexta Strašilová 
I 22 6 16 1,72 9 13 0 0 0 

II 22 6 16 1,60 10 12 0 0 0 

3.A Langer 
I 23 7 16 1,98 7 15 0 1 0 

II 23 7 16 2,04 5 18 0 0 0 

septima Menclová 
I 26 12 14 1,99 9 16 0 1 0 

II 26 12 14 2,01 9 17 0 0 0 

4.A Novotná 
I 21 5 16 2,05 6 15 0 0 0 

II 21 5 16 2,14 3 17 0 1 0 

oktáva Chmelík 
I 29 18 11 1,96 8 19 1 1 0 

II 29 18 11 2,10 7 21 0 1 0 

Celkem  
1. pololetí   

287 111 176 1,74 129 150 2 6 0 

Celkem  
2. pololetí    

285 110 175 1,76 118 161 0 6 0 
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2. Absence 

 

 

 
Třída 

Třídní 
učitel 

c
e
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e
m
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m
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m
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prima Stonová 
673 673 0 23,21 23,21 0 

1479 1479 0 51,00 51,00 0 

sekunda Zorková 
975 975 0 42,39 42,39 0 

1154 1153 1 50,13 50,13 0,04 

tercie Poláchová 
698 698 0 30,35 30,35 0 

1138 1137 1 49,48 49,44 0,04 

kvarta 
Kopečná 
Voglová 

955 955 0 36,73 36,73 0 

1490 1490 0 57,31 57,31 0 

1.A Balcárek 
1228 1228 0 64,63 64,63 0 

1411 1411 0 78,39 78,39 0 

kvinta Komsa 
1398 1398 0 55,92 55,92 0 

2321 2318 3 96,71 96,58 0,13 

2.A Slavíková 
1500 1500 0 71,43 71,43 0 

2167 2167 0 103,19 103,19 0 

sexta Strašilová 
965 965 0 43,86 43,86 0 

1534 1534 0 69,73 69,73 0 

3.A Langer 
1341 1340 1 58,30 58,26 0,04 

2280 2265 15 99,13 98,48 0,65 

septima Menclová 
1942 1938 4 74,69 74,54 0,15 

2282 2281 1 87,77 87,73 0,04 

4.A Novotná 
1285 1284 1 61,19 61,14 0,05 

981 981 0 46,71 46,71 0 

oktáva Chmelík 
1980 1972 8 68,28 68,00 0,28 

1721 1717 4 59,34 59,21 0,13 

Celkem 1. pololetí  
14940 14926 14 52,58 52,54 0,04 

Celkem 2. pololetí  19958 19933 25 70,74 70,66 0,09 
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3. Pochvaly, chování 

 

Třída Třídní učitel 
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2
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á
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 c
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á
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u
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prima Stonová 
8 0 3 1 0 0 0 0 

37 0 0 0 0 0 0 0 

sekunda Zorková 
12 0 0 0 0 0 0 0 

20 2 0 0 0 0 0 0 

tercie Poláchová 
13 0 0 0 0 0 0 0 

23 1 1 0 0 0 0 0 

kvarta Kopečná Voglová 
17 0 0 0 0 0 0 0 

23 13 0 0 0 0 0 0 

1.A Balcárek 
2 0 0 1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 

kvinta Komsa 
13 1 0 0 0 0 0 0 

7 1 1 1 0 0 0 0 

2.A Slavíková 
10 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 

sexta Strašilová 
14 0 0 0 0 0 0 0 

5 2 1 0 0 0 0 0 

3.A Langer 
10 4 2 1 0 0 0 0 

3 0 4 2 0 0 0 0 

septima Menclová 
3 0 1 2 0 0 0 0 

4 0 0 6 0 0 0 0 

4.A Novotná 
8 1 1 0 0 0 0 0 

3 4 0 1 0 0 0 0 

oktáva Chmelík 
11 5 0 4 2 0 0 0 

1 7 0 1 0 0 0 0 

Celkem 1. pololetí 121 11 7 9 2 0 0 0 

Celkem 2. pololetí 130 30 7 11 0 0 0 0 
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Údaje o inspekční a kontrolní činnosti 
 

 

Ve školním roce 2015/2016 nebyla na Gymnáziu Uničov realizována žádná kontrola. 
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Vlastní hodnocení školy 
 

Proces vlastního hodnocení (autoevaluace) školy probíhal ve školním roce 2015/2016 

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

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

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

 

V souladu s výše zmíněným plánem byly ve školním roce 2015/2016 realizovány 

autoevaluační aktivity v následujících oblastech: Podmínky ke vzdělávání, Průběh 

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

školy a DVPP, Výsledky práce školy. 

 

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

tradičně zapojena do projektu Stonožka (KEA - Komplexní evaluační analýza) 

společnosti SCIO. Přehled realizovaných testování: 

 

 říjen 2015 – KEA (Stonožka 6), prima, OSP, M, ČJ 

 listopad 2015 - KEA (Stonožka 9), kvarta, OSP, M, ČJ 

 březen 2016 – KEA (Stonožka 8), Dovednosti pro život, tercie 

 duben 2016  - KEA (Stonožka 7), sekunda, OSP, M, ČJ 

 

Soubor výsledků veškerých testování, dotazníků a dalších autoevaluačních aktivit bude 

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

 

Společnost SCIO udělila Gymnáziu Uničov ocenění za výborné výsledky žáků ve 

srovnávacích testech: 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

1. Účast na prezentační přehlídce středních škol Olomouckého kraje: 

 SCHOLARIS Olomouc (25.-26. 11. 2015) - Mgr. Roman Riedl, 

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

Mgr. Daniela Stonová 

 

2. Inzerce v tisku a na plakátech: 

 MF DNES, příloha Vzdělávání (20. 11. 2015) 

 Olomoucký deník, příloha Vzdělávání (7. 1. 2016) 

 Inzerát na plakátech Městského kulturního zařízení Uničov 

 

3. Den otevřených dveří: 7. 12. 2015 

 

4. Články v tisku, reportáže v médiích: 
 

 Němečtí studenti v Uničově - Uničovský zpravodaj č.18, 12. 11. 2015 

 

 Gymnazisté vydávají studentský časopis - Uničovský zpravodaj č.18, 12. 11. 2015 

 

 Inzerát v deníku MF DNES, příloha Scholaris 2015, 20. 11. 2015 

 

 Němečtí studenti v Uničově – Učitelské noviny č. 40/2015, 18. 11. 2015 

 

 Gymnázium zve budoucí studenty k návštěvě školy - Uničovský zpravodaj č.19, 

26. 11. 2015 

 

 Uničovští gymnazisté nahlédli do života novinářů – Olomoucký deník, 30. 11. 

2015 

 

 Gymnázium Uničov nabízí kvalitní výuku - Olomoucký deník, 7. 1. 2016 

 

 Studentský parlament Gymnázia Uničov obohacuje školní život již sedmým 

rokem - Olomoucký deník, 7. 1. 2016 

 

 Uničovský zpravodaj č.1, 14. 1. 2016 – informace o konání studentského majálesu 

v přehledu akcí, poděkování řediteli školy za umožnění konání turnaje ve 

vybíjené a poděkování škole za zprostředkování setkání s klienty Jasněnky 

Uničov 

 

 Spolupráce se studentským parlamentem se slibně rozvíjí - Uničovský zpravodaj 

č. 5, 7. 4. 2016  
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 Letošní majáles gymnazistů bude v lecčems originální - Uničovský zpravodaj č. 

7, 21. 4. 2016 

 

 Majáles v moderním duchu - Uničovský zpravodaj č. 9, 26. 5. 2016 

 

 Majáles v moderním duchu v Uničově - Zpravodaj školství Olomouckého kraje, 

č. 5/2016 
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Údaje o předložených a realizovaných projektech, 
mezinárodní aktivity školy 

 

 

 

Projekt Olomouckého a Moravskoslezského kraje „Inovace výuky československých a 

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

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

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

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

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

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

vytvořenými na základě pilotáže projektu. 

  

Ve dnech 5.-10. října 2015 se uskutečnil další z řady výměnných pobytů mezi žáky 

Gymnázia Uničov a Gymnázia A. Schweitzera v jihoněmeckém Laichingenu. Jde o 

dlouhodobý projekt spolufinancovaný Česko-německým fondem budoucnosti a má 

název Hudba bez hranic. Tentokrát šlo o pobyt německých studentů v rodinách našich 

žáků, během něhož měli všichni účastníci možnost zdokonalovat nejen své hudební, ale 

i jazykové schopnosti. Odměnou za intenzivní a poctivě odvedené zkoušky jim byly 

poznávací výlety do nedalekého okolí. Projekt vyvrcholil společným koncertem obou 

orchestrů (viz samostatná zpráva dále). 

 

 

Škola je dále zapojena do projektů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 

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

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

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

Badatel (www.badatel.upol.cz). 

 

 

http://www.badatel.upol.cz/
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Úspěchy studentů Gymnázia Uničov v soutěžích  
a olympiádách 2015/2016 

  

 

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. 

 

 

SEKUNDA  

Marek Kršek 3. místo v okresním kole konverzační soutěže v Aj 

Štěpán Ptáčník  1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády 

 2. místo v okresním kole Archimediády 

 1. místo v okresním a v krajském kole Pythagoriády 

 úspěšný řešitel okresního kola matematické 

olympiády kategorie Z7 

 nejlepší řešitel školy v kategorii Benjamín  

v Matematickém klokanovi 

TERCIE 

Josef Antes  3. místo v okresním kole Pythagoriády  

 4. místo v krajském kole Pythagoriády 

Pavel Chlup 3. místo v krajském kole konverzační soutěže v Aj 

Jakub Salaj 3. místo v okresním kole fyzikální olympiády 

KVARTA 

Tomáš Klaban 2. místo v okresním kole fyzikální olympiády 

Jan Poštulka  4. místo v okresním kole fyzikální olympiády  

 3. místo v krajském kole fyzikální olympiády 

KVINTA 

Lukáš Štencl 2. místo v krajském kole a 13. místo v celostátním kole 

soutěže Pišqworky 

SEXTA 

Anna Wrnatová  6. místo v krajském kole Astronomické olympiády  

 1. místo v okresním kole astronomické soutěže 
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OKTÁVA 

Vlastimil Mílek 2. místo v krajském kole a 13. místo v celostátním kole 

soutěže Pišqworky 

Františka Orságová 2. místo v krajském kole a 13. místo v celostátním kole 

soutěže Pišqworky 

Ondřej Vachutka 2. místo v krajském kole a 13. místo v celostátním kole 

soutěže Pišqworky 

Jan Spurný 2. místo v krajském kole a 13. místo v celostátním kole 

soutěže Pišqworky 

4.A 

Kateřina Géblová Úspěšná účast v projektu MF DNES Studenti čtou a 

píší noviny 
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Zpráva o činnosti předmětové komise českého jazyka 
 

 

Personální složení 

V tomto školním roce došlo ke sloučení předmětové komise českého jazyka a literatury 

a předmětové komise dějepisu. 

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

kvinty, septimy a 3.A), Mgr. Petra Hornišerová (vyučující kvarty a sexty), Mgr. Aleš 

Langer (vyučující dějepisu ve všech třídách), Mgr. Iveta Novotná (vyučující primy, 1.A, 

4.A a oktávy) a Mgr. Jana Zorková (vyučující sekundy, tercie a 2.A). 

 

Exkurze 

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

maturitního ročníku do Prahy. Ve dnech 21.-23. 10. 2015 se jí zúčastnili studenti 4.A a 

oktávy v doprovodu vyučujících Mgr. Ivety Novotné a Mgr. Radima Chmelíka, Ph.D. 

Tato exkurze patří již k tradičním a osvědčeným akcím. Jejím cílem je nejen poznat 

pražské památky, ale také načerpat kulturní zážitky při návštěvě divadelních 

představení. 

Studenti 3. ročníku a septimy zhlédli divadelní představení Sluha dvou pánů a studenti 

sekundy, tercie a kvarty navštívili divadelní představení Noc na Karlštejně. Obě 

představení se konala v Moravském divadle v Olomouci. 

Studenti primy se zúčastnili exkurze do Městské knihovny v Uničově. 

 

Soutěže 

Studenti se zapojili do několika soutěží. Vítězové školního kola recitační soutěže Filip 

Bräuer, Pavla Berková (oba prima), Martina Demelová a Martina Rybová (obě kvarta) 

reprezentovali školu v okresním kole recitační soutěže Dětská scéna, kde Martina 

Rybová za svůj přednes získala čestné uznání. 

V prosinci proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Do této soutěže se zapojilo 

40 studentů. V kategorii studentů nižšího gymnázia zvítězila Karolína Melovská 

z kvarty, v kategorii studentů vyššího gymnázia nejlepších výsledků dosáhli Berenika 

Stloukalová z kvinty, Daniel Staník z 1.A a Karolína Malíková ze sexty. Všichni 

postoupili do okresního kola soutěže, kde si v silné konkurenci nejlépe vedla Berenika 

Stloukalová, která obsadila 5. místo. 

V soutěži Perem studenta, kterou pořádal Olomoucký deník, byly uveřejněny 

příspěvky Natálie Tylšarové, Tomáše Weigla (oba sexta) a Stanislava Šimka ze 3.A. 

V soutěži MF Dnes Studenti čtou a píší noviny byl významně oceněn příspěvek 

Kateřiny Géblové ze 4.A, který byl vyhodnocen jako jeden z dvaceti nejlepších 

příspěvků z celé republiky. 

Marie Sobalová z kvinty se svým příspěvkem na téma Náhody neexistují zapojila 

do literární soutěže Skrytá paměť Moravy pořádané Památníkem písemnictví 

na Moravě. 
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Další vzdělávání 

V letošním školním roce pedagogové využili nabídky vzdělávací agentury Descartes, 

kde absolvovali tyto semináře: Mgr. Drlíková semináře Práce s chybou v českém jazyce 

a Jazykové hry v hodinách češtiny, Mgr. Hornišerová seminář Poezie ve škole i mimo 

ni a Mgr. Novotná seminář Výtvarná výchova a jazyk český.  

Mgr. Novotná ze zúčastnila konzultačního semináře k opravě písemných maturitních 

prací z českého jazyka. 

Mgr. Hornišerová absolvovala školení pro hodnotitele ústní části maturitní zkoušky 

z českého jazyka a získala certifikát hodnotitele. 

 

ŠVP 

Výuka podle ŠVP probíhá bez problémů. V souvislosti s plánovanou změnou učebnic 

pro výuku literární výchovy na nižším gymnáziu bude třeba provést aktualizaci ŠVP. 

Aktualizace bude prováděna postupně, jak budou nové učebnice zaváděny do výuky. 

 

Hodnocení výsledků maturitních zkoušek 

Všichni studenti připuštění k maturitní zkoušce uspěli v písemných částech zkoušky 

z českého jazyka, v ústní části zkoušky neuspěli 2 studenti (Šlosarová ze 4.A a Pastorek 

z oktávy). Průměrná známka z českého jazyka je 2,18 ve 4.A a 2,12 v oktávě.  

 

Další aktivity předmětové komise 

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

programu Dne otevřených dveří. V rámci českého jazyka spolupracujeme se 

základními školami regionu a připravili jsme pro jejich žáky a studenty nižšího 

gymnázia již 3. ročník recitační soutěže, do níž se zapojilo 40 dětí ze 6 škol. 

Další úspěšnou akcí byla návštěva Divadélka pro školy z Hradce Králové, které 

studentům vyššího gymnázia představilo svůj program o Osvobozeném divadle.  

Studenti 2. ročníku a sexty se zúčastnili besedy s redaktorem Olomouckého deníku, na 

které se dozvěděli, jak se tvoří noviny. 

Zájemce o vlastní literární tvorbu obohatil seminář tvůrčího psaní Krocení literární 

múzy pořádaný Památníkem písemnictví na Moravě. 

Trvalým úkolem vyučujících českého jazyka je příprava a obměna pracovních listů 

k ústní maturitní zkoušce související s rozšiřováním seznamu nabízených děl.  

 

 

Sekce dějepis 

 

Samostatná předmětová komise dějepisu byla od počátku tohoto školního roku 

zrušena. Veškerou dějepisnou výuku zajišťoval Mgr. Aleš Langer. Dějepis byl i nadále 

vyučován ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého studia. Týdenní hodinová dotace 

předmětu činila dvě vyučovací hodiny, pouze ve kvintě a 1.A byl dějepis vyučován jen 

jednu vyučovací hodinu týdně. Seminář z dějepisu nebyl v tomto roce otevřen. 
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Exkurze 

Letošní zahraniční dějepisná exkurze zamířila 16. května 2016 do Polska. Její cíle byly 

tentokrát dva: zámek v Pszczyně a památník holocaustu v Osvětimi. Zájezdu se 

zúčastnilo 46 studentů a dva pedagogové. V Pszczyně se účastníci nejprve seznámili 

s historickým centrem města, pak prošli rozlehlým romantickým zámeckým parkem 

(kde kromě jiného mohli spatřit i zubří oboru) a nakonec využili bezplatného vstupu do 

expozic pszczynského zámku. Druhá část exkurze byla zaměřena na detailní prohlídku 

bývalého osvětimského koncentračního tábora i pobočného tábora v Brzezince 

s odborným výkladem v českém jazyce. Na mnohé studenty návštěva tohoto místa 

velmi silně zapůsobila. 

 

Dějepisná olympiáda 

Školního kola dějepisné olympiády se na počátku prosince 2015 zúčastnilo pět studentů 

kvarty. Letošní ročník byl zaměřen na osobnost Karla IV. a dobu vlády lucemburské 

dynastie v našich zemích. V okresním kole reprezentoval školu Jan Poštulka, jemuž se 

však nepodařilo postoupit do krajského kola soutěže. 

 

Den památky obětí holocaustu 

Den památky obětí holocaustu má trvalé místo v dějepisné výuce na naší škole. Letos si 

tento den jakož i okolnosti holocaustu studenti připomněli 28. ledna 2016 

prostřednictvím filmového představení Zlodějka knih v městském kině. 

 

Středoškolská odborná činnost 

Zájem o středoškolskou odbornou činnost v oblasti historie není mezi studenty příliš 

velký. Práce s touto tematikou jsou velmi náročné na heuristickou přípravu a na autory 

kladou i nemalé časové nároky. Ve druhé polovině tohoto školního roku se student 

sexty Kryštof Jarolím začal zabývat problematikou pomnichovského obsazení obce 

Střelice, práce by měla být dokončena na jaře 2017. 

 

DVPP 

Plánovaná vzdělávací akce zaměřená na moderní dějiny Ruska byla pro nedostatek 

zájemců bez náhrady zrušena. Mgr. Langer proto v tomto roce neabsolvoval žádnou 

aktivitu z oblasti dalšího vzdělávání. 

 

ŠVP 

Školní vzdělávací program byl naplňován ve všech ročnících. V maturitním ročníku 

jsou do výuky již stabilně zapojovány výstupy z projektů realizovaných v minulých 

letech. V septimě a třetím ročníku čtyřletého studia byly kompetence studentů 

rozvíjeny mj. prostřednictvím historického eseje. 
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Maturitní zkouška 

Maturitní zkoušku z dějepisu vykonalo celkem pět studentů: čtyři ze 4.A a jeden 

z oktávy. Výsledky byly velmi potěšitelné – tři studenti absolvovali zkoušku na 

výbornou, zbývající dva podali chvalitebný výkon. 

 

Další aktivity 

Pro zvýšení komfortu výuky byl v tomto roce postupně zprovozňován předmětový 

web, jehož prostřednictvím mají studenti zprostředkován přístup k elektronickým 

výukovým materiálům používaným v hodinách. Jedná se zejména o prezentace 

doplněné obrazovým a audiovizuálním materiálem. Tato forma je přínosná zejména 

pro studenty trpící obtížemi dysgrafického charakteru, kteří tak mohou přímo používat 

ke studiu elektronické materiály. Podobně materiály pomáhají také překlenout ztrátu 

kontaktu s učivem při delší nepřítomnosti studenta ve škole. V současné době je web 

téměř kompletní, chybějící materiály budou doplněny v následujícím školním roce. 

 

 

 

Mgr. Drahomíra Drlíková 

předsedkyně PK ČJ 

 

Mgr. Aleš Langer  

vyučující dějepisu 
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Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka 
 

 

Personální složení  

PK AJ pracovala ve školním roce 2015/2016 v tomto složení: Ing. Hana Menclová – 

předseda komise, členové – Mgr. Světlana Kropáčová, Mgr. Helena Staruchová, 

Mgr. Hana Slavíková. 

 

Exkurze 

Proběhla prezentace Lingua centrum – jazykové školy v Olomouci. Studenti  získali 

informace o fungování jazykové školy, pomaturitním studiu a o tom, jak získat 

certifikát FCE, CAE. 

 

Soutěže 

Jako každoročně se konala konverzační soutěž v angličtině. V letošním kole se na 

nejvyšších místech umístili tito studenti:  

Kategorie prima+sekunda:  

1.  Marek Kršek (sekunda), 2. Matyáš Pik (prima), 3. Stanislav Kunst (sekunda) 

Kategorie tercie+kvarta: 

1. Pavel Chlup (tercie), 2. Jakub Hladiš (tercie), 3. Štěpánka Mikulíková (tercie) 

Kategorie kvinta-septima+1.–3. ročník 

1. Alžběta Zdražilová (sexta), 2. Jakub Výkruta (3.A), 3. Patrik Piska (septima) 

 

Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do okresního kola, kde se Marek Kršek 

umístil na 3. místě, Alžběta Zdražilová na 5. místě, Jakub Výkruta  na 11. místě a 

skvěle reprezentoval naši školu Pavel Chlup, který okresní kolo vyhrál a postoupil 

do krajského kola. 

V krajském kole se Pavel Chlup umístil na velmi pěkném 3. místě. Krajského kola se 

v kategorii studentů, kteří delší dobu pobývali v zahraničí, zúčastnily také Klára a 

Markéta Opichalovy. Obě se umístily na 5. místě. 

 

DVPP 

Mgr. Slavíková získala osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní 

zkoušky, které doplnila o problematiku žáků s PUP MZ skupiny 1, 2 a 3. 

 

ŠVP 

Nemáme žádné návrhy pro úpravu a aktualizaci ŠVP. 

 

Další aktivity PK 

 

Profilová část maturit z anglického jazyka 

Ve 4.A (vyučující Mgr. Slavíková) byl průměr 1,60 a v oktávě (vyučující 

Mgr. Kropáčová a Ing. Menclová) průměr 1,67. 

Od prosince 2015 v úterý a pátek probíhal kroužek konverzace pro sekundu pod 

vedením Mgr. Kropáčové. 
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Ostatní 

V lednu 2016 se na naší škole uskutečnilo divadelní představení v anglickém jazyce 

pro studenty všech tříd. 

V červnu 2016 jsme uspořádaly pro naše studenty anglický konverzační kurz. Kurz 

proběhnul na naší škole, 30 hodin za týden, tj. 6 hodin denně. Lektor byl rodilý 

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

technik pro snadné rozmluvení studentů. 

 

 

 

Ing. Hana Menclová 

předsedkyně PK AJ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise německého  
a ruského jazyka 

 

 

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

Chmelík, Ph.D., Mgr. Petra Hornišerová a Mgr. Zuzana Loutocká podle učebnic 

Sprechen Sie Deutsch a Direkt neu. 

 

V říjnu 2015 proběhl výměnný pobyt studentů z německého města Laichingen na naší 

škole. Studenti byli ubytováni v rodinách a v rámci pobytu navštívili Brno, Olomouc a 

Svatý Kopeček. Byli také oficiálně přivítáni starostou Uničova a na závěr proběhl 

společný koncert našeho a německého orchestru v koncertní síni. 

 

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

stala Jana Ondrášková ze sexty, studentka Mgr. Drlíkové. V únoru se v Olomouci 

konalo okresní kolo výše zmíněné soutěže, kde Jana Ondrášková získala 4. místo. 

 

Z. Loutocká se zúčastnila v říjnu a květnu školení, které se týkalo využití internetu 

v hodinách německého jazyka. Toto školení pořádala agentura Descartes a konalo se 

v Brně. Na následujících schůzkách PK seznámila Z. Loutocká přítomné s obsahem 

školení a předala jim část získaných učebních materiálů. Získané poznatky a materiály 

využíváme ve výuce NJ. 

 

V letošním školním roce maturovala z německého jazyka jedna studentka ze 4.A 

se známkou 1.  

 

Ruský jazyk vyučovaly v tomto roce  Mgr. Zuzana Loutocká a Mgr. Gabriela Strašilová 

podle učebnic Raduga. 

 

Z. Loutocká se v dubnu zúčastnila školení o vývoji a tendencích v současné ruštině. 

Školení pořádala agentura NIDV a konalo se v Olomouci. Získané materiály a poznatky 

jsou využívány ve výuce RJ. 

 

Z ruského jazyka maturovaly 3 studentky ze 4.A. Všechny podaly excelentní výkony, 

které byly ohodnoceny známkou výborně. 

     

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

upravovat. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Loutocká  

předsedkyně PK NJ a RJ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise matematiky  
 

 

Ve školním roce 2015/2016 vyučovali matematiku Mgr. Lubomír Balcárek, 

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

 

Naši studenti se již tradičně zapojili do celé řady matematických soutěží. Jako první 

jsme vyhlásili školní kolo soutěže PIšQworky. Heslo „XO jsou výzva“ si vzalo za své 92 

studentů našeho gymnázia a promyšleně skládali na papír křížky i kolečka. Ze školního 

kola vzešlo deset nejlepších pišqworkářů, kteří nás ve dvou týmech úspěšně 

reprezentovali v okresním kole. Zuzka team ve složení Vlastimil Mílek, Františka 

Orságová, Jan Spurný, Ondřej Vachutka a Lukáš Štencl zvítězil a tým Reprodukce  

(František Kučera, Jan Bartoňek, Petr Bahounek, Jan Čekel, Kristýna Hrozová) obsadil 

třetí místo. Zuzka team se potom z druhého místa krajského kola probojoval do 

celorepublikového finále, kde v silné konkurenci obsadil krásné 13. místo. 

 

Každoročně se studenti primy, sekundy a tercie účastní Pythagoriády. V krajském kole 

této soutěže reprezentovali naši školu v Hranicích na Moravě nejlepší řešitelé 

z okresního kola - Štěpán Ptáčník ze sekundy a Josef Antes z tercie. V obrovské 

konkurenci nejlepších matematiků od Jeseníku až po Prostějov si v krajském kole vedli 

statečně a dosáhli na skvělá umístění. Josef Antes se ve své kategorii stal úspěšným 

řešitelem a skončil na výborném 4. místě. Štěpán Ptáčník dokázal jako jediný ze všech 

soutěžících, a to ve všech kategoriích, vyřešit s přehledem všech patnáct náročných 

úloh a stal se nejen vítězem své kategorie, ale i absolutním vítězem krajského kola 

s maximálním počtem bodů.  

 

V Matematické olympiádě dosáhl největšího úspěchu Josef Antes z tercie, který ve své 

kategorii Z8 získal s plným počtem bodů čtvrté místo. Mezi úspěšné řešitele se zařadili 

také Štěpán Ptáčník ze sekundy a Michaela Zmrzlá a Dalibor Otčenášek z primy. 

 

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

(Mgr. Balcárek) a jeden student z oktávy (Mgr. Tesař). U všech studentů byl výsledek 

výborný. Ve společné části maturitní zkoušky si matematiku vybralo 14 studentů 

z oktávy a 13 studentů ze 4.A. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

 1 2 3 4 5 průměr 

Oktáva 2 3 9 0 0 2,50 

4.A 0 1 6 4 2 3,54 

 

 

 

RNDr. Zuzana Kopečná Voglová 

předsedkyně PK M 
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Zpráva o činnosti předmětové komise fyziky  
 

 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise fyziky ve složení Mgr. Milan 

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

 

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

astronomické olympiády.   

 

Výsledky v soutěžích a olympiádách:  

 

Fyzikální olympiáda 

 

Kategorie G – Archimediáda  (sekunda, Mgr. Karel Tesař) 

školní kolo - 4 studenti  

okresní kolo: Jakub Ptáčník  2. místo  

   Michaela Rotreklová úspěšná řešitelka    

Eliška Petrová   úspěšná řešitelka 

Marek Kršek   úspěšný řešitel  

 

 

Kategorie F (tercie, Mgr. Miroslav Komsa) 

školní kolo - 4 studenti 

okresní kolo: Jakub Salaj    3. místo 

   Zuzana Zahrádková 5. místo 

   Josef Antes   5. místo 

 

 

Kategorie E (kvarta, Mgr. Miroslav Komsa) 

školní kolo - 4 studenti 

okresní kolo: Tomáš Klaban   2. místo 

   Jan Poštulka   4. místo 

   Karolína Melovská  7. místo 

 

krajské kolo:   Jan Poštulka   3. místo 

Tomáš Klaban   12. místo 

 

 

Kategorie B (3.A, Mgr. Miroslav Komsa) 

regionální kolo: Markéta Ospálková 7. místo  
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Astronomická olympiáda 

 

Kategorie CD  

Anna Wrnatová  (sexta)     6. místo v krajském kole 

 

 

Astronomická soutěž 

 

Anna Wrnatová (sexta)  1. místo v okresní soutěži pořádané DDM Šternberk  

  

 

Výuka dle platného ŠVP probíhá ve všech ročnících vyššího i nižšího gymnázia. Daří se 

rozvíjet především kreativita žáků (jedno z průřezových témat OSV) prostřednictvím 

samostatné či skupinové práce. Spočívá především v domácí výrobě učebních 

pomůcek, provádění experimentů a jejich fotografické či filmové dokumentace. 

Ve velké míře se objevují multimediální referáty na témata daná vyučujícími 

v jednotlivých ročnících. Výsledky své činnosti žáci prezentují před spolužáky 

v průběhu vyučovacích hodin. 

 

Maturitní zkoušku z fyziky v tomto školním roce nikdo neskládal. 

 

 

Mgr. Miroslav Komsa 

předseda PK F 

 

 

  
                      

                            Tomáš Klaban                                              Jakub Salaj 
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Zpráva o činnosti předmětové komise chemie 
 

 

Personální složení 

Předmětová komise chemie pracovala ve školním roce 2015/2016 ve složení: 

Mgr. Helena Staruchová a Mgr. Renáta Opichalová 

 

Soutěže 

Sedm studentů NG se zapojilo do školního kola chemické olympiády kategorie D,  tři 

studenti postoupili do okresního kola - J. Poštulka (IV.), Ž. Vitešníková (IV.) a 

K. Havlíčková (III.). J. Poštulka se stal úspěšným řešitelem okresního kola a postoupil 

do krajského kola, kde se stal také úspěšným řešitelem.  

Do školního kola kategorie C se zapojili B. Stloukalová (V.) a D. Staník (1.A). Bohužel se 

jim nepodařilo postoupit do krajského kola. 

 

Exkurze 

Studenti sekundy navštívili s Mgr. Helenou Staruchovou v listopadu (11.11.) čistírnu 

odpadních vod v Uničově, kde si ověřili své teoretické znalosti a získali nové informace 

o čištění vody. 

V červnu (22.6.) proběhla exkurze studentů VII. a 3.A do Pivovaru Litovel, kde se 

studenti seznámili nejen s procesem vaření piva, ale i s historií vaření piva a města 

Litovel.  

 

DVPP 

Obě členky předmětové komise chemie využily nabídky dalšího vzdělávání agenturou 

Descartes. Mgr. Helena Staruchová se zúčastnila semináře Nová podoba periodické 

soustavy prvků a nové objevy ve světě elementárních částic a Mgr. Renáta Opichalová 

absolvovala 2 semináře, 4. 12. seminář DVPP Chemie je život kolem nás a uvnitř nás a 

5. 4. seminář Biochemické pochody v těle člověka. Všechny semináře proběhly 

v Olomouci a členky předmětové komise se shodly v názoru na dobrou kvalitu a přínos 

těchto seminářů. 

 

ŠVP 

Ve všech ročnících proběhla výuka podle ŠVP bez komplikací. V letošním roce došlo 

k aktualizaci ŠVP semináře chemie pro VII. a 3.A a semináře chemie pro VIII. a 4.A. 

 

Hodnocení výsledků maturitních zkoušek 

Celkem maturovalo v letošním roce z chemie 9 studentů - 4 studentky 4.A maturovaly 

s průměrem 2,5 a 5 studentů VIII. maturovalo s průměrem 1,2. 

 

 

Mgr. Renáta Opichalová 

předsedkyně PK Ch 
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Zpráva o činnosti předmětové komise biologie a zeměpisu  
 

 

Personální složení 

Předmětová komise pracovala ve školním roce 2015/2016 v následujícím složení: 

Mgr. Martina Poláchová, Mgr. Gabriela Strašilová, Mgr. Daniela Stonová 

 

Exkurze 

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

a vybrané studenty ze zeměpisného semináře exkurze do Hvězdárny a planetária 

v Brně. Zde se studenti v digitáriu díky sférické projekci seznámili s hvězdnou oblohou 

a zhlédli program „Astronaut“ z dílny NSC Creative a v exploratoriu si prohlédli 

expozici Sluneční soustavy.  

V listopadu žáci primy navštívili interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého 

v Olomouci Pevnost poznání, kde se zúčastnili dvou výukových programů 

s biologicko-geografickým zaměřením. První program byl zaměřen na svět pod vodní 

hladinou a druhý na sluneční soustavu v místím planetáriu. 

V dubnu se žáci sekundy zúčastnili hydrobiologické exkurze v Hlubočkách 

u Olomouce, kde ve vodním toku řeky Bystřice prováděli různá chemická měření vody 

a poté lovili a určovali různé zástupce živočichů. 

V červnu proběhla terénní zeměpisná exkurze na Bradlo. Studenti 3.A a septimy 

po cestě plnili předem zadané úkoly a následně vyhotovili práci, která byla součástí 

klasifikace ze zeměpisu. 

 

Soutěže 

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

 

OLYMPIÁDY 

V únoru proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády ve všech kategoriích, ve kterém 

nás reprezentovali ti nejlepší ze školního kola.  

Za nižší gymnázium největšího úspěchu dosáhl v kategorii B Štěpán Ptáčník 

ze sekundy, který z 1. místa postoupil do kola krajského, ve kterém taktéž zvítězil. 

Z primy se zúčastnila za kategorii A Klaudie Lýsková, která obsadila 13. místo, 

za kategorii C Dominik Rykala z tercie, který skončil na 11. místě a z kvarty Julie 

Šenková, která obsadila 12. příčku. 

Z vyššího gymnázia naší školu reprezentovala Adéla Navrátilová z 2.A, která jako 

jediná dívka v této soutěži obsadila sedmé místo a Jakub Kramar z 3.A, který vybojoval 

devátou příčku.  

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

v okresním kole reprezentovala Klára Smyčková ze sekundy, která se umístila na 

12. místě a Štěpán Ptáčník, který vybojoval 18. místo. Ve starší kategorii Dominik 

Rykala z tercie získal 12. místo a Karolína Melovská z kvarty obsadila 13. příčku. 

Z vyššího gymnázia naší školu v krajském kole reprezentovaly Michaela Orságová a 

Karolína Malíková,  obě ze sexty. 
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EUROREBUS 

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

našich studentů z tercie Dominika Rykaly, Zuzany Zahrádkové, Kateřiny Havlíčkové, 

Štěpánky Mikulíkové a Josefa Antese, kteří v soutěži družstev získali 8. místo. 

 

ZLATÝ LIST 

V květnu proběhla každoroční ekologická soutěž Zlatý list, ve které naši školu 

zastupovali žáci nižšího gymnázia. V mladší kategorii soutěžili zástupci primy (Dalibor 

Očenášek, Antonín Mikulík, Šimon Michalik, Michaela Kuxová, Daniela Dorušáková, 

Klaudie Lýsková), kteří osadili 3. místo. Ve skupině starších žáků jsme měli hned tři 

týmy. Vybraní žáci ze sekundy (Adam Polách, Jiří Burda, Klára Smyčková, Eliška 

Králová, Michaela Červená, Kateřina Schenková) obsadili 9. místo. Pomyslnou 

bramborovou medaili získali žáci kvarty (Filip Habáň, Libor Cinegr, Jan Poštulka, Žofie 

Vitešníková, Karolína Melovská, Hana Šlosarová). Na stupně vítězů se dostali žáci 

tercie (Josef Antes, Jakub Salaj, Dominik Rykala, Kateřina Havlíčková, Štěpánka 

Mikulíková, Zuzana Zahrádková), kteří se umístili na 3. místě. 

 

SOČ 

V říjnu a listopadu proběhl na Pedagogické fakultě UP v Olomouci seminář k přípravě 

prací Středoškolské odborné činnosti, jehož se zúčastnily Markéta Bednářová a Vendula 

Navrátilová ze sexty. Studentky již od podzimu chodí do terénu a provádí odběry 

vzorků sinic ke své práci, kterou budou prezentovat v příštím školním roce. 

 

DVPP 

V letošním školním roce se zúčastnila Mgr. Gabriela Strašilová odborné přípravy na 

funkci zadavatele maturitních zkoušek pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek.  

 

ŠVP 

Výuka proběhla podle ŠVP ve všech ročnících bez problémů. 

 

Hodnocení výsledků maturitních zkoušek 

Z biologie v letošním školním roce maturovalo 12 studentů - z oktávy 6 studentů 

s průměrem 1,8, ze 4.A 6 studentů s průměrem 2,8.  

Ze zeměpisu maturovalo celkem 17 studentů – 11 v oktávě s průměrem 1,9 a 6 ve 4.A 

s průměrem 2,3.  

 

Další aktivity 

V březnu stáli opět i naši studenti na pódiu při udělování cen Talent města Uničova 

2015. Za zeměpis byl oceněný Josef Antes z tercie za 1. místo v krajském kole 

zeměpisné olympiády a Denisa Navrátilová, loňská absolventka 4.A, za reprezentaci 

školy v celostátním kole soutěže SOČ. Za biologii byla udělena cena Gabriele Strašilové 

(VIII.) a v oboru ekologie Monice Šenkové a Kristýně Romancové (VIII.), taktéž za účast 

v celostátní přehlídce prací SOČ. 
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V dubnu proběhla na naší škole přednáška pro 3. a 4. ročníky na téma „Dobrovolné 

dárcovství krve“ pod vedením MUDr. Ivany Sulovské z Fakultní nemocnice 

v Olomouci. 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Strašilová 

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

 

 

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

 

Exkurze 

Exkurze pro primu s prohlídkou hlavních historických památek Uničova proběhla 

7. října. Ve spolupráci s paní Kaňákovou z uničovské Šatlavy si studenti prohlédli 

Koncertní síň, muzeum U Vodní branky, pravěkou expozici v prostorách uničovské 

radnice, kde nám byl také umožněn vstup na radniční ochoz. Seznámili jsme se 

s historií morového sloupu na náměstí a s jeho jednotlivými sochami. V Šatlavě jsme 

vyslechli přednášku o katovském řemesle. V průběhu exkurze studenti měli za úkol 

zapisovat si požadované informace do pracovního listu.  

Dne 16. prosince se uskutečnila exkurze primy do Olomouce. Žáci navštívili 

Vlastivědné muzeum Olomouc – výstavu o době Karla IV. s replikami korunovačních 

klenot - s následnou prohlídkou nejvýznamnějších olomouckých památek. V rámci 

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

náměstí. 

Na Den otevřených dveří 7. prosince započala spolupráce se sousedícím Vincentinem. 

Jeho klienti se zúčastnili vánočního workshopu společně s našimi studenty. 

V dopoledních hodinách probíhaly již tradičně výtvarné aktivity s klienty Jasněnky 

Uničov. 

 

Soutěže 

Školní kolo debatního turnaje se uskutečnilo na Den otevřených dveří 7. prosince. 

Soutěžily tři týmy, za nižší gymnázium ve složení: Tým 1: Melovská, Mádrová, Niklová 

(IV.), Antes, Salaj (III.); za vyšší gymnázium - Tým 1: Kašparová, Jamborová, Výkruta, 

Kramar, Šimek (3.A); Tým 2: Jarolím, Opichalová (VI.), Staník (1.A). Debatovalo se na 

tezi: „Je nutné uzavřít hranice Schengenu, a tím zamezit přílivu dalších uprchlíků“. 

Nejlépe si vedl tým ze 3.A, a ten měl naši školu reprezentovat v oblastním kole 

Debatiády, které se uskutečnilo 12. února v DDM Olomouc. Bohužel z důvodu nemoci 

některých členů týmu musela být účast v tomto kole odřeknuta. 

 

Besedy 

Zejména k problematice primární prevence rizikového chování žáků byly zrealizovány 

cykly nově pojatých interaktivních besed pro všechny studenty gymnázia na téma 

prevence závislostí na alkoholu, tabáku, marihuany jiných návykových látkách. Tyto a 

další besedy v rámci primární prevence jsou podrobněji popsány ve výroční zprávě 

školního metodika prevence. 

Kryštof Jarolím ze sexty si připravil v průběhu druhého pololetí pro všechny studenty 

gymnázia praktické dvouhodinové besedy, které měly upozornit na praktiky kapesních 

zlodějů, zlodějů osobní identity, bankovních účtů apod.  
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Sbírkové akce 

Stejně jako v předchozích letech studenti a učitelé gymnázia podpořili částkou ve výši 

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

organizována Arcidiecézní charitou Olomouc. S projektem Adopce na dálku seznámila 

Jana Zorková nové studenty primy a  Radim Chmelík studenty 1.A v hodině OV a ZSV. 

Vybraná částka byla v dubnu vložena na účet Arcidiecézní charity Olomouc. 

Dále byla zajištěna tradičně sbírková akce Srdíčkové dny v termínu 21.-25. září.  Pět 

dvojic našich studentů prodávalo magnetky (30 Kč/kus) a žetony do vozíků 

(35 Kč/kus). Vybraná částka ve výši 2596 Kč bude použita na pomoc vážně nemocným 

dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje stabilní celodenní péči rodičů, rehabilitační a 

zdravotní pomůcky, invalidní vozíky, zdravotní kočárky apod. 

 

Maturity 

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

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

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

Celkem studentů: 12, z toho výborný: 5, chvalitebný: 4, dostatečný: 3   

Maturitní zkouška proběhla podle očekávání – podle studijních výsledků studentů 

v průběhu školních let. 

 

Školní vzdělávací program 

Vzhledem k úpravě počtu hodin mezi jednotlivými předměty na vyšším gymnáziu je 

již koncem tohoto školního roku v přípravě přesunutí hodin ZSV v rámci jednotlivých 

ročníků. Do současného školního roku byly hodiny stanoveny po jedné vyučovací 

hodině v prvních ročnících, po dvou hodinách v druhém až čtvrtém ročníku. Od 

školního roku 2016/2017 dojde k přesunutí jedné hodiny z druhého ročníku do 

maturitního. Celková časová dotace pro hodiny ZSV tak zůstane zachována. 

 

Další akce předmětové komise 

Předseda předmětové komise plní i roli koordinátora Studentského parlamentu 

Gymnázia Uničov. Společně s předsedkyní tohoto orgánu Annou Trávníčkovou 

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

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

Studentského parlamentu Gymnázia Uničov. 

 

 

 

 

Mgr. Radim Chmelík, Ph.D. 

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

 

 

Předmětová komise pracovala ve školním roce 2015/2016 v tomto složení: 

Mgr. Milan Kux, předseda komise, MICT koordinátor, Mgr. Lubomír Balcárek, 

Mgr. Miroslav Komsa 

 

Ve školním roce 2015–2016 kladla předmětová komise Informatiky a výpočetní 

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

studentů - především pokud se týká tvorby seminárních prací, zpracování protokolů 

laboratorních prací, využití informačních zdrojů na internetu a výukových programů 

pro vybrané předměty, tak na straně vyučujících – využívání moderních učeben 

vybavených audiovizuální a výpočetní technikou (dataprojektory, 3D televizor atd.). 

Významným počinem k modernizaci výuky informačních technologií bylo pokrytí 

školy bezdrátovým internetem a výrazné navýšení konektivity internetu. Škola je nyní 

pokryta sítí přístupových bodů AP řízených serverem, přičemž je možné detailně 

monitorovat a v případě potřeby korigovat provoz jednotlivých zařízení bezdrátové 

sítě. V příštím školním roce bude takto vybudovaná struktura využita mimo jiné 

k výuce bezdrátového přenosu dat, jeho principů a bezpečnosti.    

V rámci programu EES firmy Microsoft mohou studenti zdarma využívat její 

nejmodernější kancelářský software a vzdálené datové úložiště OneDrive. Každý 

student získal možnost přístupu na portál firmy Microsoft, ze kterého může stahovat 

MS Office 2016 nejen pro klasické PC, ale i pro tablety a telefony. Tyto aplikace pak 

mohou studenti využívat jak pro domácí přípravu na hodiny IVT, tak i do dalších 

předmětů. 

Kromě toho všeho probírala průběžná konzultační činnost pro pedagogy, zejména 

v souvislosti s aplikováním ŠVP i s řešením drobných problémů souvisejících 

s používáním výpočetní techniky, antivirové prevence atd. 

 

 

 

Mgr. Milan Kux 

předseda PK IVT 
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Zpráva o činnosti předmětové komise estetické výchovy 
 
 

Členky PK za předmět výtvarná výchova:  

Mgr. Tereza Žváčková, Mgr. Eva Vašíčková, Mgr. Iveta Novotná 

 

Během školního roku 2015/2016 se členky předmětové komise sešly oficiálně pětkrát. 

Setkání pokaždé proběhlo v pondělí za přítomnosti Mgr. Terezy Žváčkové, která 

průběh schůzky zapisovala. Společným tématem všech schůzek bylo dodržování 

tematického plánu, který byl počátkem školního roku společně navrhnut. Během celého 

školního roku neproběhlo žádné zpoždění a členky se shodly, že plán zůstane na další 

školní rok bez větších změn stejný. Z tematického plánu vycházela i veškerá výtvarná 

činnost v hodinách. Některá díla navazovaly přímo na probrané učivo:  

 

Románský sloh, restaurování fresky z rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Žáci dostali poničenou fresku vytisknutou na papíře a pomocí tuše a vodových barev 

měli dotvořit, co se asi na zbytku díla nachází.  
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Impresionismus: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem žáků bylo vytvořit impresionistickou malbu pomocí temperových barev.   
 

Novorenesance:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Žáci dostali černobílou fotografii Národního divadla a měli budovu zasadit do 

prostředí, ze kterého si myslí, že pro ně zprvu neznámá budova pochází. 
 

Secese:  
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Po seznámení se s uměním Secese bylo úkolem žáků dotvořit fotografii, která byla 

vyříznuta ze secesního obrazu Gustava Klimty. 
 

Expresionismus, parodie na „Výkřik“ od Edvarda Muncha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné práce se pak držely úkolů zvládnutí technologií, rozvíjení představivosti a 

výtvarného vyjádření u každého ze žáků:  
 

Strom života:  
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Tvorba autorského komiksu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během školního roku se všechny členky komise snažily o reprezentativní výzdobu 

školy a o účast na výtvarných soutěžích.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelikož rok 2016 je spjat s výročím narození Karla IV., většina vyhlášených soutěží 

v tomto roce souvisela právě s jeho osobností. My se konkrétně zúčastnili soutěže 

„Evropa ve škole“, kde jsme získali čestné uznání, a soutěže „Karel IV. očima dětí“ 

pořádanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Vznikla 

tato díla:   
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Kousek Karla IV.        POPulární Karel IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh bankovek:  
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Do příštího školního roku je naplánovaná větší účast v soutěžích, aby se škola více 

prezentovala. S prezentací výtvarných děl žáků souvisí i poslední společný krok 

předmětové komise, a to vernisáž výstavy na závěrečné Grill party, která proběhla 

28. 6. 2016 v prostorách školy.   

Do dne 20. 6. 2016 si předmětová komise vystačila s výtvarným materiálem, který byl 

na začátku školního roku pořízen. Dokupovaly se jen nezbytnosti potřebné pro 

výzdobu školy a na výtvarné soutěže. Na začátku dalšího školního roku se PK opět 

sejde a vytvoří seznam potřebného vybavení.  

Velkým krokem pro PK byla maturitní zkouška z výtvarné výchovy dvou žáků 

gymnázia. Příprava proběhla zcela v pořádku a celá maturitní zkouška se oběma 

studentům vydařila - Kamil Mráz chvalitebně, Františka Orságová výborně, průměrná 

známka 1,5.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Společným názorem všech členek předmětové komise je, že by si studenti měli 

vyzkoušet co nejvíce výtvarných metod a dotknout se i moderních technologií. Proto se 

studenti mimo jiné seznámili s tvorbou autorských filmů: 
 

Papírová plošková animace:  
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Plastelínová animace:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stínové divadlo:  
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Hraný film:  

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení činnosti PK 

Práci všech členů předmětové komise považuji za zdařilou. Komunikace v této skupině 

nevázne. Vše potřebné se řeší hned a neodkládá se. Úkoly jsou rovnoměrně rozděleny a 

všechny členky se kvalitně podílejí na chodu hodin výtvarné výchovy.  
 

 

 

 

Mgr. Tereza Žváčková 

předsedkyně PK EV 
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Zpráva o činnosti předmětové komise tělesné výchovy  
 

 

Předmětová komise pracovala ve složení:  

Mgr. Roman Riedl, Mgr. Martina Poláchová, Mgr. Eva Vašíčková 

 

Souhrnný přehled sportovních aktivit studentů: 

30. 9. 2015      Okrskové kolo v přespolním běhu – postup do krajského kola 

                        (1. místo hoši, 1. místo dívky) 

13. 10. 2015    Přespolní běh v Jeseníku (3. místo hoši, 3. místo dívky) 

 

 

 
 

 

30. 10. 2015    Krajské kolo v přespolním běhu (2. místo ml. žáci, 2. místo ml. 

žačky, 1. místo st. žáci, 1. místo st. žačky) 

16. 11. 2015    Běh po stopách Jana Opletala (4. místo kat. dorost, 7. místo kat. 

žactvo) 

10. 12. 2015    Turnaj ve vybíjené (1. místo hoši, 2. místo dívky) 

16. 12. 2015    Turnaj v košíkové (hoši) – Šumvald 

3.-9. 1. 2016   LVK (sekunda, kvinta, 1.A) – kurz absolvovalo 48 studentů 

Únor-březen   Futsal (okrsek, okres, kraj) 

Březen  Okrskové a krajské kolo ve florbalu 

16. 3. 2016     Organizace okrskového kola v košíkové st. žáků 
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21. 4. 2016    Celostátní kolo ve florbalu v Ostravě 

13.-17. 6. 2016   STK (septima, 3.A) kurz absolvovalo 39 studentů 

 

Předmětová komise během celého roku pracovala podle plánu na školní rok 2015/2016. 

Všechny plánované aktivity byly splněny. Předmětová komise se scházela pravidelně a 

průběžně projednávala všechny skutečnosti týkající se: 

 výuky TV 

 organizace školních akcí (prezentace sportovních aktivit – Den otevřených dveří, 

sportovní den)  

 realizace sportovních kurzů (LVK,STK) 

 materiálního vybavení sbírek TV 

 

V rámci sportovního dne 24. 6. 2016 se žáci rozdělili podle své preference na tyto 

sportovní aktivity: disk golf, tenis, stolní tenis, posilovna, kopaná, cyklistika, minigolf, 

inline bruslení, plavání, kondiční chůze, přehazovaná.  
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Mgr. Eva Vašíčková 

předsedkyně PK Tv 
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Zpráva o činnosti školního metodika prevence  
 

 

K primární prevenci rizikového chování žáků byly ve školním roce 2015/2016 využity 

tyto aktivity:   

 

 Vypracování Minimálního preventivního programu Gymnázia Uničov pro 

školní rok 2015/2016 (viz http://gymun.cz/informace-o-skole/primarni-prevence).  

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

 Prožitkové lekce primární prevence v P-centru Olomouc se uskutečnily: 24.9. 

prima, 25.9. tercie, 12.10. sekunda, 13.10. kvarta.  Jednotlivé lekce jsou tematicky 

přizpůsobeny možnému rizikovému chování dané věkové kategorie (viz 

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

školního metodika prevence. 

 Pro zájemce z řad vyššího gymnázia je již tradičně určeno primárně-preventivní 

dopoledne v P-centru v Olomouci. Výběr 20 studentů ze sexty, 2.A a septimy 

měl možnost 28. dubna sehrát divadlo Augusta Boala (primární prevence 

formou hraní rolí blízkých studentům) a vyslechnou příběh bývalého uživatele 

drog s následnou diskusí (viz http://www.p-centrum.cz/programy-pro-ss/).  

 Do interaktivního projektu PdF UP a společnosti Google s názvem Web Rangers 

(http://www.webrangers.cz/) se zapojili studenti kvarty Libor Cinegr a Martina 

Niklová. Žáci pracovali na projektu nezávisle na škole. Cílem projektu je šířit 

efektivní formou osvětu o hrozbách na internetu.  

 Studentky 3.A – Lucie Polášková a Martina Švecová, zapojené do projektu 

Labestra (Láska beze strachu Společnosti pro plánování rodiny a sexuální 

výchovu), uskutečnily 15. prosince pro nové žáky 1.A interaktivní besedu na 

téma HIV/AIDS a dalších pohlavních chorob. 

 Studentky sexty – Vendula Navrátilová, Markéta Bednářová, Jana Ondrášková a 

Kateřina Poštulková seznámily 17. prosince nové studenty 1.A a primy 

s tématem digitální demence. Úspěšnou besedu realizovaly také 4. prosince i pro 

8. a 9. ročník ZŠ U Stadionu, s pozitivním ohlasem. 

 Tradiční besedy o závislostech na alkoholu, tabáku a marihuaně převzala 

Martina Niklová z kvarty, která doplnila původní prezentace o další poznatky a 

zajímavosti. Dvouhodinové interaktivní besedy – peer program v rámci primární 

prevence - se uskutečnily v průběhu května (zejména maturitním týdnu) pro 

žáky primy-sexty, 1.A a 2.A. 

 Pro nové studenty primy a 1.A realizovala Nikola Tejkalová a Anna Havlíčková 

ve dnech 22. a 30. března dvouhodinové interaktivní besedy k problematice 

kybešikany. Jelikož se jedná o studentky maturitního ročníku, podařilo se již 

najít jejich následovníky pro další školní roky – Dominika Rykalu a Anitu 

Rusínovou z tercie.  

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

internetové stránky primární prevence v oblastech drogových závislostí, šikany 

http://www.p-centrum.cz/programy-pro-zs/
http://www.p-centrum.cz/programy-pro-ss/
http://www.webrangers.cz/
http://gymun.cz/informace-o-skole/primarni-prevence
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a kyberšikany, poruch příjmu potravy a odkazy na blízké poradny. K dispozici je 

i Minimální preventivní program Gymnázia Uničov.  

 Stěžejní nástroj nespecifické a kontinuální primární prevence orientované 

především na vytváření pozitivního a demokratického klimatu ve škole 

představuje již sedmým školním rokem Studentský parlament Gymnázia 

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

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

 Školní metodik prevence lektoroval v průběhu května dva kurzy ve studiu pro 

školní metodiky, které zajišťuje P-centrum v Olomouci, na téma dokumentace 

školního metodika prevence, tvorby minimálního preventivního programu a 

komunikace s rodinou problémového žáka. 

   

 

Standardně je v průběhu školního roku zajištěno: 

   

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

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

www.odrogach.cz, www.drogy-info.cz, www.odospivani.cz, www.idealni.cz, 

www.e-bezpečí.cz, www.seznamsebezpecne.cz,  …  a práce s nimi; 

 pomoc pedagogů při zpracovávání seminárních prací s tématikou 

protispolečenských jevů; 

 využití programů společnosti Člověk v tísni v hodinách OV a ZSV –  

videonahrávek a interaktivních her; 

 náměty laboratorních prací Bi a Ch přizpůsobené drogové tématice; 

 propagační materiály preventivního programu – nástěnka k primární prevenci 

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

 využívání konzultačních hodin výchovného poradce; 

 spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje. 

Mgr. Radim Chmelík, Ph.D. se zúčastnil 2. března tradičního setkání školních 

metodiků prevence pod vedením oblastní koordinátory primární prevence 

Mgr. Kateřiny Tomanové. Diskutovalo se především o aktuálních změnách 

v koncepci primární prevence, také proběhla výměna zkušeností; 

 možnost anonymního vyjádření studentů prostřednictvím schránky důvěry       

umístěné ve vestibulu školy na hlavní nástěnce a schránky důvěry       

k problematice drogových závislostí a šikany na nástěnce primární prevence       

v 1. patře nové budovy; 

 nabídka a zapojení studentů do zájmových činností organizovaných školou; 

 řešení rizikového chování u jednotlivých studentů ve spolupráci s výchovnou 

poradkyní a třídními učiteli. 

 

 

Mgr. Radim Chmelík, Ph.D. 

školní metodik prevence 

 

http://www.nekurak.cz/
http://www.bezcigaret.cz/
http://www.tipni-to.cz/home
http://www.pobavme-se-o-alkoholu.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.odospivani.cz/
http://www.idealni.cz/
http://www.e-bezpečí.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
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Zpráva o činnosti výchovné poradkyně 
 

 

Konzultační hodiny 

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

na pondělí od 7:20 do 7:55, na úterý od 14:15 do 15:00 a na čtvrtek od 7:20 do 8:05.  

 

Konzultační činnost 

Konzultace byly v letošním roce využívány zejména studenty maturitních ročníků, 

kteří chtěli poradit s možnostmi pomaturitního vzdělávání, seznámit se se systémem 

národních srovnávacích zkoušek, případně potřebovali potvrdit přihlášky na vysoké 

školy. Další konzultace se týkaly osobních a osobnostních problémů studentů, případně 

se jednalo o konzultace s rodiči.  

 

Přednášky 

Pro studenty maturitních ročníků byly uspořádány informační besedy o další profesní 

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

(veletrh pomaturitního studia), možnostech studia po střední škole a o národních 

srovnávacích zkouškách. Prezentace pro rodiče studentů maturitních ročníků 

o pomaturitním studiu proběhla v návaznosti na třídní schůzky konané 12. listopadu 

2015. 

 

Studenti se znevýhodněním 

V letošním školním roce bylo na gymnáziu celkem 14 studentů se znevýhodněním – 

6 studentů se specifickou poruchou učení, 2 studenti s obtížemi ve specifických 

poruchách učení a 6 studentů se zdravotním znevýhodněním. 

Seznam studentů se znevýhodněním byl aktualizován v září a doplňován dle potřeby 

v průběhu školního roku. Na základě doporučení z PPP byl každému studentovi 

vyučujícími vypracován soupis pedagogických opatření, která budou v hodinách 

uplatňována. S těmito opatřeními byli studenti seznámeni a jejich dodržování ze strany 

pedagogů bylo kontrolováno v pololetí.  

 

Spolupráce 

Pokračuje spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouc, místní 

pobočkou Uničov, která je vedená Mgr. Janou Hronovou. V rámci této spolupráce naši 

studenti doučují jejich klienty z předmětů, které jim činí obtíže.  

Pokračovala také spolupráce s občanským sdružením Jasněnka v Uničově. Studenti 2.A 

připravili 7. 12. 2015 v dopoledních hodinách pro klienty stacionáře výtvarný 

projektový den. Jelikož se projektový den konal v předvánočním čase, byly výtvarné 

činnosti zaměřeny na výrobu vánočních přáníček, andílků. 

Nově se navázala spolupráce s Vincentinem Uničov. Byl pro ně připraven (dne 7. 12. 

2015 v odpoledních hodinách) projektový den, kdy za zvuku vánočních koled klienti 

Vincentina ve spolupráci s našimi žáky sekundy vyráběli vánoční přáníčka a svícny. 
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Standardní činnost výchovné poradkyně v průběhu školního roku 

 mapování studentů se specifickými vývojovými poruchami učení v nových 

ročnících (prima a 1.A), 

 mapování studentů se specifickými vývojovými poruchami učení napříč všemi 

třídami nižšího i vyššího gymnázia, 

 zajištění informací o akci GAUDEAMUS 2015 Brno – veletrh vzdělávání, 

 zjišťování zájmu o Učitelské noviny s přehledem oborů vysokých škol 

v maturitních ročnících pro hromadnou objednávku, 

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

statistika, 

 průběžná aktualizace nástěnek s tematikou dalšího pomaturitního vzdělávání, 

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

2016/2017, červen – září 2016, 

 spolupráce s PPP Olomouc, Uničov, psychology, poradenskými centry. 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Zorková 

výchovná poradkyně 
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Zpráva o činnosti koordinátora EVVO 
 

 

Pro školní rok 2015/2016 vykonávala funkci koordinátora EVVO Mgr. Daniela Stonová. 

 

1. Vzdělávání koordinátora EVVO 

Dne 3. listopadu 2015 se koordinátor EVVO zúčastnil XI. ročníku Krajské konference 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Centru ekologických aktivit města 

Olomouce Sluňákov. Pro dopolední praktickou část byla vybrána dílna s názvem „Jak 

to chodí ve včelíně“, v odpoledním praktickém programu pak „Zvíře v nouzi – 

můžeme jim pomoci?“. Všichni účastníci obdrželi Osvědčení o úspěšném absolvování 

přednášek a praktických činností. 

 

Dne 10. března 2016 se koordinátor EVVO zúčastnil 7. setkání koordinátorů ekologické 

výchovy pořádaného Klubem ekologické výchovy, které bylo tematicky zaměřeno 

k Mezinárodnímu roku luštěnin. 

 

2. Soutěže 

Zlatý list 

Dne 13. května 2016 se zástupci tříd nižšího gymnázia zúčastnili ekologické soutěže 

Zlatý list pořádané Českým svazem ochránců přírody. S dalšími týmy si poměřili síly 

v běhu i znalostech z oblasti ekologie, biologie, astronomie či geologie. V kategorii 

mladších žáků soutěžili zástupci primy (Dalibor Očenášek, Antonín Mikulík, Šimon 

Michalik, Michaela Kuxová, Daniela Dorušáková, Klaudie Lýsková), kteří obsadili 

krásné 3. místo. Ve skupině starších žáků jsme měli hned tři týmy. Vybraní žáci ze 

sekundy (Polách Adam, Burda Jiří, Klára Smyčková, Eliška Králová, Michaela Červená, 

Kateřina Schenková) obsadili 9. místo. Pomyslnou bramborovou medaili získali žáci 

kvarty (Filip Habáň, Libor Cinegr, Jan Poštulka, Žofie Vitešníková, Karolína Melovská, 

Hana Šlosarová). Na stupně vítězů se dostali žáci tercie (Josef Antes, Jakub Salaj, 

Dominik Rykala, Kateřina Havlíčková, Štěpánka Mikulíková, Zuzana Zahradníková), 

když se umístili na 3. místě. 

 

Další soutěže 

Studenti gymnázia byli velmi úspěšní i v dalších přírodovědných soutěžích, na které je 

připravovali učitelé přírodovědných oborů, jejich úspěchy jsou podrobně vypsány 

v závěrečných zprávách za jednotlivé předměty.  

 

3. Exkurze 

Pevnost Poznání 

Dne 25.listopadu 2015 navštívili žáci primy interaktivní muzeum vědy - Pevnost 

poznání - v Olomouci. Nejprve jsme si "pohráli" v expozici Rozum v hrsti. Následně 

jsme se zúčastnili dvou výukových programů s biologicko-ekologickým a geografickým 

zaměřením. Program v expozici Živá voda s názvem Svět pod vodní hladinou byl 

zaměřen na vodní živočichy a jejich adaptace v jednotlivých částech vodního toku. Pak 
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jsme se přesunuli do místního planetária, kde jsme se zapojili do programu o sluneční 

soustavě. Vydali jsme se na jedinečnou cestu ze Země až ke vzdáleným světům 

na okraji naší soustavy.  

 

Čistírna odpadních vod 

Slunečné dopoledne ve čtvrtek 12. listopadu 2015 využilo 21 žáků třídy sekundy 

k exkurzi v čistírně odpadních vod v Uničově. Pod odborným vedením pana Jiřího 

Šimůnka, který poskytl podrobný popis celého postupu, prošli všechny 3 fáze čištění 

odpadních vod - mechanickou, biologickou a závěrečnou dočišťovací, po níž následuje 

finální vypuštění vyčištěné vody do toku řeky Oskavy.  

 

Hydrobiologická exkurze 

Dne 20. dubna 2016 se žáci sekundy zúčastnili hydrobiologické exkurze v Hlubočkách 

nedaleko Olomouce. Exkurze probíhala na vodním toku řeky Bystřice. Žáci si 

vyzkoušeli měření základních charakteristik vody v říčním proudu. Oxymetrem 

zjišťovali množství kyslíku rozpuštěného ve vodě, měřili pH, teplotu, konduktivitu atd. 

Srovnávali hodnoty naměřené při břehu a v proudnici a dedukovali, která zvířata 

budou obývat danou část vodního toku. Zlatým bodem byl odlov živých zvířat z řeky. 

Odlov si nadšeně vyzkoušeli všichni pomocí vodních sítí určených k lovu bentosu. 

Všichni jsme byli překvapeni, kolik života řeka ukrývá, včetně vzácných druhů. 

Největší pozornost vzbuzovali čtyři raci říční, které se podařilo našim studentům chytit 

hned u břehu. Poté, co jsme se naučili zvířata poznávat, jsme je, včetně raků, vrátili zpět 

do vody! 

 

Pro studenty sekundy, kvinty a 1.A byly organizovány učiteli v rámci biologických 

cvičení terénní vycházky do okolí zaměřené na poznávání přírodnin. 

 

4. Sběr 

Sběr papíru 

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

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

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

dvě tuny starého papíru. Prvenství získala třída prima. Finanční částka 6474,- Kč byla 

využita studenty na připravovanou ,,grillparty“, která se konala ve středu 28. června 

2016 v areálu školy. 

 

Recyklohraní 

Jde o školní recyklační program pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. V rámci tohoto programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace 

odpadů a umožňuje jim odevzdat použité baterie a drobná elektrozařízení do 

speciálních nádob umístěných v prostorách školy.  
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Sběr vršků z plastových lahví 

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

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

 

 

 

5. Projekty 

Krmení volně žijících ptáků 

Tento třídní projekt byl určen žákům sekundy. Byl zaměřen na problematiku běžného 

ptactva našich zahrad a otázky ohrožených druhů, zda je vhodné popř. jak správně 

krmit naše ptactvo. Žáci sami během ledna vytvořili vhodná krmítka, nachystali 

správnou potravu. Program byl doplněn o přednášku na téma „Pták roku“, kterým 

byla pro rok 2016 vyhlášena červenka obecná. Spolu s žáky byla vytvořena nástěnka 

na téma „Ptáci našich krmítek“. 

 

Mezinárodní rok luštěnin 

Rok 2016 byl vyhlášen rokem luštěnin. Ve spolupráci s učiteli výtvarné výchovy 

studenti vytvořili mandaly z luštěnin, které na konci prázdnin doplní ekologickou 

nástěnku. 

 

Fotosoutěž 

Na prázdniny byla mezi studenty vyhlášena fotosoutěž „Žijeme díky rostlinám“. Její 

vyhodnocení proběhne v příštím školním roce. 

 

 

 

Mgr. Daniela Stonová 

koordinátor EVVO 
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Zpráva o činnosti metodika ICT 
 

 

Metodik ICT působil ve školním roce 2015-2016 v několika oblastech: 

 

 Kompetence k učení 

 role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické 

metody (využívání moderních didaktických metod a moderní techniky pro 

podporu výuky)  

 využívání počítače ve vzdělávacím procesu (nad rámec vlastní odbornosti 

účastníka, pomoc se softwarovým nastavením používaných aplikací)  

 vyhledávání výukových a informačních zdrojů na internetu (sledování novinek 

v oblasti výukového software, informačních zdrojů)  

 technická pomoc při využívání a úpravě výukových materiálů 

 Kompetence k řízení  

 pomoc při zpracování a realizaci ICT plánu školy (ve spolupráci s ředitelem 

školy a správcem sítě, odborná garance zadávacích podmínek nákupů zboží a 

služeb souvisejících s ICT) 

 zpracování bezpečnostní politiky školy (ve spolupráci s vyučujícími IVT a 

správcem sítě příprava pravidel pro použití HW a SW ve škole, kontrola 

dodržování licenčních pravidel a smluv) 

 Kompetence ke správě ICT ve škole  

 základní orientace v nových trendech vývoje ICT pro vzdělávání (sledování 

novinek na trhu projekční techniky, videokonferencí, digitálních učebnic, 

komunikačních programů a dalších technologií) 

 základní orientace v právních předpisech souvisejících s ICT (sledování 

bezpečnostních předpisů souvisejících s ICT, zákon o odpadech, doporučení 

BOZP týkající se použití dataprojektorů, nábytku a dalších zařízení) 

 znalost principů a možností moderních prezentačních technologií (doporučení, 

návrh a realizace softwarového řešení pro přehrávání audia a videa na 

multimediálních učebnách, vzhledem k finanční situaci organizace přednostně 

v licencích freeware nebo open source) 

 

 

 

 

 

Mgr. Milan Kux 

metodik ICT 
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Zpráva o činnosti koordinátora ŠVP 
 

 

Ve školním roce 2015/2016 probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro 

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

sekunda, tercie a kvarta), na vyšším stupni pak podle Školního vzdělávacího programu 

pro čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého studia (ŠVP VG) - ve třídách kvinta, 

sexta, septima, oktáva, 1.A, 2.A, 3.A a 4.A. 

 

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

2015/2016, který vypracoval počátkem školního roku.  Přehled jeho činnosti: 

 

1. ŠVP NG 

 Příprava podkladů pro případnou aktualizaci ŠVP NG – analýza zkušeností 

s výukou dle ŠVP v I., II., III. a IV. podle zpráv předmětových komisí 

 Aktualizace ŠVP NG č. 7 (od 1. 9. 2015): 

 Dílčí úprava vzdělávacího obsahu předmětu Dějepis (kvarta) a Německý 

jazyk (tercie) 

 Dílčí úprava vzdělávacího obsahu předmětu Německý jazyk (tercie a 

kvarta) 

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

pohovory s učiteli) 

 Průběžné konzultace s učiteli - realizace průřezových témat, rozvoj klíčových 

kompetencí 

 Evaluace ŠVP NG různými formami – hospitace, rozhovory s učiteli 

 

 

2. ŠVP VG 

 Aktualizace Přílohy č. 1 ŠVP VG (od 1. 9. 2015): 

 Úprava vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Seminář 

z matematiky  

 Úprava vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Seminář z chemie 

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

pohovory s učiteli) 

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

klíčových kompetencí) 

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

zkušeností s dalšími školami, nabídka elektronických učebních materiálů a 

možnost jejich využití ve výuce 

 Evaluace ŠVP VG – rozhovory s učiteli, analýza jejich zkušeností a 

připomínek, příprava podkladů pro aktualizaci, dotazníkové šetření 

v předmětových komisích 
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3. Práce se systémem InspIS ŠVP – postupné vkládání jednotlivých částí ŠVP NG i 

VG, kontrola souladu s RVP G 

 

V průběhu školního roku 2015/2016 byl aktualizován ŠVP NG Gymnázia Uničov. 

Aktualizace ŠVP NG č. 7 vstoupila v platnost 1. 9. 2015 a obsahovala úpravy 

vzdělávacího obsahu v některých předmětech (viz výše).  

 

Koordinátor ŠVP dále během celého školního roku dohlížel na soulad výuky 

volitelných předmětů se ŠVP VG. Zkušenosti vyučujících jsou obsaženy ve zprávách 

o činnosti předmětových komisí. V žádném z volitelných předmětů se neobjevily 

během druhého roku výuky dle ŠVP žádné problémy. 

 

V informačním systému ČŠI InspIS ŠVP je ke konci školního roku 2015/2016 vložen 

kompletní vzdělávací obsah předmětů vyučovaných na nižším gymnáziu a bylo 

zahájeno vkládání vzdělávacího obsahu předmětů vyučovaných na VG. V následujícím 

školním roce se předpokládá dokončení celého procesu. 

 

 

 

 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 

koordinátor ŠVP 
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Studentský parlament Gymnázia Uničov  
ve školním roce 2015/2016 

 

Sedm let existence Studentského parlamentu Gymnázia Uničov předurčuje jistou míru 

stability tohoto orgánu a zároveň představuje výzvu k tomu, aby jeho členové 

„neusnuli na vavřínech“ a nadále zkvalitňovali demokratické klima školy. Mezi 

tradiční akce parlamentu patří seznamovací hra pro nové žáky primy a 1.A; tzv. 

maškarní dny; spoluorganizace interaktivních besed k tématům primární prevence; 

spolupráce se školní galerií Upside down; organizace Dne učitelů – žáci vyučují místo 

pedagogů; Koncert popových a rockových písní; sběr papíru; grillpárty ve školním 

dvoře. Pod vedením šéfredaktora Jakuba Salaje z tercie se podařilo obnovit školní 

časopis, tentokrát pod názvem The Gymun Times, který přináší zajímavé informace 

z dění ve škole i městě, rozhovory, hádanky apod. Obrazovou stránku výroční zprávy  

 

tvoří především plakáty k akcím, které navrhovala členka parlamentu Martina 

Jamborová. 
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Druhým rokem byla do funkce předsedkyně studentského parlamentu zvolena Anna 

Trávníčková z kvinty, která si vybrala za své místopředsedy Štěpána Červeného 

(kvinta) a Libora Cinegra (kvarta). Školní rok 2015/2016 byl také prvním, kdy 

studentský parlament plnil roli Zastupitelstva dětí a mládeže města Uničova, a tak byly 

na schůzích diskutovány podněty jak ze strany pana starosty Dalibora Horáka, tak 

jednotlivých studentů vůči městu. Na konci školního roku byli po vypršení mandátu 

zvoleni do Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) noví zástupci našeho 

gymnázia, a to Martina Niklová z kvarty a kvintán Štěpán Červený. Martina Niklová je 

dokonce i členkou rady tohoto orgánu a vykonává i funkci tajemnice. V novém školním 

roce 2016/2017 dojde ke změně ve funkci předsedy, o kterou projevili zájem minimálně 

tři studenti. Nejdůležitějším úkolem pro nového předsedu či předsedkyni bude 

motivovat členy parlamentu k efektivnějšímu výkonu svého mandátu. Nejaktivnější  

 

členy parlamentu pak za 

odměnu čeká v prosinci školního roku 2016/2017 třídenní exkurze do Evropského 

parlamentu v Bruselu a prohlídka města Bruggy.  
 

Informace o studentském parlamentu:  

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

 

 

 

Mgr. Radim Chmelík, Ph.D. 

koordinátor Studentského parlamentu Gymnázia Uničov 

 

 

http://gymun.cz/informace-o-skole/rady-skoly/7-studentsky-parlament
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Studentský parlament Gymnázia Uničov obohacuje školní 
život již sedmým rokem 

  

 

Na počátku školního roku 2009/2010 se tradiční žákovská rada na Gymnáziu Uničov 

transformovala do podoby širšího zastupitelského tělesa s názvem Studentský 

parlament Gymnázia Uničov, v němž zastupují každou třídu tři demokraticky zvolení 

žáci. Okolnostmi vzniku nového orgánu byla neuspokojivá činnost předchozí žákovské 

rady, jež, podobně jako na mnoha dalších gymnáziích, fungovala spíše formálně bez 

zásadnějších výstupů a zejména podílu žáků na spolurozhodování. V průběhu 

následujících školních let se také projevil nezamýšlený, i když velmi podstatný, 

důsledek existence Studentského parlamentu Gymnázia Uničov, a to jeho vliv na 

změnu image školy na veřejnosti, začal plnit úlohu marketingového nástroje, jímž se 

může Gymnázium Uničov v rámci konkurence středních škol od ostatních odlišit. 

 

Před vznikem samotného žákovského zastupitelského tělesa bylo nezbytné stanovit cíle 

činnosti tohoto orgánu jako nové efektivnější podoby žákovské participace. Původní 

cíle žákovského parlamentu zněly následovně: aktivně poznávat demokratické principy 

fungování orgánů státní moci (Parlament ČR, obecní zastupitelstva apod.); posílit 

toleranci k odlišným názorům; rozvíjet logicky a eticky správnou argumentaci, 

asertivní prosazování svého stanoviska a zároveň ochotu ke kompromisu; posílit smysl 

pro odpovědnost za své názory a rozhodnutí; aktivně se podílet na rozhodování ve 

škole. S dalšími roky působení studentský parlament napomohl rozvíjet pozitivní a 

demokratické klima školy, omezovat individualismus žáků a podporovat sounáležitost 

s celkem, naplňovat cíle nespecifické primární prevence, rozvíjet tvůrčí potenciál žáků, 

vyzdvihovat pozitivní vzory mezi žáky.  

 

Studentský parlament se vryl do povědomí žáků i učitelů především svými aktivitami. 

Školní časopis The Gymun Times umožňuje informovat o školních aktivitách, nabízí 

recenze k aktuálnímu kulturnímu dění, postřehy k aktuálním společenským tématům. 

Časopis dává také prostor pro vlastní tvorbu žáků, např. básně. Redaktoři a 

přispěvatelé do časopisu se učí pravidlům tvorby mediálního sdělení, grafice a rozvíjí 

své jazykové kompetence. Do časopisu přispívají i bývalí žáci gymnázia, kteří 

prezentují zajímavosti ze svých studijních oborů na vysokých školách. Časopis vychází 

v elektronické podobě jednou za dva měsíce.  

 

Na facebookové stránce Studentského webu Gymnázia mohou žáci získat aktuální 

informace nejen o činnosti studentského parlamentu a jeho jednotlivých akcích, ale také 

školy jako celku. Díky velké oblibě Facebooku má mnoho žáků možnost veřejně 

okomentovat uskutečněné akce, sdílet nápady na jejich vylepšení, podělit se o své 

zážitky. Facebook se tak může představit jako velmi vhodný informační kanál o dění ve 

škole a zároveň vést studenty k odpovědnosti za své komentáře zveřejněné na této 

stránce, jelikož se nejedná o čistě soukromý profil či události, nýbrž o sdílenou 

internetovou stránku téměř 800 uživateli. 
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Dostupné z: https://www.facebook.com/studentskyweb. 

 

Studentský parlament přišel s myšlenkou konání maškarních dnů, jež by oživily 

všední život na gymnáziu. Maškarní dny probíhají jednou za dva měsíce vždy v pátek. 

Tematicky se jednalo například o šaty a oblek, košile a kravaty (viz foto), klobouky, 

černá-bílá, Vánoce. Poslední, dvaadvacátý, upozornil v listopadu prostřednictvím 

mezinárodní akce Movember na rakovinová onemocnění mužů tím, že si studenti 

nechali narůst knír, studentky a mladší žáci si jej nalepili pod nos. Žáci tímto získávají 

pocit, že škola není pouze místem pro vzdělávání, nýbrž i místem pro zábavu, navíc 

iniciovanou a organizovanou jimi samotnými. Maškarní dny představují také 

příležitost pro přiblížení učitelů k žákům, jelikož někteří pedagogové si nenechají 

jednotlivé maškarní dny ujít. Součástí akce je i pořízení společných fotek všech 

zúčastněných osob. Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, americké 

ambasády a Evropského parlamentu v Bruselu byly odměnou pro aktivní zastupitele 

studentského parlamentu. Zastupitelé tak měli možnost se inspirovat a načerpat nové 

podněty pro činnost školního parlamentu v prostředí vrcholné politiky.  

 

Akce vítání primánů a prváků slouží k prvotnímu seznámení nových žáků se životem 

ve škole. Probíhá jako soutěž o zodpovězení mnoha otázek směřovaných na jednotlivé 

učitele, na vedení školy a správní zaměstnance školy.      

Galerie Dobrý den je projektem, jehož cílem je přiblížit žákům výtvarná díla mladých 

umělců, v neposlední řadě oživit a třikrát v roce proměnit jedno z hlavních schodišť 

gymnázia. Galerie reprezentuje Gymnázium Uničov na veřejnosti díky zájmu médií a 

regionálních osobností, což dokládá početná účast hostů na vernisážích. Galerii 

převzala již mladší generace studentů pod novým názvem Upside down.   

 

Studentský parlament vyhlásil několik soutěží, například na návrh triček Gymnázia 

Uničov, která propagují školu na dni otevřených dveří a dalších akcích pro veřejnost. 

Další výtvarná soutěž se zaměřila na výmalbu chodeb gymnázia. Žáci měli možnost 

navrhnout grafické prvky, které by oživily chodby gymnázia. V rámci zajištění 

transparentnosti a rovnosti byla vyhlášena soutěž, z níž vzešlo několik zdařilých 

návrhů, ty pak byly rozpracovány v hodinách výtvarné výchovy a následně byly 

nakresleny samotnými žáky gymnázia.    

 

Ve školním roce 2011/2012 měli žáci poprvé možnost zbavit se starého papíru, a tímto 

získat peníze na nákup občerstvení na závěrečnou Gril párty ve školním dvoře. Ta se 

uskutečňuje v jednom z posledních dnů školního roku, láká nejen současné, ale i 

bývalé, budoucí studenty, rodiče a samozřejmě i učitele. Gril párty obohacuje 

doprovodný program – turnaj v petangue, pin pongu, hudební vystoupení žáků. 

V letošním školním roce podráždí chuťové pohárky návštěvníků nejen tradiční 

klobásky, ale i pečené selátko. Tímto jste srdečně zváni!     

         

Den učitelů, jedna z nejnovějších aktivit studentského parlamentu, se vztahuje ke Dni 

učitelů 28. března. Smysl akce spočívá v tom, že si učitelé a žáci vymění své role – 

https://www.facebook.com/studentskyweb
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jednotlivé vyučovací hodiny si daný den rozeberou jednotliví žáci a po dohodě 

s vyučujícím převezmou vyučování. Den učitelů napomáhá k uvolnění atmosféry ve 

škole, jelikož se i učitelé ocitnou zpět ve školní lavici v roli žáka, což může přinést 

vtipné a stmelující zážitky. 

          

Prostřednictvím studentského parlamentu realizovaly týmy studentů pro své 

spolužáky interaktivní besedy k tématu kyberšikany, digitální demence, prevence 

pohlavních nemocí a užívání návykových látek. Hudební fajnšmekry může zaujmout 

Koncert popových a rockových písní konaný v dubnu, na kterém předvádí svůj um 

nejeden talentovaný zpěvák či muzikant naší školy.      

  

Zásadní změnu, nejen ve školním roce 2015/2016, ale i za celou dobu fungování 

studentského parlamentu, představuje navázání užší spolupráce s městem Uničov. Při 

příležitosti Gril párty ve školním dvoře byla podepsána dohoda  panem starostou 

Daliborem Horákem, předsedkyní parlamentu Annou Trávníčkovou a koordinátorem 

parlamentu Radimem Chmelíkem, kterou se Studentský parlament Gymnázia Uničov 

stává zároveň i Zastupitelstvem dětí a mládeže města Uničova (viz foto na násl. straně). 

       

Na závěr mi nezbývá nic jiného, než popřát studentskému parlamentu další úspěšná 

léta, samotným zastupitelům dostatek kreativity a energie. Snad alespoň některé z nich 

bude role studentského zastupitele inspirovat pro dosažení vyšší mety v podobě práce 

pro své spoluobčany na komunální úrovni.  

Informace o studentském parlamentu: http://gymun.cz/informace-o-skole/rady-skoly/7-

studentsky-parlament       

                                          

Mgr. Radim Chmelík, Ph.D. 

koordinátor Studentského parlamentu Gymnázia Uničov 

(zveřejněno v Olomouckém deníku, 7. 1. 2016) 

 

http://gymun.cz/informace-o-skole/rady-skoly/7-studentsky-parlament
http://gymun.cz/informace-o-skole/rady-skoly/7-studentsky-parlament
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1. maškarní den: košile a kravaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podpis dohody o vzniku Zastupitelstva dětí a mládeže města Uničova 
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Archimediáda 2016 
 

Dne 11. května 2016 se v Domě dětí a mládeže Olomouc uskutečnilo okresní kolo 

Fyzikální olympiády kategorie G – Archimediády. Soutěž je velmi náročná, protože se 

skládá z teoretické a praktické části. Po řešení různě zaměřených fyzikálních úloh 

následuje prezentace vlastních předem připravených minipokusů, experimentů, 

výrobků atd.  

 

V soutěži nás reprezentovali 4 žáci ze sekundy – Eliška Petrová, Michaela Rotreklová, 

Marek Kašík a Štěpán Ptáčník. Štěpán ovládl teoretickou část, což společně s dobrým 

výkonem v praktické části znamenalo celkově skvělé  2. místo. Všichni jeho spolužáci  

se zařadili mezi úspěšné řešitele. Gratulujeme.  

 

Mgr. Miroslav Komsa 
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Výstup na Bradlo 
 

Ve středu 8. 6. 2016 se studenti septimy a 3.A vydali jako každým rokem pokořit zdejší 

vrchol Bradlo. Za slunečného počasí vyrazili z Libiny  po naučné stezce. Po cestě plnili 

zadané úkoly, které jsou součástí  práce, kterou studenti odevzdávají ke klasifikaci. Asi 

po hodině a půl dorazili na vrcholek, kde proběhlo opékání špekáčků, klobás, sýrů, 

rohlíků. Po vydechnutí a naplnění žaludků se vydali na sestup směrem do Nové 

Hradečné a po hodinovém zpoždění vlaku úspěšně dorazili domů.  

 

 

Mgr. Gabriela Strašilová 
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Den v Osvětimi 
 

Pondělí, sedm hodin ráno. Do autobusu plného stejně rozespalých lidí, jako jsem i já 

sama, nasedám na poslední chvíli. Je ještě šero - bude se spát a já doženu svůj spánkový 

deficit, říkám si. Omyl! Všichni byli živí až moc, smáli se a povídali si o všem možném. 

Navíc pan profesor pustil film o deportaci Židů do tábora a tak přišla řeč i na cíl naší 

dnešní cesty. Osvětim! Většina z nás tam nikdy nebyla a ani jsme si nedokázali 

představit, jak to tam vypadá. Co nás asi na návštěvě v někdejším koncentračním 

táboře čeká? 

Naštěstí jsme měli naplánovanou mezizastávku v Pszczyně a naše černé myšlenky se 

prozatím mohly rozplynout. Prošli jsme se romantickým parkem, zámkem - slibované 

zubry jsme ovšem nespatřili. To ale tolik nevadilo; alespoň jsme se všichni občerstvili, 

nasedli do autobusu a pokračovali k cíli.  

Většina pasažérů jen koukala z okna, jak krajina kolem nás rychle prchá. Už bylo po 

poledni, a čím více jsme se blížili k jednomu z nekrutějších míst světa, tím víc se mi 

zdálo, jako by se krajina kolem nás měnila. Z krásného malebného městečka 

prozářeného sluncem jsme se dostávali do míst, kde slunce vysvitlo jen občas, jako by 

se bálo, co ho v těchto koutech čeká. I stromy okolo silnice jako by nechtěly ukázat své 

koruny a připadalo mi, že i domy na sobě mají zbytky dávné krutosti.  

„Už jsme tu!“ probrala mě z přemýšlení spolužačka. Rychle se oblékáme, abychom 

mohli vyrazit na prohlídku. 

Naše první cesta směřuje do tábora, který byl vytvořen z bývalých kasáren. Auschwitz. 

Hned se nás ujala milá slečna průvodkyně a prohlídka začala. Procházeli jsme 

jednotlivými budovami, ve kterých byly vystaveny osobní věci vězňů, dokumentace, 

ale třeba i vlasy židovských obětí nebo dětské oblečení. Pohled na všechny ty věci mi 

nedělal dobře - a myslím, že nejen mně. 

Dalším cílem naší exkurze byl tábor Březinka. Německý nápis Auschwitz – Birkenau na 

bráně mě děsí, ještě víc však příjezdové koleje, po kterých před 70 lety přiváželi nebohé 

vězně. Postupně procházíme zpustlým prázdným táborem, až k jednomu z baráků 

s latrínami. Průvodkyně vypráví, jak bylo čištění latrín považováno za dobrou práci. 

Naše kroky dále směřují do domu s dřevěnými palandami. Ani si nedokážu představit, 

že v těchto podmínkách mohl někdo žít. Každou noc tu uléhaly stovky vězňů po 

nelidské dřině na dřevěné tvrdé desky. Naproti těmto hrozným domům stály domy 

cihlové, ty byly starší, ale lépe izolované.  

Postupně jsme se dostali až do zadní části tábora, kde objevujeme zřícenou budovu, 

kdysi plynovou komoru s krematoriem. Opodál nás zaujal pomník s prostranstvím 

vydlážděným tolika žulovými kostkami, kolik zde bylo zmařeno lidských životů. Přes 

milión… Každý národ, jehož příslušníci v táboře zahynuli, tu má svou pamětní desku. 

Při čtení té naší se mi chtělo až brečet: „Nechť toto místo, na kterém hitlerovci 

vyvraždili kolem půldruhého milionu mužů, žen a dětí, hlavně Židů z různých zemí 

Evropy, zůstane na věky výkřikem zoufalství a výstrahou pro lidstvo.“ 

Tím končí naše exkurze. Jdeme nazpět klidným, pustým táborem, kde i ticho děsí.  

Nasedám do autobusu a má hlava je jako pátrací balón. Vím jistě, že to, co se odehrálo 

na tomto místě, ovlivnilo životy spousty lidí. Pro nás, kteří jsme tu hrůzu nezažili, 
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nechť je to varování. Každý by měl vidět, co skrývá toto místo, kde na vás i po spoustě 

let dýchá smrt a utrpení.  

Vyrážíme k domovu! Chvíli pozoruji krajinu, ale pak usínám. Utíkám od smutných 

myšlenek kamsi mimo realitu a i ve snu se těším na svoji rodinu, postel, jídlo a hlavně 

na lásku, které se mi dostává a která pro mě znamená Život… 

 

Martina Jamborová, 3.A 
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Sluha dvou pánů 
 

V pátek 15. 4. 2016  se žáci septimy a 3.A vydali načerpat kulturní zážitek do 

Moravského divadla v Olomouci, kde zhlédli komedii Sluha dvou pánů.  Tato hra je 

považována za nejlepší dílo italského dramatika Carla Goldoniho nejen pro svou 

vtipnost, ale také proto, že dává hercům velký prostor pro improvizaci. Potlesk patřil i 

muzikantům, kteří celou hru doprovázeli živou hudbou přímo na podiu.  

 

Děj se odehrává v Benátkách, kde autor žil, a proto má celé vystoupení typicky italský 

charakter. Objevují se vášnivé hádky i usmiřování  mezi milenci, bujaré oslavy všeho, 

co se dá, a především se objevuje humor, který pobaví puberťáky i dospělé. Někomu se 

zalíbila postava komického sluhy Truffaldina v podání herce Romana Vencla, někomu 

romantická duše mladé Clarice, kterou ztvárnila Lenka Košičová.   

 

Našim studentům se líbilo nejen vystoupení, ale i prostory divadla a celková atmosféra. 

Spokojené se zdály i naše paní profesorky – p. prof. Drlíková a p. prof. Hornišerová, 

kterým patří dík za organizaci akce. 

 

Barbora Kallerová, septima 

  

 

 

 

 

Koncert Moravské filharmonie 

 

Ve čtvrtek 10. března se studenti prvních a druhých ročníků zúčastnili veřejné 

generálky Moravské filharmonie v Olomouci. Program s názvem Vivat romantika, 

který  celý řídil ruský dirigent Alim Shakh, byl zahájen předehrou k opeře Oberon  

od německého skladatele  C. M. von Webera. 

 

Poté sólový houslista Pavel Milyukov zahrál Koncert pro housle a orchestr č. 3 h moll 

od C. Saint – Säense. Jeho podání skladby bylo odlehčené, zajímavé a napínavé. 

 

Po přestávce jsme si poslechli poslední skladbu tohoto programu, a to Symfonii č. 5 

e moll od ruského skladatele P. I. Čajkovského, kterou dirigent řídil zpaměti. 

 

Tento koncert byl pro nás nevšedním kulturním zážitkem. 

 

Roman Kobylka, 2.A 
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Noc na Karlštejně s překvapením  
 

Dne 5. 5. 2016 se žáci sekundy, tercie a kvarty zúčastnili divadelního představení Noc 

na Karlštejně, které pro ně připravilo Moravské divadlo v Olomouci. Všichni jsme se 

na hodinu a půl vrátili o sedm století zpět do doby vlády Karla IV. Po závěrečném 

potlesku nás informovala paní inspicientka o vyhlášení nouzové evakuace, a tak se asi 

350 diváků během devadesáti sekund přemístilo z divadla před olomouckou radnici. 

Pak už jsme jen pozorovali hasiče při nácviku hašení požáru a zachraňování osob, 

včetně jednoho našeho spolužáka. Z Olomouce jsme si odváželi nezapomenutelné 

zážitky. 

 

Martina Demelová, kvarta 
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Příběh Osvobozeného divadla 
 

 

Jména Voskovec, Werich a Ježek se žákům sedmi tříd vyššího gymnázia navždy vtiskla 

do hlav díky vystoupení herců z Divadélka pro školy v Hradci Králové, kteří na naši 

školu zavítali už poněkolikáté, tentokrát s představením Příběh V+W. V něm nám 

předvedli ukázky z her Osvobozeného divadla. 

 

Jejich pestrý humor nenechal žádného človíčka chladným. Do svého vystoupení zapojili 

i obecenstvo. Rozšířili jsme si obzory nejen z dějin literatury, ale i o  nové fyzikální 

veličiny, např. cukatůra, napnelizmus. Nechyběly ani písně, například Píseň 

stoprocentních mužů. Viděli jsme opravdovou přípravu na popravu a též naprosto 

úchvatné vyznání lásky. 

Představení se, soudě podle rozesmátých tváří diváků, líbilo.  

 

Anna Konečná, Markéta Vyroubalová, kvinta 
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U6 – Úžasný svět techniky 
 

Kdybyste 30. 11. 2015 v 6:15 ráno procházeli kolem Alberta, nejspíš byste uviděli 

parkovat bílou dodávku a nasedat šest terciánů. Anebo taky ne, poněvadž byla tma 

jako v pytli a nezadržitelně lilo. Proto se soutěžící Kateřina Havlíčková, Zuzana 

Zahrádková, Kristýna Hrozová, Josef Antes a Vojtěch Vrzal společně se mnou, 

zplnomocněným dozorem a zpravodajem, nalodili ve vší rychlosti. A táta jedné 

z účastnic, pan Havlíček, stočil své auto směrem k Ostravě. 

Pršelo skoro celou cestu. Natáčení se mělo konat v budově interaktivní výstavy U6 

v Ostravě-Vítkovicích, kam jsme dorazili dokonce ještě před Českou televizí. Zavedli 

nás do učebny plné různobarevných sedacích pytlů, která nám posloužila jako šatna. 

Druhý tým to měl z Frýdlantu nad Ostravicí kousek, a tak přijel až po nás. Mohli jsme 

si tedy vybrat, zda chceme být Alfa, či Omega. Zvolili jsme si Omegu. 

Milá paní asistentka režie nám přidělila animátory a dala nám veškeré info, mimo jiné 

taky že budeme na všechno pořád jenom čekat. A taky že jo. Ale aspoň nám to zpestřil 

Ducháček, který k nám napochodoval, všem nám postupně podal ruku a nabídl, 

abychom mu tykali a oslovovali ho Karle. Komu se to poštěstí? 

Nevěděli jsme téma dnešního dílu, takže jsme byli jako na trní. Vyvodili jsme si to až 

po kvízu, ve kterém nám Pepa Antes vybojoval 4 body. Ducháček sice navrhoval, aby 

dostali deštník a seskočili z věže, ale nakonec zůstalo při starém. 

Téma bylo prales. Okamžitě jsme rozeslali esemesky, aby se paní učitelka podívala, kdo 

by tak mohl být v ponorce na hádání osobnosti. Darwin, Holub, Livingstone… Bylo to 

napínavé pátrání po informacích. 

Na druhou soutěž, ve které bylo úkolem vyměnit kolo od auta, jež se ztratilo v džungli, 

jsme vybrali Zuzku a Vojtu. Našim borcům se povedlo jako první vypáčit bednu, jenže 

pak popletli nářadí a už to bylo v háji. Skóre se ze 4 : 3 pro nás změnilo na 4 : 8 

pro Alfu. 

Následovalo hledání nápověd v katakombách. Po krátké poradě byla na tuto obtížnou 

misi vyslána Kika. Navlékli ji do bílého obleku, na helmu jí připevnili kameru a nechali 

ji napospas osudu. Našla jednu indicii a nezůstala zavřená, což lze považovat 

za relativní úspěch. 

Využití pro onu nápovědu na nás číhalo hned posléze. Úkol byl, postavit visutý most 

z jedné židle na druhou tak, aby přes něj co nejrychleji přejelo auto. Bohužel, motorek 

našeho autíčka na dálkové ovládání nebyl schopný utáhnout náročný výjezd do 

kopečka, jinak bychom byli zaručeně první. Ale ačkoli se kvůli rozporu ve výsledku 

skoro celá disciplína točila ještě jednou, Alfa měla navrch. Nakonec jsme se rozhodli, že 

to svedeme na materiál, jelikož nám pořád padaly špejle. 

Trochu jsme se z toho vzpamatovali na obědě. Měli jsme řízky s bramborovým salátem. 

A hned vzápětí jsme vyrazili na natáčení medailonku. Soutěžící si jeden po druhém 

sedli na kolo, jako že jedou pralesem. Největší problém byl ukočírovat bláznivé šlapky, 

které se točily tak rychle, že jim z toho nohy létaly na všechny strany. 

A už se jelo dál! Skóre pro oba týmy o bod poskočilo v Aréně mozků, ale rozdíl zůstal 

stejný. Větší změny jsme dosáhli hned poté. Z výšky tam viselo několik provazů, 

po kterých se oba rivalové měli dostat na druhou stranu, aniž by se dotkli nohou země. 
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I když Kačka nesoutěžila kvůli prstu, který si narazila v hodině tělocviku, tahle 

disciplína byla naše! 

Největší legrace byla, když se pan továrník pokoušel udělat na provazech rozštěp. A 

ještě větší než největší legrace byla, když se Ducháček přibelhal o holi jako důchodce. 

Továrník mu totiž dal vypít elixír z liány, kterou prý objevil v Africe a kterou tam 

domorodci používají jako omlazovací kúru. Účinek byl popravdě úplně opačný. 

Z Ducháčka se stal protivný šilhavý dědula! Tohle si žádalo rychlou nápravu, a proto 

jsme se fofrem přesunuli do laboratoře, kde Ducháček opět omládl a nás čekala další 

soutěž. Skončila 14 : 28 pro soupeře. 

A bylo to tady! Všemi obávaná ponorka, hádání osobnosti, ve kterou se proměnil pan 

továrník. V Kačku byly vkládány všechny naše zbývající naděje. Kdyby uhodla, 

všechno by se už definitivně obrátilo v náš prospěch a domů bychom odjížděli jako 

vítězové! Pořád si opakovala všechny potenciální osoby, se kterými by se tam mohla 

setkat. Jenže Josef Vágner, zakladatel prvního českého safari, nás opravdu nenapadl. 

Vypadal jako Charles Darwin, ale ten to bohužel nebyl. Ačkoli náš protivník taky 

neměl ponětí, kdo by to mohl být, jejich dosavadní skóre mluvilo za vše. Vyhráli 28 : 9. 

Ale aspoň jsme neskončili na nule. 

Domů jsme neodjížděli s prázdnou. Soutěžící si odváželi nová trička Omegy, čokoládu 

a fotku s Ducháčkem i továrníkem. Neprohráli jsme zas tak moc, přinejmenším to bylo 

napínavé až do konce. Berme to z té lepší stránky – mohli jsme odjet dřív, už kolem 

páté, ačkoli nám slibovali, že tam zkysneme až do osmi.  

V nejbližší době nás prosím nevyvolávejte, jsme totiž trošičku nahluchlí ze Zuzčina tak 

trochu přehnaně hlasitého povzbuzování  

 

Štěpánka Mikulíková, tercie 
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PLANETÁRIUM BRNO 
 

 

Dne 25. 9. 2015 se žáci prvního 

ročníku a kvinty, spolu 

s vybranými maturanty ze 

zeměpisu zúčastnili návštěvy 

Planetária v Brně. Nejprve jsme si 

prohlédli výstavu s názvem 

"Sluneční soustava". Sál 

exploratoria nabízí unikátní 

procházku fascinujícím příběhem 

Sluneční soustavy. Žáci se tak 

mohli seznámit s moderním 

pohledem na okolí naší planety. Součástí expozice je také řada interaktivních exponátů, 

díky kterým si žáci sami vyzkoušeli některé zákonitosti vesmíru. 

 

Poté jsme navštívili digitárium, kde jsme si díky sférické projekci prohlédli hvězdnou 

oblohu, naučili se orientovat v nejvýznamnějších souhvězdích a poznali jsme planety 

sluneční soustavy z blízka. Vydali jsme se na fantastickou cestu vesmírem díky pořadu 

Astronaut z dílny NSC creative, který nám ukázal složitou cestu výcviku astronauta 

před jeho startem do vesmíru, a přiblížil nám, jak těžký je pobyt na oběžné dráze. 
 

 

Mgr. Daniela Stonová  

: 
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Do Prahy za kulturou i zábavou 
 

 

Ve dnech 21.–23. 10. 2015 studenti maturitních ročníků navštívili Prahu. S průvodci 

jsme se prošli Josefovem a prohlédli si interiéry Národního divadla, obdivovali jsme 

nejvýznamnější pamětihodnosti, procházeli se křivolakými uličkami Starého Města i 

Malé Strany, prostě vychutnávali si atmosféru prosluněné podzimní Prahy.  

 

A nezapomněli jsme ani na současné umění – v pátek jsme v Tančícím domě navštívili 

výstavy Káji Saudka „18+“ a Bořka Šípka Out Of Limits. Hned ve středu jsme potkali 

spoustu slavných historických, filmových, hudebních, literárních i sportovních 

osobností v muzeu voskových figurín Grevin. A oba večery jsme za kulturou zavítali 

do divadel. Škoda, že exkurze netrvá déle. Dalo by se toho vidět mnohem víc! 

 

Mgr. Iveta Novotná 
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Pevnost poznání Olomouc 
 

Dne 25. 11. 2015 navštívili žáci primy interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání 

v Olomouci. Nejprve jsme si "pohráli" v expozici Rozum v hrsti. Následně jsme se 

zúčastnili dvou výukových programů s biologicko-geografickým zaměřením. Program 

v expozici Živá voda s názvem Svět pod vodní hladinou byl zaměřen na vodní 

živočichy a jejich adaptace v jednotlivých částech vodního toku. Pak jsme se přesunuli 

do místního planetária, kde jsme se zapojili do programu o sluneční soustavě. Vydali 

jsme se na jedinečnou cestu ze Země až ke  vzdáleným světům na okraji naší soustavy. 

Tento netradiční způsob výuky se nám všem velmi zalíbil a už nyní se těšíme na další 

návštěvu. 
 

 

Mgr. Daniela Stonová 
 

žáci naší primy...tak jak je vidí moucha:-) 
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Živá voda 

Svět pod vodní hladinou 

expozice Rozum v hrsti 
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Hydrobiologická exkurze 

 
Dne 20. dubna 2016 se žáci sekundy zúčastnili hydrobiologické exkurze v Hlubočkách 

nedaleko Olomouce. Exkurze probíhala na vodním toku řeky Bystřice. Žáci si 

vyzkoušeli  měření základních charakteristik vody v říčním proudu. Oxymetrem 

zjišťovali množství kyslíku rozpuštěného ve vodě, měřili pH, teplotu, konduktivitu atd. 

Srovnávali hodnoty naměřené při břehu a v proudnici a dedukovali, která zvířata 

budou obývat danou část vodního toku. Zlatým bodem byl odlov živých zvířat z řeky. 

Odlov si nadšeně vyzkoušeli všichni pomocí vodních sítí určených k lovu bentosu. 

Všichni jsme byli překvapeni, kolik života řeka ukrývá, včetně vzácných druhů. 

Největší pozornost vzbuzovali čtyři raci říční, které se podařilo našim studentům chytit 

hned u břehu. Poté, co jsme se naučili zvířata poznávat, jsme je, včetně raků, vrátili zpět 

do vody! 

 

Mgr. Daniela Stonová 
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Němečtí studenti v Uničově 
 

V týdnu od 5. do 10. října navštívili naše město muzikanti z gymnázia v německém 

Laichingenu. Výměnný pobyt probíhá již několik let pod taktovkou paní profesorky 

Zuzany Loutocké, která za celý projekt každoročně přebírá odpovědnost. A jelikož loni 

hostily naše studenty německé rodiny, byla letos řada na uničovských hostitelích.  

Program byl opravdu pestrý. Po příjezdu do Uničova hosty sice čekala už jen večeře 

v rodinách, ale hned v úterý ráno se vydali do Brna. Zde navštívili hrad Špilberk, 

zábavní vědecký park VIDA! a nenechali si ujít ani nákupy v místním obchodním 

centru Vaňkovka. Výlet je natolik unavil, že se po příjezdu zpět zase jen navečeřeli a 

vyčerpaně padli do postelí.  

Hned ve středu ráno je totiž na radnici čekal uničovský starosta pan Dalibor Horák, aby 

je v našem městě přivítal. Poté si studenti z Německa jeli prohlédnout další významné 

moravské město Olomouc, kde si prošli historické centrum a podívali se i do krásné 

baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.  

Po dvou náročných dnech byl čtvrtek klidnější – ráno se naši hosté podívali na 

hasičskou stanici, do výuky na naší škole a následovalo rodinné odpoledne. Všichni 

zúčastnění si odpočinuli, ať už více či méně aktivně, a nabrali síly na vrchol celého 

pobytu, tedy společný koncert studentů českého i německého gymnázia. Ten proběhl 

9. října 2015 v 17:00 hodin v koncertní síni a představili se zde jak orchestry obou škol, 

tak i šikovní sólisté. A protože se vše podařilo na výbornou a během celého pobytu 

nenastal žádný „průšvih“, mohli si zajít všichni společně do restaurace, kde si každý 

dal za odměnu něco dobrého a naposled si studenti navzájem popovídali o celém 

pobytu.  

Když v pátek ráno nastoupili hosté do autobusu, byli všichni přítomní trochu dojati a 

doufali, že se s novými kamarády ještě někdy uvidí, a to nejlépe příští rok 

v partnerském městě Laichingenu. Pro všechny to byla dobrá zkušenost a za uničovské 

studenty děkuji hlavně naší profesorce Loutocké, bez které by se tato výměna nekonala.  

 

Barbora Kallerová, septima 
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Další kurz angličtiny na Gymnáziu Uničov 
 

V týdnu 13.–17. 6. 2016 již v pořadí čtvrtá skupina 20 studentů absolvovala kurz 

angličtiny, který jsme uspořádali společně s agenturou TalkTalk. Tato společnost se 

specializuje na konverzační kurzy vysoké kvality pod vedením zkušených zahraničních 

odborníků. Největší výhodou je, že vyučující - rodilí mluvčí - přijedou přímo do školy, 

kde se studentům věnují 6 hodin denně. Lektor John Collett z Velké Británie i tentokrát 

hodnotil celý průběh kurzu jako velmi uspokojivý a s úrovní angličtiny našich studentů 

byl nadmíru spokojen.  

 

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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Majáles v moderním duchu 
 

 

Další ročník Majálesu Gymnázia Uničov skončil a myslím, že ho právem můžeme 

označit jako velmi vydařený. A to nejen díky příjemnému slunečnému počasí, které 

přilákalo množství diváků, ale i díky inovaci, o kterou se postarali studenti septimy a 

3.A. Tradiční kočár nahradili kabrioletem a cadillacem, sami se pak představili coby 

slavná královská firma GYMUN - ROYAL STUDENTS‘ COMPANY, kterou založili 

jako úspěšní absolventi gymnázia.  

Ostatní třídy jsme mohli sledovat v jejich „vysněném“ povolání, takže na scénu 

postupně přitančili doktoři, zahradníci s hrobaři, uklízečky, policisté, kuchaři, kominíci, 

herci a sportovci. Management firmy, tedy ředitel (student 3.A Andrii Protsyshyn) 

s manželkou a dvěma bodyguardy měli opravdu těžký úkol, aby vybrali tři nejlepší. 

Nakonec se dohodli a nabídli místo ve své firmě zahradníkům a hrobařům ze sekundy, 

kuchařům z kvinty a kominíkům ze sexty, kteří získali sladkou odměnu v podobě 

dortu.     

K vydařené atmosféře zajisté přispělo i úvodní vystoupení taneční skupiny Zumba 

s Gibi, kterou vede naše studentka Gabriela Procházková a tzv. dogdancing neboli 

tanec se psem v podání Nikoly Šemberové a jejího šikovného svěřence. Posledním 

bodem programu byl závěrečný společný tanec tzv. Flash mob, kdy diváci mohly 

pocítit obrovské nadšení všech studentů, kteří se umí spojit a dokázat, že nejen školou 

živ je člověk.      

Na závěr bych ještě ráda poděkovala všem sponzorům, bez kterých by se náš Majáles 

neobešel. A to především městu Uničov mimo jiné i za velmi kvalitní spolupráci, SRPŠ 

gymnázia, dále pak Pekařství Vašíček, Melitesu Medlov, Fotoateliéru Frolichová, paní 

Květoslavě Muckové a Janě Martinovské za skvělé dorty pro vítěze a rovněž i všem 

studentům gymnázia, kteří svými těžce vydobytými korunkami také přispěli 

do společné kasičky. 

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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Ukázky studentské literární tvorby 
 

 

V poušti 
 
„Já jsem vůdce karavany,“ prohlásil černooký vousáč. „Jsem vládcem nad životem a smrtí 

každého, koho vedu. Poušť je totiž jako rozmarná žena a muži z ní mohou zešílet.“ 

Karavana čítala asi dvě stě osob a dvojnásob zvířat. Byly v ní i ženy a děti a větší počet mužů 

ozbrojených meči a puškami. 

Helena hlasitě polkla a nervózně se otočila ke svému společníku, hnědookému 

vysokému čtyřicátníkovi, jehož bradu pokrývalo tmavé strniště. „Takhle jsem si to 

nepředstavovala, Karle!“ vzlykla a svýma modrýma očima na karavanu nedůvěřivě 

zahlížela. „Ale no tak, bude to dobrodrůžo,“ odbyl ji muž s nadšeným leskem v očích a 

nadzvedl si svůj žlutý klobouček, aby si otřel svou zpocenou pleš. „Já nevím…,“ 

Helena ještě chtěla odporovat, ale všimla si upřeného pohledu vůdce karavany, otřásla 

se a schovala se za Karlova záda. 

Černooký muž, sám zahalen v chladivém dlouhém oděvu ze lněného plátna, si 

s nečitelným výrazem změřil Helenino upnuté růžové tílko, minišortky a sandále. Pak 

mu pohled sklouzl na druhého turistu. Ta žena se mu nijak zvlášť nelíbila, ale Karel ho 

vyloženě dráždil. Jeho maskáčové kraťasy, na hubeném krku dalekohled a ty tlusté 

brýle na nose… 

„Turisti,“ odfrkl si: „V poušti by nepřežili ani den. Tak chcete jet, nebo ne?“ Muž 

zakřičel „ano“ přesně ve chvíli, kdy žena zapištěla „ne“. „Jdu zpátky do hotelu,“ 

rozhodla se Helena. „Budeš litovat,“ snažil se ji ještě plešatý nalákat, ale nebylo mu to 

nic platné. Pokrčil tedy odevzdaně rameny a vydal se za vůdcem karavany. S pomocí 

pár bojovníků se vyškrábal na jednoho z velbloudů, a když si byli jisti, že z něj zase 

nespadne, vydali se na cestu. 

Karel, celý bez sebe z krás pouště, pobídl svého velblouda a dohnal dále jedoucího 

zachmuřeného vousáče. „V kolik tady zapadá slunce? Jak dlouho vydrží průměrný 

velbloud bez vody? Tohle sedlo je ručně vyráběné?“ začal ho zasypávat otázkami. 

Tázaný nespustil oči z okolní krajiny a nadšeného turistu okázale ignoroval. „Ó, to je 

nádherný pásek! Z čeho je, mistře beduíne? Z hadí kůže?“  „Neříkejte mi mistře 

beduíne! A já žádný pásek…“ 

Černovous si náhle uvědomil, co ten jeho „pásek“ vlastně je, a začal sebou ze všech sil 

házet, aby ho setřásl. „Chřestýš! Chřestýš!“ řve jako o život, až mu hlas šokem 

přeskakuje. Tohle není legrace! Štíhlé hadí tělo mizí v záhybech bílé látky, k vůdcovu 

nezměrnému zděšení. Ozbrojení muži pobíhají kolem, ale nevědí si rady, jak svému 

veliteli pomoci. Karel to vše sleduje z blízkosti, oči vytřeštěné a ústa otevřená dokořán. 

„Á, leze mi po nahé kůži, jsem mrtev!“ běduje chudák a všelijak se mele. Jeho 

velblouda náhlý rozruch splaší, prudce vrazí do toho Karlova, turista se 

s překvapeným výkřikem svalí na panikařícího fousáče a oba zmizí na zemi v oblaku 

prachu a písku. 

… 

„Kájo? Kájo!“ z bezvědomí plešatého muže probudil až Helenin starostlivý hlas. „C-Co 

se stalo?“ zachraplal. „Přivezli tě a opěvovali jako hrdinu,“ rozplývala se žena hrdě: 
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„Prý jsi zachránil vůdce karavany před nebezpečným hadem!“ „Ano? Chci říct… Ano, 

to je pravda!“ vypjal její společník hruď. „Prý jsi se k němu obětavě vrhnul a toho 

chřestýše zamáčkl!“ „No jo, Heleno, to jsem celý já. Hrdina.“ „Ach, teď lituju, že jsem 

nejela taky,“ posteskla si modrooká a svého hrdinu dojatě otírala navlhčenou žíňkou. 

 
 

Berenika Stloukalová, kvinta 
 
 
 
 

Limeriky  

 
Byl jeden dědeček z New Yorku, 

vytáhl králíka z klobouku. 

Taky tam měl žabičku, 

zelenou jak travičku, 

ten kouzelný dědeček z New Yorku. 

 

Byla jedna holka z Londýna, 

byla to pravá blondýna. 

Ve sklepě měla myši, 

to vám tady a teď píši, 

ta blondýna z Londýna. 

 

Ondřej Klaban, prima 

 

 

Byla jedna tetka z Luny, 

co vážívala nejméně tři tuny. 

Když ráno jela do práce do fabriky, 

zakopla o svoje pozadí veliký. 

A tak končí příběh tetky z Luny. 

 

Pavla Berková, prima 

 

 

Koníčkem naší mámy, 

je psát lékařské zprávy. 

Když ji z toho chytne depka,  

čekám, že ji klepne pepka. 

A když je nejhůře, 

mámě shopping pomůže. 

 

Daniela Dorušáková, prima 

 

Znám jednu babičku ze Žerotína, 

která vůbec nebyla líná. 

Pracovala převelice, 

až jí selhaly plíce, 

když na konci ulice 

naháněla slepice. 

Ta naše babička za Žerotína.  

 

Klaudie Lýsková, prima 

 

Jednou jeden malý pán, 

seděl na lavičce sám. 

Spadl na něj slimák z hůry, 

rozehnal mu všechny chmury.  

Najednou už nebyl sám,  

na lavičce malý pán. 

Se slimákem sedí spolu, 

popíjejí přitom kolu. 

Jednou jeden malý pán, 

Už neseděl na lavičce sám. 

 

Anežka Hračová, prima 

 

Mámin strýček Příhoda 

nos má červený jak jahoda. 

Dlouhé nohy, velké uši, 

vážně mu to velmi sluší. 

To je strýček Příhoda. 

 

Michaela Zmrzlá, prima 
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Samozřejmost bezpečné svobody internetu  

Jsme děti přelomu tisíciletí. Mnohé se od doby  prvních velkých myslitelů změnilo, 

posunulo jistým směrem, nelze však s jistotou prohlásit, že vpřed. Totiž jediné, co se 

nemění, je člověk a jeho podstata. Každý nový lidstvu prospěšný vynález s sebou nese i 

další nové způsoby, jak páchat zlo. Vývoj důmyslnosti lidské mysli dělá člověka 

chápavějším a bystřejším, nemění však lidské chování k lepšímu, nýbrž rozvíjí 

schopnost vymýšlet omluvy pro jeho sobeckost. A proto ani život ve 21. století není 

dokonalý. 

 

Vynálezy posledních desetiletí nám přinesly možnosti kontaktu a sdílení myšlenek 

s celým světem, s miliony různorodých lidských bytostí, téměř globální soužití. 

Sofistikovanost těchto systémů vytvořila nový svět – virtuální sociální síť. A protože 

lidská mysl vždy toužila objevovat vše nové, tento technický experiment snadno dosáhl 

globální velikosti. Pro člověka mladého, ztraceného v absurdnosti dnešní 

komplikované doby, s bezprostředním dojmem jedinečnosti svého já a svých pocitů, je 

to otevřená možnost svobodného úniku. Tam, ukryty v dokonalejším, avšak 

neplnohodnotném světě, tyto bytosti reprezentují své dokonalejší, avšak neúplná já - 

masky. Je to svět, kde je mnohem jednodušší žít. Naprosto svobodný a přitom 

bezpečný, neboť virtuální já jsou dokonalou identitou, pouze takovou, jakou ji uprchlík 

sám vytvoří.  

 

Taková identita ale nesmí být příliš vlastní, musí být dokonalá, každý den je hodnocena 

dalšími dokonalými identitami se samozřejmě dokonalými názory a postoji. A dnes už 

se tomu nedá vyhnout. Nelze tento svět prostě ignorovat. Strach z ještě většího 

odloučení a slabost způsobená zmateností mladé mysli to většině nedovolí. Koho 

z toho ale chceme vinit? Jalové mládí maximálně přesvědčené o správnosti svého 

jednání nebo snad tvůrce této virtuální reality?  

 

Pojmy svoboda a bezpečí se vylučují. A místo bytostné dokonalosti lidé přede všemi 

odhalují své naivně vypadající primitivní pózy. Když si uvědomíme, že se tento falešný 

svět prolíná s tím opravdovým, zjistíme, že jsme ještě zranitelnější. Je to jako stát před 

davy a ukazovat jim své slabé stránky, svá zranitelná místa. Jako nastavovat hruď 

hlavním všech, co mají pistoli zrovna nabitou. Hrdě, abychom zakryli strach a 

ztracenost. Nesmíme se divit, že se někdo snadno chopí příležitosti. V lidské 

společnosti je sobeckost přirozená a egoismus považován za ctnost potřebnou k přežití. 

Například pokora, skromnost, nebo i cudnost jsou dnes slova téměř sprostá, a člověk 

jimi „postižený“ musí minimálně trpět komplexem méněcennosti. Pokud neustále 

všem neukazujete svůj životní postoj a nevyřváváte svá přesvědčení, jste určitě 

slabomyslní. Ale co když někdo vystřelí? 

 

Člověk je člověku vlkem i dnes a rány získané v tomto virtuálním životě můžou být 

mnohem reálnější, než si dokážeme představit. Opravdu víme, kdo je pod maskou? 

Stačí nám vědět, že člověk. A když víme, jak je lidskost nebezpečná, proč se stále ještě 
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divíme tomu, že se kriminalita velice snadno rozrůstá i zde? Jakou šanci má proti 

zlodějům odemčený dům? Odhalená hruď proti střele? Nedrážděme hada bosou nohou 

a nepokoušejme svoje štěstí zbytečně, z rozmaru. Nehledejme příčiny neštěstí v nutném 

zlu, ale v nás. Otázka nikdy nezní proč já, otázka zní, proč ne já? Dokud jsme svobodní, 

nebezpečí tu vždy bude a je jen na nás, jak se k němu postavíme.  

 

 

Kateřina Géblová, 4.A 

(zveřejněno v MF DNES v projektu Studenti čtou a píší noviny) 
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Balada o sociální síti 
 

K přístroji kráčí člověk mladý, 

zatím však nemá temné spády. 

Po chvíli obrazovka svítí, 

hurá! Připojil jsem se k síti. 

 

Klik! Klik! Vyskočí na mne stránka, 

o které mi povídala Hanka. 

Neznaje nebezpečí sociálních sítí, 

k neštěstí svému se chlapec řítí. 

 

Postupně přibývá přátel i lajků, 

všechno je OK a taky v cajku. 

Den co den pospíchá za žroutem času  

neschopen vnímat okolní krásu. 

 

Stranou jde rodina, ale i škola, 

když obrazovka magická volá. 

Fotka sem, fotka tam. 

Kolik přátel já už mám? 

 

Desítky, stovky, tisíce, 

ubývají jeho měsíce. 

Nepřátelé se známou tváří 

nechápou nic a jsou tak staří. 

 

Blíží se k přístroji otcovská ruka, 

která za kabely teď zlostně cuká. 

Následuje velké hubování. 

Ten kluk je samé četování! 

 

Přichází spása. Přítel mu ukáže, 

co všechno iphon dokáže. 

Nevydělá na něj poctivou prací, 

a tak se drahé věci doma ztrácí. 

 

Nezmohou nic rodičů slzy, 

černá mračna přijdou as brzy. 

Sociální síť, ta dálnice do pekla, 

slovo své poslední ještě neřekla … 

 

Daniel Staník, 1.A 
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Gympl roku 2016 – 2. místo 
 

Hlasování Gympl Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České 

republice, jak se jim na jejich gymnáziu studuje nebo studovalo. Pořadatelem ankety je 

Asociace studentů a absolventů ve spolupráci s McDonald’s Česká republika. 

 

Impulsem ke vzniku projektu GymplRoku.cz byly již v roce 2011 žebříčky českých 

médií, které srovnávaly různé školy v ČR podle různých kritérií. 

 

Podstatné kritérium, které všem těmto žebříčkům chybělo a stále chybí, je pohled 

studenta či absolventa na svoji školu. Tento pohled studenta či absolventa je podle 

organizátorů projektu zásadní a vypovídá o kvalitě školy více, než například citace 

v odborných časopisech či počet zahraničních studentů (jakkoliv tato kritéria také 

považujeme za důležitá). 

 

Posouzení kvality školy z pohledu studentů a absolventů je i kritérium, podle kterého 

by se měli řídit budoucí studenti středních škol, nyní studenti základních škol. Těm 

chce projekt pomoci v jejich rozhodování, na jakou školu se přihlásit. 

 

Gymnázium Uničov získalo v ročníku 2016 druhé místo v Olomouckém kraji. 
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Seznam žáků ve školním roce 2015/2016 
 

 

Třída:   1.A 

Třídní učitel:  Mgr. Lubomír Balcárek 

Vojtěch Bednář 

Marie Hinzová 

Sarah Hyprová 

Kateřina Chovanová 

Jan Chytil 

Zdeněk König 

Iryna Kononěnko 

Ondřej Kopeček 

Nela Koubská 

Barbora Mrtvá 

  

  

Liubomyr Semylit 

Vita Semylit 

Alina Shumylo 

Jan Schulz 

Klára Smolíková 

Daniel Staník 

Jevdokija Stepanyšyna 

Marie Uvízlová 

Marek Vincour 

Adéla Kallerová 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

Třída:   2.A 

Třídní učitel:  Mgr. Hana Slavíková 

Adéla Axmannová 

Michaela Bajerová 

Eliška Bazalková 

Dominik Bene 

Olha Boichenko 

Monika Brachtlová 

Ivana Burdová 

Nikola Dopitová 

Veronika Dušková 

Kristýna Frantová 

Jakub Hederer 

Roman Kobylka 

  

Kamila Komárková 

Adéla Navrátilová 

Dominika Nesétová 

Michaela Nesrstová 

Klára Nováková 

Anna Sedláčková 

Jakub Schenk 

Soňa Stránská 

Tereza  Votavová 
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Třída:   3.A 

Třídní učitel:  Mgr. Aleš Langer 

Denisa Balatková 

Jana Bartoňková 

Ondřej Hammer 

Viktorie Horanská 

Martina Jamborová 

Hana Jarošová 

Aneta Jenáčková 

Lucie Kašparová 

Jakub Kramar 

Dominika Machalová 

Karla Mikulová 

  

  

Martin Mucka 

Markéta Ospálková 

Lucie Polášková 

Andrii Protsyshyn 

Filip Pudil 

Vladislava Purová 

Stanislav  Šimek 

Svitlana Tkač 

Veronika Vojáčková 

Jakub Výkruta 

Tereza Novosadová 

Martina Švecová 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Třída:   4.A 

Třídní:   Mgr. Iveta Novotná   

Zdeněk Bartoněk 

Nina Boichenko 

Maksym Bortnykov 

Anna Gáliková 

Kateřina Géblová 

Anna Havlíčková 

Michaela  Hübnerová 

Alina Jurcanu 

Jiří Kamler 

Žaneta  Klementová 

Eva Navrátilová 

  

 

 

 

 

Veronika Nguyenová 

Gabriela Procházková 

Kamila Semeňáková 

Olena Shtotska 

Jana Šlosarová 

Nikola Tejkalová 

Petra  Kantorová 

Jiří  Šincl 

Kateřina Veselá 

Jan Panský 
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Třída:   Prima 

Třídní učitel:  Mgr. Daniela Stonová 

Pavla Berková 

Filip Bräuer 

Daniela Dorušáková 

Kristýna Hofmanová 

Anežka Hračová 

Ondřej Klaban 

Klára Kotlánová 

Petr Kovář 

Radim Krejčí 

Michaela Kuxová 

František Loutocký 

Klaudie Lýsková 

Sára Martínková 

Matyáš Melovský 

Michal Mencl 

  
 

 
 

Šimon Michalik 

Antonín Mikulík 

Dalibor Očenášek 

Viktorie Orságová 

Michaela Pavlů 

Matyáš Pik 

Matěj Přibyl 

Romana Ryšavá 

Markéta Sovová 

Eliška Šulhanová 

Barbora Ungrová 

Klára Urbášková 

Ondřej Vomáčka 

Michaela Zmrzlá 

  

  
 

 

 

 

Třída:   Sekunda 

Třídní učitel:  Mgr. et Mgr. Jana Zorková 

Martin Bajaník 

Martina Benešová 

Jiří Burda 

Dagmar Cinegrová 

Michaela Červená 

Jiří Fibigr 

Ida Havránková 

Eliška Králová 

Marek Kršek 

Stanislav Kunst 

Kateřina Olbertová 

Matyáš Ondráček 

Eliška Petrová 

  

  

  
 

 
 

Adam Polách 

Maxián Přikryl 

Štěpán Ptáčník 

Michaela Rotreklová 

Kateřina Schenková 

Klára Smyčková 

Julie Šinclová 

Adéla Šotolová 

Michaela Trundová 

Cyril Zdražil 
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Třída:   Tercie 

Třídní:   Mgr. Martina Poláchová 

  

Josef Antes 

Jan Bárta 

Nikola Bednářová 

Pavel Fröml 

Simona Gáborová 

Denisa Hamplová 

Kateřina Havlíčková 

Jakub Hladiš 

Kristýna Hrozová 

Pavel Chlup 

Natálie Jakešová 

Martina Kovářová 

Štěpánka Mikulíková 

  

  
 

  

Bára Nasswettrová 

Anita Rusínová 

Dominik Rykala 

Jakub Salaj 

Kateřina Smrčková 

Robin Stloukal 

Adéla Urbánková 

Vojtěch Vrzal 

Zuzana Zahrádková 

Agáta Zvonečková 

  

  

  

  

 

 

 

 

Třída:   Kvarta 

Třídní:  RNDr. Zuzana Kopečná Voglová 

  

Lucie Axmanová 

Libor Cinegr 

Martina Demelová 

Matyáš Dittrich 

Petra Gajdošíková 

Filip Habáň 

Kvido Hron 

Sibyla Kallerová 

Tomáš Klaban 

Nikola Kobzová 

Pavel Konupka 

Eliška Mádrová 

Karolína Melovská 

Natálie Michalíková 

Martina Niklová 
 

  

Markéta Opichalová 

Jan Poštulka 

Roman Puda 

Martina Rybová 

Kateřina Sochová 

Julie Šenková 

Hana Šlosarová 

Žofie Vitešníková 

Tereza Vorlová 

Žofie Zdražilová 

Eva Zouharová 
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Třída:   Kvinta 

Třídní učitel:  Mgr. Miroslav Komsa 

Petr Bahounek 

Jan Čekel 

Štěpán Červený 

Barbora Doubravová 

Šárka Dvořáčková 

Hana Heřmanovská 

Dominika Hornová 

Martina Jelínková 

Jan Jirák 

Anna Konečná 

Tomáš Kršek 

Lukáš Lollek 

Zdeněk Marčon 

Jakub Michalik 

Tereza Pavlů 

  
 

Matěj - František Radil 

Iva Smejkalová 

Marie Sobalová 

Barbora Starostová 

Viktorie Stavařová 

Berenika Stloukalová 

Lukáš Štencl 

Anna Trávníčková 

Josef Veselík 

Markéta Vyroubalová 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

Třída:   Sexta 

Třídní učitel:  Mgr. Gabriela Strašilová 

Markéta Bednářová 

Lenka Dlouhá 

Rostislav Drábek 

Marie Gonšenicová 

Hugo Hron 

Kryštof Jarolím 

Barbora Kratochvílová 

Karolína Malíková 

Vendula Navrátilová 

Jana Ondrášková 

Klára Opichalová 

  

  

  
  

  
 

Michaela Orságová 

Kateřina Poštulková 

Jitka Šromová 

Pavel Švéda 

Natálie Tylšarová 

Jana Válková 

Eliška Vašíčková 

Tomáš Výkruta 

Tomáš Weigel 

Anna Wrnatová 

Alžběta Zdražilová 
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Třída:   Septima 

Třídní učitel:  Ing. Hana Menclová 

Andrea Balcárková 

Oldřich Bittner 

Klára Čechová 

Daniel Čikl 

Martin Holínek 

Karolína Ivanecká 

Barbora Kallerová 

Brian Knápek 

Merlin Knápek 

Martin Konrád 

Štěpán Kořalka 

Gabriela Kořalková 

Jan Langr 

Vladimír M. Mohapl 

  

  
 

Kristýna Perná 

Patrik Piska 

Patrik Polách 

Tereza Poštulková 

Lukáš Spurný 

Lucie Suchá 

Nikola Šemberová 

Nikola Šimčíková 

Dominika Šmoldasová 

Karolína Špičková 

Eva Veselíková 

Markéta Zouharová 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

Třída:   Oktáva 

Třídní učitel:  Mgr. Radim Chmelík, Ph.D. 

Jan  Bartoněk 

Adam  Bubeník 

Michaela  Cinegrová 

Jiří  Dorušák 

Marek  Hübner 

Lucie  Husičková 

Jiří  Knob 

Michaela  Koutná 

Veronika  Králová 

Karel  Kramář 

František  Kučera 

Jan  Kunst 

Michaela  Ledrová 

Vlastimil  Mílek 

Kamil  Mráz 

Michal  Muzikant 
 

Františka  Orságová 

Patrik  Pastorek 

Jitka  Přivřelová 

Kristýna  Romancová 

Dominik  Rössl 

Tomáš  Siřinek 

Jan  Spurný 

Radek  Strašil 

Gabriela  Strašilová 

Monika  Šenková 

Šárka  Šenková 

Karel  Šotola 

Ondřej  Vachutka 
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Sponzoři plesu Gymnázia Uničov 2016 
 
 

1. SRPŠ při Gymnáziu Uničov 

2. Lingua Olomouc 

3. Agel Prostějov 

4. Zámek Lednice 

5. Gynap Uničov 

6. Auto Linax 

7. Sklenářství Müller 

8. Shell 

9. Lékárna U Polikliniky Litovel 

10.  Lékárna Relax Uničov 

11.  Obec Šumvald 

12.  Pohybové studio Elle 

13.  Drogerie Krestýn (Šumvald) 

14.  Stáj Viorica 

15.  Výroba klíčů Wiedermann 

16.  Čokoládovna Troubelice 

17.  Vida centrum Brno 

18.  Zdravotnické potřeby 

19.  Salon Vega 

20.  U Radnice 

21.  Kavárna Mozart 

22.  Ardon 

23.  Laser Arena Olomouc 

24.  Davon Uničov 

25.  Oplatex 

26.  Tekro 

27.  Lidové noviny 

28.  Taxi Zoro 

29.  Adriana Litovel 

30.  Cukrovar Litovel 

31.  KDZ Vizovice 

32.  Melites Medlov 

33.  Bartoněk Jan 

34.  Bartoněk Zdeněk 

35.  Boichenko Nina 

36.  Bortnykov Maksym 

37.  Bubeník Adam 
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38.  Cinegrová Michaela 

39.  Dorušák Jiří 

40.  Gáliková Anna 

41.  Géblová Kateřina 

42.  Hübner Marek 

43.  Hübnerová Michaela 

44.  Husičková Lucie 

45.  Jurcanu Alina 

46.  Kamler Jiří 

47.  Knob Jiří 

48.  Koutná Michaela 

49.  Kožoušková Simona 

50.  Kučera František 

51.  Kunst Jan 

52.  Navrátilová Eva 

53.  Nguyenová Veronika 

54.  Paní Zuzaňáková 

55.  Panský Jan 

56.  Pastorek Patrik 

57.  Procházková Gabriela 

58.  Romancová Kristýna 

59.  Rössl Dominik 

60.  Shtotská Olena 

61.  Siřínek Tomáš 

62.  Spurný Jan 

63.  Šenková Šárka 

64.  Šlosarová Jana 

65.  Tejkalová Nikola 

66.  Vachutka Ondřej 

67.  Veselá Kateřina 

 
 

 

 


