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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
uplynulý školní rok 2017/2018 byl ve
znamení rozsáhlých stavebních úprav,
které s podporou zřizovatele modernizují
podmínky pro výuku na naší škole.
Byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce rozvodů elektrické energie, vyřešena bezbariérovost školy a proběhla modernizace učeben
pro výuku přírodovědných předmětů.
V uplynulém školním roce jsme také pokračovali v rozvíjení partnerských vztahů se
zahraničními školami. Proběhly výměnné
pobyty s partnery ve Finsku a sportovní setkání s našimi přáteli v Německu a Polsku.
Naše ročenka svým obsahem popisuje
bohatý život Gymnázia Jiřího Wolkera
v Prostějově.
Přeji Vám příjemné čtení a chci poděkovat
všem pracovníkům školy za spolupráci.
Ing. Michal Šmucr
ředitel školy
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Pedagogický sbor Gymnázia Jiřího Wolkera – červen 2018.
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Přehled nejdůležitějších
událostí ve školním roce
2017/2018
Září
4. 9. 2017
• slavnostní zahájení školního roku
2017/2018
4. 9. 2017
• opravné maturitní zkoušky
6.–8. 9. 2017
• adaptační kurz Baldovec 2017
pro třídu O1.B
8. 9. 2017
• exkurze do lanového centra v Olomouci
pro třídu O3.A
11.–13. 9. 2017
• adaptační kurz Baldovec 2017
pro třídu O1.A

12.–15. 9. 2017
• kulturně-historická exkurze do Prahy
pro třídu O8.A
14. 9. 2017
• prodej učebnic cizích jazyků v aule GJW
14. 9. 2017
• biologicko-geologická exkurze
(Holštejn, Baldovec) pro třídu O4.B
18. 9. 2017
• biologicko-geologická exkurze
(Holštejn, Baldovec) pro třídu O4.A
19.–22. 9. 2017
• kulturně-historická exkurze do Prahy
pro třídy 4.A a O8.B
20. 9. 2017
• biologická exkurze pro třídu O7.B
do Olomouce
20. 9. 2017
• burza práce a vzdělávání 2017 v KaSC
Prostějov pro třídy O6.A a 4.B
21. 9. 2017
• divadelní představení Finding Amerika:
Gangsteři z našeho oddílu v městském
divadle pro VG kromě maturantů
21. 9. 2017
• divadelní představení Finding Amerika:
Gangsteři z našeho oddílu v městském
divadle pro NG, 1.A a O5.A

12. 9. 2017
• opravné maturity

25. 9. 2017
• Sokrates – prezentace o studiu na VŠ
určená pro maturanty
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26. 9. 2017
• exkurze do Prahy do planetária, beseda
s americkými a ruskými astronauty,
určeno pro fyzikální seminář

12. 10. 2017
• prezentace možnosti pomaturitního
studia v USA pro třídy 3.B a 4.B
12. 10. 2017
• schůzka plesového výboru
16. 10. 2017
• Vektor 4 – testování z českého jazyka,
matematiky a OSP pro třídu 4.A
19. 10. 2017
• školení první pomoci v rámci DVPP
24. 10. 2017
• exkurze do Olomouce, prohlídka varhan,
určeno pro třídu O1.B

27. 9. 2017
• biologicko-fyzikální exkurze do Ostravy
pro třídy O6.A a O6.B
27. 9. 2017
• slavnostní imatrikulace studentů
1. ročníků a prim

26.– 27. 10. 2017
• podzimní prázdniny
31. 10. 2017
• volby do školské rady

27. 9. 2017
• jednání školské rady

31. 10.– 3. 11. 2017
• veletrh pomaturitního studia Gaudeamus
v Brně

29. 9. 2017
• ředitelské volno – zkouška a seřízení
nového otopného systému

Listopad

Říjen

31. 10.– 3. 11. 2017
• veletrh pomaturitního studia Gaudeamus
v Brně

2. 10. 2017
• Vektor 4 – testování z českého jazyka,
matematiky a OSP určené pro O8.A

1. 11. 2017
• připomenutí 75. výročí úmrtí
dr. Jana Uhra

2. 10. 2017
• porada k organizaci přehlídky
Scholaris 2017
3.–6. 10. 2017
• kulturně-historická exkurze do Prahy
pro třídu 4.B
4. 10. 2017
• jednání zástupců rodičů KP GJW
11. 10. 2017
• Piškvorky – školní kolo na GJW
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24. 10. 2017
• výtvarná exkurze na výstavu do Prahy,
určeno pro vybrané žáky
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1. 11. 2017
• provozní porada pedagogického sboru
6.–9. 11. 2017
• Erasmus + přípravné setkání
ve Španělsku
7. 11. 2017
• přednášky v rámci environmentální
výchovy, určeno pro O2.B, O3.B, O7.A
8. 11. 2017
• čtvrtletní pedagogická rada
8. 11. 2017
• třídní schůzky
9. 11. 2017
• přehlídka středních škol Scholaris 2017
v Prostějově
16. 11. 2017
• Piškvorky – oblastní kolo
20. 11. 2017
• testování ČŠI – matematická gramotnost,
určeno pro 2. ročníky a sexty
22. 11. 2017
• revize napájecích šňůr k notebookům
a mobilním telefonům
22. 11. 2017
• Planeta 3000 – zeměpisný program
v kině Metro, určeno pro sekundy
22. 11. 2017
• 2. kolo voleb do školské rady
22.–23. 11. 2017
• krajská přehlídka středních škol
Scholaris 2017 v Olomouci

24. 11. 2017
• divadelní představení Gazdina roba
v městském divadle Prostějova,
určeno pro 2. ročníky a sexty
27. 11. 2017
• porada pedagogického sboru
28. 11. 2017
• výchovný koncert pro žáky ZŠ Kollárova
v aule
29. 11. 2017
• olympiáda z českého jazyka pro nižší
gymnázium
30. 11. 2017
• schůzka plesového výboru

Prosinec
1. 12. 2017
• olympiáda z německého jazyka
4. 12. 2017
• měření somatických parametrů maturantů (projekt MU Brno), určeno pro oktávy
4. 12. 2017
• beseda v rámci programu prevence
(e-nebezpečí) pro třídy O3.A A O2.A
5. 12. 2017
• divadelní představení Maryša v městském divadle pro 1. ročníky, kvinty a 3.B
5. 12. 2017
• mikulášská obchůzka organizovaná
třídou O7.B
6. 12. 2017
• Den otevřených dveří na GJW
6. 12. 2017
• nostrifikační zkoušky
6. 12. 2017
• exkurze do Olomouce, určeno pro
společensko-vědní seminář
12. 12. 2017
• historická exkurze do Olomouce, určeno
pro třídu O3.B
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13. 12. 2017
• exkurze do Prahy, určeno pro seminář
psychologie
14. 12. 2017
• Sportovní hvězdy dětem, spolupráce
studentů 3.B na organizaci
18. 12. 2017
• Vánoční debatiáda

Leden
4. 1. 2018
• schůzka plesového výboru
10. 1. 2018
• porada k pololetní klasifikaci
11. 1. 2018
• přednáška a beseda s izraelským filozofem pro semináře dějin kultury
15.–20. 1. 2018
• lyžařský kurz na chatě Armaturka
v Beskydech pro 1. ročníky a kvinty
16. 1. 2018
• jednání školské rady
19. 1. 2018
• prezentace agronomické a lesnické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně
pro 3.A a zájemce z řad maturantů

18. 12. 2017
• prezentace UNOB pro zájemce
z 3. ročníků a septim
18. 12. 2017
• prezentace PřF UPOL pro zájemce
ze 4. ročníků a oktáv
18. 12. 2017
• intervence v rámci prevence
pro třídu O2.A
19. 12. 2017
• měření kvality vzduchu v učebnách
20. 12. 2017
• beseda v rámci programu prevence
pro kvarty
20. 12. 2017
• slavnostní porada zaměstnanců spojená
s obědem
22. 12. 2017
• bruslení na náměstí, vánoční besídky tříd
22.12. 2017–2. 1. 2018
• vánoční prázdniny
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22. 1. 2018
• intervence v rámci prevence
pro třídu O1.B
23. 1. 2018
• porada ředitele školy s předsedy předmětových komisí
24. 1. 2018
• ukončení klasifikace za 1. pololetí školního
roku 2017/2018
25. 1. 2018
• školní kolo olympiády v anglickém
jazyce pro 1.–3. ročníky VG
25. 1. 2018
• schůzka plesového výboru
26. 1. 2018
• pololetní klasifikační porada
31. 1. 2018
• okresní kolo olympiády z českého jazyka
pro VG
31. 1. 2018
• předání výpisů z pololetní klasifikace
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Únor
2. 2. 2018
• Národní srovnávací zkoušky na GJW
2. 2. 2018
• pololetní prázdniny
6. 2. 2018
• „Přijímačky nanečisto“ – testy z matematiky pro zájemce o studium na GJW
7. 2. 2018
• talentové zkoušky do oboru Gymnázium
se sportovní přípravou
8. 2. 2018
• „Přijímačky nanečisto“ – testy z českého
jazyka pro zájemce o studium na GJW
8. 2. 2018
• exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci
pro třídu O4.A
8. 2. 2018
• exkurze do VIDA Centra v Brně
pro třídu O1.A

15. 2. 2018
• okresní kolo olympiády z anglického
jazyka
15. 2. 2018
• beseda s Policií ČR, určeno pro zájemce
z řad VG
22. 2. 2018
• beseda v rámci prevence pro třídu O1.B
13. 2. 2018
• Reprezentační a stužkovací ples GJW
25. 2. 2018
• vystoupení taneční skupiny RUT
a divadla Point v aule GJW
28. 2.–2. 3. 2018
• kontrola ČŠI zaměřená na přírodovědné
předměty

Březen
3. 3. 2018
• Národní srovnávací zkoušky na GJW

11.–17. 2. 2018
• lyžařský kurz na chatě Poma
v Beskydech pro sekundy

5.–9. 3. 2018
• zahraniční exkurze do Belgie – Bruselu
pro třídu O7.B

13. 2. 2018
• „Přijímačky nanečisto“ – testy z matematiky a českého jazyka pro zájemce
o studium na GJW

7. 3. 2018
• přednáška v rámci výuky dějepisu
(Bedřich Seliger), určeno pro třídy O4.A
a 2.A

Společný snímek účastníků exkurze do Bruselu
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8. 3. 2018
• prověrka BOZP a PO
12.–19. 3. 2018
• jarní prázdniny
22. 3. 2018
• divadelní představení Jak je důležité míti
Filipa v městském divadle, určeno pro
3. ročníky, septimy a maturanty
22. 3. 2018
• schůzka plesového výboru
23. 3. 2018
• Den učitelů – slavnostní večer
v Národním domě
27. 3. 2018
• historická exkurze do Žďáru nad
Sázavou pro třídy O6.A a O7.A
28. 3. 2018
• beseda s bezpečnostními složkami ČR
pro 3.A a zájemce z řad VG
28. 3. 2018
• Akademie 2018 – Hladové GJW

Duben
4. 4. 2018
• čtvrtletní pedagogická rada
4. 4. 2018
• třídní schůzky
5. 4. 2018
• Pythagoriáda – matematická soutěž
pro primy, sekundy, tercie
6. 4. 2018
• exkurze do Olomouce pro třídy O3.A
a O3.B
10. 4. 2018
• koordinační porada k organizaci maturitních zkoušek
11. 4. 2018
• písemné maturity – písemná práce
z českého jazyka
11. 4. 2018
• okresní kolo biologické olympiády
12. 4. 2018
• přijímací zkoušky – 1. termín pro čtyřleté
studium
13. 4. 2018
• přijímací zkoušky – 1. termín pro osmileté studium
13. 4. 2018
• ředitelské volno

28. 3. 2018
• divadelní představení Petr a Lucie
v městském divadle, určeno pro tercie,
kvarty, kvinty, sexty a 1. a 2. ročníky
28. 3. 2018
• slavnostní porada spojená s obědem
v Národním domě
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16. 4. 2018
• přijímací zkoušky – 2. termín pro čtyřleté
studium
16. 4. 2018
• biologická exkurze do ZOO Lešná
pro sekundy
17. 4. 2018
• okresní kolo matematické olympiády

29. 3. 2018
• Národní srovnávací zkoušky na GJW

17. 4. 2018
• přijímací zkoušky – 2. termín pro osmileté studium

29. 3. 2018
• velikonoční prázdniny

17. 4. 2018
• ředitelské volno
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18. 4. 2018
• biologická exkurze do botanických
skleníků v Olomouci pro třídu 1.A

4. 5. 2018
• Majáles 2018

19. 4. 2018
• biologická exkurze na Pálavu pro biologicko-chemický seminář
19. 4. 2018
• biologická exkurze do botanických
skleníků v Olomouci pro třídu O5.A
20.–28. 4. 2018
• zahraniční výjezd do Finska v rámci
projektu Erasmus pro vybrané studenty
sext
23. 4. 2018
• okresní kolo biologické olympiády
24. 4. 2018
• intervence v rámci prevence pro třídu
O2.B
24. 4. 2018
• biologická exkurze do botanických
skleníků v Olomouci pro třídu O5.B
26. 4. 2018
• ukončení klasifikace v maturitních
třídách
27. 4. 2018
• závěrečná klasifikační porada maturitních tříd
30. 4. 2018
• ředitelské volno

Květen
2. 5. 2018
• písemné maturity (písemná práce
z angličtiny a ruštiny; didaktický test
z matematiky a českého jazyka)
3. 5. 2018
• písemné maturity (písemná práce
z francouzštiny; didaktický test z ruštiny
a angličtiny)
3. 5. 2018
• střelby v Drahanech v rámci sportovního
kurzu, určeno pro třídu O7.A

4. 5. 2018
• písemné maturity (didaktický test
z francouzštiny)
7. 5. 2018
• ředitelské volno
9. 5. 2018
• střelby v Drahanech v rámci sportovního
kurzu, určeno pro třídu O7.B
9. 5. 2018
• pietní akce v aule školy, určeno
pro 1.–3. ročníky VG kromě 3.B
10. 5. 2018
• 1. náhradní termín přijímacích zkoušek
10. 5. 2018
• převzetí ročníkových vysvědčení pro
maturanty
11. 5. 2018
• revize napájecích šňůr
11. 5. 2018
• poslední zvonění maturitních tříd
11. 5. 2018
• 2. náhradní termín přijímacích zkoušek
14.–21. 5. 2018
• studijní volno pro maturanty
16.–18. 5. 2018
• zahraniční exkurze do Budapešti pro
zájemce z řad žáků GJW

11

Gymnázium Jiřího Wolkera

17. 5. 2018
• talentové zkoušky do oboru Gymnázium
se sportovní přípravou

30. 5. 2018
• exkurze do Olomouc určená
pro 2.B a O5.B

18. 5. 2018
• střelby v Drahanech v rámci sportovního
kurzu, určeno pro třídu 3.B

31. 5. 2018
• srovnávací testy z anglického jazyka
pro kvinty a sexty

21.–25. 5. 2018
• ústní maturitní zkoušky
26. 5. 2018
• Národní srovnávací zkoušky na GJW
28. 5. 2018
• fotografování tříd a pedagogického sboru
29. 5. 2018
• klavírní koncert pro 1. a 2. ročníky,
kvinty a sexty
30. 5. 2018
• srovnávací testy z anglického jazyka
pro kvarty
30. 5. 2018
• střelby v Drahanech v rámci sportovního
kurzu, určeno pro třídu 3.A
30. 5. 2018
• exkurze do Lidic určená pro zájemce
z řad studentů GJW
30. 5. 2018
• exkurze do Brna určená pro tercie
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Červen
1. 6. 2018
• slavnostní předání maturitních vysvědčení v aule GJW
1. 6. 2018
• exkurze do Prahy určená pro sexty
1. 6. 2018
• exkurze do Jeseníků určená pro O4.B
1. 6. 2018
• exkurze do Brna určená pro 1. ročníky
4. 6. 2018
• biologická exkurze do Prahy, 2. ročníky
5.–8. 6. 2018
• sportovní kurz pro 3. ročníky a septimy
8. 6. 2018
• sportovně-poznávací exkurze
do Olomouce určená pro O5.A

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení.
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12. 6. 2018
• biologická exkurze na PřF UPOL určená
pro biologicko-chemický seminář

22. 6. 2018
• ukončení klasifikace za 2. pololetí
školního roku 2017/2018

13. 6. 2018
• třídní schůzky pro budoucí nové ročníky
(O1.A, 1.A a 1.B)

22. 6. 2018
• exkurze do Olomouce určená
pro O2.A a O3.A

13. 6. 2018
• exkurze do Javoříčka určená pro O3.B

25. 6. 2018
• závěrečná klasifikační pedagogická rada

14. 6. 2018
• třídní schůzky pro budoucí O1.B

27. 6. 2018
• nácvik evakuace

15. 6. 2018
• přírodovědná exkurze do Pevnosti
poznání v Olomouci pro O1.A

27.–28.6. 2018
• sportovní dny

15. 6. 2018
• přírodovědná exkurze na PřF UPOL
určená pro sekundy
15.–17. 6. 2018
• Mezinárodní sportovní soutěže v Polsku
19. 6. 2018
• exkurze do Brna určená pro kvarty
19. 6. 2018
• exkurze do Brna určená pro O2.B
20. 6. 2018
• exkurze do Mikulova určená
pro 2.A, 1.B a O7.B

29. 6. 2018
• slavnostní předání ročníkových
vysvědčení

Červenec / srpen

20. 6. 2018
• exkurze do Prahy určená pro O5.A

30. 7.–11. 8. 2018
• 14. filmový tábor Sobotín

Filmaři ze Sobotína na výletě
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Výsledky soutěží a olympiád
ve školním roce 2017/2018
Studentská odborná činnost

Sovičkiáda

Okresní kolo

Poezie

1. místo: – David Kovář 2.A
obor historie: Postoj Hlasů z Hané vůči
Židům v letech 1914–1924
1. místo: – Jan Daněk O7.A
obor fyzika: Stáčení perihélia Merkuru

1. místo – Adam Vlk O3.A

Krajské kolo
1. místo a postup do celostátního kola:
– David Kovář 2.A
3. místo:
– Jan Daněk O7.A
Celostátní kolo
6. místo – David Kovář 2.A

Art Botič
Celostátní kolo
3. místo – Daniel Rozehnal O6.B

Konverzační soutěž
v anglickém jazyce
Kategorie I.B
Školní kolo

Mezinárodní soutěž mladých
vědců v Pekingu

1. místo – Jiří Kovář O1.B
2. místo – Michal Talanda O2.A
3. místo – Odetta Anna Ambrož O1.A

Kategorie: Biomedical Science

Okresní kolo

stříbrná medaile – Tomáš Ovad O8.B

3. místo – Jiří Kovář O1.B
4. místo – Michal Talanda O2.A

Olympiáda v českém jazyce
Kategorie I.

Kategorie II.C
Školní kolo

2. místo – Matěj Mrva O3.B

1. místo – Magdalena Havránková O4.A
2. místo – Jan Sedláček O3.A
3. místo – Veronika Praskačová O4.A

Krajské kolo

Krajské kolo

4. místo a postup do celostátního kola
– Matěj Mrva O3.B

1. místo – Magdalena Havránková O4.A
4. místo – Jan Sedláček O3.A

Okresní kolo

Celostátní kolo
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3. místo – Magdalena Havránková O4.A
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Pokračování tabulky z předchozí strany:

Pokračování tabulky:

Kategorie III.A

Kategorie III.A

Školní kolo

Okresní kolo

1. místo – Ela Filoušová O7.B
2. místo – Adéla Fajstlová 2.A
3. místo – Kateřina Vacková O7.B

1. místo – Martin Dolák O6.B
2. místo – Radim Skupina – O7.A
3. místo – Klára Kocourková – O7.B

Okresní kolo

Krajské kolo

1. místo – Ela Filoušová O7.B
5. místo – Adéla Fajstlová 2.A

3. místo – Radim Skupina – O7.A
4. místo – Martin Dolák O6.B

Kategorie III.B
Školní kolo
1. místo – Jaroslav Vychodil O6.A
2. místo – Martin Dolák O6.B
3. místo – Filip Sovíček O6.A
Krajské kolo
4. místo – Jaroslav Vychodil O6.A
5. místo – Filip Sovíček O6.A

Překladatelská soutěž UP OL

Bücherwurm (Knihomol)
Starší kategorie
Školní kolo
1. místo – Marika Hradilová 3.B
2. místo – Jaroslav Vychodil O6.B
3. místo – Anna Buršová O6.B
Krajské kolo
5. místo – Marika Hradilová 3.B
Mladší kategorie

Anglický jazyk

Školní kolo

4. místo – Jan Duchoň O8.A

1. místo – Matěj Mrva O3.B
2. místo – Ivo Doležel O3.B
3. místo – Aleš Augustin O3.B

Konverzační soutěž
v německém jazyce

Krajské kolo
6. místo – Matěj Mrva O3.B

Kategorie II.B
Školní kolo
1. místo – Petra Šnajdrová – O1.B
2. místo – Viktor Raškovský – O4.A

Olympiáda
ve francouzském jazyce

Okresní kolo

Úroveň B2

1. místo – Petra Šnajdrová – O1.B

Školní kolo

Krajské kolo

1. místo – Martin Dolák O6.B
2. místo – Monika Hanousková O6.A
3. místo – Jana Vysloužilová O6.A
Markéta Praskačová O6.A

2. místo – Petra Šnajdrová – O1.B
Kategorie III.A
Školní kolo
1. místo – Martin Dolák O6.B
2. místo – Radim Skupina – O7.A
3. místo – Klára Kocourková – O7.B

Krajské kolo
6. místo – Martin Dolák O6.B
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Olympiáda
ve španělském jazyce
Kategorie SŠ I.

Kategorie 7. třída

Krajské kolo

Krajské kolo

7. místo – Kateřina Kocourková O5.A
9. místo – Lenka Soldánová O4.B

4. místo – Hana Vilímová O2.A

Kategorie SŠ II.
Krajské kolo
7. místo – Eva Novotná O7.A
8. místo – Martin Kocourek O7.B

Překladatelská soutěž UP OL

Soutěže v informatice
a výpočetní technice
Soutěž dětí a mládeže v programování
Krajské kolo
1. místo – Jakub Šmíd O8.B,
programování mikrořadičů

Španělský jazyk

Ústřední kolo

5. místo – Martin Kocourek O7.B

7. místo – Jakub Šmíd O8.B,
programování mikrořadičů

Olympiáda
v ruském jazyce

Matematická olympiáda
Kategorie A

Kategorie ZŠ a NG

Krajské kolo

Krajské kolo

6. místo – Ondřej Kučera O6.A

9. místo – Karolína Špačková O4.B
10. místo – Elizabeth Jitka Olšanská

Kategorie B

Kategorie SŠ II.
Krajské kolo
15. místo – Lucie Ryšťáková O8.B
Kategorie SŠ III.
Krajské kolo
1. místo, postup do celostátního kola –
Jaroslav Vychodil O6.B

Překladatelská soutěž UP OL
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Výtvarná výchova –
soutěž Barvy podzimu

Okresní kolo
2. místo – Ondřej Kučera O6.A
Kategorie C
Okresní kolo
2. místo – Ondřej Vrána O5.B
Kategorie Z9
Okresní kolo
2. místo – Martin Zigmund O4.B
5. místo – Elizabeth Jitka Olšanská O4.B

Ruský jazyk

Kategorie Z8

3. místo – Jan Duchoň O8.A

Okresní kolo
4. místo – Jiří Král O3.A

Ročenka 2017/2018

Pokračování tabulky z předchozí strany:

Kategorie Z7
Okresní kolo
1. místo – Oto Vystavěl O2.B
4. místo – Tomáš Vrána O2.A
5. místo – Hana Vilímová O2.A
8. místo – Natálie Lysáková O2.A
10. místo – Michal Talanda O2.A
11. místo – Ema Vítová O2.A
13. místo – Petra Vilímová O2.A

Fyzikální olympiáda
Kategorie D
Krajské kolo
3. místo – Martin Čmel O5.A
6. místo – Albert Navara O5.B
Kategorie E
Okresní kolo

Kategorie Z6

2. místo – Martin Zigmund O4.B
4. místo – Lukáš Preclík O4.A

Okresní kolo

Kategorie F

10. místo – Tereza Žáčková O1A

Okresní kolo

Pythagoriáda

2. místo – Jiří Král O3.A
Kategorie G

Kategorie Z7

Okresní kolo

Okresní kolo

1. místo – Oto Vystavěl O2.B
2. místo – Tomáš Vrána O2.A
3. místo – Jiří Krpec O2.A
4. místo – Michal Škobrtal O2.A

3. místo – Oto Vystavěl O2.B
4. místo – Karel Síbr O2.B
11. místo – Jiří Krpec O2.A
15. místo – David Zbožínek O2.A
16. místo – Martin Komárek O2.A
20. místo – Michal Talanda O2.A
Kategorie Z8
Okresní kolo
3. místo – Ivo Doležel O3.B
6. místo – Ondřej Vánský O3.B

Zeměpisná olympiáda
Kategorie A
Okresní kolo
8. místo – Hana Voráčová O1.A
Kategorie B
Okresní kolo

Logická olympiáda
nominační kolo, postup do krajského
kola, pořadí ve škole

4. místo a postup do krajského kola –
Martin Komárek O2.A
Krajské kolo

Kategorie C

9. místo – Martin Komárek O2.A

Martin Jurásek O4.A, Magdalena
Havránková O4.A, Dominik Štencl O3.B,
Matěj Mrva O3.B

Kategorie C

Kategorie B

4. místo a postup do krajského kola –
Jindřich Sládek O3.B

Ondřej Kučera O6.A, David Kovář 2.A,
Jakub Kouřil O7.B, Andrea Menšíková
O5.B

Okresní kolo

Krajské kolo
2. místo – Jindřich Sládek O3.B
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Kategorie D

Krajské kolo

Okresní kolo

1. místo – Kateřina Tomášková O4.A
4. místo – Jindřich Sládek O3.B

2. místo a postup do krajského kola –
Radim Skupina O7.A
4. místo – Lukáš Kravák O8.B
8. místo – Tomáš Vybíral O8.B
Krajské kolo
14. místo – Radim Skupina O7.A

Dějepisná olympiáda
Školní kolo
1. místo – David Jahn O4.B
2. místo – David Popelka O4.A
3. místo – Martin Zigmund O4.B
Okresní kolo
6. místo – David Jahn O4.B

Biologická olympiáda
Kategorie A
Školní kolo
1. místo – Martin Kocourek O7.B
2. místo – Markéta Naiclerová O8.B
3. místo – Lenka Hrdličková O8.B
Krajské kolo
1. místo – Martin Kocourek O7.B
Národní kolo
25. místo – Martin Kocourek O7.B
Kategorie B
Školní kolo
1. místo – Anna Přikrylová O6.B
2. místo – Lukáš Havlíček O6.B
Kategorie C
Okresní kolo
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1. místo – Jindřich Sládek z O3.B
2. místo – Kateřina Tomášková O4.A
4. místo – Dominik Štencl O3.B
5. místo – Matěj Mrva O3.B

Kategorie D
Okresní kolo
2. místo – Veronika Sládková O1.A
3. místo – Tereza Rudolfová O1.B
Krajské kolo
4. místo – Veronika Sládková O1.A
8. místo – Tereza Rudolfová O1.B

Zlatý list
Starší kategorie
Okresní kolo
1. místo – Jindřich Sládek, Matěj Mrva,
Eliška Valentová, Dominik Štencl O3.B,
Kateřina Tomášková O4.A, Elizabeth
Jitka Olšanská O4.B
Krajské kolo
2. místo – Jindřich Sládek, Matěj Mrva,
Eliška Valentová, Dominik Štencl O3.B,
Kateřina Tomášková O4.A, Kristýna
Koblížková O2.B
Mladší kategorie
Okresní kolo
1. místo –Veronika Sládková, Eliška
Látalová O1A, Tereza Rudolfová, Petr
Schuster, Michaela Zimová, Tereza
Hajduková O1B
Krajské kolo
2. místo –2. místo - Veronika Sládková,
Eliška Látalová O1.A, Tereza Rudolfová,
Petr Schuster, Michaela Zimová, Tereza
Hajduková O1.B

Ekologická olympiáda
Krajské kolo
3. místo – Lenka Hrdličková, Markéta
Naiclerová O8.B, Kateřina Tomášková O4.A
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Chemická olympiáda

Tělesná výchova – dívky

Kategorie D

Atletika – středoškolský pohár

Školní kolo

Okresní kolo

1. místo

1. místo – David Popelka O4.A
2. místo – Martin Zigmund O4.B
3. místo – Elizabeth Jitka Olšanská O4.B
4. místo – Matěj Mrva O3.B

Krajské kolo

7. místo –

Okresní kolo
3. místo – David Popelka O4.A
4. místo – Matěj Mrva O3.B
6. místo – Jitka Elizabeth Olšanská O4.B
7. místo – Martin Zigmund O4.B

Aneta Dobrovolná, Sára Kišková, Vanessa
Světlíková O6.A, Tereza Korhoňová 1.B,
Aneta Marvanová, Tereza Slavíková 4.B,
Dominika Svozilová 3.A, Petra Šišmová
O6.B, Tereza Šteiglová O7.A, Anna
Vysloužilová O4.B, Veronika Vykopalová,
Natálie Vařeková, Adriana Jurčíková 1.B
a Aneta Weidenthalerová 4.B

Krajské kolo

Prostějovská výška

15. místo – David Popelka O4.A
20. místo – Matěj Mrva O3.B

Starší žákyně
– jednotlivci

Kategorie C

Starší žáci a žákyně
2. místo
– společné družstvo

Školní kolo
1. místo – Lukáš Havlíček O6.B
2. místo – Ngoc Anh Nguyen O6.A
3. místo – Ondřej Kučera O6.A
4. místo – Julie Kubíková O6.A

Dorostenci
– jednotlivci

2. místo – Anna
Vystavělová O4.B

2. místo – Tereza
Šteiglová O7.A

Dorostenci
2. místo
– společné družstvo

Krajské kolo

Plavání – mladší kategorie

22. místo – Lukáš Havlíček O6.B
35. místo – Ngoc Anh Nguyen O6.A

O pohár CMG

Kategorie A
Školní kolo
1. místo – Tomáš Ovad O8.B
2. místo – Lenka Hrdličková O8.B
Krajské kolo
1. místo – Tomáš Ovad O8.B
Národní kolo
22. místo – Tomáš Ovad O8.B

Veronika Loebe O2.A – 1. místo na 50m
motýlek a 3. místo v polohovém závodě
Lucie Řehořková O3.B – 2. místo na 50m
volný způsob a 2. místo v poloh. závodě
Kristýna Piňosová O1.A – 1. místo na 50 m prsa
Alice Snídalová O4.A – 2. místo na 50 m prsa
Viktorie Zbožínková O4.B – 3. místo, 50 m prsa
Nikola Čechová O3.B – 1. místo na 50m znak
Štafetový závod
a soutěž družstev

1. místo

Plavání – starší kategorie
O pohár CMG
Michaela Petrželová 3.A – 2. místo na 50 m
volný způsob a 3. místo na 50 m motýlek
Veronika Hrabalová 2.B – 2. místo, 50 m znak
Klára Vysloužilová O5.A – 3. místo, 50m prsa
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Plavání – starší kategorie

Košíková – V. kategorie

Štafetový závod
a soutěž družstev

Okresní kolo

1. místo

Vojelbal
Okresní kolo – ZŠ a osmiletá gymnázia
1. místo – Tereza Pořízková, Magdaléna
Plisková, Kateřina Tomášková O4.A,
Barbora Stopková O3.B, Natálie Lysáková,
Petra Vilímová, Hana Vilímová O2.A
Krajské finále – ZŠ a osmiletá gymnázia
3. místo – Tereza Pořízková, Magdaléna
Plisková, Kateřina Tomášková O4.A,
Barbora Stopková, Drmolová Ema O3.B,
Natálie Lysáková, Petra Vilímová, Hana
Vilímová O2.A
Okresní kolo – SŠ a gymnázia
1. místo – Adriana Juríčková, Tereza
Pálová, Kateřina Stavinohová 1.B, Klára
Dvořáčková, Veronika Dudová, Aneta
Hůsková, Vendula Krejčiříková 2.B,
Barbora Brodzianská, Marika Hradilová
3.B, Šarlota Svobodová 07.A
Krajské kolo – SŠ a gymnázia
2. místo – Adriana Juríčková, Tereza
Pálová 1.B, Klára Dvořáčková, Veronika
Dudová, Aneta Hůsková, Vendula
Krejčiříková 2.B, Barbora Brodzianská,
Marika Hradilová 3.B, Šarlota Svobodová
07.A
Plážový volejbal

2. místo – Veronika Zacpalová 1.B,
Laura Hanousková 1.A, Sára Kišková
O6.A, Patricie Opatřilová 1.B, Veronika
Vykopalová 1.B, Tereza Palová 1.B, Julie
Navrátilová 1.A, Zuzana Koláčková 1.A,
Tereza Zbořilová O6.A
Golf
Republikové kolo, soutěž družstev
8. místo – Barbora Krčová, Tereza
Vepřeková O6.B, Karolina Hrubá 2.B

Tělesná výchova – chlapci
Atletika – středoškolský pohár
Okresní kolo

3. místo

Prostějovská výška
Starší žáci
– jednotlivci

3. místo – Richard
Bálint O4.B

Starší žáci
– družstvo

2. místo – Pavel
Roden, Matyáš
Müller a Richard
Bálint O4.B

Dorostenci
– jednotlivci

1. místo – Matěj
Michalčík 2.B

Plavání – mladší kategorie
Štafetový závod
a soutěž družstev

1. místo

Okresní finále SŠ

Plavání – starší kategorie

1. místo – Vendula Krejčiříková, Klára
Dvořáčková 2.B
2. místo – Barbora Brodzianska , Marika
Hradilová 3.B

O pohár CMG

Krajské finále SŠ:
3. místo – Vendula Krejčiříková, Klára
Dvořáčková 2.B
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Lukáš Řehořek O6.B – 1. místo na 50 m
znak a 1. místo v polohovém závodě
Jakub Cigr 3.B – 2. místo na 50m volný
způsob a 3. místo na 50 m znak
Robert Volek O6.B – 1. místo na 50 m prsa
Jakub Jílek 4.A – 3. místo na 50 m vol. zp.
Štafetový závod
a soutěž družstev

1. místo
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Volejbal – V. kategorie

Florbal

Okresní kolo

SŠ – okrskové kolo

1. místo – Petr Brothánek, Jiří Kintr O7.B,
Matěj Michalčík, Jakub Nosek, Vojtěch
Marek, Jiří Jašíček 2.B, Křůmal Petr 3.B,
Špičák Adam O6.A, Ošťádal Matěj O6.B

Postup do okresního kola – Lukáš
Kravák O8.B, Adam Čejka 3.A, Pavel
Bujnoch 4.A, Lukáš Grulich, Filip
Halouzka O7.B, Filip Sovíček, Matěj
Ošťádal O6.B, Roman Kvasnica a Tomáš
Kaplánek 4.A

Krajské kolo
2. místo – Petr Brothánek, Jiří Kintr O7.B,
Matěj Michalčík, Jakub Nosek, Vojtěch
Marek, Jiří Jašíček 2.B, Křůmal Petr 3.B,
Špičák Adam O6.A, Ošťádal Matěj O6.B,
Čmel Martin O5.A
Plážový volejbal
Okresní finále SŠ
1. místo – Jakub Nosek, Matěj Michalčík 2.B

SŠ – okresní kolo
2. místo – Lukáš Kravák, Petr Zabloudil,
Ondřej Král O8.B, Adam Čejka 3.A,
Pavel Bujnoch 4.A, Lukáš Grulich, Filip
Halouzka O7.B, Filip Sovíček, Matěj
Ošťádal O6.B, Roman Kvasnica a Tomáš
Kaplánek 4.A

Krajské finále SŠ

Piškvorky

4. místo – Jakub Nosek, Matěj Michalčík 2.B

Školní kolo

Kopaná

1. místo – Adam Dittmann O5.B
2. místo – Jakub Volf O8.A

O pohár J. Masopusta
1. místo
– okrskové kolo
O pohár J. Masopusta – okresní finále
3. místo - Filip Halouzka O7.B, Lukáš
Grulich O7.B, Jiří Kintr O7.B, Martin
Hudský O7.A, Dominik Kyselý 3.B, Vojtěch
Marek, Denis Přikryl, Jan Ježek, Adam
Jurtik, Ondřej Šup, Petr Pazdera, Jiří Jašíček,
Martin Makowsky, Jiří Běhal 2.B, Daniel
Valdez 1.A, Michal Ráček a Petr Daniš 1.B
Košíková – V. kategorie
Mistrovství republiky SŠ
1. místo – Štěpán Borovka, Juraj Páleník,
Lukáš Sychra, Vojtěch Loyka 3.B,
Adam Klepač, Erik Klepač, Radim Havel,
Filip Sigmund 2.B, Milan Szabó,
Jan Maděra 4.B
Mistrovství republiky SŠ v basketbale 3 × 3
1. místo – Štěpán Borovka, Juraj Páleník
3.B, Adam Klepač, Erik Klepač 2.B

Oblastní kolo – družstva
1. místo – Jakub Volf O8.A, Lukáš
Kravák O8.B, Alexandr Koutný O7.A,
Martin Soldán O6.B a Adam Dittmann
O5.B
3. místo – kapitán Ondřej Kučera O6.A
5. místo – kapitán Adam Čejka 3.A
Orientační běh
Krajské kolo
1. místo – Jan Štorek O2.B
2. místo – Martin Černoch O2.B
11. místo – Jan Honkyš O7.B
Badminton – smíšené družstvo
Okresní kolo

1. místo

Krajské kolo

2. místo

Softbal – smíšené družstvo
Okresní kolo

1. místo
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Studentská rada GJW
ve školním roce 2017/2018
Studentská rada působí na Gymnáziu
Jiřího Wolkera již řadu let. Byla vytvořena
za účelem komunikace studentů s vedením
školy, prezentace názorů či nápadů ze stran
žáků a řešení případných problémů a potíží.
Veškeré návrhy, podněty i úskalí jsou vždy
pečlivě prodiskutovány.
Setkání rady se uskutečňovala minimálně
jedenkrát měsíčně za přítomnosti předsedkyně studentské rady nebo ředitele Ing.
Michala Šmucra či jeho zástupců. Předsedou
byl David Seidler, letošní maturant, který z
důvodů nadcházejících zkoušek musel svůj
post uvolnit. Novým předsedou se stala
Klára Kocourková (O7B).
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Jedno z jednání bylo věnováno Prostějovskému Majálesu. Rada se nakonec shodla
na tématu „Hunger games“. Organizace
se ujala především třída septima B, s jejíž
pomocí si žáci mohli připravit kostýmy.
Naše budoucí kroky budou směřovat k prohlubování vztahu učitelů a žáků, k nalezení
společných východisek a kompromisů.
Mgr. Kateřina Divišová,
zástupkyně ředitele
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Prezentace školy v médiích

www.vecernikpv.cz, 29. 12. 2017
Den otevřených dveří na Gymnáziu Jiřího
Wolkera

Prostějovský večerník, 22. 1. 2018
V Prostějově rostou nové tenisové hvězdy,
Jiří Lehečka

www.vecernikpv.cz, 2. 2. 2018
GJW Prostějov vládne středoškolskému
basketbalu

Prostějovský večerník, 29. 1. 2018
GJW vládne středoškolskému basketbalu

www.vecernikpv.cz, 15. a 22. 2. 2018
Rozhovor s ředitelem školy, Ing. Michalem
Šmucrem

Prostějovský večerník, 5. 2. 2018
Basketbalu se na Gymnáziu Jiřího Wolkera
daří

www.vecernikpv.cz, 15. 4. 2. 2018
Student GJW Tomáš Ovad si z finále soutěže
v Pekingu přivezl stříbro
www.vecernikpv.cz, 28. 4. 2. 2018
Vyroste v Prostějově nový Wichterle?
www.hanackyvecernik.cz
Prostějovský student Daniel Rozehnal
oceněn za psanou poezii
Prostějovský večerník, 9. 10. 2017
Atletka Korhoňová bronzová na MČR žactva
Prostějovský večerník, 16. 10. 2017
GJW nabídne možnost studia pro 30 talentovaných sportovců
Prostějovský večerník, 18. 12. 2017
Na Bělehrad! Republikové finále v basketbalu
3 × 3 ovládli studenti GJW
Prostějovský večerník, 18. 12. 2017
Den otevřených dveří na Gymnáziu Jiřího
Wolkera

Úspěšný basketbalový tým
Prostějovský večerník, 19. 2. 2018
Rozhovor s ředitelem školy, Ing. Michalem
Šmucrem
Prostějovský večerník, 16. 4. 2018
Rozhovor s Tomášem Ovadem
Prostějovský večerník, 18. 6. 2018
Mezinárodní spolupráce Gymnázia Jiřího
Wolkera
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Projekty – alternativní zdroj
financování výukových
potřeb školy
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Projekty Evropských sociálních fondů v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání
Gymnázium Jiřího Wolkera ve školním roce
2017/2018 nadále úspěšně pokračovalo
v čerpání finančních prostředků z Evropských sociálních fondů. V projektovém
období 2014 – 2020 naše škola realizuje dva
projekty v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, jichž je sama
žadatelem.
Projekt Rozvoj pedagogických kompetencí
Gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov
(1. 6. 2017 až 31. 5. 2019)
Cílem projektu je rozvoj jazykového vzdělávání, osobnostně sociální rozvoj pedagogů
gymnázia a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování a perso-

nální podporou – školním psychologem.
Projekt je podpořen ze strany EU částkou
1 346 962,00 Kč.
Projekt Podpora pedagogické práce
(1. 9. 2017–30. 9. 2020)
Cílem projektu je podpora vhodných
výukových postupů vedoucích k úspěšnosti
žáka, k jeho lepšímu začlenění do procesu
vzdělávání formou interního mentoringu
a zapojením studentů – budoucích pedagogů do výuky.
Projekt je podpořen Evropskou unií částkou
9 028 615,00 Kč.

Projekt Digital Storytelling through Timelapse Videos (Erasmus+)
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V září 2017 GJW začalo realizovat z pozice
hlavního koordinátora projekt s názvem
Digital Storytelling through Timelapse
Videos (2017-1-CZ01-KA219-035424).
Tento projekt je realizován za finanční
podpory programu Erasmus+ Evropské
unie. Partnery v projektu jsou Leppävirran
lukio, finská střední škola v regionu Savo

v jihovýchodní části Finska a CC La Flota
Murcia, španělská bilingvní škola na jihovýchodě země.
Hlavním koordinátorem tohoto projektu je
Mgr. Michal Marek.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Projekty Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP)
Projekt Modernizace infrastruktury
Gymnázia Jiřího Wolkera – modernizace
učeben ve vazbě na přírodní vědy.
Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury a modernizovat výuku
na Gymnáziu Jiřího Wolkera ve vazbě
na potřeby trhu práce. Projekt reaguje na
neustálý pokrok technologií a postupů
v oblasti přírodních věd. Gymnázium Jiřího
Wolkera si klade za cíl svým absolventům
zajistit kvalitnější vzdělávání s přímou
vazbou na zlepšení postavení na trhu práce,
následné lepší uplatnění v zaměstnání či
vyšší šance při uplatnění se v navazujícím
studiu. Realizací projektu bude podpořen
aktivní rozvoj žáků a usnadněno uplatnění
v navazujícím studiu a dále začlenění se
na trhu práce. Zvýšení kvality výuky bude
dosaženo prostřednictvím modernizace
učeben a laboratoří fyziky, včetně zázemí
(kabinetu), a dále modernizací učeben
a laboratoří chemie a biochemie, včetně
zázemí (kabinetu). Realizace těchto aktivit
má přímý vliv na následné větší uplatnění
žáků na přírodovědeckých oborech nejen
v navazujícím studiu, ale také na trhu práce.
Výstupy projektu budou také dále sdíleny
se základními školami a akademickými

pracovišti. Realizace projektu podpoří lepší
uplatnění žáků (absolventů) na trhu práce
či umožní lépe uspět v případném navazujícím studiu, které bude dále rozvíjet jejich
odborné kompetence. Projekt si rovněž
klade za cíl zvýšit dostupnost infrastruktury školy pro všechny cílové skupiny.
Zajištěním bezbariérového přístupu prostřednictvím úpravy vstupu pro vozíčkáře,
instalací samoobslužné plošiny a úpravou
vstupů a podlah učeben a chodeb, dojde k
integraci všech cílových skupin bez rozdílu.
Projekt podporuje inkluzi, jeho výstupy
budou moci využít i handicapovaní žáci.
Projekt je podpořen Evropskou unií částkou
4 107 684,97 Kč.

Projekt Excelence
Gymnázium Jiřího Wolkera jako subjekt
získalo ocenění formou finanční dotace za
práci s talentovanými žáky v programu
MŠMT ČR Excelence.
Mgr. František Střídecký
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Projekt „Digital Storytelling
Through Timelapse Videos“
(Erasmus+) podrobněji...

Od prvního září 2017 Gymnázium
Jiřího Wolkera realizuje projekt Digital
Storytelling Through Timelapse Videos
(2017-1-CZ01-KA219-035424, pro období
1. 9. 2017 – 30. 6. 2019), jehož je hlavním
organizátorem. Tento projekt je realizován
za finanční podpory programu Erasmus+
Evropské unie. Partnerskými školami jsou
Leppävirran lukio ve finské Leppävirtě
a Cooperative de Enseñanza La Flota
Futuro ve španělské Murcii.

Leppävirran lukio, Leppävirta, Finsko
Webové stránky:
https://peda.net/leppavirta/lukio
Facebook:
www.facebook.com/leppavirranlukio/
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Partnerskou školou GJW je v projektu finská
Leppävirran lukio, která leží na jihovýchodě Finska, v desetitisícovém městečku
Leppävirta. Škola se zaměřuje na vyšší
stupeň středního vzdělávání, má 17 učitelů
a 120 studentů.

Cooperative de Enseñanza La Flota
Futuro, Murcia, Španělsko
Webové stránky:
https://www.cclaflotamurcia.com/
Facebook:
www.facebook.com/cclaflota/
Další partnerskou školou GJW je v tomto
projektu škola La Flota, nacházející se ve
městě Murcia na jihovýchodě Španělska.
Na škole působí 65 učitelů a má 700 studentů, velikostí je tedy téměř identická
s Gymnáziem Jiřího Wolkera. La Flota je
školou bilingvní, část výuky se odehrává
(opět podobně jako na GJW) v anglickém
jazyce.
Projekt Digital Storytelling Through
Timelapse Videos končí 30. 6. 2019, na
konci letošního školního roku 2017/2018
tedy je ve své polovině. A co se doposud
odehrálo?

Ročenka 2017/2018

Na podzim roku 2017 proběhlo mezinárodní projektové setkání na partnerské škole
ve španělské Murcii. Setkání se zúčastnili
dva zástupci z každé partnerské školy.
Gymnázium Jiřího Wolkera reprezentovali
Mgr. Michal Marek (hlavní koordinátor
projektu) a Ing. Radim Šubert, Ph.D. Účelem
setkání bylo ustanovit pravidla spolupráce
a naplánovat mezinárodní projektové vzdě-

lávací aktivity, tedy tři setkání studentů na
jednotlivých partnerských školách. Z finské
partnerské školy na schůzku dorazil Reima
Rouvinen (koordinátor za finskou stranu)
se svojí kolegyní Tiinou Laitinen, za hostitelskou školu s námi spolupracovala María
Elena Lopez (koordinátorka za španělskou
stranu) a Adela Cichonska.

Zástupci všech zúčastněných partnerských škol byli v úterý 7. listopadu 2017 uvítáni vedením školy
CC La Flota Murcia.

Mezinárodní vzdělávací aktivita ve Finsku
V dubnu 2018 proběhlo mezinárodní
setkání studentů ze všech tří partnerských
zemí na partnerské škole v Leppävirtě ve
Finsku. Cestovali jsme s krátkou zastávkou v Helsinkách, která nám umožnila
poznat toto krásné město. Už zde proběhlo
setkání s partnery ze Španělska, společně
jsme tedy začali pracovat na projektových
aktivitách už ve finském hlavním městě
a začali „sbírat čas”, tedy pořizovat časosběrná videa, reflektující místní prostředí,
historii, lidi a jejich příběhy.

Hlavní část aktivity následovala po našem
společném přesunu o 300 kilometrů na
severovýchod, do Leppävirty. Tam jsme se
setkali s partnery z hostitelské školy a začali poznávat region Kuopio. Proběhly tři
workshopy, první na téma časosběrných videí obecně, druhý o jednotlivých regionech
do projektu zapojených a třetí o tradiční
finské hudbě. Hlavní náplní týdne bylo
další natáčení videí a poznávání historie
(např. prostřednictvím návštěvy místního
muzea), současnosti, přírody a společnosti
lidí, žijících v malebné jezerní oblasti.
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Loučení nebylo jednoduché, účastníci
projektu ze tří velmi odlišných regionů
Evropy se v průběhu týdenní spolupráce
velmi sblížili, ale útěchou jim mohl být
výhled dalšího setkání, které proběhne už
na podzim 2018 ve Španělsku.

Projekt vyvrcholí na jaře 2019 společným
setkáním všech projektových partnerů
u nás v Prostějově.

S projektovými aktivitami jsme začali už ve finském hlavním městě.

Společná skupina účastníků ze všech tří partnerských
škol pohromadě.
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Český tým z Gymnázia Jiřího Wolkera v Leppävirtě. 

Mgr. Michal Marek

U Helsinské katedrály...
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Tomáš Ovad stříbrný v Pekingu

Na mezinárodní soutěži mladých vědců
v Pekingu v březnu 2018 získal student
naší školy Tomáš Ovad stříbrnou medaili
v kategorii Biomedical Science.
Tomáš byl navíc tak hodný, že vyslyšel
naše přání a poslal nám (tedy i Vám, čtenářům letošní ročenky) bezprostředně po
návratu do ČR několik dojmů a fotografií.
S radostí se o ně teď, stejně jako o Tomášův
ohromný úspěch, podělíme.
Zdravím po týdnu naplněném fascinujícími
zážitky, a to v takovém rozsahu, který moje
velká očekávání ještě mnohonásobně předčil.
Popsat veškeré své dojmy ani nemůžu, přesto se
na dalších řádcích pokusím hlavní body nějak
stručně shrnout.
Samotné soutěži byly věnovány první čtyři
dny a odehrávaly se v univerzitním kampusu
Čínské akademie věd v pekingském Huairou.
Stěžejní částí byla posterová konference rozdělená na několik částí, během které jsem měl
příležitost o své práci diskutovat s předními
světovými odborníky, ale také se zapálenými
studenty, ochotnými povídat si nejen o svých
projektech, ale prakticky o čemkoli. Dověděl
jsem se například o školských systémech v nejrůznějších zemích, hlavně ale načerpal spoustu
inspirace do budoucna.
Výsledky pak byly vyhlašovány v jednotlivých
kategoriích, vítězné příčky však byly vždy
obsazeny větším počtem soutěžících, podobně
jako na jiných mezinárodních soutěžích. Naší
delegaci se podařilo získat zlatou medaili v kategorii Computer Science za společný projekt

dvou studentů z Plzně, mně a mojí pardubické kolegyni medaile stříbrné, v kategorii
Biomedical Science.
Doprovodný program zajišťoval celé akci velmi
intenzivní průběh. Samotné předávání cen
bylo spojeno s velmi radostným ceremoniálem, během kterého se jednotlivé země mohly

Tomáš Ovad na mezinárodní soutěži v Pekingu.

Tomáš Ovad (vlevo) s dalšími účastníky soutěže
z České republiky.
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představit svým kulturním vystoupením.
Dále nechyběly ochutnávky znamenité čínské
kuchyně, ani výlet na proslulou Velkou čínskou
zeď. V posledních dvou dnech jsme měli čas na
poznávání okouzlujících památek pekingského
centra, včetně světoznámého Zakázaného města
nebo Letního paláce.
Rád bych ještě zmínil, že možností pochlubit se
výukou čínštiny na střední škole jsem si připadal zcela výjimečný. O nepovinných hodinách
na GJW a naší lektorce, slečně Gajdůškové, jsem
během týdne vyprávěl nesčetněkrát. Zvláště
čínští studenti byli velice nadšení, chválili mi
perfektní výslovnost a musel jsem jim slíbit, že
ve studiu budu poctivě pokračovat.

Rozhovor s Tomášem Ovadem
Po Tomově návratu jsme se vzhledem
k výjimečnosti jeho úspěchu rozhodli
natočit s ním rozhovor do alba rozhovorů
se zajímavými lidmi, kteří tak či onak
souvisejí s naší školou. Album aktuálně
obsahuje šest rozhovorů a je dostupné na
adrese: vimeo.com/album/4343045.

Tomáš Ovad
Věříme, že Tomášův úspěch bude do
budoucna inspirací i pro další studenty
naší školy.
V rozhovoru Tomáš prozradil, jak dlouho
trvá příprava na takovou soutěž, jak na něj
zapůsobilo akademické prostředí v Číně, co
si myslí o českém školství a také například,
jaký je jeho názor na povinnou maturitu
z matematiky. Ohlédl se ale i za svým
osmiletým působením na Gymnáziu Jiřího
Wolkera slovy plnými chvály. “Mně se
bude Gymnázium Jiřího Wolkera opouštět
těžko, protože mi přirostlo k srdci ze všech
možných úhlů. Jednak z hlediska učitelů,
kteří mě ovlivnili značným způsobem,
a budu na ně opravdu vždycky vzpomínat,
ale byli pro mě zároveň důležití i spolužáci,
které jsem tady poznal, byli úžasní a vůbec
si nedovedu představit, že bych se mohl
mít v tomto ohledu líp. A celkově mi škola
nasměrovala základní cestu, kterou jsem
si pak už samozřejmě musel trošičku vyjít
sám, ale ten základní impulz, který jsem
díky tady té škole dostal, je do budoucna
nedocenitelný.”
Tomášovi nezbývá než popřát mnoho
úspěchů i do budoucna a vyjádřit naději,
že se na naši školu bude rád vracet.
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Tomášův diplom potvrzující druhé místo v soutěži.

Mgr. Michal Marek
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Emauzy přivítaly literární
talenty
Literární soutěž Art Botič je již po sedmé
organizována pražským Art Centrem Botič
a jejím cílem je podpora českého jazyka,
kreativity, podpora duševního rozvoje,
generační porovnání a hledání životních
hodnot a pohledů na život, vzájemné
propojení a obohacení. Letošní ročník se
nesl ve znamení tématu „Jak uzdravit nemocný svět?”, jež bylo vyhlášeno poprvé
pro všechny věkové kategorie. Daniel
Rozehnal, student sexty A, získal v této
soutěži ocenění za 3. místo a zde jsou jeho
dojmy ze slavnostního předávání cen.
Samotné předávání bylo úžasné. Konalo se
v nádherných prostorách Emauzského kláštera
v Praze. Atmosféra při předávání působila
velmi formálně, lidé byli společensky oblečení

a na úvod nám zahrálo smyčcové trio talentovaných studentů.
Předávalo se postupně od nejmladších kategorií
až po ty nejstarší. Tato soutěž si zakládá na
účastí více věkových kategorií. Bylo hezké
vidět, že i malé děti mají ještě zájem něco psát
a vytvářet. V každé věkové kategorii pak přednesl vítěz svou báseň, takže bylo dobře vidět,
že každý autor měl k zadanému tématu jiný
přístup a autentický literární styl.
Shrnul bych to jako příjemnou a zajímavou
zkušenost, která mi dodala motivaci k budoucímu psaní. Doporučuji každému, kdo rád něco
píše, aby zkusil vyhledat nějaké literární soutěže a účastnil se jich, protože nemá co ztratit,
může jen získat dobré zkušenosti či ocenění.

Dan přebírá ocenění za báseň Pochmurný svět.

Daniel Rozehnal, O6.A
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Gymnázium Jiřího Wolkera
Prostějov vládne
středoškolskému basketbalu
O vynikajícím úspěchu studentů naší školy
v basketbalu 3 × 3 středních škol a jejich
postupu na MS do Bělehradu jsme Vás již
informovali.

mifinále si tým GJW hladce poradil s OA
Praha, a protože gymnázium Nymburk své
semifinále také s přehledem vyhrálo, došlo
na očekávanou odvetu ve finále.

Nyní se tým, složený z těchto úspěšných
hráčů, probojoval na mistrovství republiky
středních škol v pětkovém basketbalu
konaném v Karlových Varech ve dnech
25.–26. 1. 2018.

Ve vynikajícím utkání, plném krásného
basketbalu, se z vítězství nakonec radoval
tým Gymnázia Jiřího Wolkrera Prostějov,
a stal se tak v letošním školním roce
nekorunovaným králem středoškolského
basketbalu.

V turnaji, kterého se účastnilo 6 nejlepších
středoškolských týmů, nejdříve porazili
v základní skupině střední školu z Ostrova
a v prodloužení prohráli o 1 bod s pozdějším finalistou gymnáziem Nymburk. V se-
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Oba tituly jsou o to cennější, že tým GJW
Prostějov v obou finále porazil školy
z mekky basketbalu města Nymburk.

Vítězný tým Gymnázia Jiřího Wolkrera. Zleva: Mgr. Bronislav Klíč (vedoucí družstva),
Erik Klepač, Štěpán Borovka, Jan Maděra, Juraj Páleník, Radim Havel, Filip Sigmund,
Lukáš Sychra, Vojtěch Loyka „C”, Milan Szabó, Adam Klepač, Mgr. Tomáš Kolařík (trenér).
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Úspěchy v soutěžích
v angličtině 2015 – 2018 aneb
Čtyřikrát za sebou v Praze
Gymnázium Jiřího Wolkera se profiluje
jako škola, která klade výjimečný důraz na
kvalitní výuku cizích jazyků, se zvláštním
zřetelem na lingua franca současného světa
– angličtinu.
Vzdělávací program English for the Future
nabízí rozšířenou hodinovou dotaci anglického jazyka v učebním plánu, ale i studenti
ostatních vzdělávacích oborů mohou těžit
z kvalitní výuky. To se projevuje ve vysoké
kvalitě znalostí studentů GJW a následně
se odráží i v jejich výsledcích v jazykových
soutěžích a olympiádách.
V posledních čtyřech letech se studentům
Gymnázia Jiřího Wolkera pokaždé podařilo v rámci svých kategorií v Olomouckém
kraji obsadit první místa a postoupit do
celostátního kola v Praze. V kategorii IIIA
v roce 2015 zvítězila Terezie Hudcová,
o rok později pak stejného úspěchu dosáhl
Tomáš Ovad a v roce 2017 navázal Jan
Duchoň. Ve školním roce 2017/2018 se do
Prahy podívala naše studentka Magdalena
Havránková.
Magda soutěžila v „bilingvní“ kategorii
IIC, která je určena žákům 8. a 9. ročníků
základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií, kteří měli či mají
trvalou možnost souvisle komunikovat
v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Do této kategorie spadají
naši studenti ze vzdělávacího programu
English for the Future, a to vzhledem
k tomu, že mají zvýšenou hodinovou

dotaci angličtiny a některé předměty jsou
vyučovány částečně v angličtině.
V této prestižní kategorii Magda v rámci
Olomouckého kraje nenašla přemožitele
a v celorepublikovém finále anglické
olympiády získala bronz, a stala se tak třetí
nejlepší angličtinářkou v České republice.

Poslední školní den roku 2017/2018 předal
předseda předmětové komise anglického
jazyka dárkové šeky a věcné ceny i dalším
studentům, kteří úspěšně reprezentovali
školu v soutěžích v anglickém jazyce.
Jiří Kovář z primy B byl za třetí místo
v okresním kole v kategorii IB oceněn knihou The Witches od Roalda Dahla a Ela
Filoušová ze septimy B za první místo
v okresním kole v kategorii IIIA knihou
George Orwella Coming Up for Air.
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Všem oceněným patří dík, stejně jako
kolegyni Mgr. Evě Beckové, která měla
organizaci soutěží a přípravu studentů
v gesci.

Úspěchy na překladatelské soutěži
Univerity Palackého v Olomouci
V úterý dne 30. ledna 2018 se konalo
vyhlášení výsledků překladatelské soutěže
v cizích jazycích, kterou organizovala
Filozofická fakulta UP v Olomouci.
Studenti měli za úkol přeložit dva poměrně náročné texty (jeden odborného a druhý
publicistického charakteru) během časového intervalu 120 minut. Finálového kola se
v jednotlivých jazycích (konkrétně v an-

gličtině, němčině, ruštině, španělštině
a francouzštině) zúčastnilo z našeho gymnázia celkem 15 studentů. Ve velké konkurenci se studentům GJW podařilo třikrát
obsadit přední pozice. Martin Kocourek
z 07.B obsadil 5. místo ve španělštině a Jan
Duchoň z 08.A získal 4. místo za překlad
v anglickém jazyce a 3. místo v jazyce
ruském. Všichni zúčastnění studenti si
z vyhlášení kromě drobných věcných dárků odnesli i cenné poznatky z přednášek,
které se vztahovaly k analýze jednotlivých
přeložených textů.
Gratulujeme a za organizaci soutěže na
naší škole děkujeme Mgr. Pavle Jiříčkové.
Mgr. Michal Marek

Předseda předmětové komise anglického
jazyka Mgr. Michal Marek předává ocenění
úspěšnému řešiteli anglické olympiády
Jiřímu Kovářovi z primy B.
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Student 08.A Jan Duchoň přebírá na
Univerzitě Palackého v Olomouci cenu za
umístění v překladatelské soutěži.
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Ekologická olympiáda 2018

Ve dnech 14. až 16. března 2018 proběhlo
ve Vernířovicích na Šumpersku krajské
kolo Ekologické olympiády. Již několik let
se této soutěže velmi úspěšně zúčastňují
i studenti GJW.
Tématem letošního 23. ročníku jsou
Dřeviny rostoucí mimo les. Během tří
dnů na SEV Švagrov soutěžící čekal test
teoretických znalostí, dále „poznávačka“ z botaniky, dendrologie a zoologie.
Zpracování projektu a jeho obhajoba před
porotou odborníků patří již tradičně
k nejnáročnější části soutěže. Letos soutěžící vybírali „Strom roku“ ze zámeckého
parku v Loučné nad Desnou.

Naši školu reprezentovalo, vzhledem k nešťastně zvolenému termínu během jarních
prázdnin, jen jedno družstvo ve složení
Lenka Hrdličková, Markéta Naiclerová
(obě z O8.B) a Kateřina Tomášková
z O4.A.
Děvčata si vedla výborně a obsadila krásné
3. místo.

Úspěšný tým soutěže Ekologická olympiáda.
Zleva: Kateřina Tomášková, Lenka Hrdličková, Markéta Naiclerová.

Mgr. Šárka Lakomá
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Vánoční debatiáda na GJW

V pondělí 18. 12. 2017 se uskutečnil již
7. ročník Vánoční debatiády na Gymnáziu
Jiřího Wolkera. Tato akce se mezi školami
v Olomouckém kraji těší stále větší oblibě,
letos opět proběhla ve spolupráci s Českou
debatní společností, o. s.
Studenti gymnázií měli zase po roce možnost změřit navzájem své síly. Smyslem
debatování není zjišťovat názory studentů
na dané teze, ale prokázat debatérské
schopnosti a míru připravenosti. To, že
studenti jsou nuceni mnohdy zastávat názor, se kterým vnitřně třeba nesouhlasí, je
učí zamyslet se nad argumenty pro a proti
dané otázky. Jednoznačným přínosem
debatování je pak zlepšení vyjadřovacích
schopností, logického uvažování, vystupování před publikem a zkvalitnění práce
s informacemi.
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Teze letošního ročníku byly stanoveny
následující: „Měli bychom zavést zákaz
používání mobilních telefonů během výuky ve školních zařízeních.“, „Stát by neměl
podporovat účtenkovou loterii.“ a „Zákaz
kouření v restauracích a hospodách byl
krok špatným směrem.“
Soutěžilo se podle pravidel debaty 5 × 5.
Turnaj proběhl ve třech kolech. Vánoční
debatiádu letos vyhrál tým „Mimo a riadne“ ze Školy pro mimořádně nadané děti
v Bratislavě, který si odnesl skleněnou
putovní trofej, diplomy a medaile.
Naše gymnázium reprezentoval tým
„Le Debateurs“ ve složení Jakub Jílek,
Tereza Pinďáková, David Majirský, Petr
Pazdera a Samuel Livingstone.

Debatéři GJW v akci.

Mgr. Helena Chaloupková

Ročenka 2017/2018

Česko-německé setkání
mládeže v Terezíně 2018
Ve dnech 26. 4. až 3. 5. 2018 se uskutečnilo
česko-německé setkání mládeže v Terezíně.
Za tímto projektem stála německá Realschule Plus Birkenfeld (Porýní – Falc,
Německo) a ostravská 1st International
School of Ostrava mezinárodní gymnázium, která oslovila zájemce i z řad našich
studentů. Naše gymnázium tak reprezentovali tři studenti z O7.A ve složení Radim
Skupina, Tomáš Dvořák a Jan Daněk.
Naše cesta do Terezína začínala v Olomouci, kde jsme nastoupili do vlaku směr
Kolín. Zde jsme se poprvé setkali s našimi
českým kolegy z Ostravy. Cesta ubíhala
podle plánu, a tak jsme si v Litoměřicích
dali dvouhodinový rozchod, který nám
umožnil prohlídku, malebného, však pro
nás doposud neznámého, města. Poté jsme
se se všemi zavazadly a kufry vydali na
čtyřkilometrový pochod, jehož cílem byl
Terezín. Po ubytování následoval asi hodinový běh, při kterém jsme potkali s teprve
přijíždějící německými studenty. První
den jsme zakončili večerním seznámením
s ostatními účastníky setkání.
Následujícího dne jsme bohatě posnídali
a po hlavě se vrhli na jazykový animační program, který si pro nás připravil
Tandem (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže). V rámci tohoto
programu jsme se učili základní fráze
v německém i českém jazyce, ale hlavním
cílem bylo stmelení naší skupiny. Krátce
po obědě jsme vyrazili na komentovanou
prohlídku Terezína, při které jsme navštívi-

li mimo jiné i první část Muzea ghetta
a dozvěděli se spoustu nových informací.
Díky prohlídce jsme si začali uvědomovat,
jaké hrůzy se na tomto místě odehrály.
Několik z nás se ještě tentýž den vydalo na
prohlídku židovského hřbitova a staré spalovny, což v nás vyvolalo další hrůzostrašné pocity. Před večeří jsme rozpracovali
workshop s názvem „Von der Nummer
zum Name“ („od čísla ke jménu“). Každá
skupinka dostala evidenční číslo osobnosti,
jež byla v Terezíně „vězněna“, a úkolem
bylo najít nejen jméno této osoby, ale
i zajímavým způsobem zpracovat její
život. Večer byla na programu ochutnávka
německých a českých sladkostí a pochutin.
Třetího dne si pro nás učitelé připravili
malé překvapení. Dostali jsme za úkol najít
si německého partnera a toho obsloužit
při snídani, oplátkou nás zase obsluhovali

Seznamovací hry
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němečtí studenti. Po tomto příjemném překvapení jsme se vrhli na dokončení a prezentaci našeho projektu „Von der Nummer
zum Name“. Po obědě jsme se rozdělili na
českou a německou skupinu. Takto jsme
pak opětovně absolvovali návštěvu Muzea
ghetta a následně velice poutavou besedu
s paní Doris Grozdanovičovou, pamětnicí
terezínského ghetta.

Beseda s pamětnicí holokaustu
Před večeří následoval krátký jazykový
animační program, při kterém jsme
diskutovali o nově nabytých znalostech.
Po večeři se naše česko-německá skupinka
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odebrala na druhou stranu pevnosti
Terezín, kde jsme strávili velice zábavný
a příjemný večer, neboť jsme si společně
zahráli bowling a kulečník.
Další den jsme po snídani započali pohybovou hrou „Jagen und Fangen“ (lovec
a kořist). Při této aktivitě jsme se hodně
nasmáli a někteří z nás i trochu zadýchali. Následně jsme navštívili muzeum
významných osobností v Památníku
Terezín – Magdeburská kasárna. Naším
úkolem bylo vybrat si ve skupinkách jednu
osobnost, v muzeu si nastudovat veškeré
možné informace o ní a následně ji představit ostatním. Odpolední program jsme
zahájili vyprávěním o našich koníčcích.
Následoval výlet do Litoměřic, kde nás
čekala „Stadtrallye“. V česko-německých
skupinkách jsme vypracovávali úkoly
týkající se města. Například jsme hledali
výšku kostelní věže, nebo jméno řeky,
která protéká městem. Skupinka, která
vypracovala úkol nejlépe, dostala odměnou kopeček zmrzliny.
Čtvrtého dne dopoledne jsme se vydali
na prohlídku Malé pevnosti, ve které se
dříve nacházelo vězení. Zde jsme navštívili
mnoho zajímavých míst – umývárny,

Příprava na hru
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samotky, nebo třeba popraviště. Před odchodem na oběd jsme ještě navštívili zdejší
muzeum věnované životu v Malé pevnosti
během 2. světové války. Po obědě jsme se
vydali opětovně do Litoměřic za účelem
návštěv místních cukráren a kaváren, nákupu suvenýrů nevyjímaje. Po návratu
zpět na ubytovnu jsme se pustili do tvorby
novin, jejichž cílem bylo zmapování našich
poznatků o Terezíně v průběhu jeho historie.
Předposlední den našeho setkání jsme
zahájili dokončováním našich novin
a balením. V odpoledních hodinách jsme
opustili Terezín a vydali se autobusem do
Litoměřic, kde jsme se ubytovali v budově
bývalé školy. Před večeří následovala
krátká česko-německá jazyková animace
„Jacob sagt“ zaměřená na slovesa. Večeře
tohoto dne byla ve znamení loučení se
s našimi německými přáteli. Po vynikajícím jídle jsme měli možnost pod vedením
naší paní učitelky naučit se salsu a celý
večer tak protančit s novými přáteli.
Ráno jsme se naposledy rozloučili s našimi
německými kolegy a nasedli na vlak směr
domov, kam jsme přijeli kolem třetí hodiny
odpolední.

Rád bych poděkoval všem za skvělou
organizaci a zvláště paní učitelce
Mgr. Lucii Pavlíkové, jejíž zásluhou jsme
se mohli zúčastnit tohoto setkání. Díky ní
jsme navázali nové kontakty v zahraničí,
zdokonalili naše jazykové znalosti a v neposlední řadě jsme se dotkli míst, v nichž
se odehrávaly ohavné zločiny na lidech,
násilí a smrt, které přinesla 2. světová válka. Uvědomili jsme si tak, že znát historii
je důležité, neboť nesmíme dopustit, aby se
tyto hrůzy někdy v budoucnu opakovaly.
Jan Daněk, O7.A

Zaujatý poslech výkladu o Malé pevnosti

Jazyková animace
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Studenti fyzikálního semináře
mezi kosmonauty
V úterý dne 27. 9. 2017 se studenti fyzikálního semináře zúčastnili unikátního
setkání a diskuze s kosmonauty v pražském planetáriu.
Z hlediska délky pobytu ve vesmíru byl
nejzkušenějším ruský kosmonaut Sergej
Avdějev, který je se 747 dny čtvrtým kosmonautem v pořadí dle délky pobytu ve
vesmíru vůbec. Sergej Avdějev absolvoval
mj. všechny lety na kosmickou stanici Mir
a má za sebou 10 výstupů do otevřeného
kosmického prostoru. Druhým ruským
kosmonautem byl Roman Romaněnko,
který strávil ve vesmíru 333 dní a má za se-
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bou 2 expedice na mezinárodní kosmickou
stanici ISS. Američanka Dorothy Marie
Metcalf-Lindenburger strávila v kosmu
15 dní a v současné době už není aktivní
astronautkou a věnuje se výuce studentů.
Na úvod setkání každý z kosmonautů
představil svou práci ve vesmíru i na
Zemi. Dozvěděli jsme se mj. o základním
vědeckém výzkumu ve stavu beztíže,
o pokusném pěstování rostlin a chovu
živočichů na kosmických stanicích,
o vytváření krystalů a chování vody ve
stavu beztíže. Neméně zajímavou částí
byl popis výcviku každého kosmonauta,

Hlavní aktéři setkání v pražském planetáriu.
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metody tréninku na dlouhodobý pobyt ve
stavu beztíže a příprava před každou expedicí zahrnující mj. testování skafandrů.
V technické části přednášky představili
kosmonauti modulové složení ISS, technické vybavení na ní a dále hospodaření
s energiemi a vodou při dlouhodobém
pobytu ve vesmíru.
S. Avdějev popisoval experimenty, které
byly na stanici prováděny – například
s chemickými „mikroreaktory“, v nichž lze
uskutečňovat takové reakce, které nejsou
v pozemských podmínkách realizovatelné
(př. syntéza velkých makromolekul). Dále
vysvětlil, jak je za použití speciálních
komor možné na stanici pěstovat salát.
R. Romaněnko pak líčil jednotlivé etapy
náročného výcviku a podobu každodenního života na stanici. Zmínil nutnost pravidelných zdravotních kontrol a vyváženého
cvičení; pro odlehčení pak dodal, jak
složitý je pro kosmonauty i pouhý spánek
(na fotografiích ukázal speciální spací

pytle, což doplnil humorným příběhem
o kolegovi, který při spánku díky beztížnému stavu cestoval přes tři moduly stanice).
Následovala diskuze, kdy každý z publika,
čítající přes 300 diváků, mohl kosmonautům položit jakoukoliv otázku. Diváky
(většinou žáky a studenty) zajímaly
zejména osobní zkušenosti kosmonautů
při dlouhodobém pobytu ve stavu beztíže,
doba adaptace (ve vesmíru i na Zemi po
přistání), ale i bezpečnost při výstupu
kosmonautů do otevřeného kosmu a
chování posádky v krizových situacích.
Padly i otázky, zdali se kosmonauti setkali
s mimozemskými formami života nebo
jestli přistání Američanů na Měsíci bylo
opravdové.
Na konci obdržel každý z účastníků
setkání vzorek stravy, kterou konzumují
kosmonauté ve vesmíru.

Studenti se svým pedagogem při dikuzi.

Ing. Radim Šubert, Ph.D.
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Majáles 2018

V pátek 4. května se v Prostějově konal již
tradiční svátek studentů – majáles. Akce se
zúčastnila většina prostějovských středních škol. V poledne vyšel průvod všech
účastníků od městských lázní.
Studenti prošli historickým centrem města
a jejich cílem bylo náměstí T. G. Masaryka,
kde proběhl celý kulturní program včetně
vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií.
Cenu za nejlepší vystoupení si odneslo RG
a ZŠ města Prostějova, které si zvolila téma
„TO“, cenu za nejlepší masku si odneslo
Gymnázium Jiřího Wolkera, jehož studenti se inspirovali filmovou sérií Hunger
Games. Králem letošního majálesu se stal
Ježíš alias Jakub Szymsza – student sexty
Cyrilometodějského gymnázia, který přijal
klíč od města z rukou náměstkyně primá-
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torky Mgr. Ivany Hemerkové. Sponzorem
celé akce bylo Gymnázium Jiřího Wolkera,
společnost Gaudeamus o.p.s., statutární
město Prostějov a Divadlo Point.
Mgr. Helena Chaloupková

Předávání ocenění za nejlepší vystoupení

„Hladoví studenti“ GJW v majálesovém průvodu
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Pedagog, vlastenec, mučedník
Jan Uher
V pátek 27. října uplynulo 75 let od
mučednické smrti prof. Dr. Jana Uhra,
významného absolventa Gymnázia Jiřího
Wolkera.
Jan Uher maturoval v roce 1910 a po
vzniku Československé republiky se stal
spolu s bývalým spolužákem Vasilem
Škrachem spolupracovníkem prezidenta
T.G. Masaryka. Po odchodu z Hradu
hodně cestoval, vědecky pracoval a učil,
ve 2. polovině 30. let též na bratislavské
a brněnské univerzitě. Zanechal velmi
rozsáhlé pedagogické dílo. Celý život se
angažoval i společensky, např. v sokolském
hnutí. S okupací naší republiky se nikdy
nesmířil a od samého počátku se zapojil do
protinacistické činnosti v odbojové skupině
Obrana národa. Již 20. listopadu 1939 byl
však zatčen a vězněn v několika věznicích.
Smrt gilotinou ho zastihla v berlínské
věznici Plötzensee. Existuje svědectví
o jeho statečném chování před popravou.

Studenti gymnázia uctili památku Jana Uhra.

Při pietním aktu v aule školy jsme přivítali
vzácné hosty, paní doc. Janu Uhlířovou
Uhrovou z Karlovy univerzity a paní Evu
Zbořilovou, vnučku a neteř Jana Uhra.
Shromáždění žáků a učitelů pozdravil
rovněž pan Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.,
proděkan Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
Vratislav Havlík

Prezentační tabule osobnosti
Jana Uhera v prostorách GJW a jeden z mnoha
jeho pedagogických spisů.
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Beseda se vzácným hostem

V dubnu proběhla velmi zajímavá beseda
s paní Ing. Olgou Čermákovou. Beseda se
vzácným hostem byla určena pro žáky 2.,
3. a 4. ročníků předmětu dějiny kultury.
Paní Čermáková byla studentkou třídy
III. A naší školy a v roce 1953 měla spolu
se svými spolužáky maturovat. Události
se však po položení kytice květů k pomníku T. G. Masaryka vyvinuly pro celou
třídu i pedagogický sbor jinak...
Bližší informace k této smutné události
jsou umístěny v budově A gymnázia na
nástěnce vedle učebny A 16 a na panelu
ve 3. poschodí.
Vratislav Havlík
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Vyprávění o pohnutých osudech maturitní třídy z roku 1953 naslouchali studenti se zaujetím.
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Středoškolská odborná činnost
ve školním roce 2017/2018
V rámci jubilejního 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti přijali pozvání
do světa vědy dva studenti Gymnázia
Jiřího Wolkera Jan Daněk z 07.A a David
Kovář z 2.A. Ani jeden ze studentů dlouho
neváhal, než se rozhodl pootevřenými
dveřmi školního kola soutěže odhodlaně
vstoupit do kola okresního.
Jan Daněk se okresní přehlídky zúčastnil
s prací Stáčení perihélia Merkuru.
Na základě důkladné teoretické přípravy
a pokročilých výpočtů vytvořil simulaci
stáčení perihélia, se kterou postoupil
z 1. místa oboru Fyzika do krajského kola
soutěže, kde obsadil 3. místo.
David Kovář se ponořil do studia archivních pramenů, přičemž si stanovil za
cíl zmapovat Postoj Hlasů z Hané vůči
Židům v letech 1914–1924. Pečlivé třídění
nasbíraných materiálů a četné konzultace
s odborníky mu přinesly 1. místo v oboru
Historie v okresním kole a posléze 1. místo
v kraji s postupem na celostátní přehlídku.
V tuto chvíli již David Kovář otevřel dveře
do světa historie dokořán. Celostátní
přehlídka totiž nabízí nejen ty pravé výzvy
pro nadané studenty, ale i neopakovatelná
společenská setkání mladých vědců se
společnými zájmy. Z ústředního kola SOČ
si tak David Kovář přivezl vedle diplomu
potvrzujícího umístění na 6. příčce také
motivaci k dalšímu studiu.
Jsem přesvědčena, že pozitivní zkušenosti
letošních účastníků soutěže podnítí zvě-

davost řady dalších studentů naší školy,
jimž jejich vrozená zvídavost nedovolí,
aby pootevřené dveře školních přehlídek
neotevřeli docela nebo i dokořán.
Mgr. Petra Přibylová,
školní garant SOČ

Úspěšní sočkaři – Jan Daněk (vlevo)
a David Kovář.
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Prezentace školy na sociální
síti Facebook ve školním roce
2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 se stejně jako
v předešlých letech Gymnázium Jiřího
Wolkera prezentovalo na sociální síti
Facebook. Zájem uživatelů o stránku GJW
roste, 1. 9. 2017 měla 1077 fanoušků,
o deset měsíců později, na konci školního
roku, se tento počet zvýšil na 1180, což
představuje nárůst o 10%. V rámci města
Prostějova jde o druhý největší počet
fanoušků na podobných stránkách škol
(první nejvyšší mezi gymnázii), v rámci
Olomouckého kraje pak čtvrtý nejvyšší
počet vůbec (třetí mezi gymnázii).
Mezi fanoušky stránky převládají ženy
(64%) nad muži (35%). Nejvíce fanoušků je

ve věkové kategorii 18 – 24 let, a to v případě mužů i žen. Zdá se tedy, že stránka
nejvíce rezonuje mezi našimi absolventy
z nedávné doby, nebo jejich vrstevníky.
Z hlediska geografického je valná většina
fanoušků z tuzemska (1121), 10 uživatelů stránku sleduje ze Slovenska, 9 ze
Spojeného království a 7 z USA. Stránku
GJW však sledují i uživatelé z destinací
jako je např. Írán nebo Tchaj-wan. Mezi
městy už tak přesvědčivě Prostějov nedominuje, pouhá polovina fanoušku stránky
je místních. 66 uživatelů je z Olomouce,
stejný počet z Prahy, 46 z Brna a 28
z Kostelce na Hané.

Celkový počet To se mi líbí stránky k dnešnímu dni: 1 180
1,2K
Celkový počet To se mi líbí stránky

1,1K

1,0K
říjen
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Graf 1: Vývoj počtu fanoušku stránky od 1. 9. 2017
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Souhrnné demografické údaje o fanoušcích vaší stránky na základě informací
o věku a pohlaví, které tito lidé uvedli ve svém uživatelském profilu
Ženy
64 % Vaši fanoušci
35 %

Muži
35 % Vaši fanoušci

9%
13–17

9%
18–24

4%

25–34

7%

3%

1%

1%

35–44

45–54

55–64

65+

3%

2%

0,17 %

0,42 %

7%
19 %

Graf 2: Demografické údaje o fanoušcích stránky
Mezi uživateli byly nejpopulárnější
vizuálně atraktivní příspěvky týkající se
mezinárodního projektu o časosběrných
videích, ať už fotografie z cesty do Finska,
nebo videa tam pořízená. Velkou pozornost získalo i album fotografií z výjezdu
třídy O7.B do Evropského parlamentu
v Bruselu. Divácky zdaleka nejúspěšnější
byl pak rozhovor s Tomášem Ovadem
o jeho úspěchu na soutěži mladých vědců
v Pekingu (812 zhlédnutí). Interview je
součástí seriálu podobných rozhovorů
se zajímavými lidmi, kteří s GJW nějak
souvisí, prozatím má tento seriál šest dílů,
které doposud vidělo 2997 diváků.

Uživatelé používají stránku školy i jako komunikační platformu, v průběhu školního
roku správci FB školy odpovídali celkem
na 14 dotazů na různá témata, týkajících
se např. organizace Majálesu 2018 nebo
přijímacích zkoušek na naši školu.
Mgr. Michal Marek
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Projekt Ročníková práce
2017/2018
Také ve školním roce 2017/2018 zpracovávali studenti druhých ročníků a sext
ročníkové práce, které je mají blíže seznámit s odborným stylem a postupem při
sestavování malé vědecké práce, ale také
mají sloužit jako podklad pro další rozvoj
témat do SOČ ve třetím ročníku.
Vytvořením ročníkové práce student prokazuje své vědomosti a dovednosti získané
studiem a schopnost využít je k samostatnému řešení konkrétního jednoduchého
úkolu z dané oblasti. Práce je posuzována
z hlediska obsahového i formálního.
Témata ročníkových prací jsou vytvářena
jednotlivými učiteli a jsou zveřejněna na
webu školy. Pokud sám žák přijde se svým
námětem, nápadem, tématem, je i toto
možné, dokonce je to vítáno. V průběhu
září 2. ročníku (sexty) student kontaktuje
podle svého výběru příslušného učitele
a domluví se s ním na podrobnostech,
které se týkají zpracování tématu. Každý
učitel může vést ročníkovou práci maximálně třem studentům.
Studenti jsou poučeni o tom, že každý
odborný text vychází ze studia odborné
literatury a dostupných pramenů. Není
vhodné používat internetové zdroje,
u nichž např. nejsou uvedeni autoři
a není-li možné ověřit autorovo vzdělání
vzhledem k danému oboru. Studentům
je doporučeno sestavit si harmonogram
práce – čeho chce autor dosáhnout a co pro
to musí udělat (např. laboratorní pokusy,
48

rozhovor s osobností, vyhledávání v archivu, fotodokumentace, dotazník apod.).
Škála témat, kterým se studenti školy
rozhodli ve svých pracích v rámci školního
roku 2017/2018 věnovat, byla jako obvykle
pestrá. I v tomto školním roce se potvrdil
sílící trend orientace na regionální témata.
Studenti se mimo jiné zabývali stavem
veřejné zeleně v Prostějově, změnou
skladby plodin pěstovaných na polích na
Kojetínsku, chráněnými rostlinami CHKO
Velký Kosíř, nebo historií židovské kultury
v Prostějově. Nechyběla však ani aktuální
témata s celostátním přesahem, např. analýza internetových diskusí se zaměřením
na použití vulgarismů, nebo využití a vliv
robotických přístrojů v rehabilitaci.
V březnu 2018 uspěl se svou odbornou
prací student Tomáš Ovad na mezinárodní
soutěži mladých vědců v Pekingu. Téma
ročníkové práce, kterou zpracovával před
dvěma lety, postupně rozvedl do SOČ
a nakonec byl mezinárodní porotou oceněn
stříbrnou medailí. Tento případ dobré
praxe lze považovat za inspirativní i pro
další studenty.
Koordinátorem projektu je Mgr. Michal
Marek.

Ročenka 2017/2018

Individuální vzdělávací plány
ve školním roce 2017/2018
Studium podle individuálních vzdělávacích plánů na Gymnáziu Jiřího Wolkera
bylo i ve školním roce 2017/2018 organizováno na základě změn určených Vyhláškou
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Jedná
se o předpis č. 27/2016 Sb.
Na základě této vyhlášky schválil ředitel
školy studium podle individuálního
vzdělávacího plánu mimořádně nadaným
studentům na základě získaných podpůrných opatření druhého stupně, v jednom
případě se jednalo o podpůrné opatření
třetího stupně. Konkrétní podpůrné opatření bylo stanoveno na základě doporučení
školského pedagogického zařízení.
U mimořádně pohybově nadaných žáků
se k míře pohybového nadání vyjadřuje
příslušný odborník.
Součástí individuálního plánu každého
žáka je rovněž rozpis tréninků a příloha,
kde jsou uvedeny předměty, jejichž výuka
je realizována podle IVP a kde lze zapi-

sovat i konzultace s jednotlivými učiteli.
Během školního roku proběhla, ve spolupráci poradenským zařízením, kontrola
prospěchu žáků a dodržování individuálního vzdělávacího plánu. V tomto školním
roce studovalo podle IVP 10 žáků sportovní třídy 1. B, 12 žáků sportovní třídy
2. B, 10 žáků sportovní třídy 3. B a 8 žáků
sportovní třídy 4. B. Ve sportovních třídách
1. B, 2. B, 3. B byl rovněž vhodně upraven
rozvrh pro žáky tak, aby nedocházelo ke
kolizi výuky a tréninků u kolektivních
sportů. V ostatních třídách víceletého
studia využili IVP celkem 4 žáci.
Dva studenti využívali individuální
vzdělávací plán ke studijním účelům
a spolupráci s Přírodovědeckou fakultou
UP, a to v oborech chemie, matematika
a fyzika.
RNDr. Anna Průšová
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Národní srovnávací zkoušky
na GJW v roce 2017/2018
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Ve školním roce 2017/2018 mohli studenti
na Gymnáziu Jiřího Wolkera vykonat
Národní srovnávací zkoušky (dále jako
NSZ), jejichž organizátor je společnost
s ručením omezeným www.scio.cz.
K vykonání zkoušek se tradičně hlásí
studenti maturitních ročníků, kteří chtějí
pokračovat ve studiu na univerzitách
a vysokých školách. Letos měli studenti
v Prostějově možnost si prověřit obecné
studijní předpoklady, znalosti ze základů
společenských věd, matematiky, z jazyků
anglického. Mohou rovněž skládat zkoušku z jazyka německého a z přírodních věd
(biologie, chemie). Absolventi bakalářského
studia zde již čtvrtým rokem pravidelně
také konají zkoušku z ekonomie pro
magisterské studium.
Test z obecných studijních předpokladů
v letošním roce zaznamenal změny a místo
původních čtyř oddílů měl pouze oddíly
dva, a to verbální a analytický. Úlohy
v první části vyžadují pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem, v druhé pak
schopnost pracovat s kvantitativními údaji
a provádět základní matematické úvahy.
Součástí testovacích archů je dotazník,
kde i letos testovaní vyjádřili spokojenost
s prostředím, organizací i s dozorem.
Společnost s názvem www.scio.cz se zabývá
testováním a hodnocením výsledků vzdělávání již dvacet tři let, v dnešní podobě
14 let. Průběh NSZ je na všech školách
totožný a probíhá paralelně podle přesného časového harmonogramu a přísných

jednotných pravidel. Cílem je, aby pro
všechny studenty byly vytvořeny stejné
podmínky. Testy i dotazníky jsou zapečetěny a odeslány do společnosti www.scio.cz
společně s ostatními materiály a tam jsou
centrálně vyhodnoceny dle jednotných
kritérií.
RNDr. Anna Průšová,
koordinátorka NSZ
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Tvůrčí psaní v roce 2017/2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
i ve školním roce 2017/2018 pokračovala
činnost semináře tvůrčího psaní. Mezi
letošní témata patřila poezie i próza. Sonet,
haiku, limerick, minisága, povídka, první
věta, literární postava, zápletka… to vše
a ještě mnohem víc jsme probírali ze všech
stran a samozřejmě se pokoušeli i něco
kloudného napsat.
Podobně jako v loňském roce jsme se
i letos rozhodli napsat pro ročenku šestici
společných textů, tentokrát nám však
inspirací nebyly první věty slavných
románů, ale vydali jsme se na procházku
po žánrech. A tak postupně vznikly krátké
texty na téma fantasy, sci-fi, detektivka,
báseň, horor a deník.
Každý ze semináře dostal přidělen jeden
z výše uvedených žánrů a měl v jeho rámci
rozepsat krátký text. Dali jsme se do psaní,

ale po zhruba deseti minutách jsme své
texty opustili, přesedli si k druhému textu
rozepsanému spolužákem a v něm pokračovali. Tak se šest autorů (Vendula, Anička,
David, Marek, Jakub a Michal) nakonec
podílelo na všech šesti textech, které Vám
coby své kolektivní dílo předkládáme. Jak
se opakovaný experiment vydařil, můžete
posoudit sami na následujících stránkách.
Mgr. Michal Marek
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Seminář tvůrčího psaní:
šest povídek
Fantasy
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Muž stál za stolem a modré oči zamyšleně
upíral na kamennou desku. Kdyby někdo stál
vedle něj, na první pohled by řekl, že se dívá
na mapu. Kdyby se ten někdo však podíval
pořádně, podivil by se. S otevřenými ústy
by zíral na kopce o velikosti malíčku u nohy,
oceány připomínajíc louži ve výmolu, sopky,
jejichž láva svítila jako malinkaté světlušky.
Města a vesnice roztroušena po celé krajině,
jako špendlíkové hlavičky.
Muž svým pohledem vyhledal malý flíček,
který na mapě červeně poblikával. Označoval
jeho polohu. Hluboko, hluboko pod skalami na
severu ležela povstalecká skrýš. Tam se právě
nacházel.
Je to už dlouho, co tu byli. Lidé, ta nemilosrdná
stvoření, je sem vyhnali. Přitom nebyli tak
rozdílní. Hýbali se, mluvili, mysleli… jen měli
kromě pár částí těl mechanické součástky. Muž
se zamyslel. Jak jen jim to říkali? Chvilku mu
trvalo, než si vzpomněl. Kyborgové.
Nechápal, proč se to stalo. Lidé je sami sestrojili
jako „své lepší já“. Dokázali unést víc, rychleji
a mrštněji se pohybovat, někteří ve svém těle
dokonce i měli prostornější mozek, který byl
schopný vstřebat více informací než normální
běžný člověk žijící na tomto světě. Ti, kteří měli
tento umělý mozek, byli vůdcové svých rodů.
Říkali jim Moudří.
Moudří kdysi skutečně moudří byli, prý, říká se
to. Jenže teď… teď už je to skoro jedno. Hlavně
není čas řešit, kdo byl kdo, byly tu aktuálnější
problémy. Například, jestli se Veliteli sektoru

podaří najít toho, kdo to celé vymyslel a tak
prapodivně zamotal.
„Ale nepodaří,“ usmíval se muž, když se
skláněl nad stolem. Je na to příliš hloupý.
Ten jeho obyčejný nerozšířený mozeček by něco
takového nikdy nedokázal. Někdo vešel dovnitř.
Aniž by vydal hlásku, sklonil se též nad mapu
a zadíval se na ni se stejnou důsledností, jako
předchozí pozorovatel. Nic ovšem neviděl,
poněvadž neměl tak vyvinuté schopnosti jako
předchozí pozorovatel. Pěstí bouchl přímo
doprostřed stolu. Sakra! Zařval nahlas. Už se
nikdy nedozvíme, co ho tak rozzuřilo, nebo co
ho dohnalo k tak tupému a bezmyšlenkovitému
rozhodnutí, protože přesně v ten okamžik,
kdy se pěst zabořila do hlíny kolem červeného
puntíku, základna byla doslova vymazána
z mapy.

Ročenka 2017/2018

Sci-fi
Většina obyvatel měst, jako jsou Moskva, Londýn
nebo New York, mají o společenství, ve kterém
žijí, naprosto zkreslené představy. Podle nich se
jedná o mnoho civilizovaných lidí a to slovíčko
civilizovaných je velice důležité. Žijí pohromadě.
Myslí si, že když nastane nějaký velký problém,
a tím myslím opravdu velký problém (to slovíčko opravdu je neméně důležité), společnost se
místo toho aby myslela na své základní potřeby,
sejde dohromady a v poklidu bude přemýšlet o
řešení. Chyba. Ne nadarmo se říká, že od pádu
civilizace nás dělí jen na dvě odepřená jídla.
Lidé jsou odjakživa násilná stvoření. A už
tomu nebude nikdy jinak. Ve chvíli, kdy
nastane nějaká krize, se obrátí proti sobě, budou
si klidně navzájem šlapat po hlavách, jen aby
přežili. Počkat, to dělají už teď… Každopádně
nejspíš se už něco brzy stane. Kéž bych mohl
mluvit jen o hloupých předpovědích kartářek.
Ale samotná myšlenka, na to, že už se to blíží,
mě děsí. Ano, děsí mě to. Je to strašné, jak se
historie po nějakých těch periodách opakuje.
Copak se nemůžeme alespoň jednou za těch pár
tisících let domluvit? Copak je ta komunikace
tak těžká?

Cítím se strašně.
Cítím se strašně, a to především proto, že mám
tak nějak na starosti, aby se nic z výše uvedeného nestalo. Jsem hlavní kontrolor pro úsek
225669/47B, tedy to, čemu na Ústředí říkají
Mléčná dráha. No jo, ale to mi nikdo neřekl,
že v Mléčné dráze není co hlídat. Teda kromě
těchto neandrtálců. Když mě sem posílali,
říkali, abych se ničeho nebál. Je to jen 20 miliard stvoření (mimochodem říkají si lidé).
Co by se mohlo stát? Ve volném čase, kterého
mám opravdu mnoho, jsem si četl jejich historii
a... nemám, co dodat. Před pár stoletími se
prý dvakrát hromadně povraždili, jenom
protože chtěli další území a pak kvůli nějakému
chlápkovi s knírkem, co už ani nevím, jak se
jmenoval. A teď mají jaderné zbraně, neutronová děla, laserové zbraně. Jestli se do sebe
teď pustí, tak z té planety a jejího nejbližšího
okolí zůstane jen prázdný prostor. Možná bych
tam měl zaletět a vysvětlit jim, že...(rozsvítí se
červené kontrolka). To snad ne! Oni to opravdu
udělali!
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Detektivka
Pan John Smithers se vracel domů, jako již
mnohdy předtím notně opilý. Je zaměstnán
v docích, pobírá minimální mzdu a často
pracuje přesčas. Doma na něj čekala jeho žena
Mariot Smithersová, rozená Klapaczeková.
Byla v agresivní náladě, neboť její muž se
takto pozdě domů nevracel poprvé. Ani ho
nepustila do bytu a konfrontovala jej hned ve
dveřích.
„Táhni a už se nevracej, ty opilče jeden!“
vykřikla během nastalé hádky. „To málo, co
vyděláš, většinou hned propiješ!“ vyčítala
mu doslova. Poté po panu Smithersovi hodila
těžkým kufrem s jeho osobními věcmi. To pana
Smitherse rozzuřilo, vběhl za ní do bytu,
v afektu a alkoholovém opojení popadl v kuchyni nůž a svou manželku chladnokrevně
zavraždil.
Státní zástupce dočetl a s náznakem samolibosti jemu vlastní si urovnal papíry.
„Námitka, námitka! Co mi to tady povídáte,
takhle to přece vůbec nebylo,“ zakřičel přes
soudní síň obžalovaný. „Jakó, je pravda, že
jsem měl trochu popito, to jó.“ pokračoval
už klidnějším hlasem, „Ale jak vona po mně
hodila ten kufr a hned pak zabouchla, tak jsem
zavrávoral a na tý chodbě upad, no. A probral
jsem se až ráno, kolem šestý hodiny, s těžkou
kocovinou a první co jsem viděl, byly otevřené
dveře do bytu. Vešel jsem dovnitř, chtěl se jí
vemluvit, ale než jsem otevřel hubu, uviděl
jsem svoji Mariot na zemi v kaluži krve.
Vyběhl jsem teda na ulici a volal o pomoc.“
„Láry fáry! Vy jste svou ženu zabil, to je
zřejmý a mnohokrát dokázaný fakt,“ konstatoval klidně žalobce.
Soudce schoval hlavu do dlaní. Právě byl,
jako už ostatně mnohokrát předtím, svědkem
debaty, která se táhla už mnoho hodin, jedna
strana říká úplný opak toho, co strana druhá.
Nebylo to nic neobvyklého. Tak, od začátku.
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Muž, asi třicetiletý. Práce špatně placená,
závislý na alkoholu, vrací se domů v podnapilém stavu. Jeho přibližně stejně stará

partnerka jej zhruba okolo druhé hodiny ranní
přivítá doma, a rovnou ho i s osobními věcmi
vyhazuje na ulici. Co se děje pak?
„Obžalovaný, říkal jste, že poté, co vás vaše
manželka vykázala z bytu, dveře zabouchla?“
„Ano, pane,“ odpoví pokorně John.
„Ale ráno byly otevřené... pane Blackwoode,
říkal jste, že se do bytu nikdo násilně nevloupal?“ zeptal se soudce. Soudní znalec pokýval
hlavou.
„Zajímavé… velice zajímavé,“ brblal si pod
svými fousy detektiv Clive Peterson, sedící
mezi tou hrstkou přihlížejících zvědavců. Měl
zrovna období mezi případy, jak říkal situaci,
kdy neměl do čeho píchnout a tím pádem ani
co nalít do hrdla, nebo aspoň dát do žaludku.
Chodit se dívat k soudu, jak se tahle pakáž
svíjí, byl tak trochu jeho koníček. Znal se se
spoustou poldů, ale ti ho moc rádi neměli.
A to kdysi býval jeden z nich... No jo, jenže
to už je dávno.
„Tak je asi někdo otevřel, ty dveře, ne?“ zvolal
mimo pořádek opilec z doků John.
Za normálních okolností by se tenhle chlápek
Petersonovi vlastně docela zamlouval, věčně
nalitej, k práci se mu ruce stavěly spíš rezervovaně, prostě bychom mohli být i bráchové,
uchechtl se.
Na tomhle případu bylo ale i pro něj něco
neobvyklého. Ale to věděl jen on.
Kochal se tím soudním divadlem. Věděl, že mu
to nedá spát, ale stejně se bavil. Určitě si to
tenkrát neuvědomoval, když potkal Mariot
v hotelu, že to dopadne takhle. Byla krásná,
mladá, ale taky provdaná za tohoto opilce.
Když ji včera přišel navštívit, slyšel na chodbě
jejich hádku. Počkal, až hlasy ztichly
a překročil toho pijana v bezvědomí ležícího na
chodbě. Zazvonil. Pustila ho dovnitř, chtěla,
aby Johna ošetřil, nebo se aspoň podíval, jestli
je v pořádku. Ale on se s ní chtěl nejdřív
domluvit. Chtěl, aby to všechno bylo jako dřív,
aby se k němu vrátila, aby… Ale ona začala
hysterčit. Když se jí snažil domluvit zblízka,
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natáhla se pro nůž. Mávala tím nožem tak
nešikovně. Není divu, že uklouzla a… Nebo
že by neuklouzla?
„Poslyšte rozsudek: Johne Smithersi, odsuzujete se k výjimečnému trestu odnětí

svobody…“ vyrušila detektiva Petersona
ze vzpomínek věta soudce. Pokýval hlavou
a zvedl se k odchodu. Zde už víc slyšet
nepotřeboval.

Báseň
Ukázala mi svou báseň
a utekla
jak utíká noc, když se bojí rána
a mlčela

Já doufal
Já si přál
Já toužil
Já se bál.

jako mlčí vrána, střelená v letu
když padá
dolů
a cestou míjí odhozenou

To vše jen pro ni
však stojím tu teď sám
nemilován.

cigaretu.
Ukryla se plaše
pod hromadou listí
sama
bez ideálů
a sledovala všechno, co mohlo být naše –
vyprahlé kaluže
i zámky králů.
Šel jsem jí vstříc, spíš couval, v kleče, co teď s ní?
Bála se –
na dně hromady
tlejícího listí.
Každému je prý osud dán
já však nejsem věřitel těch fám
mohu ji mít, když chci!
Jako vrabce v krabici.
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Deník
9. října 2017
Pan doktor Mašek si myslí, že bych si měl vést
deník. Že mi to pomůže, že se budu cítit lépe.
Ve skutečnosti mám podezření, že už ty moje
kecy nechce poslouchat. Třeba mu dám pokoj,
když místo do něj to všechno vydávím tady
sem na ten papír.
No nic. Nejhorší je prý začít. Pak to má jít
samo. Tak uvidíme.
10. října, 23:55
Je skoro půlnoc a já dnes celý den seděl doma
a přemýšlel, co sem napíšu. Doktor trval na
tom, že budu psát každý den. Tak píšu, doktore. Máš radost, ty starej tlustej plešoune?
11. října, 07:01
Dnes udělám zápis raději hned ráno, abych na
to celý den nemusel myslet.
11. října, 23:51
Celý den jsem na to stejně myslel. Ráno jsem
si udělal vajíčka, ale připálil jsem je. Pak celý
den opět přemýšlení, co sem napsat. Z okna
jsem viděl Marcelu. Zamával jsem jí, ale
myslím, že mě neviděla. Možná to ani nebyla
ona…
13. října, 15:00
Sakra, včera jsem zapomněl udělat zápis.
No nic, tak dnes napíšu dva, snad se doktor
nebude zlobit.
13. října 20:00
Mám pocit, že se cítím ještě hůř, když musím
přemýšlet o tom, co sem napsat. Připadám si
jako otrok.
14. října 11:00
Zdá se mi jako by se ve mně něco zlomilo,
už mám trochu chuť sem alespoň pár řádků
napsat. Možná že je to tím, že jsem poprvé
spal déle než pět hodin, ale já si myslím, že za
to může nějaká vyšší moc.
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15. října 12:00
Mám hlad, ale máma říkala, že oběd bude
nejdříve ve dvě, tak jsem tajně snědl balíček
sušenek.
16. října 23:00
Dnes jsem celý večer dumal nad tím, jestli
přece jen neexistuje nějaká vyšší bytost. Zdálo
se mi totiž, jako kdyby se na mě někdo díval
a někdo mě ovládal, nedokážu si to vysvětlit…
17. října 16:32
V noci jsem měl divný sen, zdálo se mi, že
se vznáším v oblacích a potom… mě srazilo
letadlo. Místo školy jsem se zkusil trochu
prospat, ale při té ukrutné bolesti to nešlo.
Máma mi dala nějaký růžový prášek. Doufám,
že mi zabere.
18. října 7:20
Bolest nepolevuje, ale spíše mě více ničí
a rozkládá. Připadám si, jako kdyby do mě
opravdu narazilo letadlo, a zároveň mi proletělo hlavou. Dneska po škole půjdu k Maškovi,
potřebuji probrat tu bolest a zvláštní sny.
18. října 18:04
Vrátil jsem se od Maška. Moji bolest hlavy,
která stále nepolevuje, vysvětluje stresem,
množstvím školy a povinností. Já ale vím,
že to není ten důvod. Mám nějakého malého
brouka vzadu v hlavě a JÁ TO VÍM!
19. října
Pořád přemýšlím jak toho brouka dostat
z hlavy. Doktorovi o své snaze radši neříkám. Jedná se o můj soukromý experiment.
Vždycky, když jsem u něj, deník si vezme
a půlhodinu se do něj dívá, což mi přijde
docela zvláštní, protože každý normální člověk
by si ho byl schopen přečíst za pár vteřin.
Mám podezření, že neumí číst.
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20. října
Tak, jak dostat toho brouka pryč? Chtělo by
to nějaké drastické řešení, ať má doktor o čem
přemýšlet. Napadá mě vrtačka.
21. října 16:47
Právě jsem přišel ze školy. Dneska jsme
probírali parazity. Někteří se prý usídlují
v mozku. Takže mám nejspíš v hlavě fakt
nějakého brouka.
22. října 21:30
Přemýšlím, že zajdu do nemocnice. Můj
doktor je neschopnej a já chci mít jistotu, jestli
tam ta potvora je. Už mi z toho hrabe. Je ta
potvora v mé hlavě? Brouk? Veliký? S křídly?
23. října 7:11
Mamka mě odmítla odvézt do nemocnice. Prý
je to blbost.

Zde nalezený deník končí. Přikládáme ještě
výstřižek z místních novin. Noticku, která má
s celým případem snad něco společného.
Zvláštní návštěva v ordinaci MUDr. Prachaře:
24. října čekalo místní lékařskou kapacitu,
všemi uctívaného a váženého MUDr. Aloise
Prachaře, nepříjemné překvapení. Kolem půl
jedenácté dopoledne, když se chystal sníst svůj
obvyklý majonézový sendvič a jablko, vlétl do
jeho ordinace velký brouk a posadil se na židli.
Brouk, když uviděl lékařovu svačinu, dostal
na ni zřejmě chuť a nastalo krátké přetahování, které ukončila až zdravotní sestra paní
Malásková výstřelem ze své legálně držené
malorážky. Poslední rozloučení s panem doktorem Prachařem proběhne v úterý 28. října
v malé obřadní síni městského hřbitova.

24. října 10:25
Místo školy jsem nastoupil do autobusu. Směr
nemocnice. Když mě sem nechtěla odvést
máma, tak jsem jel sám. Sedím už 2 hodiny
v čekárně. Proč jim to tak dlouho trvá? Ach,
konečně! Už mě volají!
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Horor
Klid. Jinak se to popsat nedá. Tiché šumění
větru ve větvích. Ptáci zpívají o své cestě na
jih, která je za chvíli čeká, nebo o strastiplné
zimě, kdy budou muset shánět potravu.
A já tu ležím. Cítím, jak mě stébla trávy hladí
po tváři. Když si lehnete, snadno se v nich
ztratíte.
Naše zahrada je nádherná. Než ty úhledné
obdélníčky za domy ostatních, ta naše spíš
připomíná volnou a nespoutanou přírodu.
Je veliká, a plná divokých rostlin. Jen dvě věci
tu připomínají lidskou činnost. Náš dům a ten
starý sklípek skoro až na kraji pozemku.
Najednou na mě dopadají těžké kapky deště.
Vstávám a utíkám směrem k domku. Doufám,
že to stihnu. Ale ne! Upadla jsem. S námahou
se zvedám a zjišťuji, že je moje noha zaseklá
v díře, kterou udělal před několika táta, když
chtěl sázet stromky. Zatraceně! Snažím se kopat do té díry. Hýbat nohou všelijak do stran,
ale stále ji nemůžu vytáhnout ven na svobodu.
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„Pomoc!“ křičím. Cítím, jak mě něco kouše
do kotníku – ta bolest je neuvěřitelná, řvu,
křičím, vyděšená k smrti. „Pomóc, pomoc,
pomóóc!!“ Zoufale se snažím zachytit trsů
trávy, ale jsou mokré, všechno je od bláta
a klouže to, když se trošku posunu, neviditelné kleště něčích zubů se s o to větší vervou
zahryznou a teď… Bože ach, ne! Táhne mě
to dolů, něco mě chce vtáhnout do té díry!
Sbírám zbytky posledních sil, prsty, nehty se
boří do rozmoklé půdy, objevuje se na nich
krev, tak moc se snažím udržet na povrchu,
přežít... ale ta síla je ohromná, cítím, jak mě
strašlivá bolest z drceného kotníku oslabuje,
ztrácím vědomí a mé tělo vniká do skuliny
v zemi. Z nějakého důvodu cítím vůni spáleného cukroví ale asi je to jen halucinace. Je tu
tma ani paprsek světla. To je divné, přece jsem
se sem nějak musela dostat. Pomalu vstávám,
ale je tu nízký strop. Všude okolo je tma
a vlhko, které sála ze stěn tunelu. Najednou
vidím rozcestí. Na kterou stranu se vydat?
Chvíli se rozmýšlím, když v tom slyším

prasknutí. Bezmyšlenkovitě se rozbíhám levou
odbočkou. Kvůli rozbitému kotníku se ale
nemohu pohybovat moc rychle. Mám pocit,
že mě to dohání, ale bojím se otočit. Padám na
zem a snažím se zaujmout obranné postavení.
Nic se ale neděje. Sbírám odvahu se otočit, ale
nedokážu to. Ani se nehnu. V tom mi něco
dopadá na hlavu. Je to vlhké a slizké, zalilo mi
to výhled a já nevidím nic než zelené tečky.
Utíkám ještě rychleji a postupně narážím do
zdí kobky a upadám znovu a znovu na vlhkou
zem. Zvedám se a prchám dál, cítím, jak mi
ona věc funí do uší, řvu ze všech sil, vyděšena
k smrti. Nehty si škrábu obličej, s marnou
snahou dostat tu věc pryč, co nejdál od své
tváře. Začínám se dusit. Zapomínám na
všechno kolem, na to, že nevím, kde jsem,
na to že jsem zraněná, že…
Ticho.
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Divadlo Point – ohlédnutí za
sezónou 2017/2018 a výhled
do budoucna
Za historický milník Divadla Point můžeme považovat stěhování ze staré budovy
na Olomoucké ulici (kde jsme působili od
roku 2005) do nových prostor na Husově
náměstí v budově bývalé základní školy.
9. prosince 2017 se konalo poslední představení „na starém“ s názvem A JEDEME
DÁL aneb Ať je září nebo leden, sbalili
jsme Point do beden. Vystoupili v něm
současní členové a také několik hostů z řad
bývalých Poinťáků, kteří se dnes už věnují
divadlu profesionálně. Atmosféra byla

plná nostalgie, ale především převažovala
skvělá nálada z krásného setkání. A pak už
následovalo ono „balení do beden“, a to
doslova. Všichni přiložili ruce k dílu a ještě
před vánoci jsme byli v novém.
Jenže oproti původní představě, že do
konce sezóny a v průběhu letních prázdnin
vybavíme nový Point na Husově náměstí,
jsme se ocitli v situaci, kdy máme sice pohodlné zkušebny, ale pro veřejnost zatím
hrajeme pohostinsky. Zájezdových představení pochopitelně není takové množství

Loučení se starým Pointem...
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jako v případě stálé domovské scény, ale
na druhou stranu je s nimi spojena spousta
dobrodružství a nových zážitků.
Na repertoáru stále držíme šlágry, jako
jsou Baskervillská bestie (A. Doyle,
A. Procházka a kol., režie A. Procházka),
Maturanti (M. Randár, režie J. Hyndrich)
a nebo Finding Amerika aneb Gangsteři z
našeho oddílu (A. Prokop, A. Procházka,
režie A. Procházka).
Zahráli jsme si v Divadle Na Šantovce
v Olomouci, v Městském divadle v Prostějově, na krajské přehlídce Valašské křoví

Protagonisté rolí v úspěšné a dnes již kultovní
komedii Baskervillská bestie
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ve Slavičíně, v KD Určice nebo na zámku
Plumlov.
Vznikla řada specifických vystoupení.
Uveďme například Tourette Revue
(v Music clubu 27, práce s texty Michala
Marka), Modche a Rézi (mladší Point hrál
při příležitosti svátku Purim), Odhalování
sochy Jiřího Wolkera na náměstí TGM
(oživení písní z přestavení Nahý Wolker),
Aktivní senior (spolupráce mladších
Poinťáků při pořádání soutěže pro seniory), Majáles 2018 (organizace největší akce
pro studenty středních škol v Prostějově),
Odhalování pamětní desky zavražděným
židovským občanům z Prostějova (recitační pásmo z básní terezínských chlapců
v bývalé synagoze v Prostějově), Zmizelé
židovské město (podobné recitační pásmo)
a další.
Za zmínku stojí také prestižní ceny poroty
Krajské přehlídky Valašské křoví za kolektivní herecký výkon Divadlu Point v
inscenaci Maturanti, Vítězslavu Lužnému
za roli Sicilského cara a Pana Šišky v inscenaci Finding Amerika aneb Gangsteři
z našeho oddílu, Jakubu Hyndrichovi za
režii inscenace Maturanti a Divadlu Point

Jedeme dál aneb Point byl a bude – loučení se starými prostorami divadla
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také za inscenaci Maturanti. Muzikál
Finding Amerika si z přehlídky odnesl
i čestná uznání za herecký výkon v roli
Matky představené a Soudružky skupinové pro Karolínu Vejmělkovou, za kostýmy
Yvoně Leitnerové a Magdaléně Jansové.
A pochopitelně jsme ani letos nevynechali
Filmový tábor Sobotín, který se konal už
počtrnácté. Také v areálu v Sobotíně zřejmě
zazněla labutí píseň a budeme výhledově
hledat nové místo. Tady se však žádné
sentimentální rozloučení nekonalo, protože
filmová tvorba s sebou nese ohromné
nasazení a pracovní výkony běžící na
maximum. Natočili jsme okolo pětadvaceti
krátkých filmů a prostějovská premiéra
v Kině METRO 70 je v době psaní tohoto
příspěvku teprve před námi. Výbušné
téma letošního ročníku KATASTROFICKÉ
FILMY přinesla mnoho objevných filmových postupů a především spoustu
legrace.

S počátkem nové sezóny 2018/2019 jsme
plni očekávání a hlavně chuti do práce na
nových inscenacích, děkujeme Gymnáziu
Jiřího Wolkera za výraznou podporu a našim příznivcům za neutuchající přízeň.
MgA. Aleš Procházka

Odhalení sochy Jiřího Wolkera

Náročná túra mezi náročným filmováním v Sobotíně
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Zpráva výchovného poradce
za školní rok 2017/2018
Funkci výchovného poradce dlouhodobě na naší škole vykonává Mgr. Hana
Rašková. Její činnost je v souladu s platnou školskou legislativou, především se
školským zákonem, s novelizací školského
zákona, která byla přijata 21. ledna 2016
a nabyla účinnosti počátkem minulého
školního roku (jedná se o Vyhlášku
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tato
vyhláška upravuje pravidla vzdělávání
dětí, studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami, vzdělávání žáků uvedených
v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků
nadaných). Působení výchovné poradkyně
je v souladu s Dlouhodobým záměrem
Olomouckého kraje, potřebami regionu
a samozřejmě především vychází z konkrétní situace na naší škole.
Činnost Mgr. Hany Raškové spočívala po
celý školní rok v odborné pomoci studentům, rodičům i učitelům školy a to tak, aby
byla v souladu se zájmem žáka.
Jedná se o tyto oblasti:
• pomoc novým studentům při adaptaci
na nové prostředí, zvláště se zaměřit na
studenty prim,
• řešení výchovných a vzdělávacích problémů studentů,
• výchova a vzdělávání studentů s podpůrnými opatřeními a zdravotními problémy,
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• spolupráce se školním psychologem, výchovným poradcem pro nadané studenty,
se školním metodikem prevence,

• Spolupráce a pohovory s PPP v Prostějově,
Olomouci a Speciálně pedagogickým
centry,
• kariérové poradenství.
Od roku 2014 působí na naší škole PhDr. et
Mgr. Kristina Kalabisová. Poskytuje odbornou radu i pomoc při studiu, problémech
v rodině i osobním životě našim studentům i jejich rodičům. Konzultační hodiny
měla v tomto školním roce každé pondělí
a úterý. Kromě individuálních konzultací
je její činnost zaměřena na ozdravnou
atmosféru v nižších ročnících osmiletého
studia. Počínaje školním rokem 2017/2018
se začíná u nás organizovat adaptační
soustředění prim pro vytvoření budoucí
přátelské atmosféry ve třídě, která v září
školní psycholožka vedla.
Výchovný poradce se v 1. pololetí zaměřuje na pomoc při adaptaci nových studentů
na nové prostředí a změnu náročnosti studia. Toto je stěžejní především u studentů
prim. Také je ale zapotřebí hned v počátku
školního roku informovat maturanty
o možnostech pomaturitního studia.
Je nutné získat maximum informací
o jednotlivých vysokých školách i vyšších
odborných školách, podmínkách přijetí,
o dnech otevřených dveří na fakultách,
termínech podání přihlášek a přípravných
kurzech k přijímacímu řízení. Studenti
mají celkem dobré zkušenosti s těmito
kurzy. Ty jsou buď krátkodobé, nebo
celoroční. Zde spolupracujeme buď přímo
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s fakultami, které si tvoří vlastní přípravně semináře a které studenti hodnotí
hodně pozitivně nebo také se společností
Sokrates, která u nás každoročně v září
organizuje informační přednášku nejen
o těchto kurzech, ale i o aktualitách v
oblasti vysokoškolského studia. V letošním
školním roce se tato beseda uskutečnila
25. 9. 2017 v aule školy a u studentů
měla velký ohlas. Kvalitní a dlouhodobá
spolupráce je například i se společností
Tutor, případně s vysokými školami jako
takovými, které nám své nabídky pravidelně posílají a u nás jsou prezentovány na
školních nebo třídních nástěnkách. Besedy
s prezentací vysokých škol jsme omezili na
minimum, aby byla co nejméně narušována výuka, veškeré informace jsou zajištěny
jiným způsobem (materiály na nástěnky,
hromadné maily, časopisy Kam po maturitě, Jan na VŠ, Atlas školství, …, které jsou
pravidelně dodávány mezi studenty).
Úzká je naše spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc, každoročně
nás navštíví Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.
a studentům maturitního ročníku blíže
přiblíží studijní obory na jejich fakultě
(nyní to bylo 18. 12. 2017). Spolupráce
s ní i fakultou funguje v průběhu celého
školního roku a dovídáme se o novinkách,
zajímavostech, nových studijních programech, prázdninových a víkendových
aktivitách i „doučovacích přednáškách
středoškolské matematiky“ průběžně
a včas. Studenti mohou navštívit přednášky na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc
a také toho využívají (pravidelně několik
studentů maturitních ročníků využilo jak
nabízených přednášek, tak půldenních
„Doučovacích seminářů“, které fakulta nabídla zdarma. Spolupráce s touto fakultou
je tedy na výborné úrovni.
Našimi studenty je pozitivně hodnocen také
veletrh pomaturitního studia Gaudeamus,
který se pravidelně pořádá v Brně na
výstavišti a kterého se zúčastnila ve dnech
31. 10.–3. 11. 2017 většina maturantů.

Již druhým rokem je v platnosti novelizace
školského zákona. Vyhláška 27/2016 Sb.
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
upravuje pravidla vzdělávání dětí, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9
zákona a vzdělávání žáků nadaných.
V této oblasti je hodně důležitá komunikace s rodiči studentů ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami,
převážně s prostějovskou, a speciálními
centry. Odbornou pomocí v této oblasti,
mimo jiné, je i již zmíněná spolupráce se
školním psychologem a samozřejmě
s učiteli, kteří daného studenta vyučují.
Řešení problémového chování některých
studentů nebo skupin, záškoláctví nebo
nadměrná absence studentů je vždy řešena
účelně ve spolupráci rodič – třídní učitel –
výchovný poradce, případně vedení školy.
Stále více studentů navštěvuje kancelář
výchovného poradce, protože potřebují
radu nebo pomoc v oblasti studijní, vztahové nebo profesní. V tomto školním roce
došlo k rekonstrukci kanceláře výchovného poradce a tím pádem i zpříjemnění
prostředí a zvýšení soukromí pro tyto
konzultace.
Na podzim výchovná poradkyně vždy
zpracovává statistiku pomaturitního
studia absolventů školy.
K prezentaci naší školy byla využita burza
středních škol v KaSC V Prostějově a také
v Olomouci, veřejnost je o tradicích školy
a možnosti studovat zde informována
také prostřednictvím webových stránek,
tiskem, Dnem otevřených dveří.
Mgr. Hana Rašková
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Psychologické poradenství
a psychoterapeutická péče
pro žáky GJW v Prostějově
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Školní rok 2017–2018 byl specifický hned
svým úvodem. V září byly poprvé zorganizovány pro nově příchozí žáky Primy
třídenní adaptační kurzy v rekreační
oblasti Baldovec. Programové zajištění
měl na starosti školní psycholog. Cílem
těchto kurzů bylo nastavit v nově formovaných kolektivech přátelské vztahy.
Hlubší poznání svých spolužáků působí
preventivně proti vzniku šikany. V rámci
adaptačních kurzů byla rozšířena primární
prevence vztahů v obou paralelních třídách. Formování bezkonfliktních kolektivů
po skončení adaptačních kurzů, podpořil
školní psycholog dalšími návštěvami ve
třídách, pro které připravil programy na
prohloubení vzájemné spolupráce
a důvěry. Návštěvy se konaly s časovým
rozestupem. Pro efektivnější mapování
aktuálních vztahů v kolektivech využíval
školní psycholog projektivní diagnostiku.
Kromě prim navštěvoval školní psycholog
i ostatní třídní kolektivy, a to na vyžádání
třídního učitele. Ve školním roce 2017–2018
úzce spolupracoval zejména s 02. B, dále
také navštívil 02.A. Uspořádal besedu pro
žáky se zájmem o studium Psychologie.
Největší obsah práce však směřoval
k individuálním konzultacím. Pravidelně
podporoval šest klientů. Mezi častá témata
letošního školního roku patřilo např.
záškoláctví. V jednom případě bylo nutné
navázat i užší spolupráci s Orgánem péče
o dítě. Dále řešil školní psycholog často
neefektivní přípravu do školy. S nevhod-

nými strategiemi učení se na školního
psychologa obraceli zejména noví studenti.
Také stres a jeho zvládání neboli copingové
strategie patřily mezi častá témata.
V neposlední řadě se obraceli na psychologa studenti se vztahovými problémy. Ať už
se jednalo o neuspokojivé vztahy ve třídě
nebo v osobním či rodinném prostředí.
Kromě pravidelných klientů využívali
služeb školního poradenského pracoviště
studenti a zákonní zástupci, kde stačilo
naznačit cestu dalšího směřování nebo
vyřešit konkrétní problém pomocí jedné až
dvou konzultací.
V letošním školním roce se také podařilo
formálně vymezit školní poradenské
pracoviště. Metodik prevence pravidelně
organizoval schůzky ŠPP. Vzájemná
informovanost jednotlivých členů ŠPP
o dění na škole dopomohla k rychlejšímu
a efektivnějšímu řešení problémů pomocí
jasně vymezených kompetencí.
PhDr. et Mgr. Kristina Kalabisová
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Prevencí ke zdravému
životnímu stylu
Ve školním roce 2017/18 absolvovali všichni žáci prim 3 denní adaptační program
v Baldovci. Aktivity zaměřené na mezilidské vztahy, které žáci pozitivně přijali, se
následně osvědčily ve školním prostředí.
Zároveň jimi byla posílena vazba mezi
žáky a třídními učiteli.
Lektoři prostějovské organizace Podané
ruce realizovali pro studenty školy
přednášky o problematikách drog a
e-nebezpečí.
Studenti absolvovali velmi zajímavé
workshopy o nebezpečích rizikového
chování. Po ukázkách filmů byly jednotlivé formy tohoto chování diskutovány ve
skupinách.

Škola navázala spolupráci s Městskou
policí a Policií ČR, kdy byly zájemcům
předány praktické informace z oblasti
dopravy, práva a bezpečnosti.
Gymnaziální kolegium zorganizovalo
rekordní množství sportovních, kulturních a poznávacích akcí. Tým odborného
poradenství (školní psycholožka, výchovní
poradci, metodik prevence) při pravidelných setkáních prohloubil spolupráci,
která mnohdy žákům pomohla řešit
jejich problémy. Do oblasti prevence byla
zapojena i studentka školy, která nabídla
přednášku z oblasti zdravé výživy.
Mgr. Jaromír Vanča

Studenti GJW při
aktivitě Identita 

Adaptační kurz v Baldovci – příprava na
adrenalinovou horolezeckou věž.
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Úspěšnost přijetí studentů
GJW do pomaturitního studia
v roce 2018
Údaje o úspěšnosti absolventů GJW v roce 2018
Počet

tj.%

Absolventů celkem

111

100,00

Na vysokoškolské studium přijato

102

91,90

9

8,10

Ostatní (jazyková škola, VOŠ, zaměstnání…)

Údaje o jednotlivých třídách
4. A
(počet/%)

4. B
(počet/%)

08.A
(počet/%)

08.B
(počet/%)

Celkem
(počet/%)

Celkem

27 (100,00)

27 (100,00)

26 (100,00)

31 (100,00)

111 (100,00)

Studuje VŠ

22 (81,50)

24 (88,90)

26 (100,00) 30 (96,80)

102 (91,90)

5 (18,50)

3 (11,10)

Ostatní

0 (0,00)

1

(3,20)

9

(8,10)

Do kategorie Ostatní zařazeni studenti, kteří nastupují na vyšší odbornou školu, jazykovou
školu, do pracovního procesu v ČR nebo zahraničí, případně budou ještě podávat odvolání.

Zastoupení jednotlivých typů vysokých škol
počet

% z celkového
počtu studujících

Lékařská, farmacie, veterinární

15

14,70

Filozofická, pedagogická, tělesné kultury
Technická, informatiky
Přírodovědecká, lesnická, zemědělská
Ekonomická, management, mezinárodní vztahy, podnikatelská
Právnická

33
17
11
10
5

32,40
16,70
10,80
9,80
4,90

Ostatní (UNOB, konzervatoř, studium v zahraničí,
jazykové školy, VOŠ)

11

10,50

Fakulta

Zpracovala Mgr. Hana Rašková, výchovná poradkyně
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Seznam pracovníků školy
ve školním roce 2017/2018
Ing. Michal Šmucr
ředitel školy od 1. 5. 2003

Mgr. Michal Müller
zástupce ředitele od 1. 7. 2003

Mgr. Kateřina Divišová
zástupkyně ředitele od 1. 9. 2015

Údaje o pedagogických pracovnících školy ve školním roce 2017/2018 – stav k 30. 6. 2018.
Pedagogičtí pracovníci
p.č. titul
1
2 Mgr.
3
Ing.
4 Mgr.
5 Mgr.
6 Mgr.
7 Mgr.
8 Mgr.
9 Mgr.
10 Mgr.
11
12 Mgr.
13 Mgr.
14 Mgr.
15 Mgr.
16 RNDr.
17 Mgr.
18
19 Mgr.
20 Mgr.
21 Mgr.
22 Mgr.
23
24 RNDr.
25 Mgr.
26 Mgr.
27 Mgr.
28 Mgr.
29
68

příjmení a jméno
Aleksijević Petar
Apltauerová Žáková Iveta
Bálint Peter
Bálintová Zuzana
Becková Eva
Berard Marion
Ciková Veronika
Corrigan Johana
Divišová Kateřina
Doleželová Marcela
Dopita Jaroslav
Dopita Lukáš
Esterka Michal
Grecmanová Jitka
Hádrová Lenka
Hájková Ivanka
Haluza Jakub
Havlík Vratislav
Hlaváčková Anna
Hnilicová Michaela
Hnízdilová Hana
Chaloupková Helena
Jaime-Cardona Adela
Jančíková Marie
Jiříčková Pavla
Juráková Ivana
Klíč Bronislav
Kolařík Tomáš
Kousal Lukáš

aprobace
trenér
SP, D
trenér
TV
AJ, Div. věda
FJ, NJ
Bi, VV
AJ, HV
La, CJ, D
M, CH
pedag. lyceum
Bi, IVT
trenér
AJ, NJ
AJ, OV
M, CH
CJ, OV
NJ, FJ, RJ
NJ
TV, CJ
CJ, ZSV, OV
CJ, D
hra na housle
M, F
AJ, FJ
CJ, HV
TV
Z, TV
trenér

vyučuje
trenér
SP, D
trenér
TV
AJ, AS
FJ, NJ
mateřská dovolená
AJ, HV
Lan, D
CH, M
IVT, VDT
IVT, IV, VDT
trenér
mateřská dovolená
AJ, PR, ZSV, AS
CH, CHS
ZSV, SPV
DK
NJ
mateřská dovolená
CJ, ZSV, PSY, OV
CJ
SP
F, M, FM, MS
AJ, FR
HV, CJ
TV
Z, TV, ZS
trenér
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Pedagogičtí pracovníci (pokračování přehledu)
p.č.
titul
30
Mgr.
31
Mgr.
32 PhDr., Ph.D.
33
Mgr.
34
Mgr.
35
Mgr.
36
Mgr.
37
Ing.
38
Mgr.
39
Mgr.
40
Mgr.
41
Mgr.
42
Mgr.
43
Mgr.
44
Mgr.
45
Mgr.
46
Mgr.
47
Mgr.
48
Mgr.
49
50
Mgr.
51
Mgr.
52
Mgr.
53
MgA.
54 RNDr. et Mgr.
55
Mgr.
56
Mgr.
57
Mgr.
58
Mgr.
59
Mgr.
60
Mgr.
61
Mgr.
62
Mgr.
63
Mgr.
64
Mgr.
65
Bc.
66
Mgr.
67
Mgr.
68
Mgr.
69
Mgr.
70
Mgr.
71
Mgr.
72
Ing.
73
Ing., Ph.D.

příjmení a jméno
Krahulcová Iveta
Krejzová Jana
Krychtálková Kamila
Lakomá Šárka
Marek Michal
Marková Magdaléna
Matěj Jaroslav
Matoušek Lukáš
Mekysková Lenka
Mikulková Alena
Mlateček Ivan
Moudrá Renata
Mrňková Lenka
Müller Michal
Nečasová Jelena
Nevlud Pavel
Oříšková Hana
Pavlíková Lucie
Pechová Ilona
Petráš Lubomír
Pešta Michal
Pospíšil Aleš
Pospíšil Ivan
Procházka Aleš
Průšová Anna
Přibylová Petra
Přikrylová Dita
Rašková Hana
Romášek Marek
Ropová Denisa
Sadílková Zdeňka
Salajová Alena
Schwartzhoff Steven
Staňková Alena
Střídecký František
Soukup Jaroslav
Svobodová Gabriela
Svobodová Radka
Svozilová Helena
Šimková Lucie
Šišková Jana
Škvařil Luděk
Šmucr Michal
Šubert Radim

aprobace
M, F
CJ, RJ
CJ, OV
TV, BI
CJ, AJ
CH, BI
trenér
mezin. obchod, AJ
CJ, AJ
VV, OV
ZSV, OV, TV
AJ
M, Z
M, F
filozofie, OV
F, M
D, TV
CJ, NJ
RJ, Z, AJ
trenér
trenér
CJ, D
TV, trenér
DU
M, DG
CJ, AJ
HV, IVT, M
M, BV, vých. por.
AJ, Bi
AJ, SJ
CJ, D
R, D, SJ
AJ, OV, ZSV
AJ, OV
M, BV, IVT
trenér
BI, CH
TV, BI
OV, pedagogika
Bi, CH
F, M
M, F
Bi
textil. inženýrství, F

vyučuje
F, M, MF, MS
RJ
CJ
BI, TV, BS
AJ, IT, TPS
CH, BC, BS
trenér
M, AJ, MS
AJ, RA
mateřská dovolená
TV, ZSV, OV, SPV
AJ
mateřská dovolená
F, TV
RJ, OV
F, M
D, TV, TVZ
CJ, NJ
AJ, Z
trenér
trenér
CJ
trenér
DFP, DU
M, MS, DG
AJ, CJ
M, HV
M, MS
AJ, RA, Bi
AJ, RA, AS
D, CJ, SCJ
SJ, D
AK, RA, AS
mateřská dovolená
IVT, M,VDT
trenér
CH, BC, Bi
BI, PrB, TV
ZSV, OV, VV, VTR
Bi, CH
M, F, MS
M, F
BS
F, IVT, FS
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Pedagogičtí pracovníci (pokračování přehledu)
p.č.
titul
příjmení a jméno
aprobace
vyučuje
74
Mgr.
Valoušková Barbora
CJ, VV
CJ, VV
75
Mgr.
Vanča Jaromír
C, NJ
NJ, D
76
Bc.
Vybíhal Matěj
trenér
trenér
77
Mgr.
Zbořilová Vendula
Bi, TV
Bi, TV, TSP
(Na dohodu o provedení práce: Kateřina Bortlová – nepovinná čínština).
Údaje o nepedagogických pracovnících školy – stav k 30. 6. 2018.
Další pracovníci školy
p.č.
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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titul
Bc., DiS.
Bc.

příjmení a jméno
Hadačová Olga
Šmídová Kateřina
Vychodilová Jana
Pluháčková Edita
Lessy Pavel
Knotková Dagmar
Kadlecová Dobroslava
Schnaubertová Eva
Tomková Lenka
Zacpalová Hana
Blehová Zuzana
Vymazalová Ilona

pracovní zařazení
asistentka ředitele, vedoucí provozu
personalistka, mzdová účetní
ekonomka
personalistka (mateřská dovolená)
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
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Seznam studentů GJW
ve školním roce 2017/2018
Třída: 1.A

Třída: 1.B

Třídní učitel: Mgr. Nevlud Pavel
Počet celkem: 26, chlapců: 7, dívek: 19

Třídní učitel: Mgr. Zbořilová Vendula
Počet celkem: 20, chlapců: 9, dívek: 11

BAROŠOVÁ Valerie
BLECHTOVÁ Lucie
BONKOVÁ Marína
CRHONEK Tomáš
CRHONKOVÁ Markéta
ČÍŽKOVÁ Julianna
DOLEŽELOVÁ Andrea
GEČNUK Adam
HANOUSKOVÁ Laura
HORÁKOVÁ Lucie
HURDOVÁ Adéla
JURDOVÁ Denisa
KOLÁČKOVÁ Zuzana
KOTULOVÁ Adriana
MIKULÁŠEK Jakub
NAVRÁTILOVÁ Julie
NOVÁKOVÁ Barbora
PALATKA Matěj
PŘIKRYLOVÁ Gabriela
SMÉKALOVÁ Barbora
VALDEZ Daniel
VALENTOVÁ Eva
VEJMOLA David
VYSLOUŽILOVÁ Anna
ZAJÍČEK Dominik
SMÉKALOVÁ Klára

AMBROZOVÁ Tereza
DANIŠ Petr
HÁJEK Martin
JURČÍKOVÁ Adriana
KORHOŇOVÁ Tereza
KRATOCHVÍL David
KRATOCHVÍL Kryštof
LEHEČKA Jiří
MAŠEK Marek
OPATŘILOVÁ Patricie
PALOVÁ Tereza
PIŇOS Petr
PŘECECHTĚLOVÁ Klára
RÁČEK Michal
ŠVALBOVÁ Kateřina
VAŘEKOVÁ Natálie
VYKOPALOVÁ Veronika
VYSLOUŽIL Jan
ZACPALOVÁ Veronika
STAVINOHOVÁ Kateřina
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Třída: 2.A

Třída: 2.B

Třídní učitel: Mgr. Hnízdilová Hana
Počet celkem: 32, chlapců: 14, dívek: 18

Třídní učitel: Mgr. Svobodová Gabriela
Počet celkem: 27, chlapců: 17, dívek: 10

BENDOVÁ Tereza
BRÁTEL Roman
CITA Martin
ČEJKA Lukáš
DIVIŠOVÁ Klára
DVOŘÁK Petr
FAJSTLOVÁ Adéla
GRYDILOVÁ Kristýna
HAVRÁNKOVÁ Veronika
HOLÝ Filip
HRUBÁ Karolína
JURTÍKOVÁ Kristýna
KOLÍSKOVÁ Karolína
KOVÁŘ David
KRENAR Adam
MIHOVÁ Markéta
NAVRÁTIL Michal
NAVRÁTILOVÁ Eva
PAROBKOVÁ Petra
PLUSKALOVÁ Veronika
ŘEHULKA Patrik
SEKANINOVÁ Šárka
SKOUPIL Dominik
SYNEK Jaromír
ŠARMAN Michal
TUHÁČKOVÁ Natálie
VÁGNER Lukáš
VALENTOVÁ Radka
VYBÍHALOVÁ Marie
ŽVÁČEK Adam
GHOUTHIM Lozan
VESELÁ Alena

BĚHAL Jiří
DOFKOVÁ Tereza
DVOŘÁČKOVÁ Klára
HOLCOVÁ Magdalena
HRABALOVÁ Veronika
HRUBÁ Karolína
HRUBÁ Viktorie
HŮSKOVÁ Aneta
JAŠÍČEK Jiří
JEŽEK Jan
JURTÍK Adam
KOVAŘÍK David
MAKOWSKI Martin
MAREK Vojtěch
MEDEK Dominik
MICHALČÍK Matěj
PAZDERA Petr
RADIČOVÁ Veronika
ŠUP Ondřej
NOSEK Jakub
KREJČIŘÍKOVÁ Vendula
PŘIKRYL Denis
DUDOVÁ Veronika
HAVEL Radim
KLEPAČ Erik
KLEPAČ Adam
SIGMUND Filip

Ročenka 2017/2018

Třída: 3.A

Třída: 3.B

Třídní učitel: Mgr. Sadílsková Zdeňka
Počet celkem: 27, chlapců: 7, dívek: 20

Třídní učitel: RNDr., Mgr. Průšová Anna
Počet celkem: 21, chlapců: 11, dívek: 10

ČEJKA Adam
ČERNÁ Karolína
DOKLÁDAL Aleš
DOKOUPILOVÁ Monika
DOSOUDILOVÁ Gabriela
DOSTÁLKOVÁ Adéla
GIROŠKOVÁ Nikol
GOTTWALD David
HÉNIK Michal
KNOPOVÁ Diana
KOVAŘÍKOVÁ Jana
KŘUPKOVÁ Kristina
LIŠKOVÁ Aneta
LOŠŤÁKOVÁ Nikola
MÍKOVÁ Jana
PETRŽELOVÁ Michaela
PŘIKRYL Stanislav
PYSZKOVÁ Vanesa
SLEZÁKOVÁ Michaela
SOLDÁN Jan
STARÁ Kateřina
SVOZILOVÁ Dominika
ŠIŠMOVÁ Petra
ŠPRINGER Jiří
VIŠNIEVSKÁ Pavla
ZÁVODNÁ Pavla
FILALI Anísa

BRODZIANSKA Barbora
BUKOVEC Tomáš
BURGETOVÁ Magdaléna
CIGR Jakub
DOSEDĚLOVÁ Tereza
EJEMOVÁ Alexandra
HEINISCH Filip
HRADILOVÁ Marika
HROMKOVÁ Lucie
KOCOURKOVÁ Adéla
KŘŮMAL Petr
KYSELÝ Dominik
LIŠKA Dominik
MASOPUSTOVÁ Eliška
MUZIKANTOVÁ Jana
ŠTEIGL Dominik
VALUCHOVÁ Natálie
SYCHRA Lukáš
LOYKA Vojtěch
BOROVKA Štěpán
PÁLENÍK Juraj
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Třída: 4.A

Třída: 4.B

Třídní učitel: Mgr. Oříšková Hana
Počet celkem: 28, chlapců: 7, dívek: 21

Třídní učitel: Mgr. Chaloupková Helena
Počet celkem: 30, chlapců: 7, dívek: 23

BARÁKOVÁ Adéla
BROSINGEROVÁ Natálie
BUJNOCH Pavel
FIALOVÁ Marie
HOLÁ Valérie
JÍLEK Jakub
KADLČÍKOVÁ Michaela
KALÁB Jan
KAPLÁNEK Tomáš
KOLAŘÍKOVÁ Veronika
KONUPKOVÁ Lucie
KRČOVÁ Petra
KVASNICA Roman
LARVOVÁ Eliška
LIŠKOVÁ Kateřina
MAJIRSKÝ David
MIKOLÁŠOVÁ Tereza
NAKLÁDALOVÁ Sandra
OULEHLOVÁ Kateřina
PINĎÁKOVÁ Tereza
PŘECECHTĚL Oldřich
SCHREIBEROVÁ Lucie
ŠKRABALOVÁ Monika
TOMKOVÁ Kateřina
VOGLOVÁ Veronika
VOLNÁ Tereza
VYSLOUŽILOVÁ Denisa
STRAKOVÁ Zuzana

BEJDÁKOVÁ Rosalie
BRANDÝSOVÁ Monika
BURŠOVÁ Eliška
DREXLEROVÁ Tereza
HOLBOVÁ Veronika
HÝBLOVÁ Kateřina
JAVOŘÍKOVÁ Martina
KLAPÁČOVÁ Kateřina
KLIMEŠOVÁ Tereza
KOCIÁNOVÁ Kateřina
KOLÁŘÍKOVÁ Klára
LIVINGSTONE Samuel
NĚNIČKA Alexander
PALUCHOVÁ Gabriela
PAŇÁK Jakub
RACLOVÁ Aneta
SLEZÁK Vojtěch
STRNADLOVÁ Tereza
ŠKRABALOVÁ Tereza
VALENTA Jakub
VYMLÁTILOVÁ Klára
WEIDENTHALEROVÁ Aneta
ZAŤKOVÁ Monika
ŽIŽKOVÁ Pavlína
SLAVÍKOVÁ Tereza
ŠMERÁKOVÁ Eva
MARVANOVÁ Aneta
BOUDOVÁ Veronika
SZABÓ Milan
MADĚRA Jan

Ročenka 2017/2018

Třída: O1.A

Třída: O1.B

Třídní učitel: Ing. Matoušek Lukáš
Počet celkem: 30, chlapců: 16, dívek: 14

Třídní učitel: Mgr. Přikrylová Dita
Počet celkem: 29, chlapců: 13, dívek: 16

AMBROŽ Odetta Anna
BENEŠ Josef
BUŘT Oliver
CRHONEK Josef
DVOŘÁK Kevin
GRBIN Filip
JURNÝ Sebastien
KARLÍČEK Jakub
KAŠTILOVÁ Eliška
KOHOUTKOVÁ Amelie
KOLÁČEK Tadeáš
KOLÁŘ Petr
KORSA Jan
KOVAŘÍKOVÁ Adéla
KROUTIL Lukáš
LÁTALOVÁ Eliška
MARKOVÁ Nikol
MIKULÁŠKOVÁ Rozálie
NOVÁK Filip
PIŇOSOVÁ Kristýna
POCHYLA Kryštof
SLÁDKOVÁ Veronika
SOLDÁN David
SROSTLÍK Michal
ŠUHAJ Michal
VEPŘEKOVÁ Kateřina
VORÁČOVÁ Hana
VYMAZALOVÁ Veronika
ZATLOUKALOVÁ Johana
ŽÁČKOVÁ Tereza

BRYCHTA David
ČOČEK Aleš
ERBEN Michal
GRULICH Josef
HAJDUKOVÁ Tereza
HAMPL Jiří
KAFKA Tobiáš
KAŠTYL Tomáš
KLEINER Shon
KOČÍ Jakub
KOVÁŘ Jiří
LAJČÍK Adam
MAJEROVÁ Daniela
MALÍČKOVÁ Lucie
MOTÁŇOVÁ Karina
PAŘILOVÁ Kristýna
PEČENKOVÁ Anna
POŘÍZKOVÁ Viktorie
POŠVÁŘOVÁ Ema
RUDOLFOVÁ Tereza
SCHUSTER Petr
ŠOLCOVÁ Renée
TRNKALOVÁ Adéla
VYMĚTALOVÁ Eliška
VYMĚTALOVÁ Karolína
WILHELMOVÁ Bára
ZIMOVÁ Michaela
TOMEČEK Jan
ŠNAJDROVÁ Petra
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Třída: O2.A

Třída: O2.B

Třídní učitel: Mgr. Pavlíková Lucie
Počet celkem: 30, chlapců: 13, dívek: 17

Třídní učitel: Mgr. Valoušková Barbora
Počet celkem: 30, chlapců: 13, dívek: 17

BOROVEC Ondřej
JAHNOVÁ Barbora
KOMÁREK Martin
KRATOCHVÍLOVÁ Viktorie
KREČMEROVÁ Kateřina
KRPEC Jiří
LACHMANOVÁ Linda
LOEBE Veronika
LYSÁKOVÁ Natálie
MARTYN Olesya
NAVRÁTILOVÁ Aneta
NOVÁČKOVÁ Zuzana
OŠLEJŠEK Michal
PETŘÍKOVÁ Markéta
PŘIKRYL Tadeáš
PŘIKRYLOVÁ Zuzana
ROPOVÁ Alexandra
ROŽEK David
SYNEK Michal
ŠKOBRTAL Michal
ŠŤASTNÝ David
TALANDA Michal
VALENTOVÁ Nikol
VALIGURA Jakub
VILÍMOVÁ Hana
VILÍMOVÁ Petra
VÍTOVÁ Ema
VRÁNA Tomáš
ZBOŽÍNEK David
ZDOBINOVÁ Adéla

BARABASCH Jakub
CETKOVSKÁ Petra
ČERNOCH Martin
ČTVRTLÍK Roman
CHMELENSKÁ Lucie
KACAFÍREK Filip
KOČÍŘOVÁ Eva
KOUDELKOVÁ Šárka
KREPLOVÁ Adéla
MENŠÍKOVÁ Lenka
POKORÁK David
PROTIVÁNKOVÁ Natálie
SÍBR Karel
SONNEVENDOVÁ Nela
SUCHÁNKOVÁ Denisa
SVOBODOVÁ Anna
ŠÁLKOVÁ Martina
ŠIKULOVÁ Hana
ŠTOREK Jan
TOMAN Alexandr
TURNOVÁ Anežka
VACULKOVÁ Barbora
VEDMOCH Adam
VORBERGEROVÁ Kateřina
VYCHODILOVÁ Sandra
VYMLÁTIL Patrik
VYSTAVĚL Oto
ZAPLETAL Theodor
ZBOŘIL Daniel
KOBLÍŽKOVÁ Kristýna

Ročenka 2017/2018

Třída: O3.A

Třída: O3.B

Třídní učitel: Mgr. Krahulcová Iveta
Počet celkem: 30, chlapců: 11, dívek: 19

Třídní učitel: Mgr. Pechová Ilona
Počet celkem: 30, chlapců: 12, dívek: 18

BEDŘICHOVÁ Sára
BRABLECOVÁ Barbora
DRÁBEK Marek
GRULICH Jan
HOLUBEK Jakub
JANČÍKOVÁ Marie
KARÁSKOVÁ Markéta
KONEVIČOVÁ Eva
KRÁL Jiří
KUBÍČKOVÁ Sára
MACHÁČKOVÁ Viktorie
MRVA Matyáš
MUSILOVÁ Alexandra
PAŘENICA David
POLESOVÁ Petra
POULÍČKOVÁ Michaela
PROCHÁZKOVÁ Aneta
PTÁČKOVÁ Soňa
SEDLÁČEK Jan
SKOKÁNEK Tomáš
SLAVÍČKOVÁ Lucie
SPÁČIL Ondřej
ŠUŤJAKOVÁ Jana
ŠVECOVÁ Šárka
TÁBORSKÁ Tereza
TRUNEČKA Max
VLK Adam
VRBOVÁ Zuzana
ZAPLETALOVÁ Emma
RÉDROVÁ Kristýna

HÁJKOVÁ Lucie
AUGUSTIN Aleš
BENEŠOVÁ Anna Marie
CALÁBKOVÁ Diana
CIBULKOVÁ Adéla
ČECHOVÁ Nikola
DOLEŽEL Ivo
DRMOLOVÁ Ema
FILIP Jan
FLAJSAR David
JURTÍKOVÁ Viktorie
KALÁBOVÁ Lucie
KOMÁRKOVÁ Alžběta
KOTRYS Jan
MRVA Matěj
NĚMCOVÁ Karolína
NEVŘELOVÁ Klára
POPELKA Petr
ŘEHOŘKOVÁ Lucie
SELINGROVÁ Klára
SLÁDEK Jindřich
SLÁMOVÁ Eliška
STOPKOVÁ Barbora
ŠŤASTNÝ Robert
ŠTENCL Dominik
ULVR Daniel
VALENTOVÁ Eliška
VÁNSKÝ Ondřej
VELSKÁ Klára
VELSKÁ Lenka
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Třída: O4.A

Třída: O4.B

Třídní učitel: Mgr. Rašková Hana
Počet celkem: 28, chlapců: 14, dívek: 14

Třídní učitel: Mgr. Střídecký František
Počet celkem: 30, chlapců: 12, dívek: 18

BERČÍK David
ČECH Filip
DADÁK Jakub
FRÉHAR Pavel
HAVRÁNKOVÁ Magdalena
HORNOVÁ Veronika
HRAJOVÁ Julie
JURÁSEK Martin
KOHOUTKOVÁ Rozálie
KRPEC Filip
KVOCH Robert
LOEBE Karolína
MERTLOVÁ Nikola
NĚMEČKOVÁ Kateřina
PLISKOVÁ Magdaléna
POPELKA David
POŘÍZKOVÁ Tereza
PRASKAČOVÁ Veronika
PRECLÍK Lukáš
PROKOPOVÁ Adéla
PŘIDALOVÁ Alena
RAŠKOVSKÝ Viktor
RÝDL Patrik
SADOWY Vojtěch
SALAJ Šimon
SNÍDALOVÁ Alice
TOMÁŠKOVÁ Kateřina
VYROUBAL Tomáš

AZZOLINA Laura
BÁLINT Richard
HLAVINKOVÁ Kristina Anežka
JAHN David
JAŇÉK Daniel
JUHÁSOVÁ Natálie
KOCOURKOVÁ Magdaléna
KOUTNÝ Dominik
MALÍČEK Jan
MARSOVÁ Marie
MIKŠÍKOVÁ Alena
MOUDRÁ Terezie
MÜLLER Matyáš
OLŠANSKÁ Elizabeth Jitka
POLÁČEK Lukáš
PTAČNÍK Tobiáš
RABALOVÁ Tereza
RICHTER Adam
RODEN Pavel
ROJOVÁ Natálie
SLAVOTÍNEK Michal
SOLDÁNOVÁ Lenka
STŘELCOVÁ Martina
STUDÝNKOVÁ Kateřina
ŠPAČKOVÁ Karolína
TESAŘOVÁ Lucie
VYSTAVĚLOVÁ Anna
ZBOŽÍNKOVÁ Viktorie
ZIGMUND Martin
ŽEMLIČKOVÁ Klára

Ročenka 2017/2018

Třída: O5.A

Třída: O5.B

Třídní učitel: Mgr. Přibylová Petra
Počet celkem: 27, chlapců: 13, dívek: 14

Třídní učitel: Mgr. Šišková Jana
Počet celkem: 27, chlapců: 12, dívek: 15

BOCANOVÁ Nikol
CIGROVÁ Dominika
ČMEL Martin
DOBEŠ Martin
CHYTILOVÁ Denisa
JAHN Filip
JANEČEK Lukáš
JANOUŠKOVÁ Denisa
KLEVETA Jan
KOCOURKOVÁ Kateřina
KOČAŘOVÁ Natálie
KOLEŇÁK Tomáš
KOUŘIL Martin
MELZEROVÁ Jana
NAVRÁTIL Ivo
OLEJNÍČKOVÁ Andrea
OTÁHALOVÁ Veronika
PEKAŘ Zdeněk
SEIDLER Michal
SOUČEK Jakub
TOMKOVÁ Klára
TURNOVÁ Tereza
VALA Jan
VYCHODILOVÁ Eva
VYMLÁTILOVÁ Veronika
VYSLOUŽILOVÁ Klára
VYBÍRAL Matyáš

BRICHTOVÁ Vendula
CEKULOVÁ Valerie
DITTMANN Adam
DUONG Vinh
DVORSKÁ Barbora
DVOŘÁK Martin
HUDEČKOVÁ Tereza
KAPRÁLOVÁ Natálie
KOČAŘOVÁ Tereza
KRÁLOVÁ Tereza
LANG Adam
MENŠÍKOVÁ Andrea
NERADOVÁ Helena
OTŘÍSALOVÁ Monika
PLUSKAL Petr
PUR Jan
SEDLÁČKOVÁ Nikola
SONNEVEND Jakub
STANEKOVÁ Tereza
STOJÁKOVÁ Nela
SYPĚNA Aleš
SYSEL Ondřej
VÍTOVÁ Klára
VLK Jiří
VRÁNA Ondřej
ZAČALOVÁ Martina
NAVARA Albert
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Třída: O6.A

Třída: O6.B

Třídní učitel: Ing. Šubert Radim, Ph.D.
Počet celkem: 28, chlapců: 12, dívek: 16

Třídní učitel: Mgr. Škvařil Luděk
Počet celkem: 31, chlapců: 11, dívek: 20

AUGUSTÍN Josef
BALOGOVÁ Lucie
BERČÍK Marek
BERECZOVÁ Vendula
DOBROVOLNÁ Aneta
FIALOVÁ Kristýna
FROHN David
HANOUSKOVÁ Monika
KIŠKOVÁ Sára
KUBÍKOVÁ Julie
KUČERA Ondřej
KURFÜRST David
MULIKOVÁ Kristýna
OSLADIL Martin
PÁCL Jan
PRASKAČOVÁ Markéta
SLEZÁK Vojtěch
SVĚTLÍKOVÁ Vanessa
SYPĚNA Tomáš
ŠILHÁNEK Michal
ŠPIČÁK Adam
VALOVIČOVÁ Monika
VLADAŘ Michal
VYSLOUŽILOVÁ Jana
ZBOŘILOVÁ Tereza
NGUYEN Ngoc Anh
SVOBODOVÁ Tereza
REKOVÁ Nela

BOROVCOVÁ Adriana
DOLÁK Martin
ELSNEROVÁ Tereza
FLAJSAROVÁ Alice
GRYDILOVÁ Pavlína
HAUSKNECHTOVÁ Tereza
HAVLÍČEK Lukáš
HEJCMANOVÁ Klára
HLAHŮLKOVÁ Eva
IVÁNKOVÁ Kateřina
KAŠINOVÁ Gabriela
KRATOCHVILOVÁ Kristýna
KRČOVÁ Barbora
MÜLLER Richard
OŠLEJŠKOVÁ Klára
OŠŤÁDAL Matěj
PELIKÁN Matouš
PIVODOVÁ Martina
PŘIKRYLOVÁ Anna
ROZEHNAL Daniel
ŘEHOŘEK Lukáš
SOVÍČEK Filip
ŠIŠMOVÁ Anna
VALKOVIČOVÁ Ester
VEPŘEKOVÁ Tereza
VOLEK Robert
VYCHODIL Jaroslav
ZBUDILOVÁ Michaela
SOLDÁN Martin
STAŠÍKOVÁ Andrea
BURŠOVÁ Anna

Ročenka 2017/2018

Třída: O7.A

Třída: O7.B

Třídní učitel: RNDr. Jančíková Marie
Počet celkem: 25, chlapců: 8, dívek: 17

Třídní učitel: Mgr. Kolařík Tomáš
Počet celkem: 28, chlapců: 14, dívek: 14

BUREŠOVÁ Barbora
DADÁKOVÁ Kristýna
DANĚK Jan
DUDEK Tomáš
DVOŘÁK Tomáš
GREPLOVÁ Gabriela
HADROVÁ Zuzana
HUDSKÝ Martin
HUSIČKOVÁ Radka
CHARVÁTOVÁ Lucie
KOUDELKOVÁ Karolína
LÍZAL Václav
MADEROVÁ Eva
NOVOTNÁ Eva
PROTIVÁNKOVÁ Aneta
SKUPINA Radim
STŘELCOVÁ Ivana
ŠTEIGLOVÁ Tereza
ŠTĚPÁNKOVÁ Petra
VRÁNOVÁ Štěpánka
VYROUBALOVÁ Valérie
ZAPLETAL Marek
KOUTNÝ Alexandr
UHERKOVÁ Helena
COUFALOVÁ Pavlína

BALOG David
BLECHTA Ladislav
BRÁZDOVÁ Michaela
BROTHÁNEK Petr
ČECHMÁNEK Adam
DOLEŽELOVÁ Marcela
DOLEŽELOVÁ Petra
FILOUŠOVÁ Ela
GRULICH Lukáš
HALOUZKA Filip
HONKYŠ Jan
CHERYN Marek
KINTR Jiří
KOCOUREK Martin
KOCOURKOVÁ Klára
KOLOMAZNÍKOVÁ Nicola
KOPECKÁ Denisa
KOUDELKOVÁ Hana
KOUDELKOVÁ Ilona
KOUŘIL Jakub
NAVRÁTILOVÁ Veronika
NĚMEC Ondřej
NOVÁK Jan
VACKOVÁ Kateřina
VACOVÁ Adéla
ROJOVÁ Tereza
VAŇKOVÁ Alžběta
ŠŤASTNÝ Michal
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Třída: O8.A

Třída: O8.B

Třídní učitel: Mgr. Lakomá Šárka
Počet celkem: 26, chlapců: 12, dívek: 14

Třídní učitel: Mgr. Mlateček Ivan
Počet celkem: 31, chlapců: 14, dívek: 17

DOLEŽELOVÁ Šárka
DUCHOŇ Jan
HAVLÍČEK Jan
HLOCH Oto
HOLUBOVÁ Petra
JANEČEK Josef
KOCOURKOVÁ Adéla
KOLÍK Martin
KOPEČNÁ Lucie
KRATOCHVÍL Oldřich
KŘEČKOVÁ Jana
NAVAROVÁ Adéla
PILCOVÁ Sabina
PLUSKALOVÁ Veronika
POLEDNÍČKOVÁ Amálie
SEIDLER David
SPURNÝ Dominik
SVOBODA František
ŠIMANSKÁ Monika
VOLF Jakub
HÁJKOVÁ Lucie
BEDŘICHOVÁ Noemi
SLEZÁK Miroslav
SADÍLKOVÁ Tereza
NECKAŘOVÁ Anežka
DUCHOŇ Martin

BÍLEK Jan
BURÁŇOVÁ Karla
HRDLIČKOVÁ Lenka
IVÁNKOVÁ Petra
KLOSOVÁ Matylda
KOUPIL Michael
KRÁL Ondřej
KRAVÁK Lukáš
KRCHŇÁKOVÁ Vendula
MATZENAUEROVÁ Aneta
NAICLEROVÁ Markéta
NAKLÁDALOVÁ Kateřina
NETESALOVÁ Šárka
OVAD Tomáš
RAŠKOVÁ Martina
ROLENC David
RYŠŤÁKOVÁ Lucie
SOLDÁNOVÁ Anna
ŠMÍD Jakub
ŠMÍDA Jan
ŠNAJDROVÁ Hana
TVRDÝ Štěpán
VALENTA Milan
VYBÍRAL Tomáš
ZABLOUDIL Petr
ZELENÁ Kateřina
ZÁPECA Pavel
SMOLKA Jiří
VAJDOVÁ Vendula
BALÁKOVÁ Tereza
KRAVÁČKOVÁ Anna
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