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3. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 

Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 19. 9. 2018. 

 

 

 

 

© Gymnázium, Uničov, 2018 
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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:      585 081 111 

 

Fax:      585 081 115 

 

E-mail:      gym.unicov@gymun.cz 

 

www stránky:    www.gymun.cz 

 

IČO:      00601756 

 

IZO:      000601756 



 

 

8 

 

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. 2018): 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: 

Mgr. Vladimíra Piková, předsedkyně 

Mgr. Zuzana Doubravová 

 

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 2017/2018 
 

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. 9 platné od 1. 9. 2017) 

 

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

osmiletého gymnázia platného od 1. 9. 2009 (ve znění aktualizace č. 7 platné od 1. 9. 

2017) 

 

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. 7 platné od 1. 9. 2017) 

 

 

 

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 

 

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

            Základy ekonomie, Dějepisný seminář,

               Deskriptivní geometrie  

              

 

              

            

 

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

               Seminář z chemie, Společenskovědní 

               seminář, Anglická konverzace,  

               Německá konverzace 

 

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

            Základy ekonomie, Dějepisný seminář,

               Deskriptivní geometrie  

              

    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 2017/2018 nebyly vyučovány žádné nepovinné předměty. 

 

 

 

 

 

 

Přehled nabízených zájmových aktivit: 

 

Zábavná matematika 

Robotické programování 

Český jazyk pro cizince 

Sportovní hry 
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Učební plán 2017/2018 
 

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

Čj 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Aj 4 4 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4 

Cj 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

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

D 2 2 2 2 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 2 2+1/2 2 2 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 

                          

VP1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 

VP2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 

VP3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

                          

                          

Celkem 28 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 3.A   

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

5 Du Mgr. Luděk Ducháč ZSV – D   

6 Ho Mgr. Petra  Hornišerová Čj – Nj I. výchovný poradce 

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

8 Ko Mgr. Miroslav Komsa F – IVT VII. předseda PK F 

9 Kr Mgr. Světlana Kropáčová Čj – Aj    

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

správce sítě 

11 Lg Mgr. Aleš Langer Čj – D  předseda PK D 

12 La Mgr.  Kamila Langerová Čj - Aj   

13 Lt Mgr. Zuzana Loutocká Hv - Nj – Rj   předseda PK Nj+Rj 

14 M Ing. Hana Menclová ZE – Aj   předseda PK AJ 

15 No Mgr. Iveta Novotná Čj – Fj II.  

16 Op Mgr. Renáta Opichalová Bi – Ch 2.A předseda PK Ch 

17 Po Mgr. Martina Poláchová Bi – Tv V.  

18 Sk Mgr. Blanka Skácelová Bi – Z III. koordinátor EVVO 

19 Sl Mgr. Hana Slavíková Aj – Čj 4.A  

20 St Mgr. Helena Staruchová Aj - F – Ch 1.A  

21 Sš Mgr. Gabriela Strašilová Bi - Z – Rj VIII. předseda PK Bi + Z 

22 T Mgr. Karel Tesař M – F   do 31. 12. 2017 

23 Vš Mgr. Eva Vašíčková Tv IV.  předseda PK Tv  

24 Vg RNDr. Zuzana 
Kopečná 

Voglová 
M – F VI. předseda PK M 

25 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. Otto Lisa školník-údržbář 1 

5. Anna Orságová  uklízečka  1 

6. Milada Pospíšilová  uklízečka  1 

7. Karla Hybrantová uklízečka 1 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
ve školním roce 2017/2018 

 

Přehled akcí DVPP: 

 

Datum Pořadatel Jméno Téma 

2017/2018 PdF UP Olomouc  

Hornišerová 

Petra Mgr.  

Studium pro výchovné 

poradce 

28.03.2018 Descartes Svratouch 

Skácelová 

Blanka Mgr. Bakterie kolem nás 

08.02.2018 PARIS Karviná 

Slezák Vladimír 

RNDr., Ph.D. 

Odměňování pracovníků 

školství v roce 2018 

31.05.2018 PARIS Karviná 

Riedl Roman 

Mgr. 

Vybrané problémy z aplikace 

právních předpisů v oblasti 

řízení školství 2018 

13.03.2018 Descartes Svratouch 

Loutocká 

Zuzana Mgr. Internet und Landeskunde 

21.03.2018 Descartes Svratouch 

Opichalová 

Renáta Mgr. 

Výpočty koncentrací, jejich 

vzájemné přepočty a 

smíchávání látek 

06.04.2018 KEV z.s., Praha 

Skácelová 

Blanka Mgr. 

IX. Setkání koordinátorů 

environmentální výchovy OK 

 

 

 

Celkové náklady na DVPP ve školním roce 2017/2018 činily 20 731 Kč. 
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Hospodaření školy 
 

 

Na podzim roku 2017 byly předány do užívání investiční akce Olomouckého kraje: 

- Kotelna - celkové náklady na realizaci 4.405.077,- Kč. 

- Vzduchotechnika a vytápění tělocvičny - náklady na realizaci 6.421.267,- Kč.  

Hospodaření bylo zaměřeno na efektivní využití svěřených finančních prostředků pro 

zkvalitnění výuky, nákup učebnic pro studenty nižšího gymnázia. Dále bylo provedeno 

odstranění nevyhovujícího osvětlení ve třídách a uskutečnila se oprava plotu před 

budovou školy.  V doplňkové činnosti byl vytvořen zisk k posílení hlavní činnosti 

v budoucím období. Peněžní fondy jsou finančně pokryty. 

 

Hospodaření má v posledních letech ustálený charakter. 

 

 

Náklady na školní rok 2017/2018 

 

Náklad 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017 1. 1. 2018 – 31. 08. 2018 

Energie 246.184 Kč 319.238 Kč 

Opravy a udržování 7.974 Kč 384.066 Kč 

Cestovné 39.071 Kč 27.765 Kč 

Služby 229.378 Kč 419.818 Kč 

Mzdové náklady                    3.681.514 Kč 7.529.898 Kč 

Zákonné sociální pojištění 1.256.998 Kč 2.521.627 Kč 

Pojištění  24.854 Kč 24.678 Kč 

FKSP 73.612 Kč 145.760 Kč 

Zákonné sociální náklady 66.194 Kč 131.933 Kč 

Odpisy 312.528 Kč 306.146 Kč 

Pořízení DHDM 218.059 Kč 101.341 Kč 

Materiál a učebnice 182.035 Kč 187.175 Kč 

Celkem náklady 6.338.000 Kč 12.099.000 Kč 

 

Všechny přidělené prostředky byly vyčerpány, a to v souladu se závaznými ukazateli.  
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Časový plán školního roku 2017/2018 
 
 

Září 

4. 9. 8:10 zahájení školního roku všichni 

8. 9.  školní výlet III. (den výletu navíc, výhra) Sk, Sš 

11. 9.  osvobození a úlevy z TV, ZPS  

11. 9. 8:00 ústní maturitní zkoušky – podzimní termín (uč. 13) Sz 

12. 9. 14:15 burza učebnic (uč. 7) Sz 

11.-15. 9.  kurz angličtiny English Focus pro vyšší gymnázium M 

21. 9. 14:10 provozní porada všichni 

 

Další akce:  

Prima, 1.A – exkurze do Městské knihovny Uničov (Ho, Lg)   

Výběr SPGU – exkurze na KÚOK Olomouc 

  

 

Říjen 

4.-6. 10.  literární a historická exkurze Praha - 4.A Dk, Sl 

4. 10.  kvinta, 1.A – exkurze Planetárium Brno Sš, Sk 

9.-13. 10.  výměnný pobyt Laichingen Lt, Ch 

18.-20. 10.  literární a historická exkurze Praha – oktáva Ho, Sš 

19.10. 14:10 provozní porada všichni 

24. 10.  Prima – exkurze Pevnost poznání Olomouc - 

Planetárium  

Sk, Sš 

26.-27.10.  podzimní prázdniny  

30. 10. celý den P-centrum, prima Ho 

31. 10. celý den P-centrum, kvarta Vš 

 

Další akce: 

Prima – exkurze památky Uničov (2 hod.)   

Sekunda – exkurze Pevnost poznání Olomouc - program To je bomba (Op, St) 

 

 

Listopad 

1. 11. celý den P-centrum, tercie Sk 

2. 11. celý den P-centrum, sekunda No 

15. 11. 16:00  zapsat hodnocení žáků za 1. čtvrtletí do inf. systému  

16. 11. 14:10 hodnotící porada  

16. 11. 16:00 třídní schůzky, plenární schůze SRPŠ  

16. 11. 16:30 informace výchovného poradce mat. ročníkům  Ho 

22.-23. 11.  SCHOLARIS Olomouc - prezentace středních škol Sz 
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Další akce:  

Sekunda – exkurze čistírna odpadních vod Uničov (Op) 

Kvarta – exkurze Pevnost poznání Olomouc - program Záhadná látka beze jména (Op, 

St) 

 

 

 

      Prosinec 

1. 12.  uzávěrka přihlášek žáků ke společné i profilové části 

maturitní zkoušky 

Sz 

7. 12. 14:10 provozní porada  

11. 12. 14:00 Den otevřených dveří, vánoční jarmark  

11. 12. 16:00 informační beseda o studiu na gymnáziu v Uničově Ri 

11. 12.  inventarizační soupisy Spr. 

sb. 

21. 12. 8:00-12:00 nácvik na Studentskou lyru - 4. roč. Sš, Sl 

22. 12. 8:00-12:00 Studentská lyra Sš, Sl 

23.12. – 

2.1. 

 vánoční prázdniny  

 

Další akce:  

Prima – exkurze památky Olomouc    

 

 

     

      Leden 

3. 1. 8:10 zahájení výuky  

7.-13. 1.  LVK – Kunčice (sekunda, kvinta, 1.A) Vš, 

Po 

24. 1. 16:00 zapsat klasifikaci za 1. pololetí do inf. systému  

25. 1. 14:10 klasifikační porada (pololetní)  

26. 1. 19:00 ples SRPŠ, G-Club Uničov Kr 

30. 1. 10:00 odevzdat výpisy z vysvědčení k podpisu řediteli 

školy 

TU 

31. 1.  předávání výpisů z vysvědčení TU 

31. 1.  Den holocaustu – návštěva filmového představení 

Z Paříže do Paříže 

Lg 
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Únor 

1. 2.  ředitelské volno (vyučující – školení DVPP v rámci 

projektu Šablony pro SŠ) 

 

2. 2.  pololetní prázdniny  

22. 2. 14:10 provozní porada  

do 23. 2.  odevzdat zbývající přihlášky na VŠ  Ho 

27. 2.   tercie – exkurze Pevnost poznání Olomouc - program 

Chemie zažívání 

Op, 

Sk 

 

  

  

 

Březen 

5.-11. 3.  jarní prázdniny  

22. 3. 14:10 provozní porada  

29.-30. 3.  Velikonoční prázdniny  

 

Další akce: 

Tercie – exkurze Pevnost poznání Olomouc - program Redoxní chameleon (Op, St) 

Divadelní představení MDO – 2x (sekunda, tercie, kvarta, resp. 3.A a VII.) 

Prima – exkurze Pevnost poznání Olomouc - program Živá voda (Op, Sš) 

 

  

 

Duben 

11. 4.  písemné maturitní zkoušky z ČJ   

12.4., 16.4.  přijímací zkoušky do čtyřletého studia (1. kolo) Sz 

13.4., 17.4.   přijímací zkoušky do osmiletého studia (1. kolo) Sz 

25. 4. 14:00 zapsat klasifikaci ve 4.A, VIII. a hodnocení žáků za 

3. čtvrtletí do inf. systému 

 

26. 4. 14:10 klasifikační porada 4.A, VIII. a hodnotící porada  

26. 4. 16:00 – 17:00 konzultační třídní schůzky  

27. 4.  odevzdat maturitní otázky profilové části PPK 

30. 4.  předávání vysvědčení 4.A, VIII., poslední zvonění Sl, Sš 

 

Další akce:  

Sexta, 2.A – exkurze Pevnost poznání Olomouc - program Nanomateriály (Op, St) 

VII., 3.A – Anatomické muzeum LF UPOL – téma Lidské preparáty (Sš, Sk) 
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Květen 

2.-4. 5.  didaktické testy a písemné práce společné části 

maturitní zkoušky 

Sz 

4. 5. ???  Majáles Kr 

14.-18. 5.  studijní volno 4.A, VIII.  

17. 5. 14:10 provozní porada  

21.-24. 5.  ústní maturitní zkoušky společné i profilové části - 

4.A, VIII. 

Sz, Sl, 

Sš 

31. 5.  generální zkouška orchestru v Koncertní síni Lt 

31. 5. 16:00 předávání maturitních vysvědčení v Koncertní síni Sz 

 

Další akce:  

IV. + výběr školy – Osvětim (Lg, Vš) 

  

 

Červen 

11.-15. 6.  STK - 3.A, VII. Vš, 

Po, Ri 

11. 6. 16:00 informativní schůzka s rodiči budoucích studentů 1.A 

a I. 

Ri, Sz 

18. - 22. 6.   kurz angličtiny English Focus pro nižší gymnázium  M 

22. 6. 14:00 zapsat výslednou klasifikaci do inf. systému  

25. 6.  úklid školy, filmové představení TU, 

ZTU 

25. 6.  grillparty Ch 

25. 6. 13:00 klasifikační porada  

26. 6.  školní výlety  

27. 6.  sportovní den  

27. 6. 14:00 odevzdat vysvědčení k podpisu řediteli školy TU 

28. 6. 9:00 ukončení školního roku v Koncertní síni  

29. 6. 8:10 předávání vysvědčení TU 

29. 6. 9:00 provozní porada  

 

 

Další akce: 

Septima – návštěva soudního jednání, Olomouc  

Septima, 3.A – exkurze pivovar Litovel (Op, St) 

Kvinta, 1.A – exkurze Pevnost poznání Olomouc - program Ovocná baterie (Op, St) 

Septima, 3.A – terénní zeměpisná exkurze Bradlo (1. týden v červnu, Sk, Sš) 
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Přijímací řízení 

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia se konalo v termínech 

12. 4. 2018 a 16. 4. 2018. První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého 

gymnázia se konalo v termínech 13. 4. 2018 a 17. 4. 2018. 

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia se konalo dne 

1. 6. 2018. 

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 2018-2019 

Studijní obor   Kód  Přihlášeno Přijato Odevzd. ZL 

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

Gymnázium, osmileté studium 7941K81 92  52  30 

Gymnázium, čtyřleté studium 7941K41 61  52  20 
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Maturitní zkoušky 
 

 

Komise ústních zkoušek profilové části: 

 

 

Třída 4.A 

Třídní učitel:  Mgr. Hana Slavíková (zast. Mgr. Milan Kux) 

Předseda:   Mgr. Silvie Langerová – Slovanské gymnázium Olomouc 

Místopředseda:  Mgr. Zuzana Loutocká  

Termín:    21. 5. - 23. 5. 2018  
 

Třída VIII.  

Třídní učitel:  Mgr. Gabriela Strašilová 

Předseda:   Mgr. Pavlína Bláhová – Slovanské gymnázium Olomouc 

Místopředseda:  Mgr. Miroslav Komsa 

Termín:   21. 5. - 23. 5. 2018 
 

 

Výsledky maturitních zkoušek (jarní termín 2018): 

 

Společná i profilová část 

  VIII. 4.A Celkem  

Počet žáků 22 19 41 

Nepřipuštěno 0 1 1 

Maturovalo 22 18 40 

Prospělo s vyznamenáním 13 1 14 

Z toho s průměrem 1,00 5 0 5 

Prospělo 9 13 22 

Neprospělo 0 4 4 

Počet jedniček 50 16 66 

Počet dvojek 26 26 52 

Počet trojek 9 10 19 

Počet čtyřek 3 4 7 

Průměrná známka 1,60 2,04 1,82 

Společná část 

Průměrný % skór – ČJ 85,2 77,9 81,9 

Průměrný % skór – AJ 87,7 80,1 83,6 

Průměrný % skór – M 71,3 43,3 64,3 
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Umístění absolventů 2017/2018 
  

 

Ve školním roce 2017/2018 úspěšně ukončilo studium na Gymnáziu Uničov 22 studentů 

osmiletého studia z celkového počtu 22 (jeden nesplnil podmínky k uzavření 

maturitního ročníku) a 18 studentů čtyřletého studia z celkového počtu 19 (jeden 

nesplnil podmínky k uzavření maturitního ročníku). 

 

Třicet čtyři studentů bylo přijato na vysokou školu, tři na vyšší odbornou školu, jeden 

se rozhodl pro studium na jazykové škole, dva studenti nepokračují v žádném studiu a 

nastoupí do praxe. 

 

Nejvíce absolventů (celkem čtrnáct) bude studovat některý z humanitních oborů, např. 

učitelství jazyků, speciální pedagogiku, muzikologii, politologii, psychologii aj. Sedm 

absolventů bylo přijato na medicínské obory, pět si vybralo obor technického 

charakteru, tři studia přírodovědecká a dva obor sportovní, konkrétně rekreologii. 

Jeden student si zvolil obor ekonomický, jeden IT a jeden studium práv. 

 

Celkem bylo přijato k vysokoškolskému studiu 85 % absolventů. 
 

Obory Oktáva 4.A 

medicínské obory 5 2 

přírodovědné obory 2 1 

ekonomické obory 1 0 

informační technologie 1 0 

technické obory 2 3 

právnické obory 1 0 

humanitní obory 7 7 

sportovní obory 2 0 

VOŠ 1 2 

jazyková škola 0 1 

praxe 0 2 
 

 

 

Mgr. Petra Hornišerová 

výchovná poradkyně 
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Rekapitulace prospěchu a absence – školní rok 2017/2018 
 

 

  1. pololetí 2. pololetí 

Celkový počet:  žáků 282 281 

 dívek 168 167 

 chlapců 114 114 

 

 

Prospěch 

 1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků s vyznamenáním 132 128 

Počet žáků, kteří prospěli 144 148 

Počet žáků, kteří neprospěli     6     2 

Počet žáků, kteří nebyli klasifikováni     0     3 

Počet žáků, kteří neprospěli a nebyli klasifikováni     0     0 

Průměr prospěchu za školu 1,70 1,72     

 

 

Absence 

 1. pololetí 2. pololetí 

Celková absence za školu 13 546 16 136 

Absence omluvená 13 545 16 111 

Absence neomluvená          1        25 

Průměr absence za školu      50,05         58,95 
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Přehled prospěchu a absence za školní rok 2017/2018 
 

1. Prospěch 

 

Třída 
Třídní 
učitel 

p
o

lo
le

tí
 

p
o

č
e
t 

ž
á
k
ů

 

c
h

la
p

c
ů

 

d
ív

e
k
 

p
rů

m
ě
r 

v
y
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n

a
m

e
n

á
n

í 

p
ro

s
p

ě
l 

n
e
k
la

s
if
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o

v
á
n

o
 

 n
e
p

ro
s
p

ě
l 

n
e
p

ro
s
p

ě
l 

a
 

n
e
k
la

s
if

ik
o

v
á
n

 

prima Hornišerová 
I 29 14 15 1,25 23 6 0 0 0 

II 29 14 15 1,24 22 7 0 0 0 

sekunda Novotná 
I 29 17 12 1,37 21 8 0 0 0 

II 30 17 13 1,47 18 11 1 0 0 

tercie Skácelová 
I 29 13 16 1,41 21 8 0 0 0 

II 29 13 16 1,44 17 12 0 0 0 

kvarta Vašíčková 
I 20 6 14 1,41 12 8 0 0 0 

II 20 6 14 1,42 13 7 0 0 0 

1.A Staruchová 
I 22 12 10 1,91 5 15 0 2 0 

II 22 12 10 1,89 7 15 0 0 0 

kvinta Poláchová 
I 20 8 12 1,55 9 11 0 0 0 

II 20 8 12 1,55 9 11 0 0 0 

2.A Opichalová 
I 27 8 19 1,93 5 22 0 0 0 

II 25 8 17 1,83 7 18 0 0 0 

sexta 
Kopečná 
Voglová 

I 24 8 16 1,53 12 11 0 1 0 

II 24 8 16 1,49 14 10 0 0 0 

3.A Balcárek 
I 17 8 9 2,28 2 13 0 2 0 

II 17 8 9 2,37 2 13 2 0 0 

septima Komsa 
I 24 10 14 1,74 8 16 0 0 0 

II 24 10 14 1,81 9 14 0 1 0 

4.A Slavíková 
I 19 4 15 2,36 4 14 0 1 0 

II 19 4 15 2,37 4 14 0 1 0 

oktáva Strašilová 
I 22 6 16 1,65 10 12 0 0 0 

II 22 6 16 1,80 6 16 0 0 0 

Celkem  
1. pololetí   

282 114 168 1,70 132 144 0 6 0 

Celkem  
2. pololetí    

281 114 167 1,72 128 148 3 2 0 
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2. Absence 

 

 

 
Třída 

Třídní 
učitel 

c
e
lk

e
m

 

o
m

lu
v
e
n

o
 

n
e
o

m
lu

v
e
n

o
 

p
rů

m
ě
r 

p
rů

m
.o

m
l.
 

p
rů

m
.n

e
o

m
l.
 

prima Hornišerová 
543 543 0 18,72 18,72 0 

959 959 0 33,07 33,07 0 

sekunda Novotná 
712 712 0 24,55 24,55 0 

1226 1226 0 40,87 40,87 0 

tercie Skácelová 
1163 1163 0 40,10 40,10 0 

1495 1495 0 51,55 51,55 0 

kvarta Vašíčková 
845 845 0 42,25 42,25 0 

1398 1398 0 69,90 69,90 0 

1.A Staruchová 
966 966 0 43,91 43,91 0 

1259 1259 0 57,23 57,23 0 

kvinta Poláchová 
836 836 0 41,80 41,80 0 

1083 1083 0 54,15 54,15 0 

2.A Opichalová 
1516 1515 1 56,15 56,11 0,04 

1710 1709 1 68,40 68,36 0,04 

sexta 
Kopečná 
Voglová 

851 851 0 35,46 35,46 0 

977 977 0 40,71 40,71 0 

3.A Balcárek 
1247 1247 0 73,35 73,35 0 

1474 1474 0 86,71 86,71 0 

septima Komsa 
1964 1964 0 81,83 81,83 0 

2668 2650 18 111,17 110,42 0,75 

4.A Slavíková 
1459 1459 0 76,79 76,79 0 

1097 1091 6 57,74 57,42 0,32 

oktáva Strašilová 
1444 1444 0 65,64 65,64 0 

790 790 0 35,91 35,91 0 

Celkem 1. pololetí  
13546 13545 1 50,05 50,04 0 

Celkem 2. pololetí  16136 16111 25 58,95 58,86 0,09 

 



 

 

27 

 

3. Pochvaly, chování 

 

Třída Třídní učitel 

P
o

c
h

v
a
ly

 t
ří

d
. 
u

č
it

e
le

 

P
o

c
h

v
a
ly

 ř
e
d

. 
š
k
o
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N
a
p

o
m

e
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 t
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e
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ů
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 ř
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š
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2
. 

s
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e
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o

v
á
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í 

3
. 

s
tu

p
e
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 c
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o

v
á
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í 

P
o

d
m
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e
č
n

é
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y
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u
č
e
n

í 

prima Hornišerová 
8 0 1 1 0 0 0 0 

21 0 1 0 0 0 0 0 

sekunda Novotná 
18 0 1 0 0 0 0 0 

25 0 4 0 0 0 0 0 

tercie Skácelová 
12 0 1 1 0 0 0 0 

24 3 0 0 1 0 0 0 

kvarta Vašíčková 
8 0 1 0 0 0 0 0 

21 4 0 0 0 0 0 0 

1.A Staruchová 
3 0 1 0 0 0 0 0 

2 2 0 0 0 0 0 0 

kvinta Poláchová 
11 0 0 0 0 0 0 0 

19 2 1 0 0 0 0 0 

2.A Opichalová 
2 0 2 1 0 0 0 0 

7 1 0 0 2 0 0 0 

sexta Kopečná Voglová 
11 1 0 0 0 0 0 0 

35 3 0 0 0 0 0 0 

3.A Balcárek 
0 0 2 0 0 0 0 0 

5 2 0 1 0 0 0 0 

septima Komsa 
2 2 2 0 2 1 0 0 

10 12 0 1 2 1 0 0 

4.A Slavíková 
2 0 0 0 0 0 0 0 

0 4 0 0 1 0 0 0 

oktáva Strašilová 
5 1 0 0 0 0 0 0 

6 5 0 0 0 0 0 0 

Celkem 1. pololetí 82 4 11 3 2 1 0 0 

Celkem 2. pololetí 175 38 6 2 6 1 0 0 
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Údaje o inspekční a kontrolní činnosti 
 

 

  

Krajský úřad Olomouckého kraje provedl v období od 13. 12. 2017 do 18. 1. 2018 

kontrolu použití přidělených finančních prostředků za období od 1. 1. 2014 

do 31. 12. 2016, kontrolu hospodaření a kontrolu dodržování obecně závazných 

právních předpisů. 

 

Byly zjištěny drobné nedostatky bez vlivu na výsledek hospodaření. 

 

Některé nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, zbývající po výzvě 

k odstranění nedostatků. 
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Vlastní hodnocení školy 
 

Proces vlastního hodnocení (autoevaluace) školy probíhal ve školním roce 2017/2018 

podle plánu autoevaluace na období školních roků 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019. 

Tento plán byl vypracován dne 1. 9. 2016 a navazoval na předchozí tříletou etapu 

autoevaluace (2013-2016). 

 

V souladu s výše zmíněným plánem byly ve školním roce 2017/2018 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 

zapojena do projektu Národní testování (dříve Stonožka – KEA) společnosti SCIO. 

Přehled realizovaných testování: 

 

 listopad 2017 – kvarta – Národní testování SCIO (OSP, M, ČJ) 

 listopad 2017 – tercie - Dovednosti pro život 

 duben 2018  - sekunda - Národní testování SCIO (OSP, M, ČJ) 

 

Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zúčastnila také testování organizovaného ČŠI. 

Jednalo se o výběrové zjišťování výsledků vzdělávání a testování bylo realizováno 

online s využitím informačního systému InspIS SET: 

 

 listopad 2017 – sexta a 2.A – sociální gramotnost 

 

Škola byla zapojena také do mezinárodního srovnávacího testování PISA 2018. Šlo 

o testování žáků osmiletých gymnázií ročníku 2002: 

  

 duben 2018 – výběr IV. a V. - testování PISA (čtenářská, přírodovědná a 

matematická gramotnost, dotazník)  

 

V souladu s plánem autoevaluace na tříleté období byl v roce 2017/2018 kladen důraz 

na rozvoj jazykové a informační gramotnosti. Všechny předmětové komise věnovaly 

těmto tématům pozornost a zprávy o rozvoji těchto funkčních gramotností přímo ve 

vyučovacích hodinách integrovaly do zápisů ze schůzí PK a do výroční zprávy 

o činnosti. V rámci ověření úrovně jazykové gramotnosti bylo navíc v únoru 2018 

realizováno testování jazykové úrovně žáků maturitních ročníků. Důraz byl kladen na 

úroveň znalostí 2. cizího jazyka podle Společného evropského referenčního rámce. 

 

Soubor výsledků veškerých testování, dotazníků a dalších autoevaluačních aktivit bude 

publikován na konci tříletého sledovaného období (srpen 2019) v samostatné zprávě. 
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Jedním ze stěžejních cílů autoevaluace ve školním roce 2017/2018 byla péče 

o talentované žáky. Koordinátor péče o talentované žáky Mgr. Miroslav Komsa 

podával vedení školy pravidelné zprávy o své činnosti. 

 

 

 

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 (22.-23. 11. 2017) - Mgr. Roman Riedl, 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D., Ing. Hana Menclová 

 

2. Inzerce v tisku a na plakátech: 

 MF DNES, příloha Scholaris (18. 11. 2017) 

 Olomoucký deník, příloha Vzdělávání (3. 1. 2018) 

 Inzerát na plakátech Městského kulturního zařízení Uničov 

 

3. Den otevřených dveří: 11. 12. 2017 

 

4. Články v tisku, reportáže v médiích: 
 

 Uničovští gymnazisté oslavili Den stromů příhodně – výsadbou doubků 

v Pomoraví – Uničovský zpravodaj, č. 17, 26. 10. 2017 

 

 Gymnazisté z Uničova zasadili tisíc malých dubů – Zpravodaj školství 

Olomouckého kraje, č. 11/2017 

 

 Gymnazisté z Uničova zasadili tisíc malých dubů – Učitelské noviny, č. 38/2017 

 

 Gymnázium přivítalo stážistky z Číny, Indonésie a Ruska – Uničovský 

zpravodaj, č. 5, 22. 3. 2018 

 

 Na gymnáziu proběhne beseda se záchranářem - Uničovský zpravodaj, č. 6, 

12. 4. 2018 

 

 Studenti z Uničova navštívili sídlo Olomouckého kraje - Olomoucký kraj 

(měsíčník občanů Olomouckého kraje), č. 4, duben 2018 

 

 Králem majálesu gymnázia bude hejtman Ladislav Okleštěk - Uničovský 

zpravodaj, č. 7, 26. 4. 2018 

 

 Majáles gymnázia: Hrdinové do zbraně ke králově obraně - Uničovský 

zpravodaj, č. 9, 31. 5. 2018 

 

 Hrdinové do zbraně ke králově obraně! Uničovský majáles byl skvělý! - 

Zpravodaj školství Olomouckého kraje, č. 5/2018 
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Údaje o předložených a realizovaných projektech, 
mezinárodní aktivity školy 

 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 probíhaly tři projekty, jeden z nich (Šablony pro SŠ) bude 

pokračovat i v roce příštím. 

 

První projekt nese název „Profesní rozvoj pedagogů a zkvalitnění výchovně-

vzdělávacího procesu na Gymnáziu Uničov“ a je realizován v rámci výzvy Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. Jde o dvouletý projekt zaměřený na 

další vzdělávání pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a zřízení 

pozice školního psychologa. 

 

Druhým projektem je Hudba bez hranic III. Tento projekt byl realizován na podzim 

2017 a navázal na dřívější velmi úspěšné projekty Hudba bez hranic I a II (2013, 2015).  

Jde o výměnný pobyt mezi žáky Gymnázia Uničov a Gymnázia A. Schweitzera 

v jihoněmeckém Laichingenu zaměřený na hudební aktivity. Projekt je spolufinancován 

Česko-německým fondem budoucnosti, Olomouckým krajem, městem Uničov a 

Spolkem rodičů a přátel školy při Gymnáziu Uničov. Týdenní výměnný pobyt 

zahrnoval kromě Laichingenu také návštěvu Ulmu, Blaubeurenu, Konstanze a ostrova 

Mainau. Pobyt je vždy zakončen společným koncertem obou školních orchestrů. 

Podrobnosti přináší samostatná zpráva dále. 

 

Třetím projektem byl EDISON, který pořádá studentská organizace AIESEC a který 

spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a 

situací v jiných zemích. Stěžejní aktivitou tohoto projektu byla týdenní stáž čtyř 

vysokoškolských studentek z Číny, Indonésie a Ruska. Podrobnosti přináší samostatná 

zpráva dále. 

 

Škola každoročně podává žádost o přidělení zahraničního asistenta pro výuku 

angličtiny v rámci programu Fulbright. Ve školním roce 2017/2018 nebyla žádost 

úspěšná. 

 

Škola je dále zapojena do projektů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 

(Gymnázium Uničov je fakultní školou PřF UP) - 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 2017/2018 

  

 

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. 

 

 

TERCIE 

Klára Kotlánová  2. místo v okresním kole fyzikální olympiády 

Matyáš Pik  2. místo v okresním kole fyzikální olympiády 

KVINTA 

Josef Antes  5. místo v krajském kole fyzikální olympiády 

Vojtěch Vrzal  1. místo v okresním kole soutěže Matematický 

klokan 

Štěpánka Mikulíková  2. místo v okresním kole olympiády v ČJ 

SEXTA 

Jan Poštulka   1. místo v okresním kole SOČ  

 1. místo v krajském kole SOČ 

 3. místo v celostátním kole SOČ 

SEPTIMA 

Berenika Stloukalová   1. místo v okresním kole SOČ  

 1. místo v krajském kole SOČ 

 10. místo v celostátním kole SOČ 

Lukáš Štencl  1. místo v okresním kole SOČ  

 1. místo v krajském kole SOČ 

 13. místo v celostátním kole SOČ 

Anna Trávníčková   1. místo v okresním kole SOČ  

 2. místo v krajském kole SOČ 

Iva Smejkalová   1. místo v okresním kole SOČ  

 3. místo v krajském kole SOČ 

3.A 

Daniel Staník  1. místo v okresním kole SOČ  

 1. místo v krajském kole SOČ 

 3. místo v celostátním kole SOČ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise českého jazyka 
 

 

Personální složení 

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

septimy a 4.A), Mgr. Petra Hornišerová (vyučující sexty a oktávy), Mgr. Aleš Langer 

(vyučující 1.A) a Mgr. Iveta Novotná (vyučující sekundy, tercie, kvarty, kvinty, 2.A a 

3.A) . 

 

Exkurze 

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

ročníku do Prahy. Ve dnech 4. - 6. 10. 2017 se jí zúčastnili studenti 4.A  v doprovodu 

vyučující ČJ Mgr. Drahomíry Drlíkové a třídní profesorky Mgr. Hany Slavíkové, od 18. 

do 20. 10. 2017 absolvovala exkurzi oktáva pod vedením vyučující ČJ Mgr. Petry 

Hornišerové a třídní profesorky Mgr. Gabriely Strašilové. Tato exkurze patří již 

k tradičním a osvědčeným akcím. Jejím cílem je blíže poznat pražské památky a 

načerpat kulturní zážitky při návštěvě divadelních představení. 

Žáci sekundy, tercie a kvarty zhlédli divadelní představení Cyrano z Bergeracu 

v Moravském divadle v Olomouci. Studenti 3. ročníku a septimy navštívili divadelní 

představení Romeo a Julie v šumperském divadle. Obě představení byla zdařilá, 

studenti se poutavou formou seznámili s klasickými literárními díly. 

Žáci primy absolvovali exkurzi do Městské knihovny v Uničově. 

 

Soutěže 

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

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

Berenika Stloukalová ze septimy, Tomáš Weigel z oktávy, Štěpánka Mikulíková z kvinty 

a Vendula Filipová z 2. A. Tito soutěžící postoupili do okresního kola, kde si v silné 

konkurenci výborně vedla Štěpánka Mikulíková. Obsadila 2. místo a  postoupila do 

krajského kola. V kategorii studentů nižšího gymnázia ve školním kole nejlépe uspěla 

Klára Smyčková  z kvarty, která pak školu reprezentovala v okresním kole. 

V prosinci se uskutečnila i recitační soutěž pro žáky nižšího gymnázia a základních škol 

regionu. Mezi žáky nižšího gymnázia porotu nejvíce zaujaly výkony Dominiky 

Marchovské z primy a Kláry Smyčkové z kvarty (1. místo), Filipa Bräuera z tercie 

(2. místo) a Lucie Hrdličkové z primy (3. místo). 

 

Jazyková a informační gramotnost 

Vyučující se cíleně zaměřovali na rozvoj informační a jazykové gramotnosti studentů, 

např. seznamování studentů s terminologií, vysvětlování pojmů ve vazbě na zdrojové 

jazyky, porovnávání jazykových prostředků překladu s originálem (talentovaní 

studenti), vyhledávání informací ve slovnících, encyklopediích, na příslušných 

internetových stránkách a jejich zpracovávání v referátech, kritické vyhodnocování a 

ověřování informací apod. 
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Další vzdělávání 

Mgr. Drahomíra Drlíková, Petra Hornišerová a Aleš Langer se zúčastnili školení 

vzdělávací agentury Descartes na téma Čtenářská gramotnost. Vyučující zvolili seminář 

s ohledem na jeho vysokou možnost využití v hodinách. Poznatky získané na tomto 

semináři zužitkovala vyučující primy Mgr. Petra Hornišerová zapojením třídy do 

charitativního projektu Čtení pomáhá. Cílem tohoto projektu je nejen zdokonalovat 

čtenářské dovednosti žáků, ale finanční odměnou za přečtené knihy podpořit vybrané 

charitativní projekty. 

 

Další aktivity předmětové komise 

Mezi důležité úkoly předmětové komise v tomto školním roce patřila příprava 

a realizace programu Dne otevřených dveří – recitační soutěž pro žáky základních škol 

regionu a nižšího gymnázia. 

K nejdůležitějším úkolům každoročně patří příprava pracovních listů pro ústní část 

státní maturity a příprava studentů na maturitní zkoušku. 

 

 

Mgr. Drahomíra Drlíková 

předsedkyně PK ČJ 

 

 

 
Účastníci recitační soutěže za Gymnázium Uničov 
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Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka 
 

 

Personální složení 

PK AJ pracovala ve školním roce 2017/2018 v tomto složení: Ing. Hana Menclová – 

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

Hana Slavíková, Mgr. Kamila Langerová 

 

Exkurze  

Žáci VIII.  a  4.A se zúčastnili besedy o možnostech pomaturitního  studia angličtiny na 

jazykové škole LINGUA. Rovněž byli informováni o možnostech složení 

mezinárodních jazykových zkoušek FCE a CAE. 

 

Soutěže 

Jako každoročně se konala konverzační soutěž v angličtině. Ve školním kole se umístili 

tito studenti:  

Kategorie prima + sekunda: 1. Gábor (sekunda), 2. Smyčková (sekunda), 3. Polách 

(sekunda). 

Kategorie tercie + kvarta: 1. Mencl + Dorušáková (tercie), 2. Pik (tercie), 3. Kotlánová + 

Očenášek (tercie).    

V okresním kole se Z. Gábor i D. Dorušáková umístili na 5. místě. V kategorii vyšší 

gymnázium se J. Hladiš umístil na 9. místě a A. Trávníčková na 14.-15. místě.                                                                                             

 

DVPP 

Mgr. Kropáčová a Ing. Menclová se zúčastnily školení firmy Descartes Olomouc – 

Využití internetu v hodinách angličtiny. 

 

ŠVP 

Nemáme žádné návrhy pro úpravu a aktualizaci ŠVP. 

 

Další aktivity PK 

A. Profilová část maturit z anglického jazyka  –  4.A – vyučující Mgr. Slavíková - 

průměr 1,0 a VIII. – vyučující Mgr. Slavíková - průměr 1,13. 

 

B. Ostatní 

 Proběhla realizace projektu EDISON v termínu 19. – 23. 2. 2018. 

 Koncem roku 2017 se 30 studentů naší školy zapojilo do mezinárodní 

online soutěže v anglickém jazyce Best in English. Celkem se jí zúčastnilo 

17 612 studentů ze 750 škol, 29 států. Gymnázium Uničov se umístilo na 

249. místě. Nejvyšší počet bodů z naší školy získala Julie Šenková  

(88,5 bodů z max. 98), v závěsu těsně za ní pak Klára Opichalová, Alžběta 

Zdražilová, Hugo Hron. 
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 6. 12. 2017 se žáci primy, 3.A a VII. zúčastnili  inspirativního setkání 

s názvem „Kreativní slovník“. Jednalo se o sledování on-line přenosu z BEA 

centra Olomouc.  

 18. - 22. 6. 2018 proběhl konverzační kurz pro studenty primy, sekundy a 

tercie.  Kurz probíhal v učebnách naší školy, 30 hodin za týden, tj. 6 hodin 

denně. Lektoři byli rodilí mluvčí z Kanady, Ameriky a Skotska a využívali 

formu scének, debat, diskusí, her, příběhů a mnoho dalších technik pro 

snadné rozmluvení studentů. 

 9. 5. 2018 proběhla na naší škole zkouška FCE nanečisto vytvořená 

examinátory Cambridge English. Komplexní pre-test proběhl ve spolupráci 

s Lingua Centrum Olomouc. Z 13 zúčastněných studentů zkoušku úspěšně 

zvládlo 8. 

 Mgr. Kropáčová a Ing. Menclová organizují zájezd do Londýna v květnu 

2019. 

 V rámci rozvoje  jazykové gramotnosti je kladen  důraz na funkční pojetí 

jazyka, na užívání autentického jazykového materiálu a vyrovnané 

zastoupení všech čtyř řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním, 

mluvený a psaný projev). 

 

 

Ing. Hana Menclová 

předsedkyně PK AJ 

 

 

 
Z konverzačního kurzu angličtiny 
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Zpráva o činnosti předmětové komise německého  
a ruského jazyka 

 

 

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

Chmelík a Mgr. Petra Hornišerová podle učebnic Sprechen Sie Deutsch a Direkt neu.  

 

V říjnu 2017 proběhl již třetí výměnný pobyt našich studentů v Německu (Laichingen), 

kde si studenti vyzkoušeli nejen znalosti němčiny v praxi, ale kromě Laichingenu 

navštívili také Ulm, Blaubeuren, Konstanz a ostrov Mainau. Na studenty dohlíželi 

stejně jako v minulých letech Mgr. Loutocká a Mgr. Chmelík. Pobyt se velmi vydařil a 

v říjnu letošního roku bude mít pokračování - tentokrát na našem gymnáziu. 

 

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

stal Matyáš Ondráček z kvarty, student Mgr. Chmelíka. V únoru se v Olomouci konalo 

okresní kolo výše zmíněné soutěže, kde Matyáš Ondráček získal 6. místo 

 

Z. Loutocká se zúčastnila v březnu 2018 školení o využití internetu při výuce němčiny 

pro vyučující na ZŠ a SŠ. Školení pořádala agentura Descartes a konalo se v Brně. Bylo 

velmi přínosné mimo jiné i proto, že lektorkou byla rodilá mluvčí. Získané materiály a 

poznatky jsou využívány ve výuce NJ. 

 

V letošním školním roce maturoval z německého jazyka jeden student ze 4.A se  

známkou 2.  

 

Ruský jazyk vyučovala v tomto roce Mgr. Zuzana Loutocká podle učebnic Raduga. 

Z ruského jazyka maturovala jedna studentka ze 4. A a jedna studentka z oktávy, obě se 

známkou 1. 

V dubnu 2018 proběhlo testování studentů z druhého cizího jazyka. V rámci ruského 

jazyka byla zjištěná úroveň v souladu s výstupy uvedenými v ŠVP. V rámci německého 

jazyka bude muset být v ŠVP upravena úroveň u oktávy, kde dosahuje stupně B1 

oproti deklarovanému výstupu B2.      

Výuka podle ŠVP probíhá jinak v obou jazycích bez problémů, ŠVP není potřeba dále 

měnit nebo upravovat. V obou jazycích byla průběžně rozvíjena čtenářská gramotnost. 

Do výuky byly pravidelně zařazovány texty, po jejichž přečtení následovala cvičení 

zaměřená na kontrolu porozumění a odhad neznámých slov a další práce s textem. 

 

V rámci výuky - den alpské a ruské kuchyně - si studenti němčiny (4.A 

s Mgr. Hornišerovou) i ruštiny (2.A a VII. s Mgr. Loutockou) vyzkoušeli přípravu 

tradičních německých a ruských pokrmů. 

            

Mgr. Zuzana Loutocká  

předsedkyně PK NJ a RJ 
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Zpráva o činnosti předmětové komise matematiky  
 

 

 

Emil Calda, B. Riemann 

"Dej si pozor na Riemannův integrál," 

šeptá jedna funkce funkci druhé. 

"Vždycky někde najde vhodný interval, 

kam tě vláká a potom hned zintegruje!" 

 

Ve školním roce 2017/2018 pracovala komise matematiky ve složení: Mgr. Lubomír 

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

RNDr. Zuzana Kopečná Voglová. 

 

Studenti našeho gymnázia se stejně jako každý rok zapojili do několika matematických 

soutěží.  

Do Matematické olympiády se přihlásilo několik studentů nižšího gymnázia. Nejlépe si 

v kategorii Z6 vedl Jakub Fibigr z primy, který obsadil 11. místo v okresním kole, 

v kategorii Z8 to byl Dalibor Očenášek (9. místo v okresním kole) a Michaela Zmrzlá 

(10. místo v okresním kole). V kategorii Z9 získal Štěpán Ptáčník 6. místo a Jiří Burda 

17. místo.  

V soutěži Matematický klokan byli studenti rozděleni do čtyř kategorií. Nejlepších 

výsledků ve školním kole dosáhli tito studenti: 

Kategorie Benjamín 

1. místo: David Ullmann – prima 

2. místo: Jakub Fibigr – prima 

3. místo: Adam Panáček – sekunda 

 

Kategorie Kadet 

1. místo: Štěpán Ptáčník– kvarta 

2. místo: Jiří Burda – kvarta 

3. místo: Petr Kovář – tercie 

 

Kategorie Junior 

1. místo: Vojtěch Vrzal – kvinta 

2. místo: Zuzana Zahrádková – kvinta 

3. místo: Josef Pavelka – 2.A 

 

Kategorie Student 

1. místo: Karolína Malíková – oktáva 

                        Pavel Švéda – oktáva 

                        Daniel Staník – 3.A 
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2. místo: Kateřina Poštulková – oktáva 

3. místo: Berenika Stloukalová – septima 

 

Štěpán Ptáčník z kvarty svým výsledkem získal 4. místo v okresním a 11. místo 

v krajském kole, Vojtěch Vrzal z kvinty dokonce 1. místo v okresním a 8. místo 

v krajském kole této soutěže. 

 

Někteří studenti primy, sekundy a tercie se zapojili do Pythagoriády. Nejúspěšnější ve 

školním kole byli tito studenti: Matyáš Malina, Nela Salvetová, Lucie Jurášová – prima, 

Richard Král, Aneta Langerová, Štěpán Mádr – sekunda, Dalibor Očenášek, Michaela 

Zmrzlá – tercie. Všichni tito studenti se zúčastnili okresního kola.  

 

Vyučující v hodinách matematiky cíleně rozvíjí jazykovou a informační gramotnost 

studentů. Využívají různé typy digitálních výukových materiálů, prezentace, zadávají 

domácí úkoly v excelu, powerpointu apod. Studenti vyhledávají potřebné informace, 

posuzují jejich relevantnost a využívají je ve výuce i domácí přípravě, prezentují je před 

ostatními studenty.   

 

V profilové části maturitní zkoušky maturovali z matematiky čtyři studenti z oktávy. 

U všech studentů byl výsledek výborný. Ve společné části maturitní zkoušky si 

matematiku vybralo 9 studentů z oktávy a 4 studenti ze 4.A. Jeden student ze 4.A 

k maturitě nebyl připuštěn. Výsledky jsou v následující tabulce.  

 

 1 2 3 4 5 průměr 

Oktáva 3 2 3 1 0 2,22 

4.A 0 0 0 3 0 4,00 

 

 

RNDr. Zuzana Kopečná Voglová 

předsedkyně PK M 

 

 

 



 

 

41 

 

Zpráva o činnosti předmětové komise fyziky  
 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 pracovala předmětová komise fyziky ve složení RNDr. 

Zuzana Kopečná Voglová, Mgr. Milan Kux, Mgr. Karel Tesař (do 30. 10. 2017) a Mgr. 

Miroslav Komsa (vedoucí PK).  

 

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

olympiády.  

 

Výsledky fyzikálních soutěží: 

 

Fyzikální olympiáda: 

 

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

školní kolo - 4 studenti  

okresní kolo: Magdaléna Smyčková 8. místo  

   Adam Panáček  13. místo    

Kateřina Malíková  15. místo 

 

 

Kategorie F (tercie, Mgr. Miroslav Komsa) 

školní kolo - 4 studenti 

okresní kolo:  Klára Kotlánová 2. místo 

Matyáš Pik 2. místo 

Dalibor Očenášek 4. místo 

Michaela Zmrzlá 10. místo 

 

 

Kategorie D (kvinta, Mgr. Miroslav Komsa) 

školní kolo - 2 studenti 

 

krajské kolo:   Josef Antes 5. místo  (2. místo v rámci okresu) 

   Jakub Salaj  9. místo  (3. místo v rámci okresu) 

 

 

FYKOSí Fyziklání 2018 

 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy pořádala dne 16. února 2018 

12. ročník mezinárodní soutěže FYKOSí Fyziklání. Josef Antes a Jakub Salaj z kvinty 

vytvořili společné družstvo se žáky z Gymnázia Dašická v Pardubicích. Soutěže se 

zúčastnila prakticky všechna prestižní gymnázia z celé ČR a také ze Slovenska. 
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Družstvu s našimi studenty se podařilo uspět a obsadili krásné 22. místo. Protože patřili 

k nejmladším účastníkům, budou v příštích letech určitě ještě úspěšnější. 

 

Středoškolská odborná činnost: 

 

Jan Poštulka (sexta) a Daniel Staník (3.A)  dosáhli vynikajícího úspěchu s prací  

S částicovou kamerou nejen v letadle. V okresním kole obsadili 1. místo, v krajském kole 

také 1. místo a v celostátním kole 3. místo. 

 

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 skládala pouze jedna  studentka ze 

třídy 4.A. Uspěla u ní s prospěchem dostatečným. 

  

V rámci výuky fyziky mají jednotliví vyučující za úkol pracovat na rozvoji informační 

gramotnosti. Všichni měli za úkol se seznámit s metodami rozvoje těchto znalostí a 

aplikovat je do výuky fyziky. 

Vyučující dbají, aby žáci byli schopni identifikovat a specifikovat potřebu informací 

v problémové situaci, najít, získat, posoudit a vhodně použít informace s přihlédnutím 

k jejich charakteru a obsahu, zpracovat informace a využít je k znázornění 

(modelování) problému.  

Učí je používat vhodné pracovní postupy při řešení problémů, účinně spolupracovat 

v procesu získávání a zpracování informací s ostatními, vhodným způsobem informace 

i výsledky práce prezentovat a sdílet, využívat potenciálu digitálních technologií.  

 

 

Mgr. Miroslav Komsa 

předseda PK F 
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Zpráva o činnosti předmětové komise chemie 
 

 

Personální složení 

Předmětová komise chemie pracovala ve školním roce 2017/2018 ve složení: 

Mgr. Helena Staruchová a Mgr. Renáta Opichalová 

 

Soutěže 

Jeden student NG Štěpán Ptáčník (IV.) se zapojil do školního kola chemické olympiády 

kategorie D a podařilo se mu postoupit do okresního i krajského kola, kde se stal 

úspěšným řešitelem 

Tři studentky VG (Z. Zahrádková, K. Hrozová a K. Havlíčková, všechny z V.) se 

zapojily do školního kola chemické olympiády kategorie C, pouze Kateřina Havlíčková 

postoupila do krajského kola, kde se stala úspěšným řešitelem. 

Velkého úspěchu dosáhla Berenika Stloukalová, která se v celostátním kole SOČ 

v oboru chemie umístila se svou prací Využití oxidačně-redukčních enzymů při výrobě 

průmyslově zajímavých chemikálií v první desítce. 

 

Exkurze 

V letošním školním roce proběhlo poprvé několik exkurzí v Pevnosti poznání 

Olomouc, každá třída se zúčastnila jednoho výukového programu, který odpovídal 

výuce podle ŠVP: 

Sekunda – 6. 10. – program To je bomba 

Kvarta – 3. 11. – program Záhadná látka beze jména 

Kvinta – 1. 6. – program Ovocná baterie 

1.A - 15. 6. - program Ovocná baterie 

2.A – 12. 4. – program Nanomateriály 

Sexta - program Nanomateriály. 

    

Studenti II. navštívili s Mgr. Renátou Opichalovou v listopadu čistírnu odpadních vod 

v Uničově, kde si ověřili své teoretické znalosti a získali nové informace o čištění vody. 

V červnu (19. 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 

V letošním školním roce se R. Opichalová zúčastnila v rámci DVVP semináře Výpočty a 

přepočet koncentrací (21. 3.).  

 

ŠVP 

Ve všech ročnících proběhla výuka podle ŠVP bez komplikací.  
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Hodnocení výsledků maturitních zkoušek 

Celkem maturovalo z chemie 7 studentek. 

 

Přehled výsledků: 

4.A - 4 studentky (I. Burdová – 2, M. Bajerová – 2, V. Dušková – 2, N. Dopitová – 3) – 

průměr 2,25 

VIII – 3 studentky (M. Bednářová – 1, V. Navrátilová – 1, A. Wrnatová – 1) – průměr 

1,00 

 

 

Rozvoj jazykové a informační gramotnosti 

Členky komise v letošním školním roce rozvíjely jazykovou a informační gramotnost, 

např. využívaly prezentace ve výuce a umožnily žákům prezentovat referáty 

prostřednictvím informačních technologií 

 

 

Mgr. Renáta Opichalová 

předsedkyně PK Ch 

 

 

 
Z exkurze studentů v Pevnosti poznání 
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Zpráva o činnosti předmětové komise biologie a zeměpisu  
 

 

Personální složení 

Předmětová komise pracovala ve školním roce 2017/2018 v následujícím složení: 

Mgr. Gabriela Strašilová, Mgr. Martina Poláchová a Mgr. Blanka Skácelová. 

 

Exkurze 

V říjnu se uskutečnila exkurze pro V. a 1.A do Hvězdárny a planetária v Brně. Jako 

první studenti navštívili digitárium, kde se díky sférické projekci seznámili s hvězdnou 

oblohou prostřednictvím  filmu „Miliarda hvězd“, druhou částí byla návštěva výstavy 

mlhoviny a hvězd. Poslední součástí exkurze byla procházka vědeckou stezkou 

s několika zajímavými interaktivními exponáty, která je vytvořená v bezprostředním 

okolí hvězdárny. 

 

Také naši malí primánci se na konci října vydali na zeměpisnou exkurzi do Pevnosti 

poznání v Olomouci za zkoumáním vesmíru. Žáci nejprve navštívili expozici Rozum 

v hrsti, kde řešili různé hlavolamy a shlédli několik fyzikálních a chemických pokusů, 

do kterých se nadšeně zapojovali. Další částí exkurze byla návštěva interaktivní 

expozice Světlo a tma a v samém závěru se žáci ponořili do hlubin vesmírného oceánu 

v planetáriu, kde si upevnili svoje znalosti z hodin zeměpisu. 

 

V březnu ještě primánci podnikli další exkurzi do interaktivního muzea vědy 

Univerzity Palackého v Olomouci, tentokrát s biologickou tematikou. Prostřednictvím 

mikroskopů zjišťovali, co všechno může obsahovat kapka vody, a pronikli tak do 

mikrosvěta rostlin a živočichů.  

 

Dne 14. 5. studenti VII. a 3.A navštívili biofarmaceutickou společnost Sanaplasma 

v Olomouci, která se zabývá darováním krevní plazmy. Studenti se dověděli, kdo může 

darovat krevní plazmu a jaké jsou podmínky, jak probíhá první návštěva a její odběr a 

také jim byly zodpovězeny nejrůznější dotazy. Zhlédli místní pracoviště, prohlédli si 

přístroje potřebné k úkonu a nakoukli do chladících zařízení, kde se konzervy 

uchovávají při velmi nízkých teplotách. 

 

Na začátku června se konalo terénní zeměpisné cvičení pro VII. a 3.A, které bylo letos 

poprvé organizováno ve spolupráci s UP Olomouc, katedrou geografie. Vyučující 

z katedry geografie RNDr. Martin Jurek, Ph.D., Mgr. Michal Lehnert, Ph.D. a student 

2. ročníku Daniel Raška připravili pro studenty velmi pestrý a zajímavý program.  

V lokalitě mezi Hrabišínem a Benkovem se studenti rozdělili do skupin a procházeli 

postupně několik stanovišť, kde plnili zeměpisné úkoly. Vytvářeli spádovou křivku 

vodního toku, určovali plochu vodní nádrže, hledali kešky. Po celou dobu pracovali 

s GPS, buzolou a topografickou mapou. Po cestě prováděli meteorologická měření 

v terénu. Pomocí přístrojů zjišťovali teplotu, vlhkost a tlak vzduchu. Pomocí 
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anemometru měřili rychlost větru a pomocí bublifuku směr větru. Výsledky porovnali, 

vyhodnotili, a zdůvodnili na základě svých znalostí z výuky. 

 

Dne 11. 6. se uskutečnilo terénní cvičení také pro primu pod názvem „Jak se žilo 

v Uničově aneb co se změnilo?“. Cvičení bylo organizováno ve spolupráci s UP 

Olomouc, katedrou geografie pod vedením Mgr. Jana Hercika, Ph.D. a studentů 

2. ročníku geografie. Žáci dostali pracovní listy s 16 starými fotografiemi Uničova, GPS 

a mapy Uničova. Čekal je téměř detektivní úkol – poznat o jaké místo se na fotografii 

jedná, zjistit souřadnice GPS a porovnat, co se od doby vzniku fotografie změnilo. Žáci 

poznali svoje město z jiné perspektivy a ocenili, jak se jejich město změnilo k lepšímu. 

 

 

Soutěže 

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

  

OLYMPIÁDY:  

Na konci února proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády ve všech kategoriích, kde 

nás reprezentovali ti nejlepší z kola školního.  

Za nižší gymnázium největšího úspěchu dosáhla Julie Svobodová z primy v kategorii 

A, která ze 4. místa postoupila do kola krajského, ve kterém jako jediná dívka 

vybojovala 12. příčku. Ze sekundy se zúčastnil za kategorii B Ladislav Polách, který 

obsadil 16. místo a za kategorii C Štěpán Ptáčník z kvarty, který skončil na 6. místě. 

Z vyššího gymnázia za naši školu bojovala Julie Šenková ze VI. a jako jedna ze dvou 

dívek mezi samými chlapci obsadila 6. místo. Daniel Staník z 3.A skončil na 11. příčce.  

V březnu a v dubnu proběhlo okresní kolo biologické olympiády. V nejmladší kategorii 

soutěžila v okresním kole Kateřina Malíková ze sekundy, která se umístila na 8. místě a 

Jana Bittnerová také ze sekundy, která obsadila 19. pozici. Ve starší kategorii C Pavla 

Berková z III. získala 14. místo a Adéla Šotolová z kvarty 17. příčku. 

 

SOČ: 

I letos jsme opět slavili úspěchy ve Středoškolské odborné činnosti. Se svými soupeři 

z geologie a geografie se utkal Lukáš Štencl ze VII. se svou prací „Problémy 

sedimentace ve vodních nádržích“ pod vedením Mgr. Gabriely Strašilové. Po 

úspěšných prvních místech v okresním a krajském kole postoupil do kola celostátního, 

které proběhlo v Olomouci, a obsadil 13. místo. 

 

BADATEL: 

Dne 17. května pořádala Univerzita Palackého 12. studentskou Konferenci mladých 

přírodovědců v Olomouci v Pevnosti poznání, kde jsme také, jako již tradičně, měli 

naše zástupce. Za biologii prezentovala svou práci pod názvem „Predikce interakce 

léčiv s buněčnými membránami“ Tereza Pavlů ze VII. 
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DVPP 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v březnu zúčastnila 

Mgr. Blanka Skácelová semináře s názvem „Bakterie kolem nás“.  

 

ŠVP 

Výuka proběhla podle ŠVP ve všech ročnících bez problémů. 

 

Hodnocení výsledků maturitních zkoušek 

Z biologie v letošním školním roce maturovalo 19 studentů - z oktávy 10 studentů 

s průměrem 1,4, ze 4.A 9 studentů s průměrem 2,2, jedna studentka neprospěla. 

Ze zeměpisu maturovalo celkem 10 studentů. V oktávě 5 s průměrem 1,6 a ve 4.A také 

5 studentů s průměrem 3,0, bohužel také jedna studentka neprospěla.  

Obě maturantky budou dělat opravnou maturitní zkoušku v září. 

 

Další aktivity 

V letošním školním roce proběhly na naší škole dvě besedy a přednášky k aktuálnímu 

dění ve světě i v České republice.  

V prosinci se studenti zeměpisného semináře, 2.A a VI. zúčastnili besedy na téma 

„Islámský fundamentalismus“, kterou pořádala Přírodovědecké fakulta UP 

v Olomouci, katedra geografie, přednášejícím byl RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. 

V polovině března se dále studenti zeměpisného semináře, 3.A a VII. seznámili se 

změnami struktury těžby nerostných surovin za posledních 20. let v ČR. Přednášku 

vedla Doc. Irena Smolová z PřF UP v Olomouci z katedry geografie. 

V rámci biologických cvičení navštívili žáci a studenti se svými pedagogy několikrát 

místní park, aby si v praxi ověřili poznávání přírodnin z teoretické výuky. 

Členové PK věnovali po celý školní rok pozornost rozvíjení jazykové a informační 

gramotnosti v daných předmětech. 

 

 

 

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. Luděk Ducháč 

 

Exkurze 

Exkurze pro primu s prohlídkou hlavních historických památek Uničova se uskutečnila 

pod vedením Mgr. Luďka Ducháče 23. října 2017. Žáci tak poznávali v rámci učiva OV 

své nejbližší okolí. 

Primáni 19. prosince 2017 dále rozšířili své obzory o zajímavosti krajského města 

Olomouc. Žáci se seznámili s nejvýznamnějšími olomouckými památkami jako je 

Arcibiskupský palác, Tereziánská zbrojnice aj., navštívili Katedrálu Svatého Václava a 

kostel Svatého Michala. Ve zbývajícím čase si vychutnali vánoční atmosféru na 

vánočních trzích. 

Studenti společenskovědného semináře 3. i 4. ročníku měli možnost využít 6. září 2017 

dne otevřených dveří ve Vincentinu v Uničově, díky čemuž nahlédli nejen do 

každodenního způsobu života mentálně postižených klientů tohoto zařízení, ale také 

navázali komunikaci se samotnými klienty. 

 

Soutěže 

Školní kolo debatního turnaje se uskutečnilo na den otevřených dveří 11. prosince 2017. 

Soutěžilo sedm dvoučlenných týmů, za nižší gymnázium ve složení: – tým 1: Štěpán 

Mádr, Václav Šlitr (II.), tým 2: Mikuláš Lazar, Jiří Kratochvíl (II.), tým 3: Klaudie 

Lýsková, Pavla Berková (III.), tým 4: Štěpán Ptáčník, Matyáš Ondráček (IV.); za vyšší 

gymnázium - tým 1: Hugo Hron, Klára Opichalová (VIII.), tým 2: Kryštof Jarolím 

(VIII.), Martina Niklová (VI.), tým 3: Kristýna Hrozová (V.), Sabina Krpcová (2.A). 

Debatovalo se na teze: „Miloš Zeman by neměl být příštím prezidentem ČR.“; „Občané 

ČR by měli mít právo volit již od 16 let.“  

Za nižší gymnázium zvítězil Štěpán Ptáčník a Matyáš Ondráček. Nejlépe si za vyšší 

gymnázium vedl tým ve složení Hugo Hron a Klára Opichalová. Oba týmy měly naši 

školu reprezentovat v krajském kole debatní soutěže, kterou mělo pořádat 

Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje. Bohužel z organizačních důvodů se 

v letošním školním roce další kolo soutěže nepodařilo uskutečnit.  

Vytvořit poutavou prezentaci byl úkol v soutěži Prezentiáda pro studentky kvinty 

Kateřinu Havlíčkovou a Kristýnu Hrozovou. Tato soutěž podporuje týmového ducha, 

kreativní tvorbu, vyjadřování, vystupování a spoustu dalších, v životě důležitých, 

schopností člověka. Snaží se tedy vzbudit v soutěžících zdravé sebevědomí a odvahu. 

V kategorii středních škol byl k dispozici výběr ze dvou témat: „Droga dnešní doby“, 

nebo „Co nám doma neřekli“. Naše reprezentantky zvolily to první. Ve své prezentaci 

se zabývali drogou – cukrem, kdy především poukazovaly na rozdílné a mnohdy 

nečekané množství tohoto sladidla v běžně používaných jídlech a nápojích.  Studentky 
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prošly prvním sítem, které spočívalo v hodnocení samotných prezentací, a tak mohly 

6. dubna 2018 přednést svůj příspěvek před porotou v krajském kole na Moravské 

vysoké škole v Olomouci. Náš tým pod názvem Sovičky se umístil na 4. místě, což 

bohužel nestačilo k postupu do celostátního kola. Kateřině a Kristýně děkujeme a 

doufáme, že budou v této soutěži pokračovat i v dalším školním roce. 

 

Besedy 

Zejména k problematice primární prevence rizikového chování žáků byly zrealizovány 

cykly interaktivních besed (peer program) pro nové studenty primy a 1.A. Tyto besedy 

v rámci primární prevence jsou podrobněji popsány ve výroční zprávě školního 

metodika prevence.          

   

Sbírkové akce 

Čtyři dvojice studentů již tradičně v druhé polovině září zajišťovaly sbírkovou akci 

Srdíčkové dny (18.-22. 9.). Studentům gymnázia i obyvatelům Uničova nabízely 

magnetky (30 Kč/kus) a propisky (35 Kč/kus). Vybraná částka ve výši 6096 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. 

Národní potravinovou sbírku v Uničově (v TESCU) organizovaly dne 11. listopadu 

2017 Adéla Axmannová (4.A), Eliška Králová (IV.) a Natálie Jakešová (V.). Hlavním 

posláním sbírky je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla, a zároveň 

upozornit na to, v jaké míře jídlem plýtváme. V den jejího konání mají lidé z celé České 

republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a vybrané drogistické zboží a darovat 

je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. 

 

Maturity: 

4.A – zkoušející: Mgr. Luděk Ducháč, přísedící: Mgr. Radim Chmelík, Ph.D.  

Celkem studentů: 10, z toho výborný: 2, dobrý: 4, dostatečný: 3, nedostatečný: 1 

VIII. -  zkoušející: Mgr. Radim Chmelík, Ph.D., přísedící: Mgr. Luděk Ducháč 

Celkem studentů: 10, z toho výborný: 6, dobrý: 2, dostatečný: 2   

Maturitní zkouška proběhla podle očekávání – podle studijních výsledků studentů 

v průběhu školních let.  

 

Školní vzdělávací program 

Ve školním roce 2017/2018 měly na základě změny v ŠVP VG nově druhé ročníky 

pouze jednu hodinu týdně s tématem psychologie. Odebraná hodina bude o dva roky 

později umístěna do 4. ročníku, kam se přesune téma ekonomie. Celková časová dotace 

předmětu ZSV tak zůstane zachována. 

Jazyková a informační gramotnost je v hodinách OV a ZSV rozvíjena především díky 

požadované diskusi nad aktuálními problémy dnešní doby. Studenti se snaží kriticky 

zpracovávat a interpretovat informace z různých zdrojů – tištěná média, televize, 
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internet. Vyučující je vedou na základě těchto dílčích poznatků ke komplexním 

úvahám.   

 

Další akce předmětové komise 

Předseda předmětové komise plní i roli koordinátora Studentského parlamentu 

Gymnázia Uničov. Společně s předsedou tohoto orgánu, Štěpánem Červeným ze 

septimy, 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 

 

 
Z exkurze primy po olomouckých památkách 
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Zpráva o činnosti předmětové komise dějepisu  
za školní rok 2017/18 

 

V tomto školním roce byla obnovena samostatná předmětová komise dějepisu. 

Předsedou komise byl Mgr. Aleš Langer a jejím členem Mgr. Luděk Ducháč. Dějepisná 

výuka probíhala podle školních vzdělávacích programů pro nižší a vyšší gymnázium, 

které zůstávaly shodné s předchozími lety. Výuku v primě a sekundě zajišťoval 

Mgr. Ducháč, výuku v ostatních ročnících Mgr. Langer. Týdenní hodinová dotace 

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

jen v jedné vyučovací hodině týdně. Seminář z dějepisu nebyl v tomto roce otevřen. 

 

Exkurze 

V rámci historické exkurze vyrazili letos naši studenti do Polska. Studenti kvarty 

doplnění dalšími zájemci z tříd vyššího gymnázia zamířili 17. května 2018 nejprve do 

slezského města Pszczyna, kde si prohlédli historické centrum, prošli se romantickým 

zámeckým parkem a někteří dokonce navštívili zubří oboru. Druhým a hlavním bodem 

programu exkurze byla prohlídka bývalého vyhlazovacího koncentračního tábora 

v Osvětimi a v Březince. Za doprovodu odborného komentáře se studenti seznámili se 

všemi částmi obou táborových komplexů, prohlédli si expozice v někdejších 

vězeňských ubikacích včetně množství osobních předmětů vězňů, vyslechli si 

informace o konkrétních příbězích a událostech spojených s existencí tábora. I přes 

velmi nepříznivé deštivé a chladné počasí byla prohlídka velmi působivá. Student 

kvarty Matyáš Ondráček pořídil z exkurze krátký videodokument, který byl následně 

publikován na webové stránce školy. Zájezdu se zúčastnilo 46 studentů za doprovodu 

Mgr. Langera a Mgr. Vašíčkové, třídní učitelky kvarty.  

 

Dějepisná olympiáda 

V roce 2018 si naše republika připomene významný historický mezník – 100 let od 

chvíle, kdy bylo vyhlášeno samostatné Československo. A právě k tomuto výročí byl 

tematicky namířen aktuální ročník dějepisné olympiády s názvem To byla první 

republika aneb Československo v letech 1918-1938. Její školní kolo proběhlo na 

gymnáziu 21. listopadu 2017, v němž se se soutěžními otázkami potýkala celkem 

desítka „olympioniků“ z tercie a kvarty. Nejlépe ze všech si vedla kvartánka Klára 

Smyčková, která v lednu 2018 reprezentovala školu v okresním kole. Mezi 43 

soutěžícími se umístila na 17. místě. 

 

Mezinárodní den památky obětí holocaustu 

Připomínka Mezinárodního dne památky obětí holocaustu je pravidelnou součástí 

výuky dějepisu na naší škole. Tento významný den je spojen s výročím osvobození 

osvětimského koncentračního tábora 27. ledna 1945. S problematikou antisemitismu 
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vedoucího k pronásledování a vyhlazování osob židovského původu v době 2. světové 

války se studenti letos seznamovali prostřednictvím projekce francouzského hraného 

filmu Z Paříže do Paříže. Snímek byl natočen podle románové předlohy, jejíž autor 

Joseph Joffo v ní popsal vlastní zážitky z první poloviny čtyřicátých let, kdy jako 

desetiletý spolu se svým o dva roky starším bratrem prchal napříč Francií před nacisty. 

 

Beseda 

Studenti primy, kvinty a 1.A se 30. listopadu 2017 mohli dozvědět mnoho zajímavého 

o archeologických výzkumech v oblasti Uničovska. Školu navštívila badatelka působící 

na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Pavlína Kalábková, 

Ph.D., která v minulých letech vedla řadu archeologických prací v našem regionu a 

mohla tak studentům přiblížit profesi archeologa i na základě vlastních zkušeností. 

Besedu organizačně zajistil Mgr. Ducháč. 

 

Regionální dějiny 

Dějiny města Uničova a blízkého regionu jsou součástí výuky v průběhu obou cyklů 

dějepisného studia. Studenti primy prošli úvodním seznámením s městem a jeho 

dějinami 23. října 2017, kdy absolvovali komplexní exkurzi propojující problematiku 

občanské výchovy, dějepisu a hudební výchovy. Během ní navštívili několik 

uničovských pamětihodností a muzeí včetně kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde si 

vyslechli odborný výklad o kostelních varhanách doprovozený malým koncertem. Akci 

organizačně zajistili Mgr. Ducháč, Mgr. Žváčková a Mgr. Langerová. 

 

DVPP 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy se v letošním roce prioritně 

zaměřovalo na problematiku rozvíjení gramotností (především jazykové a informační). 

Takto koncipované vzdělávací akce zaměřené na výuku dějepisu nebyly v tomto 

školním roce k dispozici; vyučující proto neabsolvovali žádnou vzdělávací akci. 

 

ŠVP, rozvoj gramotností 

Školní vzdělávací program byl naplňován v plánovaném rozsahu ve všech ročnících. 

V maturitním ročníku byla výuka opět realizována s využitím výstupů projektu Dějiny 

v pohodě. Všem studentům byly k dispozici elektronické studijní materiály dostupné 

na předmětovém webu. K výukovým účelům byla využívána také dokumentární či 

vzdělávací videa dostupná na internetu. Mezi studenty nižšího gymnázia je oblíbená 

animovaná verze naší národní historie Dějiny udatného českého národa. 

 

V tomto školním roce se výuka zaměřovala především na rozvoj jazykové a informační 

gramotnosti. Ve výuce dějepisu šlo zejména o využívání cizojazyčných obrazových či 
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zvukových podkladů při prezentaci jednotlivých témat nebo společné řešení úkolů 

zadaných v cizím jazyce. Informační gramotnost studenti rozvíjeli při samostatném 

vyhledávání informací v tištěných i elektronických zdrojích, dobrovolní zájemci 

zpracovávali prezentace na dílčí témata, v některých vyučovacích hodinách byly 

využívány pracovní listy předpokládající práci se samostatně získávanými a 

vyhodnocovanými informacemi. V septimě a třetím ročníku čtyřletého studia byl 

k rozvíjení informační gramotnosti opět využit historický esej, při jehož tvorbě jsou 

studenti vedeni nejen k získávání informací z více zdrojů, ale také k posuzování jejich 

relevantnosti a pravdivosti.  

 

Maturitní zkouška 

Maturitní zkoušku z dějepisu vykonali celkem tři studenti, dva studenti oktávy a jedna 

studentka 4.A. Jejich výsledky byly ve dvou případech výborné, jeden z maturantů 

ohodnocen stupněm „chvalitebný“. 

 

Mgr. Aleš Langer 

předseda PKD 

 

 

 
Z exkurze studentů v Osvětimi 
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Zpráva o činnosti předmětové komise informatiky a 
výpočetní techniky 

 

 

Předmětová komise pracovala ve školním roce 2017/2018 v tomto složení: 

Mgr. Milan Kux, předseda komise, MICT koordinátor 

Mgr. Lubomír Balcárek 

Mgr. Miroslav Komsa 

 

Ve školním roce 2017–2018 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.). 

V rámci zatraktivnění informačních technologií a obecně technických oborů byla do 

hodin IVT v tercii a kvartě zařazena výuka robotického programování. Studenti se 

seznámili s principy kybernetiky, vyzkoušeli si řízení robota pomocí různých senzorů a 

na závěr uspořádali závody robotů ve sledování čáry. 

Ve školním roce 2017–2018 dále především studenti primy a sekundy pracovali 

s roboty v kroužku robotického programování. 

Předmětová komise v čele s předsedou a MICT Mgr. Kuxem dohodla s firmou 

Microsoft, že v rámci programu EES 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 a využívat to pro 

domácí přípravu jak na hodiny IVT, tak i dalších předmětů. Tato nabídka se ukázala 

pro studenty velmi atraktivní, velká část jich jí využívá na stovkách zařízení. 

Dalším ze stěžejních témat ve výuce IVT byl v roce 2017-2018 rozvoj jazykové a 

informační gramotnosti.  Jazyková gramotnost byla rozvíjena vyučujícími IVT 

především při výuce programování. Vyšší programovací jazyky, se kterými studenti 

pracovali, se svou syntaxí blíží běžné řeči, proto je nezbytná důkladná znalost 

především anglického jazyka. Kromě programování studenti pracovali s nápovědou 

v anglickém jazyce, vyhledávali informace na cizojazyčných portálech a pracovali 

s aplikacemi, které nejsou lokalizované.  

Rozvoj informační gramotnosti prolínal celou výukou předmětu Informatika a 

výpočetní technika.  
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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 

 

 

 

 
Kroužek robotického programování 
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Zpráva o činnosti předmětové komise estetické výchovy 
 
 

Členky PK za předmět výtvarná výchova:  

Mgr. Tereza Žváčková a Mgr. Eva Vašíčková 

 

Během školního roku 2017/2018 se předmětová komise sešla oficiálně pětkrát. Setkání 

probíhalo buďto v pondělí nebo v úterý za přítomnosti Mgr. Terezy Žváčkové, která 

celý průběh schůzek zapisovala. Na začátku všech sezení proběhla kontrola 

dodržování tematického plánu, který byl v září roku 2017 poupraven. Během školního 

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

školní rok bez větších změn stejný. Z tematického plánu vycházelo i několik 

výtvarných prací, které byly realizovány ve vyučovacích hodinách:  

 

Renesanční umění, portréty, Giuseppe Arcimboldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci si vyzkoušeli pracovat na motivy tvorby umělce Giuseppe Arcimbolda, který 

vytvářel portréty tak, že je sestavoval z rozličných předmětů, plodů, květin i zvířat.  

 

Významné obrazy slavných malířů 
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Studentům byly předloženy knihy, které obsahovaly reprodukce slavných obrazů. 

Jejich úkolem bylo si jeden z nich vybrat a snažit se ho co nejvěrněji přemalovat. Poté 

následovalo poznávání reprodukcí a seznamování se s autory děl. Výše můžete vidět 

reprodukce děl od Henriho Matisse, Pabla Picassa či Vincenta van Gogha. Pro srovnání 

pod textem naleznete samotná díla malířů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perzifláž slavných obrazů 

 

 

 

  

 

 

Studentům byl v první řadě vysvětlen pojem perzifláž. Poté si měli do hodiny přinést 

vytisknutý jejich oblíbený obraz, který měli v hodině přemalovat a přetvořit. Vznikaly 

tak vtipné momenty, kdy například u obrazu od Vincenta van Gogha můžete vidět 

ženu pojídající hamburger od McDonalda či jeho Noční oblohu nad mrakodrapy.  

 

Dotváření obrazů 
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Studenti dostali na výběr portréty od slavných umělců, mezi kterými byl třeba 

autoportrét od Vincenta van Gogha, obličej Dámy s hranostajem od Leonarda da 

Vinciho, autoportrét od Albrechta Dürera či obličej Whistlerovy matky. Ty pak měli 

zasadit podle jejich fantazie do prostředí, ze kterého by tito lidé mohli pocházet. Bylo 

zajímavé srovnávat jejich hotová díla s originály.  

 

Další práce studenty měly seznámit s novými technikami či rozvíjet jejich představivost 

a zdokonalovat je v již známých technikách: 

 

 

Rozvíjení kresebných dovedností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci si vyzkoušeli portrétní kresbu. Byla jim přidělena fotografie slavné osobnosti, 

kterou se snažili přenést na papír. Jako ukázku zde můžete vidět portrét Meryl Streep, 

Emilie Clarke a Sylvestera Stalloneho. 

 

 

  

 

 

 

 

 

V rámci studijní kresby si žáci vyzkoušeli také překreslit sochu Svobody.  
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Žáci dostali černobílou fotografii gymnázia Uničov a měli dotvořit prostředí, ve kterém 

by svoji školu chtěli mít.  

 

 

Tvorba přebalů knih a filmových plakátů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci si měli do hodin přinést jejich oblíbenou knihu. Té byl následně přebal přelepen 

novinovým papírem, aby nikdo neviděl, jak ve skutečnosti vypadá. Knihy pak byly 

rozdány mezi spolužáky, ti si mohli knihu prolistovat a pak podle pocitu vytvořit její 

přebal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvolit si váš oblíbený film není nic těžkého, ale vytvořit plakát tak, aby zaujal co nejvíce 

lidí, to už možná je. S tou se potýkali studenti, kteří měli za úkol vytvořit filmový 

plakát s použitím šablony na písmo.  
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Tvorba v plenéru 

 

 

 

 

 

 

 

Během roku si studenti několikrát mohli vyzkoušet tvorbu v plenéru, kde se mimo jiné 

mohli seznámit s malířským stojanem. Během tvoření venku vznikly také pohledy 

s památkami města Uničov. Tyto pohledy vytvořili třídy 2.A a VI., které se s výtvarnou 

výchovou již loučí. Na druhou stranu pohledu si napsali svoji adresu a vzkaz do 

budoucnosti. Pohled jim bude zaslán za rok, dva, tři, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další techniky 

 

 

 

 

 

 

 

Kašírování 
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Práce s lepenkou a papírem      Vytváření lapačů snů      Práce s pauzovacím papírem 

 

 

 

I v rámci výtvarné výchovy jsme se u studentů snažili rozvíjet jazykové a informační 

gramotnosti. Proto si studenti vyzkoušeli jaké to je vytvářet film či autorský GIF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Při tvorbě filmu si studenti vymysleli vlastní scénář, následně si každý vytvořil 

plastelínovou postavičku, kulisy, celý film nafotili a na závěr i nadabovali. Film byl pak 

dotvořen v programu Movie maker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady pohybujících se GIFů 

 

 

Během školního roku jsme se se žáky zúčastnili hned několika výtvarných soutěží: 

 Výtvarná soutěž s názvem „Zahrádky pro všechny generace“. Vyhlášena 

Českým zahrádkářským svazem.   

 Výtvarná soutěž s názvem „Kouzelný svět bajek“. Vyhlášena městskou 

knihovnou Hlinsko.  
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 Výtvarná soutěž s názvem „Evropa ve škole“. Vyhlášena Národním institutem 

dětí a mládeže. 

 Výtvarná soutěž s názvem „Návrh bankovky“. Vyhlášena českou národní 

bankou.  

 

Jsme rádi, že v prvních dvou soutěžích jsme vyhráli první místo.  

 

                                          

 

 

 

 

 

Třída sexta a jejich dílo „Ezopovy bajky“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída prima a jejich dílo „Rozkvetlá zahrada“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída 2.A navrhla stokorunovou bankovku.  

 

 

Během školního roku studenti navštívili 2 animační programy v Arcidiecézním muzeu 

v Olomouci.    
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První z nich doprovázel výstavu s názvem „Olomoucká synagoga“, kde si žáci přiblížili 

židovskou kulturu v programu s názvem „Každý svého osudu strůjce“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý program byl realizován v rámci výstavy s názvem „Kresby starých mistrů“. Zde 

si studenti vyzkoušeli práci s tabletem, s UV světlem či restaurování. Obě dvě návštěvy 

se u studentů setkaly s pozitivním ohlasem.  

 

 

Zhodnocení činnosti PK 

 

Práci obou členek předmětové komise považuji za zdařilou. Komunikace v této dvojici 

nevázne. Vše potřebné se řeší hned po telefonu nebo se sejdou v některém z kabinetů. 

Úkoly jsou rovnoměrně rozděleny a obě členky se kvalitně podílí na chodu hodin 

výtvarné výchovy.  

 

 

 

Mgr. Tereza Žváčková 

předsedkyně PK EV 
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Zpráva o činnosti předmětové komise tělesné výchovy  
 

 

 

Personální složení  

PK TV pracovala ve školním roce 2017/2018 ve složení: Mgr. Eva Vašíčková – předseda 

komise, členové – Mgr. Martina Poláchová, Mgr. Roman Riedl 

 

Sportovní kurzy  

LVK (7. 1. – 13. 1. 2018) - lyžařského kurzu se zúčastnilo 29 žáků ze třídy sekunda, 17 

studentů z kvinty a 21 studentů ze třidy 1.A – byly splněny všechny výchovné a 

vzdělávací cíle. 

 

STK (11. 6. – 15. 6. 2018) - sportovního kurzu se zúčastnilo ze třídy septima 16 studentů, 

ze třídy 3.A kurz absolvovalo  11 studentů - plán kurzu byl splněn  v plném rozsahu. 

 

 

Klasifikace – všichni studenti byli klasifikováni v řádném termínu s výjimkou 

studentky třetího ročníku Nely Koubské, která nebyla za druhé pololetí klasifikována  

z důvodu dlouhodobé nemoci. 

 

Sportovní den – 27. 6. 2018 se studenti školy zúčastnili sportovního dne, mohli si zvolit 

různé sportovní aktivity (kola, stolní tenis, tenis, badminton, kondiční chůze, kopaná, 

minigolf). 

 

Soutěže – informace o úspěších našich žáků ve sportovních soutěžích přinášejí 

samostatné zprávy dále. 

 

 

 

 

 

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 2017/2018 využity 

tyto aktivity:   

 

 Vypracování Minimálního preventivního programu Gymnázia Uničov pro 

školní rok 2017/2018 (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: 30. 10. 

prima, 2. 11. sekunda, 1. 11. tercie, 31. 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 16 studentů měl možnost 21. června 

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/).  

 Studentky Sabina Krpcová (2.A) a Martina Niklová (VI.) se ve dnech 12.-14. 

února zúčastnily v Praze školení Společnosti pro plánování rodiny a sexuální 

výchovu k tématu bezpečného sexu, plánování rodiny a prevence pohlavních 

chorob, zejména HIV/AIDS. Studentky pak nabyté vědomosti předaly ve formě 

peer programu ve dnech 23., 24. a 30. dubna 2018 studentům tercie, kvarty a 1.A. 

Nový tým bude s těmito besedami pokračovat i v dalších školních letech. 

 Tradiční besedy o závislostech na alkoholu, tabáku a marihuaně realizovala 

Martina Niklová ze sexty. Dvouhodinové interaktivní besedy – peer program 

v rámci primární prevence - se uskutečnily v průběhu listopadu pro nové žáky 

primy a 1.A. 

 Studenti kvinty – Jakub Salaj a Kristýna Hrozová - převzali štafetu v besedách 

o bezpečí na internetu. Ty byly určeny v týdnu od 4. do 8. prosince 2017 pro 

studenty primy, sekundy, 1.A a 2.A. 

 Poprvé v letošním školním roce využije metodik prevence systém online 

výkaznictví preventivních aktivit ve škole (https://www.preventivni-

aktivity.cz/). Ten slouží ke zpětné vazbě nejen pro samotné školy, ale i pro 

oblastní metodičku prevence a krajského koordinátora primární prevence. 

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

internetové stránky primární prevence v oblastech drogových závislostí, šikany 

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

i Minimální preventivní program Gymnázia Uničov.  

 Stěžejní nástroj nespecifické a kontinuální primární prevence orientované 

především na vytváření pozitivního a demokratického klimatu ve škole 

představuje již devátým školním rokem Studentský parlament Gymnázia 

http://gymun.cz/informace-o-skole/primarni-prevence
http://www.p-centrum.cz/programy-pro-zs/
http://www.p-centrum.cz/programy-pro-ss/
https://www.preventivni-aktivity.cz/
https://www.preventivni-aktivity.cz/
http://gymun.cz/informace-o-skole/primarni-prevence
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Uničov, s jehož činností se lze seznámit v samostatné výroční zprávě. Školní 

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

 

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 výchovné poradkyně a školní psycholožky; 

 Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje (PPP 

OK). Mgr. Radim Chmelík, Ph.D. byl přítomen 20. října 2017 na Krajské 

konferenci primární prevence na VOŠ Caritas v Olomouci, kde se zúčastnil 

několika přednášek a workshopů. Dále 8. listopadu 2017 navštívil supervizní 

setkání metodiků  prevence a také tradiční setkání metodiků prevence 26. dubna 

2018. Obě akce se konaly pod záštitou PPP OK; 

 Spolupráce s městem Uničov – metodik prevence byl pozván 16. dubna 2018 

jako host na zasedání sociální komise města Uničova, kde se projednávala 

spolupráce mezi školami a městem v jednotlivých aktivitách primární prevence.  

 Možnost anonymního vyjádření studentů prostřednictvím schránky důvěry 

umístěné ve vestibulu školy na hlavní nástěnce a schránky důvěry 

k problematice drogových závislostí a šikany na nástěnce primární prevence v 1. 

patře nové budovy; 

 Nabídka a zapojení studentů do zájmových činností organizovaných školou; 

 Řešení rizikového chování u jednotlivých studentů ve spolupráci s výchovnou 

poradkyní, třídními učiteli a školní psycholožkou. 

 

 

 

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 
 

 

Ve školním roce 2017/2018 byla činnost výchovné poradkyně zaměřena na dvě základní 

oblasti: kariérové poradenství, určené zejména žákům maturitních ročníků, a 

poradenství žákům se specifickými poruchami učení. K tomu byly stanoveny celkem tři 

konzultační hodiny týdně, v pondělí 11:55-12:40 a 16:00-16:45, ve středu 11:55-12:40. 

Tyto konzultační hodiny byly určeny jak pro žáky, tak pro jejich rodiče; nejvíce jich 

využívali studenti 4. A a oktávy. 

 

Pro studenty maturitních ročníků byla již v září zorganizována přednáška společnosti 

Sokrates o možnostech pomaturitního studia, o systému národních srovnávacích 

zkoušek a o nabídce přípravných kurzů k úspěšnému přijetí na vysokou školu. V říjnu 

žáci individuálně navštívili veletrh pomaturitního studia Gaudeamus v Brně, na kterém 

získali řadu cenných informací, které jim pomohly při volbě vhodného pomaturitního 

studia. 

 

Dne 16. listopadu 2017 uspořádala společnost SCIO velmi podnětný seminář pro 

výchovné poradce, který se týkal výběru oboru studia na vysoké škole, výběru 

konkrétní vysoké školy, informačních zdrojů vztahujících se k vysokým školám, 

národních srovnávacích testů a testu Obecných studijních předpokladů. Všechny 

důležité informace a materiály získané na tomto semináři byly předány formou 

hodinové přednášky žákům maturitních ročníků. Rovněž byla připravena přednáška 

pro rodiče budoucích maturantů. Maturantům byl každý měsíc elektronicky zasílán 

měsíční zpravodaj společnosti SCIO, který přinášel aktuální informace o dění v daném 

měsíci (např. Dny otevřených dveří na jednotlivých školách, uzávěrky přihlášek, 

termíny zkoušek aj.). 

 

Ve spolupráci se školní psycholožkou Mgr. Magdou Melovskou žáci oktávy a 4. A 

vyplnili Test profesních zájmů B-I-T II, který jim pomohl zjistit, jaké budoucí povolání 

by pro ně bylo nejvhodnější. 

 

V průběhu celého školního roku byla věnována pozornost i žákům se specifickými 

poruchami učení. Jednomu žákovi byl vypracován individuální vzdělávací plán, 

čtyřem žákům byla poskytována podpůrná pedagogická opatření ve výuce 1. stupně 

(vypracována ve spolupráci s příslušnými pedagogy) a pěti žákům byl na základě 

doporučení pedagogicko-psychologické poradny vypracován soupis pedagogických 

opatření 2. stupně, která byla uplatňována v hodinách napříč předměty. Během 

školního roku končila některým žákům platnost posudku, proto byli vysláni na 

kontrolní vyšetření, jehož výsledky byly telefonicky konzultovány s příslušnou 

poradnou a žákovi byla aktualizována podpůrná pedagogická opatření. 
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Velmi úzká spolupráce byla navázána zejména s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou v Olomouci, která iniciovala v říjnu školení týkající se zejména technické 

novely vyhlášky 27/2016, IVP a vyhodnocení naplňování podpůrných opatření a dále 

vysvětlení některých konkrétních doporučení z poradny. Toto setkání bylo pro 

výchovné poradce velmi přínosné a bylo přislíbeno, že se v případě zájmu bude konat i 

v příštím roce. 

 

Žáci se specifickými poruchami učení využívali ve škole možnosti konzultací nejen 

s výchovnou poradkyní, ale i pravidelných individuálních konzultací se školní 

psycholožkou. Ta rovněž poskytovala všem žákům s různými problémy možnost 

psychologického vedení a pomáhala znevýhodněným žákům lépe se začlenit do 

školního kolektivu.  

 

Ve všech třídách byl rozdán Dotazník B-3 zaměřený na základní screeningovou 

diagnostiku mapující vztahy ve třídě. V žádné třídě nebyly zjištěny žádné závažnější 

problémy, s některými třídními kolektivy bylo následně pracováno, aby se posílily 

pozitivní vazby mezi žáky.  

 

Ke konci školního roku bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťováno klima 

školní třídy, jehož výsledky budou známy až na začátku příštího školního roku. 

Spolupráci se školní psycholožkou hodnotím velmi kladně, pro žáky je její přítomnost 

ve škole a možnost individuálních setkání s ní jednoznačným přínosem, významně 

přispívá i k vytváření pozitivní atmosféry ve škole. 

 

 

Mgr. Petra Hornišerová 

výchovná poradkyně 
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Zpráva o činnosti koordinátora EVVO 
 

 

Pro školní rok 2017/2018 vykonávala funkci koordinátora EVVO Mgr. Blanka 

Skácelová. 

 

1. Vzdělávání koordinátora EVVO 

Dne 6. 4. 2018 se koordinátor EVVO zúčastnil 9. setkání koordinátorů ekologické 

výchovy pořádané Klubem ekologické výchovy, které bylo tematicky zaměřeno na 

přírodní a kulturní dědictví regionů ČR a jejich management, s důrazem na téma 

vyhlášené OSN a UNESCO - Mezinárodní rok udržitelného turismu. 

Poskytnuté materiály byly využity především v hodinách zeměpisu nižšího i vyššího 

gymnázia - v tématech - cestovní ruch ve světě, cestovní ruch v rámci ČR a cestovní 

ruch v rámci regionu.  

 

2. Soutěže 

Studenti gymnázia byli úspěšní v přírodovědných soutěžích, na které je připravovali 

učitelé přírodovědných oborů, jejich úspěchy jsou podrobně vypsány v závěrečných 

zprávách za jednotlivé předměty.  

 

3. Exkurze 

Pevnost poznání 

V říjnu a březnu 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 místním planetáriu. Po skončení výukových 

programů si žáci prohlédli i další expozice v celé pevnosti. 

 

Čistírna odpadních vod 

V listopadu se žáci sekundy vydali na exkurzi do čistírny odpadních vod v Uničově. 

Pod odborným vedením pracovníka čističky prošli všechny 3 fáze čištění odpadních 

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

vypuštění vyčištěné vody do toku řeky Oskavy. 

 

 

4. Sběr 

Sběr papíru 

Letos poprvé jsme se zapojili do soutěže ve sběru papíru, který každoročně vyhlašuje 

odbor životního prostředí města Uničov. Studenti nasbírali 2797 kg. Nejvíce nasbírali 

studenti primy, tercie a sekundy. Vítězné třídy obdrželi finanční odměny a nejlepší 

sběrač (Bára Boxanová z primy) hodnotnou cenu. 

Výtěžek ze sběru papíru byl využit studenty na připravovanou „grillparty“, která se 

koná každoročně na závěr školního roku v areálu školy. 
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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. 

V listopadu se nám podařilo naplnit kontejner na drobný elektroodpad a za odvoz jsme 

získali body na nákup odměny pro nejlepšího sběrače. V únoru a březnu se nám 

podařilo naplnit kontejner na baterie, za odvoz jsme získali další body a nejlepší sběrač 

byl odměněn hodnotnou cenou - Kateřina Havlíková z kvinty. 

V říjnu jsme po celé škole rozmístili papírové kontejnery na plasty a papír. Na školním 

dvoře jsou kontejnery na plast i na papír. 

V listopadu na nižším gymnáziu proběhl program „Tonda na cestách”. Program 

studenty zábavnou formou seznámil s pravidly třídění, recyklace odpadů. 

 

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 

V říjnu 2017 jsme vyhlásili akci “Zasaď strom” u příležitosti Mezinárodního dne 

stromů. Studenti mohli zasadit strom na vlastním pozemku a poslat fotku na facebook. 

Ve spolupráci s Lesy ČR jsme zorganizovali hromadné sázení stromků na připravené 

pasece na Úsovsku. Akce se zúčastnili studenti, pedagogové i rodiče studentů. Podařilo 

se nám zasadit 1000 mladých doubků a na příští rok je domluvená paseka na Bradle, 

kde pomůžeme s výsadbou po kalamitě. 

Dne 5. 4. 2018 jsme se zapojili do akce “Ukliďme Česko” - “Školy uklízí Uničov” 

organizované pod záštitou starosty města Uničov. Studenti kvarty pomohli uklidit od 

nepořádku a černých skládek oblast městského parku. 

Na jaře 2018 jsme podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. 

Jedná se o program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.  

V projektu zahajujeme obnovu školní zahrady spojenou s výsadbou lípy k výročí 100 

let od založení republiky.  

 

Mgr. Blanka Skácelová 

koordinátor EVVO 
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Zpráva o činnosti metodika ICT 
 

 

Metodik ICT působil ve školním roce 2017/2018 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 2017/2018 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 

2017/2018, 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. 9 (od 1. 9. 2017): 

 Úprava vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova 

 Přidání přílohy č. 5 – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných (součást 

ŠVP VG). 

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

pohovory s učiteli) 

 Průběžné konzultace s učiteli - realizace průřezových témat, rozvoj klíčových 

kompetencí 

 Evaluace ŠVP NG různými formami – hospitace, rozhovory s učiteli 

 

 

2. ŠVP VG 

 Aktualizace ŠVP VG č. 7 (od 1. 9. 2017): 

 Úprava vzdělávacího obsahu předmětů Výtvarná výchova, Základy 

společenských věd, Německý jazyk 

 Aktualizace přílohy č. 1 – Volitelné a nepovinné předměty (přidání 

předmětu Fyzikální seminář – jednoletý) 

 Přidání přílohy č. 5 – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

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

připomínek, příprava podkladů pro aktualizaci, dotazníkové šetření 

v předmětových komisích 

 

V průběhu školního roku 2017/2018 byl aktualizován ŠVP Gymnázia Uničov, a to jak 

pro nižší, tak pro vyšší stupeň. Aktualizace ŠVP NG č. 9 a aktualizace ŠVP NG č. 7 

vstoupily v platnost 1. 9. 2017 a obsahovaly mj. 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. 

 

 

 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 

koordinátor ŠVP 
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Studentský parlament Gymnázia Uničov  
ve školním roce 2017/2018 

 
 

 

Jako minulý školní rok volili studenti do studentského parlamentu pouze dva zástupce 

ze své třídy. V září se uskutečnila první schůze, na níž bylo nutné zvolit předsedu 

parlamentu. Samotná volba byla překvapivě napínavá. Ve dvoukolové volbě zvítězil 

Štěpán Červený ze septimy, o jediný hlas na Martinou Niklovou ze sexty, a obhájil tak 

svoji pozici. Štěpán si pak vybral své dva místopředsedy, Matyáše Ondráčka za nižší 

gymnázium, a Iru Kononěnko jako zástupce vyššího gymnázia. Studentský parlament 

tak mohl zahájit svou celoroční práci. Organizoval již dlouholeté akce jako maškarní 

dny (viz foto), koncert popových a rockových písní, den učitelů, sběr papíru a grill 

párty ve školním dvoře. Podařilo se také uskutečnit pingpongový turnaj mezi školami 

regionu. Po pěti letech jsme se opět zapojili do Studentských prezidentských voleb 

společnosti Člověk v tísni.     

 

 

Nejaktivnější členové parlamentu v minulém školním roce absolvovali exkurzi do sídla 

Olomouckého kraje, s jehož fungováním nás seznámil náměstek hejtmana pan Dalibor 

Horák. Předseda parlamentu Štěpán Červený působil zároveň i jako hejtman 

Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje, což samo o sobě dělá velmi dobrou 

reklamu našemu gymnáziu. Z této pozice již podruhé zorganizoval Zasedání 

žákovských samospráv Olomouckého kraje, kde mohli sdílet žáci základních i 

středních škol své zkušenosti s činností těchto žákovských zastupitelských těles. 

Koordinátor Studentského parlamentu Gymnázia Uničov, Radim Chmelík, představil 
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jeho aktivity a přednesl několik teoretických poznatků pro úspěšnou participaci žáků 

na životě školy.  

Pro zajímavost předkládám dva grafy, které zachycují názor řadových žáků, členů 

parlamentu, pedagogů na míru participace na naší škole (Graf 1). Graf 2 pak ukazuje 

vývoj tohoto hodnocení pouze ze strany samotných členů parlamentu, a to v průběhu 

celé jeho existence. Z obou grafů je patrné, že celkově převládají kladná hodnocení míry 

participace, i přesto je pořád co zlepšovat, aby negativních hlasů ubývalo.  

 
Graf 1 Hodnocení participace žáků ve školním roce 2017/2018 

 

 
Graf 2 Hodnocení participace žáků ze strany členů parlamentu 
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Počátek příštího školního roku bude, doufám, podobně napínavý, jelikož předseda 

parlamentu, Štěpán Červený, již nebude moci obhajovat svoji funkci vzhledem k tomu, 

že bude maturovat. A tak děkuji Štěpánovi za vykonanou práci pro parlament, tím i 

pro celou školu, a také pro Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje. Novému 

předsedovi, nové předsedkyni přeji dostatek energie a nápadů do dalšího roku našeho 

studentského parlamentu. 

 

Odkaz k činnosti parlamentu: 

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

https://www.facebook.com/studentskyweb  

 

 

Mgr. Radim Chmelík, Ph.D. 

koordinátor Studentského parlamentu Gymnázia Uničov 

 

 

 

 

 

http://gymun.cz/informace-o-skole/rady-skoly/7-studentsky-parlament
https://www.facebook.com/studentskyweb
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Mladí florbalisté přivezli z Troubelic čtvrté zlato za sebou! 
 

 

Družstvo sestavené z nejlepších florbalistů našeho nižšího gymnázia mělo před sebou 

koncem května velkou výzvu - obhájit už počtvrté v řadě vítězství na prestižním 

florbalovém turnaji O pohár starosty obce Troubelice. 

Naši nastoupili s plným odhodláním proti soupeřům ze Šumvaldu, Troubelic, Medlova 

a Libiny. Zápasy to byly velmi kvalitní, plné emotivních prožitků a vypjatých 

sportovních situací. Námahu umocňovalo krásné a velmi teplé počasí, ale naši borci se 

skvěle vyrovnali i s touto situací a k nelibosti ostatních škol obhájili 1. místo! 

Děkuji za krásný sportovní zážitek a reprezentaci školy Michalu Menclovi, Daliboru 

Očenáškovi, Šimonu Michalíkovi, Antonínu Mikulíkovi, Matěji Přibylovi, Adamu 

Poláchovi, Adamu Panáčkovi, Richardu Královi a Maxi Přikrylovi. Stejné poděkování 

míří k našim benjamínkům z primy Kristiánu Šenkovi a Jakubu Fibigrovi, kteří byli 

plnohodnotnou součástí týmu. Velký dík patří také Mgr. Martině Poláchové, která 

kluky celoročně na turnaje ve florbalu připravovala. I proto je Pohár starosty obce 

Troubelic zase doma!  

Budeme se těšit a doufat, že tento putovní pohár bude zdobit naši školu i po příštím 

ročníku!  

 

Mgr. Eva Vašíčková 
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Medlovský cross 
 

 

Koncem října 2017 se konal 14. ročník Medlovského crossu. Zúčastnilo se ho osm 

základních škol  z Uničova a okolí. Studenti naší školy výborně reprezentovali.  

V kategorii mladší dívky, které běžely 1500 m, se Kateřina Malíková umístila 

na skvělém 1.místě, Marie Gucká byla na 8. místě a Veronika Stránská na 13. místě 

z 24 běžkyň.   

V kategorii mladších chlapců, kteří běželi 1900 m, obsadil Štěpán Mádr vynikající 

3. místo, Richard Král byl na 7. místě a závod se trochu nevyvedl Lukáši Juračkovi – 

doběhl na posledním, 24. místě. 

Starší žákyně běžely 1900 m a na 5. místě se umístila Anežka Hračová, 8. místo obsadila 

Michaela Kuxová a na 10. místě byla Klára Kotlánová. 

Vzhledem k tomu, že jsme neobsadili kategorii starších žáků (z důvodů nemoci, 

zranění…), nebyla naše škola zahrnuta do celkového pořadí všech škol. 

 

Děkuji všem studentům za výbornou reprezentaci v jednotlivých běžeckých 

kategoriích. 

 

Mgr. Martina Poláchová 
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Okrskové kolo v basketbalu ZŠ a NG – žáci 
 

 

Dne 13. 3. 2018 se v hale Gymnázia Uničov uskutečnilo okrskové kolo v basketbalu ZŠ a 

NG žáků. Účastnila se ho družstva z okolních základních škol (ZŠ Šumvald, ZŠ Pionýrů 

a ZŠ U Stadionu) a samozřejmě i družstvo žáků našeho gymnázia.  

 

Naši školu reprezentovali studenti nižšího gymnázia – Adam Polách, Maxián Přikryl, 

Martin Bajaník, Šimon Michalik, Antonín Mikulík, Dalibor Očenášek, Richard Král, 

Adam Panáček a Richard Gogolka.  

 

Tento turnaj byl pro nás úspěšný. Obsadili jsme 1. místo a tím si zajistili postup do 

okresního finále.  

 

Mgr. Martina Poláchová 

 

 
 

 



 

 

80 

 

Okresní kolo v košíkové hochů v Olomouci 
 

 

Dne 21. 3. 2018 se odehrálo okresní kolo v košíkové. Toto kolo se uskutečnilo 

v Olomouci na Slovanském gymnáziu. Zúčastnila se ho družstva, která zvítězila 

v okrskových kolech. Byla to družstva ze ZŠ Velký Újezd, ZŠ Hrubého Šternberk, 

Slovanské gymnázium a naše družstvo Gymnázia Uničov. Hrálo se systémem každý 

s každým, kdy pouze jedno družstvo postupovalo do krajského kola.  

 

Vítězem se stalo družstvo ZŠ Velký Újezd, které vyhrálo všechny zápasy.  

 

Naši hoši bojovali v každém zápase velice urputně, ale jedno vítězství nad ZŠ Hrubého 

Šternberk a 2 prohry se ZŠ Velký Újezd a Slovanským gymnáziem nám bohužel 

způsobilo, že jsme obsadili až 3. místo.   

 

Přesto blahopřejeme – byli jsme „na bedně“! 

 

Mgr. Martina Poláchová 
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Středoškolská futsalová liga 
 

 

Dne 29. 11. 2017 se odehrálo 1. kolo středoškolské futsalové ligy. Toto kolo se 

uskutečnilo na naší škole a zúčastnily se tyto týmy: Gymnázium Uničov, SŠ Gorazdovo 

náměstí Olomouc a SŠ Řezbářská Tovačov. 

 

Do druhého kola této soutěže postupuje Gymnázium Uničov, a to po dvou vítězstvích 

nad SŠ Gorazdovo náměstí Olomouc (7 : 4) a SŠ Řezbářskou Tovačov (5 : 0). 

 

Hoši odehráli velice kvalitní utkání a přejeme jim hodně úspěchů v dalších sportovních 

zápoleních. 

 

Mgr. Martina Poláchová 
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Florbal Challenge 
 

 

Dne 22. 11. 2017 se konalo v naší sportovní hale gymnázia okresní kolo turnaje Florbal 

Challenge. Tohoto turnaje se zúčastnila  družstva Gymnázia  Šternberk, SOŠ Lutín, SOŠ 

Kosinova Olomouc a my.  

Z našeho pohledu to byl turnaj velice úspěšný, protože jsme postoupili do krajského 

kola. S Gymnáziem Šternberk jsme uhráli remízu 2:2,  SOŠ Lutín jsme porazili 3:2 a SOŠ 

Kosinovu jsme také porazili, a to v poměru 3:1.  

Reprezentovali nás tito studenti: z kvarty  Adam Polách, z 1.A David Šebesta a Kryštof 

Juračka, z kvinty Vojtěch Vrzal a Pavel Fröml, ze sexty Filip Habáň, ze 2.A Daniel 

Zmrzlý, ze 3.A Marek Vincour a ze septimy Zdeněk Marčon, Jan Čekel, Štěpán Červený 

a Matěj Radil.  

Moc klukům děkuji za výborný výkon a zároveň děkuji i Josefu Veselíkovi, který toto 

družstvo dovedl k postupu do krajského kola. 

 

Sportu zdar a florbalu zvlášť.  

 

Mgr. Martina Poláchová 
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KB Florbal Challenge – Moravské finále, Brno 
 

 

V pátek 6. 4. 2018 se naše škola zúčastnila Moravského finále ve florbale. Družstvo 

ve složení Zdeněk Marčon, Štěpán Červený, Jan Čekel, Marek Vincour, Vojtěch Bednář, 

Filip Habáň, Dan Zmrzlý, Adam Polách, David Šebesta, Kryštof Juračka do tohoto 

turnaje postoupilo vždy z 1. místa a to jak v kole okresním, tak i krajském. 

 

Velkou oporou týmu byl také Josef Veselík, který perfektně zastal roli trenéra. Pod jeho 

vedením kluci podali skvělý výkon a skončili na 6. místě. 

 

Nemalou radost nám udělalo ocenění Zdeňka Marčona, který byl organizátory turnaje 

zařazen do ALL STAR TEAMU a obdržel pěknou věcnou odměnu.  

 

Všem moc děkujeme za reprezentaci naší školy. 

 

Mgr.  Martina Poláchová 
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Den alpské kuchyně 
 

 

Studium německého jazyka na našem gymnáziu jsme zakončili degustací pokrmů 

vyhlášené alpské kuchyně. Rakouské sýry, německé klobásy i paštiky a pravá 

švýcarská čokoláda – alles war super! 

 

4.A 
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Boršč! 
 

V pondělí 18. prosince 2017 jsme v rámci výuky ruského jazyka, kde probíráme téma 

jídla a národních pokrmů, vařili ruské nejznámější jídlo, totiž boršč. Jeho základem je 

vývar z kostí a masa (obvykle předního hovězího) a směs osmažené zeleniny (např. 

červené řepy, brambor, zelí, mrkve, cibule). Vše se dá pořádně povařit a dochutí se 

octem a cukrem. Nejčastěji se podává se zakysanou smetanou. Na boršči jsme si 

pochutnali nejen my, ale i někteří naši vyučující...  

 

Anna Trávníčková, septima 
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Best in English 
 

 

Ve čvrtek 30. 11. 2017 se naše škola zapojila do mezinárodní online jazykové soutěže 

Best in English pro střední školy.  Celkem 29 našich studentů má možnost porovnat své 

znalosti angličtiny s ostatními vrstevníky ve světě.  

Výsledky deseti nejlepších studentů se započítávají do celkového hodnocení školy. 

Výsledky soutěže jsou ve výroční zprávě předmětové komise anglického jazyka.  

http://bestinenglish.org/ 

 

Mgr. Hana Slavíková 

 

 
 

 

http://bestinenglish.org/
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Celostátní kolo SOČ 2018 
 

 

Skvělého úspěchu dosáhli naši SOČkaři Daniel Staník a  Jan Poštulka na celostátní 

přehlídce soutěžních prací. Během víkendu 15.–17. června se jim na Slovanském 

gymnáziu v Olomouci povedlo vybojovat fantastické 3. místo. Po vítězství v okresním i 

krajském kole se tak na stupně vítězů prosadili i tentokrát, což současně znamená jeden 

z nejlepších výsledků v této soutěži v historii školy! Dan s Honzou soutěžili v oboru 

Fyzika s prací S částicovou kamerou nejen v letadle.  Kromě uznání za umístění získali 

také Cenu České nukleární společnosti za práci se zaměřením na mírové využití 

jaderné energie, Cenu MŠMT, Cenu CZ.NIC, Cenu hejtmana Olomouckého kraje, Cenu 

SPEA Olomouc, s.r.o. a Cenu děkana FJFI ČVUT v Praze.  

Pánové klaníme se, děkujeme a gratulujeme. 

 

Výborně si vedli také další naši zástupci. Do první desítky se dostala Berenika 

Stloukalová v oboru Chemie s prací Využití oxidačně redukčních enzymů při výrobě 

průmyslově zajímavých chemikálií. Těsně za první desítkou nejlepších je Lukáš Štencl 

s prací Sedimentace ve vodních nádržích v oboru Geologie, geografie. 

 

Ještě jednou všem našim reprezentantům děkujeme a gratulujeme! 

 

Mgr. Miroslav Komsa 
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Trocha prózy nebo poezie (snad) nikdy nikoho nezabije... 
 

 

Jako už tradičně v minulé roky 

mířily i letos všech recitátorů kroky 

do gymnázia na Den otevřených dveří, 

radost či napětí skrývali jen stěží. 

Místní i přespolní - divákům i porotě předvedli, 

že vybrat a naučit se texty dobře dovedli. 

Vystoupení všech byla prostě skvělá 

- a na ty nejlepší čekala gratulace a věcná cena. 

 

Výsledky 4. ročníku recitační soutěže pořádané předmětovou komisí českého jazyka 

pro žáky základních škol a nižšího gymnázia: 

 

1. kategorie (4.-6. třída, 24 recitátorů) 

 

1. místo: 

Dominika Marchovská (Gymnázium), Kryštof Moravec (ZŠ Paseka) 

2. místo 

Adéla Poštulková (ZŠ U Stadionu), Nela Šlešková (ZŠ Paseka) 

3. místo: 

Lucie Hrdličková (Gymnázium), Tereza Körnerová (ZŠ Paseka) 

4. místo: 

Barbora Bucová (ZŠ Paseka) 

5. místo: 

Michaela Smékalová (ZŠ Paseka) 

 

Zvláštní cena poroty: 

Eliška Děkanová, Tereza Kováčová, Elen Orságová (ZŠ Pionýrů) 

Ceny divácké poroty: 

Lucie Hrdličková (Gymnázium) 

Richard Lenobel (ZŠ Paseka) 

Kryštof Moravec (ZŠ Paseka) 

 

2. kategorie (7.-9. třída, 17 recitátorů) 

 

1. místo: 

Klára Smyčková (Gymnázium) 

2. místo: 

Filip Bräuer (Gymnázium) 

3. místo: 

Anna Petriščová (ZŠ U Stadionu), Jaroslava Stračíková (ZŠ Pionýrů) 
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4. místo: 

Emma Růčková (Gymnázium) 

5. místo: 

Klaudie Lýsková (Gymnázium), Eliška Šulhanová (Gymnázium) 

 

Ceny divácké poroty: 

Anna Petriščová (ZŠ U Stadionu) 

Klára Smyčková (Gymnázium) 

 

Finanční příspěvek na nákup věcných cen pro soutěžící poskytlo Město Uničov. 

Všem recitátorům, jejich vyučujícím a členům poroty děkujeme. 

 

 

Mgr. Drahomíra Drlíková 
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Uničovský talent 2017 
 

 

Cenou Uničovský talent byly na základě návrhů podaných školami a sportovními 

oddíly ohodnoceny úspěchy žáků a studentů ve znalostních, uměleckých a sportovních 

soutěžích. Za účasti starosty města Uničova Mgr. Radka Vincoura si v úterý 27. března 

na pódiu kinosálu převzalo cenu 39 jednotlivců a dva kolektivy.  

 

Jsme velmi rádi, že mezi oceněnými byli také studenti našeho gymnázia. Za úspěchy ve 

znalostních soutěžích byli oceněni Štěpánka Mikulíková, Jakub Salaj, Daniel Staník, 

Kryštof Jarolím, Markéta Bednářová a Vendula Navrátilová. Dan a Jakub navíc obdrželi 

nejvyšší možnou cenu, kterou jim předal náměstek hejtmana Olomouckého kraje  

Mgr. Dalibor Horák. 

  

V kategorii Umělecké soutěže se výrazně prosadili Eva Zouharová a Rostislav Drábek, 

které nominovala ZŠU Uničov. Ze sportovců se na pódiu objevili florbalisté Antonín 

Mikulík, Kryštof Juračka a Jakub Fibigr.   

 

Blahopřejeme. 

 

Mgr. Miroslav Komsa 
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Krocení literární múzy 
 

V úterý 13. března se zájemci z řad studentů vyššího gymnázia vydali do Olomouce na 

seminář tvůrčího psaní aneb „Krocení literární múzy“. Kurz, pořádaný Památníkem 

písemnictví na Moravě, byl zaměřen na podněcování fantazie a vybízel ke tvůrčí 

spisovatelské činnosti. Zároveň motivoval i k zapojení do literární soutěže, která letos 

nese název „Století to letí“. Během semináře si mohli přítomní vyzkoušet vytváření 

asociací, psaní krátkého příběhu na zadané téma a jejich fantazie zapracovala i na 

tvorbě fiktivní pohádkové postavy. Studenti si mohli navzájem přečíst své výtvory, což 

bylo pro ostatní také inspirací. Všichni zúčastnění by přivítali delší trvání kurzu, 

nicméně i přesto byli spokojeni.  

 

Zde je ukázka jednoho z tvůrčích úkolů, který byl účastníkům semináře zadán: paní 

lektorka několikrát předala různým studentům knihu a zapsala si slovo, které je po 

jejím otevření na náhodné stránce jako první zaujalo. Tato slova-brokovnice, barvy, stál 

jsem, šikovnost a copak-se stala podkladem pro krátký příběh s tématem „Noc na 

zámku“. Za pět minut vznikla celá řada zajímavých výtvorů, z nichž každý byl 

jedinečný. Takto se s touto výzvou vypořádaly dvě z účastnic semináře: 

 

Noc na zámku (1) 

„Copak zkazím všecko, na co sáhnu?“ rozčilovala se moje společnice a hystericky vzpínala ruce 

k nebi, které s nastávajícím večerem získávalo rudou barvu: „Proč jsi mi tu brokovnici vůbec 

půjčoval?!“ osopila se na mě. Já jsem na tom nádvoří jen klidně stál a sledoval, jak miss 

Šikovnost obchází sem a tam jako lvice v kleci. „Alespoň nás tu nikdo nenajde. A čeká nás 

romantická noc na zámku,“ odtušil jsem hořce, poslouchaje přibližující se zvuk policejních sirén. 

 

Noc na zámku (2) 

Copak jsem komu provedl, že jsem tu zůstal úplně sám? Celý den, celý ten zatracený školní výlet 

jen nevědomky, zcela omámeně koukám kolem sebe jako zfetovaný. Barvy jsou pestřejší, smysly 

intenzivnější… Že by mě někdo skutečně zdrogoval? Prolétám chodbami zářícího zámku, kolem 

mě voní z nějakého důvodu jahody a já se usmívám jako blbeček. A pak bum. Musel jsem se asi 

praštit nebo něco, vím jen, že jsem se probudil v noci. Na záchodcích. Zámeckých záchodcích. Už 

dřív jsem si říkal, že s mou šikovností je možné vše, ale tohle mě nenapadlo. Než jsem si však 

v hlavě stačil urovnat fakta, zadek se mi svezl ze záchodového prkýnka a já, ve snaze se o něj 

zachytit, jsem strčil celou ruku dovnitř. S výkřikem jsem vystartovat jako náboj z brokovnice, ale 

kabinku jsem neopustil. Jen jsem tam stál a pozoroval své ke kotníkům stažené kalhoty.  

 

Berenika Stloukalová, Marie Sobalová a Jan Čekel, septima 
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Týden vědy na Jaderce 
 

 

Od neděle 24. 6. do pátku 29. 6. jsem byl účastníkem velice zajímavé akce určené pro 

středoškoláky, která nesla název Týden vědy na Jaderce. Tuto přírodovědně 

zaměřenou akci pořádala Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, která spadá pod 

ČVUT v Praze.  

 

V tomto týdnu nám bylo umožněno nahlédnout pod pokličku nejnovějším 

technologiím a nejrůznějším přírodním jevům, jež jsou pro obyčejné středoškoláky 

normálně skryty jako např. termonukleární fúze, nejmodernější lasery, radiobiologie, 

kvantová chemie, matematické simulace, pokročilá počítačová grafika, kvantové 

počítače. Během akce jsme absolvovali spoustu přednášek a exkurzí na nejrůznější 

vědecká pracoviště, jejichž kombinace jsme si mohli sami navolit.  

 

Hlavní náplní však byla práce na námi zvoleném miniprojektu, který jsme mohli 

vybírat z celé škály nejrůznějších témat. Na jednom miniprojektu většinou 

spolupracovalo více lidí s podobným zájmem. Pod vedením odborného pracovníka 

jsme se seznámili s potřebnou teorií, kterou jsme následně aplikovali v praxi. Následně 

bylo našim úkolem vytvořit krátký popis našeho bádání do sborníku a zprostředkovat 

výsledky naší práce formou prezentace ostatním. Co se týče mého miniprojektu, tak má 

volba padla na Monte Carlo simulaci šíření nebezpečného viru. Byl jsem tedy seznámen 

se zajímavou matematickou metodou Monte Carlo, jež umožňuje řešit nejrůznější 

matematické problémy za pomoci generování pseudonáhodných čísel. Simulaci jsme 

naprogramovali v prostředí Matlab. 

 

Tuto akci bych velice doporučil všem zájemcům o přírodní vědy, ať už jde o biologii, 

kde v rámci této akce můžete studovat hmyz uvězněný v jantaru, o chemii, v rámci níž 

si lze připravit své vlastní radiofarmakum, o informatiku, v níž si lze vytvořit vlastní 

algoritmus na kvantovém počítači, o matematiku, kde vám ukážou hyperkomplexní 

čísla, či o fyziku, kde si můžete zanalyzovat plazma z termonukleárního reaktoru, jinak 

řečeného tokamaku. Akce je vhodná i pro ty, co ještě nemají ve svém dalším studiu 

jasno a chtěli by si udělat alespoň malý obrázek o tom, jak to chodí na vysoké škole.  

Týden vědy na Jaderce se pořádá každý školní rok, a to k jeho konci. Na akci je vhodné 

se dopředu předregistrovat a vybrat si miniprojekt. 

 

Daniel Staník, 3.A 
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Den lékařským fyzikem  
 

 

Dne 30. května jsem měl možnost stát se na den lékařským fyzikem, a to díky Fakultě 

jaderné a fyzikálního inženýrství při ČVUT, dále Nemocnici v Motole a také díky 

Gymnáziu Uničov, které mi umožnilo se této akce zúčastnit. 

 

Můj den začal odjezdem z Uničova v půl sedmé a do Prahy jsem dorazil pár minut 

před desátou.  Začínalo se sérií přednášek o jaderné diagnostice a terapii, kterou má 

jaderný fyzik na starost. Následovala laboratorní cvičení, kde jsme si mohli vyzkoušet 

plánování léčby nádorů ozařováním ve specializovaném softwaru. Po krátké polední 

pauze jsme se sešli před Nemocnicí v Motole, abychom si ukázali zdejší 

radiodiagnostické vybavení. V motolské nemocnici bychom mohli naleznout na 60 

rentgenů a také nejmodernější CT v republice. Dále jsme si také ukázali magnetickou 

rezonanci, která sice nepoužívá ionizující záření nýbrž silně magnetické pole, ale je s 

radiodiagnostikou úzce spjata, protože se využívá jako anatomický podklad pro 

funkční snímek nádoru z jiné metody (např. PET nebo SPECT). Tím končil můj den 

lékařského fyzika, ale ještě mě čekala čtyřhodinová cesta domů.  

 

Celý den jsem si velmi užil a vzhledem ke znalostem, které jsem během této akce získal, 

jsem rád, že jsem měl příležitost se této akce zúčastnit.  

 

Jakub Salaj, kvinta 
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Konverzační kurz angličtiny na Gymnáziu Uničov 
 

 

Pro velký zájem jsme v týdnu 18. – 22. června 2018 společně s agenturou English Focus 

opět uspořádali konverzační kurz angličtiny pro studenty nižšího gymnázia. Tato 

společnost se sídlem v Praze se specializuje na kurzy vysoké kvality pod vedením 

zkušených zahraničních odborníků.  

 

Tentokrát přijeli tři lektoři – Taylor Galary z USA, Liam Welsh ze Skotska a David 

Warman z Kanady, aby prohloubili znalosti našich žáků a zvýšili jejich úroveň 

především v oblasti konverzace. Vytvořili jsme tři skupiny studentů z primy, sekundy 

a tercie, pro něž byl připraven speciální rozvrh, a to 6 hodin angličtiny denně po celý 

týden. Jednotliví lektoři se ve skupinách střídali, takže žáci měli možnost vnímat i 

rozdíly mezi angličtinou americkou a britskou. 

 

Studenti byli s netradiční výukou velmi spokojeni, a přestože někteří z nich absolvovali 

kurz již podruhé, projevili zájem o účast i v budoucnu. 

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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Hrdinové do zbraně ke králově obraně 
 
 

V pátek 4. května odpoledne se konal již 17. ročník Majálesu Gymnázia Uničov a 

myslím, že ho právem můžeme označit jako velmi vydařený. A to nejen díky 

příjemnému slunečnému počasí, které přilákalo množství diváků, ale i díky ochotě, 

snaze a nadšení studentů vyměnit alespoň jeden den klasické školní rutiny za veselou 

taškařici, vyrazit do ulic a pobavit sebe i ostatní.  

 

Studenti septimy a 3.A coby organizátoři celé akce tentokrát zvolili moto HRDINOVÉ 

DO ZBRANĚ KE KRÁLOVĚ OBRANĚ a do role krále získali hejtmana olomouckého 

kraje, pana Ladislava Oklešťka a coby královnu, paní doktorku Aranku Konečnou. Ti se 

svého úkolu zhostili s naprostou profesionalitou a ukázali, že smysl pro humor a 

studentskou recesi jim rozhodně není cizí. Velmi si toho vážíme. 

 

Jednotlivé třídy představovaly rozličné typy hrdinů, z nichž si královský pár vybral tři 

nejstatečnější, kteří se nakonec museli utkat v lítém boji s padouchy, aby svého krále a 

královnu vysvobodili s područí temných sil a zabránili tak chystané popravě. Nejvíce 

krále oslovili hrdinové z večerníčků primánků, dále pak vojáci s policisty z 2.A, a 

absolutními hrdiny respektive hrdinkami se staly ženy ze sexty. Některé z nich byly 

obzvláště atraktivní, takže jim vskutku nešlo odolat. Výběr byl ovšem velmi náročný, 

protože všichni studenti byli přesvědčiví: šmoulíci ze sekundy, neodolatelný James 

Bond se svůdnou Bond Girl z tercie, superhrdinové z gymunu v podání kvarty, 

nepostradatelní hasiči a doktoři z kvinty i povedená rodinka Úžasňákových z 1.A. 

Programem nás profesionálně provázelo dokonalé padoušské duo Anička Trávníčková 

a Štěpán Červený ze septimy. Právě septima spolu s 3. A stály u zrodu a následné 

realizace celého majálesu, za což jim náleží velké poděkování.  K vydařené atmosféře 

zajisté přispělo i úvodní vystoupení taneční skupiny Styl Dance, kterou vede naše 

bývalá studentka Jitka Přivřelová. Po předání symbolické májky zástupcům sexty a 2 A 

a jejich slibu o pokračování majálesové tradice, následoval poslední bod programu - 

společný tanec tzv. Flash mob, kdy diváci mohli 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 a vstřícnou 

spolupráci. Dalšími sponzory byli SRPŠ Gymnázia Uničov, ELEKTRO Vrzal Troubelice, 

MUDr. A. Konečná, PAPÍRNICTVÍ Koubský, ŘEZNICTVÍ U Kupků, paní P. 

Vincourová a paní R. Pastorková, které upekly skvělé dorty pro vítěze, studenti 

gymnázia M. F. Radil, B. Stloukalová, A. Trávníčková, kteří zajistili sladké občerstvení 

pro dechovku a krále s královnou. Rovněž děkuji i všem studentům gymnázia, kteří 

svými těžce vydobytými korunkami také přispěli do společné kasičky.     

 

Mgr. Světlana Kropáčová 
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Dlouho očekávaný okamžik konečně nadešel! 
  

 

V pondělí 9. 10. ráno už jsme všichni stáli nastoupení u školy. Čekala nás dlouhá cesta, 

která se nakonec kvůli kolonám protáhla na úmorných třináct hodin. Ale stálo to za to! 

Do německého města Laichingen jsme dorazili za tmy. Čekaly tam na nás naše 

hostitelské rodiny, které si nás postupně rozebraly a poskytly nám týdenní domov. Přes 

jazykovou bariéru se nám podařilo dostat a záhy jsme si udělali v zahraničí skvělé 

přátele. V úterý nás naši hostitelé vzali s sebou do vyučování v Gymnáziu Alberta 

Schweitzera. Bylo opravdu zajímavé dozvědět se, jak se studenti jako my učí v jiné 

zemi. Absolvovali jsme tři hodiny německé výuky a pak jsme se vydali na radnici, kde 

nás pan starosta vřele přivítal. Dostali jsme poukázky do cukrárny, což rozhodně 

nebylo k zahození. Odpoledne jsme si pak prošli historické centrum města s 

průvodcem oděným v oblečení starých tkalců, jichž bylo město svého času plné, a 

dozvěděli jsme se něco zajímavého o jeho historii. 

Na středu jsme se všichni těšili a nebyli jsme zklamaní. Na celodenní výlet 

k Bodamskému jezeru budeme jistě ještě dlouho vzpomínat. Dopravili jsme se 

trajektem do Kostnice, kde jsme navštívili dům Jana Husa, a pak jsme si šli prohlédnout 

nádherný ostrov Mainau. Životní zážitek. 

Ve čtvrtek jsme si zajeli do nedalekého města Ulm. Nestihli jsme sice vystoupat na 

tamní kostelní věž, jednu z nejvyšších v Evropě, ale zato jsme stihli spatřit Blautopf, 

nádherné jezírko s úplně tyrkysovou vodou jako z pohádky. 

A pak už to přišlo: to, pro co jsme přijeli, vrchol našeho pobytu. Společný koncert 

našeho a laichingenského orchestru. Byli jsme všichni nervózní, ale hráli jsme skvěle a 

měli jsme velký úspěch. Mise splněna! 

Cesta zpátky byla snad ještě úmornější než cesta tam, možná také proto, že jsme se 

bohužel museli rozloučit se svými novými přáteli, ke kterým už jsme téměř přilnuli 

jako k rodině. Ale dostali jsme se v pořádku domů, připravení vyprávět všechny ty 

úžasné zážitky, které jsme na výletě v Německu posbírali. 

 

Štěpánka Mikulíková, kvinta 

 

 



 

 

98 

 

Projekt EDISON na uničovském gymnáziu 
 

 

Týden od 19. do 23. 2. 2018 proběhl na uničovském gymnáziu ve znamení projektu 

EDISON, který pořádá studentská organizace AIESEC. Tento projekt spojuje mladé lidi 

odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných 

zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.  

V rámci toho projektu naši školu navštívila skupina 4 stážistek (vysokoškolských 

studentek) z různých zemí světa: Freya a Amanda z Číny, Ajeng z Indonésie a Beata 

z Ruska. Důležitým aspektem projektu je to, že veškerá komunikace se stážistkami 

probíhá v angličtině, a naši studenti si tak mohli otestovat nejen znalosti o jednotlivých 

zemích, ale především svou schopnost konverzovat v angličtině. 

 

V pondělí proběhl uvítací ceremoniál, který byl plně v režii našich studentů. Po 

uvítacím projevu zahrála studentská kapela a poté maturanti promítli a přednesli 

prezentace o ČR. Odpoledne je pak provedli po Uničově. V dalších dnech stážistky 

postupně navštěvovaly všechny třídy, kde prezentovaly své země, komunikovaly se 

studenty, ty mladší aktivně zapojily do různých her a ochotně odpovídaly na jejich 

všetečné otázky. Každé odpoledne se jim již mimo školu věnovali především studenti 

vyššího gymnázia. Mimo jiné pro ně zorganizovali i výlet do Olomouce.  

V pátek stážistky připravily tzv. ”Global Village“, kde prezentovaly jídlo, kroje a 

suvenýry typické pro své země a na oplátku mohly ochutnat pravé české buchty. 

 

Vzhledem k množství příznivých ohlasů z řad našich studentů bychom tento projekt 

v budoucnu rádi zopakovali. 

 

Ing. Hana Menclová 

 

 

 

http://www.gymun.cz/projekty/edison/510-projekt-edison-na-unicovskem-gymnaziu
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Historická exkurze v koncentračním táboře v Osvětimi 

 

Ve čtvrtek 17. května 2018 proběhla historická exkurze do bývalého nacistického 

koncentračního tábora Auschwitz I a II v polské Osvětimi. Tábor navštívili kvartáni 

uničovského gymnázia společně s dalšími zájemci z řad studentů vyšších ročníků.  

 

Před exkurzí měli studenti možnost navštívit blízké město Pszczynu, projít se po jeho 

historickém centru a navštívit zámecký park nebo zubří oboru. 

 

Samotná exkurze v Osvětimi začala ve 14:30 a studentům byl přidělen slovensky 

mluvící průvodce. Účastníkům exkurze byly rozdány přijímací modemy se sluchátky a 

prohlídka areálu tedy mohla začít. 

První z navštívených byl tábor Auschwitz I, který je mnohde znám svou vstupní 

bránou s nápisem „Arbeit Macht Frei“, což v překladu značí „Práce osvobozuje“. 

Málokdo z deportovaných do tábora Auschwitz I ale věděl, že význam tohoto spojení 

se poněkud vymyká realitě. 

Druhým navštíveným táborem byl tábor Auschwitz II (Březinka), ležící cca 3 km od 

tábora Auschwitz I v Osvětimi a známý zejména svou věží s „bránou do pekla“. Tak 

vězni označovali železniční vjezd do tábora, který končil rampou, na níž nacisté 

prováděli selekce deportovaných vězňů. 

V táborech Auschwitz I a II zahynulo za druhé světové války zhruba 1 100 000 lidí. 

Z toho 90% byli lidé židovského původu. 

 

Tábor byl osvobozen sovětskou Rudou armádou 27. ledna 1945. 

 

Matyáš Ondráček a Jiří Burda (kvarta) 
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Literárně-historická exkurze do Prahy – 4.A 
 

Studenti 4.A byli 4.- 6. 10. v Praze 

a měli se tam opravdu blaze. 

Vlakem, metrem a tramvají jezdili, 

ale nohy také řádně znavili. 

Když Josefov navštívili, 

dozvěděli se, jak Židé žijí a žili. 

V SEMAFORU je Suchý s Molavcovou pobavili, 

až se za břicha popadali. 

Po divadle přešli Karlův most, 

ale už toho za celý den měli dost. 

Měli také štěstí, že v Národním divadle viděli orchestr i oponu, 

to celému dni dodalo korunu. 

Také na Petřín lanovkou vyjeli 

a z věže krásný výhled viděli. 

Někteří prošli labyrint zrcadel, 

prostě jim bylo hej. 

Toužimský v Karlíně měl super hlas, 

rozhodně to nebyl ztracený čas. 

Ve Stavovském i ostatních divadlech to bylo fajn, 

ale posuneme se zase dál. 

Na Vyšehradě zhlédli slavných hroby, 

vrátili se do té doby. 

Na závěr koukli na Vltavu a město věží, 

na vlak domů se jim šlo stěží. 

Výlet si prostě užili, 

protože toho mnoho zažili. 

 

Nikola Dopitová a Veronika Dušková, 4.A 
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Oktáva v Praze! 
 

 

Osm let jsme čekali a dočkali jsme se. Jede se do Prahy! Po vcelku příjemné cestě jsme 

se vydali hledat naše ubytování v hostelu Elf. I když nás zaskočily davy studentů, 

evakuovaných z Vysoké školy ekonomické kvůli podezření z výskytu bomby, bez 

problémů a bezpečně jsme se na naše pokoje dostali. Bohužel nás žádný odpočinek 

nečekal a vyrazili jsme rovnou na prohlídku Židovského města, a přestože jsme byli 

všichni znavení, myslím si, že nikdo z nás toho nelitoval. Po prohlídce jsme všichni 

spěchali do divadel a s napětím očekávali, jaká představení budou a jestli splní naše 

očekávání. Za sebe mohu říct, že Tramvaj do stanice touha v Činoherním klubu bylo 

jedno z nejlepších představení, na kterých jsem kdy byla, a druhá polovina, která viděla 

Kytice v Semaforu, byla také velmi spokojená. Divadlo nás všechny probudilo, a tak 

bylo těžké zamhouřit oko a místo spánku jsme sdíleli své dojmy. 

I když noc byla náročná, druhý den ráno jsme vyrazili na Pražský hrad a viděli vše, co 

lze. Pak jsme se prošli po Karlově mostě, Kampě a zastavili se u vily Jana Wericha, kde 

je výborná kavárna, kterou doporučujeme. I když se nám z útulné kavárny nechtělo, 

těšili jsme se na další program a to prohlídku Národního divadla. Byli jsme ohromeni 

jeho krásou a litovali jsme, že nejdeme na večerní balet, ale snad se tam všichni 

v budoucnu na nějaké představení podíváme. Na večerní divadlo jsme utvořili tři 

skupiny. Jedna viděla Dvě noci na Karlštejně v divadle Kalich, druhá Lucernu 

v Divadle v Dlouhé a třetí představení Karel Čapek v Rokoku. To byla naše poslední 

společná noc v Praze, a tak jsme si udělali krásnou procházku po Karlově mostě a pak 

zamířili romantickými uličkami rovnou do postelí.  

Třetí den jsme vzdali hold důležitým osobnostem naší historie na vyšehradském 

hřbitově a vychutnávali výhled na mlhavou Prahu. Tam jsme se s Prahou rozloučili. Už 

nás čekala jen cesta domů a vzpomínání na krásný výlet v krásném městě s krásnými 

lidmi.  

 

Klára Opichalová, oktáva 
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Veřejná generálka Moravské filharmonie 
 

 

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 jsme všichni vyjeli do Olomouce na veřejnou generální zkoušku 

Moravské filharmonie. Na programu byl tentokrát dvakrát Mozart a k tomu jeden 

Beethoven. 

První skladba – „Olomoucká symfonie“ od Mozarta byla sice kratší, ale o nic míň 

skvělá. Fakt, že ji Mozart složil už v 11 letech, jí navíc ještě dodává jedinečnosti.  

Ovšem až druhá část koncertu všem nejspíš vyrazila dech. Asi jen málokdo viděl hrát 

harfu naživo, a to navíc v podání jedné z mistryň v tomto oboru, Kateřiny Englichové. 

Společně s flétnistkou Žofií Vokálkovou se výjimečně doplňovaly a upoutaly pozornost 

alespoň většiny z nás. 

Poslední část koncertu – Beethovenova „Eroica“, původně věnovaná Napoleonovi, byla 

sice téměř hodinová, ale přesto záživná a krásná. 

Čtvrtek pro nás nakonec nebyl jen útěkem z vyučování, ale i kulturním zážitkem. 

 

Julie Šenková, sexta 
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Výtvarníci v Arcidiecézním muzeu 
 

 

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 jsme se zúčastnili celodenního výletu v rámci výtvarné výchovy 

do Olomouce. Naše první cesta vedla do Katedrály sv. Václava, kde jsme se pokochali 

krásami novogotického slohu.  

Dále naše kroky směřovaly do Arcidiecézního muzea, kde na nás čekala sympatická 

průvodkyně Hana Lamatová, která nás provedla programem s názvem "Každý svého 

osudu strůjce", který se dotýkal židovské kultury nejen v Olomouci. Z výletu jsme si 

odnesli mnoho naučných poznatků a příjemných zážitků.  

 

Michaela Jakešová, 1.A 

 

 

Třídy 2.A a VI. se v Arcidiecézním muzeu zúčastnily programu "Sklepem, sálem, 

podkrovím,...". Na začátku exkurze jsme každý obdržel tablet, na kterém byl nachystán 

doprovodný program k prohlídce. Od pana průvodce Marka Šobáně jsme se dozvěděli 

plno zajímavých informací o osobnostech, které byly osudově spjaty s Olomoucí. 

Během prohlídky jsme navštívili i obrazárnu, kde jsme díky tabletům mohli 

prozkoumávat některé obrazy a kouknout se i pod jejich povrch.  

 

 

Václav Juračka a Vendula Filipová, 2.A 
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Prima v Pevnosti poznání 
 
 

V úterý 24. října se žáci primy vydali do Olomouce na zeměpisnou exkurzi. V 9 hodin 

jsme dorazili do Pevnosti poznání, kde měl být pro žáky připraven výukový program 

na téma Sluneční soustava, expozice Světlo a tma věnovaná optice a astronomii a film v 

planetáriu. Jaké bylo naše překvapení, když nás v pevnosti přivítala úplná tma a 

instruktoři s omluvou, že ČEZ před půl hodinou odpojil budovu od elektřiny. Program 

byl operativně upraven. Žáci nejprve navštívili expozici Rozum v hrsti, kde se snažili 

vyřešit hlavolamy. Pak jsme se přesunuli do dalšího sálu, kde nám animátoři předvedli 

několik fyzikálních a chemických pokusů, do kterých se nadšeně žáci zapojovali. Poté 

co byla dodávka elektřiny obnovena, jsme se přesunuli do expozice Světlo a tma. Na 

závěr jsme se ponořili do hlubin vesmírného oceánu, kde si žáci upevnili svoje znalosti 

z hodin zeměpisu. A tak co vypadalo na začátku velice černě, nakonec dopadlo dobře. 

Jako omluvu za vzniklé komplikace jsme měli program zdarma. 

 

 

Mgr. Blanka Skácelová 
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Prima: Exkurze “Památky města Olomouce“ 
 

 

V úterý 19. prosince 2017 se žáci primy vypravili vlakem do Olomouce, kde je čekala 

předvánoční exkurze za kulturními památkami v historickém jádru města. Ranní 

mrazivé počasí sice naznačovalo, že akce by mohla být náročná, nadšení a teplé 

oblečení však mráz přemohly, a ti, kdo měli připravená krátká povídání o významných 

místech a stavbách, se svých úkolů zhostili na výbornou.  

Důležitými zastávkami byly Katedrála sv. Václava, Arcibiskupský palác, Kostel Panny 

Marie Sněžné, Univerzita Palackého s výhledem na Bezručovy sady, Kaple sv. Jana 

Sarkandera, Kostel sv. Michala, Caesarova kašna, Olomoucká radnice s orlojem, Kostel 

sv. Mořice a proslulý Sloup Nejsvětější Trojice. Dopolední procházku s prezentacemi 

pak ukončil rozchod žáků po vánočním jarmarku a hned nato následoval návrat 

vlakem zpět do Uničova. 

 

Mgr. Luděk Ducháč 
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Hurá,  letíme do vesmíru ! 
 

 

Konečně je tu středa  4. 10. a výprava kvinty s 1.A  do  naší Galaxie. Cesta do Planetária 

v Brně po obávané dálnici D1 dopadla dobře a na místo jsme dorazili včas. Jako první 

jsme navštívili digitárium, kde nám nad hlavou ukazovali na obloze planety a hvězdy 

za doprovodu komentáře milé průvodkyně. Poté nám byl promítnut film Miliarda 

hvězd a putovali jsme vesmírem. Úžasná podívaná! Při průletu raketou nad zemským 

povrchem se nám fakt točila hlava.  

Další částí návštěvy byla výstava mlhoviny a hvězd v suterénu planetária. Zúčastnili 

jsme se i malé soutěže, za kterou někteří obdrželi ceny v podobě malého meteoritu. 

V okolí hvězdárny jsme si nakonec prošli vědeckou stezku s několika zajímavými 

interaktivními exponáty. No a pak … hurá zase domů.  

 

K. Havlíčková, kvinta 
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Primánci poznávali Uničov 
 

 

V pondělí 23. října 2017 se žáci primy vydali na exkurzi po Uničově, v níž se během tří 

vyučovacích hodin zaměřili na současnost a minulost města v rámci 

mezipředmětových vztahů (občanská výchova, dějepis, hudební výchova, výtvarná 

výchova). Těžištěm výpravy byly významné památky v centru Uničova, jejichž 

prostřednictvím účastníci prezentovali svůj zájem o lokální historii i architektonické 

styly, neméně významný však byl hudební prvek v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Zastavili jsme se také u místních muzeí a v závěru exkurze absolvovali návštěvu 

Radniční věže, z jejíhož ochozu jsme zažili nádherný výhled na celý Uničov i jeho bližší 

a vzdálenější okolí.  

 

Trasa samotné exkurze začala v 11 hodin přesunem od našeho gymnázia k renesanční 

budově Muzea U vodní branky. Odtud jsme se kolem komplexu bývalého 

minoritského kláštera s kostelem Povýšení sv. kříže (dnes koncertní síň) vydali 

k Muzeu vězeňství zvanému Šatlava a dále kolem jedné z budov Městského úřadu 

Uničov přišli do parku s pozůstatky středověké městské fortifikace. Její součástí je nejen 

okružní zeď s polokruhovými baštami, ale také Medelská brána, kterou jsme prošli 

směrem k Muzeu baroka a goticko-renesančnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie. 

Před kostelem nás uvítal pan ing. Jaroslav Kocůrek, uničovský varhaník, jenž nám 

uvnitř kostela podal zasvěcený výklad o zdejších varhanách a hře na tento výjimečný 

nástroj, kterou také předvedl.  

 

Poté nás čekala návštěva Městské radnice. Nejprve nás pan průvodce z Městské galerie 

dovedl do expozice archeologických nálezů Pravěk Uničovska, a poté jsme vystoupali 

na samotnou 45 metrů vysokou radniční věž. Z ochozu jsme shlédli nejen barokní 

památkové objekty na Masarykově náměstí pod námi (Mariánský sloup či kamenné 

kašny s orlem a Neptunem), ale jako na dlani jsme měli také střechy okolních domů, 

ulice, silnice a městské plochy.  

 

Přestože bychom se vydrželi dívat dlouhou dobu, čas vyměřený naší procházce po 

Uničově se přiblížil ke svému konci, a nám proto nezbývalo, než se rozloučit. 

Přesvědčení, že máme moc zajímavé město, nás však ještě dlouho bude provázet.  

 

Mgr. Luděk Ducháč 
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Archeologie na Uničovsku (přednáška a beseda) 
 

 

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 navštívila naše gymnázium paní Mgr. Pavlína Kalábková, 

Ph.D. z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která 

studentům primy, kvinty a 1.A formou prezentace představila práci minulých i 

současných archeologů na Uničovsku, stejně jako významné archeologické lokality a 

nálezy z našeho regionu.  

Zajímavé povídání bylo zesíleno ukázkami autentických archeologických pramenů 

přírodního i lidského původu z různých materiálů a období, jež mezi žáky se zájmem 

putovaly z ruky do ruky – od mamutí stoličky přes kamenné (štípané i broušené) a 

kovové artefakty až po keramický koflík, amforu či situlu.  

Přednášku, v níž se během jedné vyučovací hodiny naši studenti blíže seznámili 

s vědeckým oborem zásadně významným pro poznání naší minulosti, pak následně 

zakončila krátká beseda. 

 

Mgr. Luděk Ducháč 
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Třídíme odpad! 
 

 

V listopadu jsme získali zdarma od firmy EKO-KOM, a.s. 20 papírových kontejnerů na 

tříděný odpad. Na každém patře staré i nové budovy jsou umístěny kontejnery na 

papír a plast. Zároveň proběhl motivační program Tonda na cestách pro studenty 

nižšího gymnázia - organizovaný firmou EKO-KOM. Studenti se seznámili s pravidly 

třídění odpadů. Získali odpovědi na otázky proč třídit”, “co se děje s vytříděným 

odpadem” apod. Hned po rozmístění kontejnerů se začaly plnit tříděným odpadem.  

 

Je vidět, že pro studenty není problém odpad třídit, když mají možnost. Na gymnáziu 

probíhá i sběr drobného elektroodpadu a vybitých baterii. 

 

 

Mgr. Blanka Skácelová,  

koordinátor EVVO 
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Zasaď strom! 
 
 

V sobotu 14. 10. 2017 proběhla akce Zasaď strom, kterou pořádalo Gymnázium Uničov 

a Lesy ČR. Dopoledne jsme se sešli u hájovny Kluče nedaleko Úsova. Vybaveni 

motykami a rýči jsme se vydali spolu s panem revírníkem Vrbou k pasece připravené 

na sázení.  

Pan revírník nás seznámil s hospodařením v tomto lese, který je součástí CHKO 

Litovelské Pomoraví. Paseka vznikla v důsledku napadení nepůvodního smrkového 

porostu kůrovcem a následným polomem. Smrkový kořenový systém je mělký a v této 

podmáčené lokalitě je náchylný k polomu. K výsadbě na pasece byly připraveny tři 

druhy sazenic: dub letní, javor klen a buk lesní. My jsme sázeli pouze dub letní. Pomocí 

provázku jsme si vyznačili řádky v rozestupu 140 cm. Pan Rébl, který v lese sází 

stromky, nám názorně ukázal, jak správně postupovat při sázení. Sazenice jsme sázeli 

v rozestupu 80 cm. 

Akce se zúčastnili studenti, jejich sourozenci a rodiče, učitelé a tři psi. Bylo nás celkem 

35 lidí. Za nádherného počasí se nám podařilo vysadit cca 1000 sazenic. Při sázení byly 

zlomeny dva rýče. Pohled na vysázenou paseku nás potěšil, na jaře můžeme 

zkontrolovat první přírůstky. Dubový les zde poroste několik generací a k těžbě bude 

připraven zhruba za 120 let. 

Na závěr jsme si opekli špekáčky, cestou k hájovně si někteří stihli naplnit košíky 

houbami.  

 

Chtěla bych poděkovat studentům, rodičům i mým kolegům, že přišli a vykonali kus 

prospěšné práce. Zároveň musím poděkovat Lesní správě Šternberk, jmenovitě panu 

Ing. Sládkovi, Dostálovi a Vrbovi za podporu a realizaci akce. 

 

Mgr. Blanka Skácelová,  

koordinátor EVVO 
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Přednáška o nerostných surovinách v ČR 
 
 

Ve středu 14. 3. odpoledne přijela na naši školu doc. Irena Smolová z katedry geografie 

Přírodovědecké fakulty UP Olomouc přednášet na téma Změna těžby nerostných 

surovin v ČR za posledních 25 let. Přednášky se zúčastnili studenti ze zeměpisného 

semináře, kteří tak čerpali aktuální informace pro maturitní téma hospodářství ČR. 

Přednášku vyslechli i studenti 3. ročníku a septimy, kteří probírají dané téma 

v hodinách zeměpisu.  

 

Nejprve nás paní docentka seznámila s historií těžby nerostných surovin na území ČR. 

Následovalo srovnání změny struktury a množství těžených surovin před a po roce 

1989. Závěr patřil současné situaci v těžbě nerostných surovin, se zaměřením na 

energetické a vybrané stavební suroviny.  

 

Těšíme se na další spolupráci s katedrou geografie.  

 

Mgr. Blanka Skácelová 
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Ukázky studentské literární tvorby 
 

 

Křižák, závod pro odvážné (reportáž) 

 

 Bolest, slzy, radost. Změť prožitků vznášejících se v karmínové obloze, nad 

vyhaslou sopkou na samém okraji úrodné Hané a začátku Hrubého Jeseníku. To je 

Křižák, běžecký terénní závod vedoucí našimi krásnými Jeseníky až na Křížový vrch 

v Rudě. 

 Je 26. Května a u nás v Břevenci už od rána panuje napjatá atmosféra. Já, máma a 

sestra Nikola jsme nervózní, neboť k večeru běžíme třetí ročník Křižáku, jehož cílem je 

zdolat Křížovou cestu v Rudě. Čeká nás 8 kilometrů s převýšením 320 metrů, tedy 

hodinový běh do kopce. Počasí nám nachystalo 30°C, a tak nikdo neví, co má očekávat. 

 U registrace se setkávám se zbytkem našeho běžeckého týmu. Přijelo téměř 90 

běžců. Mnozí jedou vyhrát, spoustu dalších si jede závod užít a já, já překonávám svoje 

strachy. Stavím se na start. Přes dvacet odvážlivců vybíhá na 16 kilometrový okruh 

vedoucí přes Rešovské vodopády. Odstartováno. Druhý výstřel, ten je pro nás. 

Vybíháme. Slunce má i na sklonku své dnešní služby sílu, vzduchem se line těžká vůně 

černého bezu a povzbuzující potlesk. 

 Brzy zjišťuji, že Jeseníky nejsou jenom pohoří nesmírně malebné, nýbrž i kruté. 

Trasu, jež tak důvěrně znám, nyní lemují lesy mým očím neznámé. Prašná cesta se 

rázem mění ve vyprahlou poušť. Vítr, který by mi mohl utrpení zmírnit, se někde 

zapomněl a lahodná vůně černého bezu na mě rázem působí jako dusidlo. Trápím se. 

Běžci se již rozprostřeli po trati a já bojuji sama se sebou, se svými strachy. Po mojí 

rozpálené tváři se koulí slza. Tisícero jehliček mi probodává nohy. Jsem za polovinou, 

ale zdá se to jako věčnost, stovky mil. Stává se vám, že pomoc přichází v nejhorší 

chvíli? Ta moje přichází právě teď. Dobíhá mě Nikola. Sestra patří k běžcům 

požitkářům. Nenechá se strhnout k okraji svých limitů a závod si užívá. Ladím se na její 

vlnu a po zbytek závodu běžíme spolu. Už nás čeká poslední, ten nejprudší kopec. 

Probíháme úzkou uličkou mezi ploty a vybíháme na otevřenou louku. Kamenné kříže 

jsou posázené na kopci a slouží nám jako motivace. ,,Aspoň k tomu to uběhneme," 

povzbuzujeme se. Dostáváme se téměř na vrchol, když je naše snaha odměněna. Před 

námi se rozprostírá okolí jako na dlani. Jemné ohňové paprsky hladí špičky stromů na 

dalekém horizontu, zatímco nás obklopuje radost, smích a motýli. Slunce čerstvě 

natřelo oblohu sytě oranžovou barvou a přidalo kapku karmínu. Vzduchem se line 

potlesk rodin a závodníků, kteří mají odběhnuto. A nakonec slyšíme dojatou mámu, 

neboť jsme cíle dosáhly jako sestry. Její úsměv na tváři s oznámením, že ve své kategorii 

skončila druhá, je pro nás největší odměnou. 

 Dnes jsem překonala svůj strach a samu sebe. Byť jsem přísahala, že běžecké boty 

hážu do popelnice a už nikdy běhat nebudu, myslím, že příští rok mi to nedá. A co vy? 

Jaký strach jste v poslední době překonali? 

 

Martina Niklová, sexta 
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Ze života studenta – fejeton 

 

Tělocvik 

 Každý z nás si určitě dobře pamatuje hodiny tělocviku. Někdo je měl rád a někdo 

zase ne. Já jsem je měla ráda do té doby, než jsem začala dospívat. V té době se totiž 

člověk začíná víc potit a taky tak nějak zjistí, že ztratí fyzičku, když na ní nebude 

pracovat. Nicméně má tento předmět velké plus v tom, že se do něj vlastně nemusíte 

vůbec učit. Ale na druhou stranu tady nemůžete ani takzvaně „odpočívat“ na lavici po 

náročném nočním učení se do jiných předmětů. 

 Jedna z nejméně oblíbených aktivit je dvanáctiminutový běh. „Tři, dva, jedna, 

teď!“ odstartuje učitelka a my se rozběhneme. Tentokrát nám učitelka dovolila mít 

sluchátka a poslouchat písničky, tak si hned pouštím motivační muziku, aby se mi 

běželo lépe. Při prvním kolečku si říkám, že je to vlastně celkem v pohodě. Jenže po 

chvíli cítím, že můj dech je už unavený. Říkám si: „To dáš! Pojď! Ty to zvládneš!“ 

Najednou slyším učitelku, jak volá: „Už máte první minutu za sebou!“ První minutu? 

Vždyť už běžím asi dva roky. Do toho mi slzí oko z napadaného pylu a moje dýchací 

trubice je celá opuchlá, že už skoro nemůžu dýchat. Ach, ta alergie!  

Stále běžím, funím na záda kamarádce, která běží přede mnou, a mám pocit, že běžím 

maraton. Kdy tohle peklo skončí? Už jsme v půlce a moje tělo je absolutně 

dehydratované. Běh měním na rychlochůzi, abych si aspoň trošku oddychla. Ale 

učitelka s tím má zřejmě problém a křičí, že když budu jenom chodit, poběžím si to 

znova. Tak zase utíkám. Už ani necítím nohy. Posledních třicet sekund do konce, 

chvíle, kdy všichni posbírají všechny zbytky sil a zrychlí, jak nejvíc to jde. Připadá mi to 

jako sebevražda, ale zkusím to taky. Nohy mi hoří, dýchat nezvládám a těch 70 % vody, 

co máme v těle, se přesunulo na povrch. 

Konec. Všichni se válíme na zemi a omlouváme se sami sobě, že si takhle ubližujeme. 

Už nikdy víc! Teda alespoň v tomto školním roce. 

 

 

Sibylla Kallerová, sexta 
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Seznam žáků ve školním roce 2017/2018 
 

 

 

 

 

Třída:   1.A 

Třídní učitel:  Mgr. Helena Staruchová 

Daniel Baženov  

   

Barbora Krylová  

 Radek Dopita  

   

Eliška Kubalíková  

 Martin Frömel  

   

Danyil Levandovskyi  

 Natálie Hýblová  

   

Antonín Mikšík  

 Michaela Jakešová  

   

Denys Postryhan  

 Kryštof Juračka  

   

David Šebesta  

 Kateřina Karasová  

   

Alexej Tikal  

 David Kocourek  

   

Julie Tomášková  

 Lucie Kocourková  

   

Eduard Tűchler  

 Kateřina Kopečná  

   

Michaela Vavrdová  

 David Kováč  

   

Marie Vojáčková  

  

 

 
 

Třída:   2.A 

Třídní:   Mgr. Renáta Opichalová   

Jaroslav Dostál 

 

Josef Pavelka 

Vendula Filipová 

 

Berenika Poláchová 

Kyrylo Floresku 

 

Jaroslav Pospíšil 

Miroslava Hargajová 

 

Borys Pruss 

Valeriia Huppal 

 

Petra Přikrylová 

Valérie Chlíbková 

 

Barbora Putnová 

Patricie Janochová 

 

Simona Rolandová 

Václav Juračka 

 

Pavlo Romaniuk 

Sabina Krpcová 

 

Jasmína Růžičková 

Tereza Kubátová 

 

Jakub Seidl 

Sabina Kvapilová 

 

Lucie Schovánková 

Kateřina Lörincová 

 

Petra Smejkalová 

Kristýna Motáňová 

 

Daniel Zmrzlý  

Yuliana Netreba 

 

Jana Žáková 
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Třída:   3.A 

Třídní učitel:  Mgr. Lubomír Balcárek 

Vojtěch Bednář 

Marie Hinzová 

Jan Chytil 

Adéla Kallerová 

Zdeněk König 

Iryna Kononěnko 

Ondřej Kopeček 

Nela Koubská 

Barbora Mrtvá 

  

  

  

Liubomyr Semylit 

Vita Semylit 

Jan Schulz 

Klára Smolíková 

Daniel Staník 

Jevdokija Stepanyšyna 

Marie Uvízlová 

Marek Vincour 

  

  
  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída:   4.A 

Třídní učitel:  Mgr. Hana Slavíková 

Adéla Axmannová 

Michaela Bajerová 

Eliška Bazalková 

Dominik Bene 

Olga Boichenko 

Monika Brachtlová 

Ivana Burdová 

Nikola Dopitová 

Veronika Dušková 

Kristýna Frantová 

  

  

  

Jakub Hederer 

Roman Kobylka 

Dominika Nesétová 

Michaela Nesrstová 

Klára Nováková 

Anna Sedláčková 

Jakub Schenk 

Soňa Stránská 

Tereza  Votavová 
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Třída:   Prima 

Třídní učitel:  Mgr. Petra Hornišerová 

Eva Antesová  

   

Matyáš Malina  

 Filip Axman  

   

Dominika Marchovská  

 Barbora Boxanová  

   

Marek Očenášek  

 Julie Dorušáková  

   

Veronika Pavlů  

 Jakub Fibigr  

   

Jiří Pecha  

 Richard Horák  

   

Richard Plachý  

 Bára Hračová  

   

Patricie Pluhaříková  

 Lucie Hrdličková  

   

Nela Salvetová  

 Julie Hulová  

   

Jiří Smékal  

 Lucie Jurášová  

   

Julie Svobodová  

 Kristýna Kamlerová  

   

Kristián Šenk  

 Lukáš Krejzlík  

   

David Ullmann  

 Jana Kučová  

   

Karel Vařeka  

 Milan Kux  

   

Eliška Zámečníková  

 Vladimír Liška  

     
 

 

 

 

 

Třída:   Sekunda 

Třídní učitel:  Mgr. Iveta Novotná 

 Adam  Barbořák 
    

Jana Bittnerová 

Hana Doubravová 

Barbora Dubová 

Zbyněk Dušek 

Zbyněk Gábor 

Matyáš Galda 

Richard Gogolka 

Filip Gratzer 

Marie Gucká 

Jan Chuděj 

Lukáš Juračka 

Michaela Konečná  

Richard Král 

Jiří Kratochvíl 
 

 

  

  

  

  

  

Dušan Kyselý  

Aneta Langerová 

Mikuláš Lazar 

Štěpán Mádr 

Kateřina Malíková 

Adam Panáček 

Mikuláš Pik 

Ladislav Polách 

Emma Růčková 

Nikola Smrčková 

Magdaléna Smyčková 

Veronika Stránská 

Václav Šlitr 

Marie-Elisabeth Štefková 
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Třída:   Tercie 

Třídní učitel:  Mgr. Blanka Skácelová 

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:   Kvarta 

Třídní učitel:  Mgr. Eva Vašíčková 

Martin Bajaník 

Martina Benešová 

Jiří Burda 

Dagmar Cinegrová 

Michaela Červená 

Ida Havránková 

Eliška Králová 

Kateřina Olbertová 

Matyáš Ondráček 

Eliška Petrová 

  

  

  

  

  

  
 

 
 

Adam Polách 

Maxián Přikryl 

Štěpán Ptáčník 

Michaela Rotreklová 

Kateřina Schenková 

Klára Smyčková 

Julie Šinclová 

Adéla Šotolová 

Michaela Trundová 

Denisa Zacpalová 
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Třída:   Kvinta 

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 

Jakub Salaj 

Kateřina Smrčková 

Robin Stloukal 

Adéla Urbánková 

Vojtěch Vrzal 

Zuzana Zahrádková 

  

  

  

  

  

Třída:   Sexta 

Třídní:  RNDr. Zuzana Kopečná Voglová 

  

Lucie Axmanová 

Sarah Baleková 

Libor Cinegr 

Martina Demelová 

Matyáš Dittrich 

Petra Gajdošíková 

Filip Habáň 

Kvido Hron 

Sibyla Kallerová 

Tomáš Klaban 

Nikola Kobzová 

Pavel Konupka 

  

  

  

  
 

  

Eliška Mádrová 

Karolína Melovská 

Martina Niklová 

Markéta Opichalová 

Jan Poštulka 

Roman Puda 

Martina Rybová 

Kateřina Sochová 

Julie Šenková 

Žofie Vitešníková 

Tereza Vorlová 

Eva Zouharová 
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Třída:   Septima 

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 

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:   Oktáva 

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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Sponzoři plesu Gymnázia Uničov 2018 
 

1. HELIX Consulting s.r.o. 

2. SRPŠ Gymnázia Uničov 

3. Město Uničov 

4. Tesco Uničov 

5. DUTECH GROUP s.r.o. 

6. Kraken´s Uničov 

7. Lingua Centrum Olomouc 

8. Autodoprava Dopita Úsov 

9.  K. Nováková 

10. J. Smékal + E. Dušková 

11. J. Poštulková 

12. Lihovar Hrabová 

13. Adriana s.r.o. Litovel 

14. Tekro s.r.o. Nová Dědina 

15. Lékárna Benu 

16. Úsovsko Food a.s. 

17. Edookit s.r.o. 

18. MF Dnes Olomouc 

19. J. Válková 

20. ČSAD Olomouc 

21. Bersi Šumvald 

22. Řeznictví Kupka 

23. A. Goldová 

24. K. Hanousek 

25. Tekro s.r.o. Nová Dědina 

26. Jonas Speed s.r.o. 

27. Adriana s.r.o. Litovel 

28. Dada-L. Perútková 

29. Planeo Elektro 

30. Flor-Hafik, I. Švédová 

31. UNEX Uničov 

32. MAFILA STAV s.r.o. 

33. Pro sebe-zdravá výživa 

34. Galerie Ina (I. Navrátilová) 

35. M. Navrátil 

36. Stulako 

37. SD-služby s.r.o. 

38. Ivoltina Candy s.r.o. 

39. Hospůdka U Řeka, Uničov 

40. S. Stránská 

41. K. Nováková 

42. Miele technika s.r.o. 

43. ZOO Praha 

44. M. Bednářová 

45. D. Axmann 

46. Nesrstovi 

47. Prachařovi 

48. Textilní galanterie Uničov 

49. M. Salvetová 

50. LAZAM Uničov 

51. M. Bednářová 

52. J. Poštulková 

53. Ibis Uničov 

54. TV Servis, F. Sova, Uničov 

55. V. Janoušek 

56. T. Malík 

57. Bersi Šumvald 

58. Vína pro radost, Uničov 

59. J. Haluzová 

60. Promaturák.cz 

61. Restaurace Císaře Rudolfa Úsov 

62. Restaurace AtCeasar Uničov 

63. De-Wood Uničov 

64. Karkulka Uničov 

65. Melites Medlov 

66. REOP, Pneuservis, Úsovsko a.s. 

67. Vinárna U Radnice Uničov 

68. A. Goldová 

69. J. Obšilová 

70. M. Budařová 

71. BÝTFIT.Z.S.  Uničov 

72. Kavárna Victorie Uničov 

73. P. Klíčová 

74. J. Balláková 

75. Restaurace Na Hradbách 

76. L. Polášková 

77. Pohybové studio Elle 

78. K. Feráková 

79. Studio Visage 

80. Ibis Uničov 

81. D. Bene 

82. Excalibur 

83. Tylšarovi 

84. Auto TRAFEX 
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85. Auto Boňa Lazce 

86. Vega - N. Vysloužilová 

87. Z. Votava 

88. Papcel Litovel 

89. Hanácká kyselka a.s. 

90. Antény Elektroinstalace Kobylka 

91. Záchranná stanice Pateřín, O. Csik 

92. Dogmount 

93. DHkutil Uničov 

94. M. Gonšenicová 

 


