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Úvodní slovo

Vážení přátelé,

Ing. Michal Šmucr, ředitel školy

školní rok 2010/2011 byl pro české školství prvním rokem reformované maturitní zkoušky. Musím říct, že jsme k této reformě přistupovali na jedné straně s klidem a na straně druhé s obavou. Byli jsme
klidní, jak obstojí naši maturanti, a obavy
jsme jako pedagogičtí pracovníci měli z administrativní a ﬁnanční náročnosti této podoby maturitní zkoušky. Oba předpoklady se potvrdily. Maturanti zvládli maturitní zkoušku velmi dobře, a to s významným zastoupením zkoušek ve vyšší úrovni obtížnosti. Administrativní náročnost
zkoušky byla nesmírná, tupá a rozpočet
školy zatížila významnými ﬁnančními náklady. Uplynulý školní rok byl také rokem
významné stavební investice, která byla
zahájena v červnu 2010. V rámci projektu
hrazeného z evropských ﬁnancí došlo
k výměně oken na škole, zateplení střechy
a pláště budovy a co je významné došlo
i k rekonstrukci štukové fasády. Hlavní
budova gymnázia se po desítkách let dostala do podoby, která odpovídá celkovému významu školy. Vážení přátelé, přeji
Vám příjemnou četbu v ročence gymnázia
a chci poděkovat za spolupráci všem zaměstnancům a studentům Gymnázia Jiřího
Wolkera. Děkuji.
Ing. Michal Šmucr
ředitel školy
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Přehled nejdůležitějších
událostí ve školním roce
2010/2011
Srpen

14. – 17. 9. 2010
• Literárně – historická exkurze do Prahy

25. 8. 2010
• Zahajovací porada pedagogického sboru
25. 8. 2010
• Doplňující volby do Školské rady GJW
27. 8. 2010
• Školení BOZP a PO všech zaměstnanců
GJW

Září
1. 9. 2010
• Zahájení školního roku 2010/2011
1. 9. 2010
• Opravná maturitní zkouška

17. 9. 2010
• Testování VEKTOR MODUL 1

5. – 12. 9. 2010
• Zahraniční exkurze do Německa

21. 9. 2010
• Exkurze do Městské knihovny
v Prostějově

7. – 10. 9. 2010
• Literárně – historická exkurze do Prahy

22. 9. 2010
• Testování VEKTOR MODUL 4

8. 9. 2010
• Maturitní zkouška v mimořádném
termínu

27. 9. 2010
• Ředitelské volno

10. – 12. 9. 2010
• Návštěva partnerské školy
v Hoyerswerdě v Německu
13. 9. 2010
• Charitativní sbírka Život dětem
14. 9. 2010
• Prostějovská laťka

30. 9. 2010
• Miniimatrikulace žáků nastupujících
ročníků

Říjen
4. 10. 2010
• Filmové představení s geograﬁckou
tematikou v kině Metro
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6. 10. 2010
• Konference Mensy ČR
11. – 14. 10. 2010
• Maturitní generálka: MAG 10
19. 10. 2010
• Projektový den – prezentace GJW
a Prostějova

4. 11. 2010
• Beseda v Městské knihovně „Jak se dělají
noviny“
10. 11. 2010
• Burza škol Scholaris 2010 v Prostějově
16. 11. 2010
• Přednáška ekologického centra Iris

20. 10. 2010
• The Action – Besip Tour 2010 (bezpečnost silničního provozu)

17. 11. 2010
• Státní svátek - Den boje za svobodu
a demokracii

20. 10. 2010
• Exkurze do Anthroposu v Brně

19. – 26. 11. 2010
• Multikulturní týden v partnerském
městě Hoyerswerda

21. 10. 2010
• Zahraniční exkurze do Vídně
25. 10. 2010
• Konference k projektu ESF „Nové formy
výuky s podporou ICT“

24. 11. 2010
• Čtvrtletní pedagogická rada a třídní
schůzky KPG
24. – 25. 11. 2010
• Burza škol Scholaris 2010 v Olomouci
25. 11. 2010
• Celostátní dějepisná soutěž v Chebu
25. 11. 2010
• Volejbalový turnaj dívek na ZŠ
Palackého
26. 11. 2010
• Turnaj v piškvorkách

Prosinec
26. 10. 2010
• Exkurze do Anthroposu v Brně
27. 10. 2010
• Podzimní prázdniny
28. 10. 2010
• Státní svátek
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6. a 7. 12. 2010
• Srdíčkový den
8. 12. 2010
• Den otevřených dveří
9. 12. 2010
• Exkurze do Vídně

29. 10. 2010
• Podzimní prázdniny

13. 12. 2010
• Konference k projektu ESF
„Pohyb pro všechny“

Listopad

14. 12. 2010
• Konverzační soutěž v německém jazyce

3. 11. 2010
• Exkurze do Bratislavy

16. 12. 2010
• Olympiáda v českém jazyce (školní kolo − VG)
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17. 12. 2010
• Nahý Wolker (představení divadla
Point)

3. 2. 2011
• Dějepisná exkurze do Brna
4. 2. 2011
• Pololetní prázdniny
4. 2. 2011
• Národní srovnávací zkoušky
SCIO
7. 2. 2011
• Zeměpisná olympiáda pro tercie
a kvarty (školní kolo)
15. 2. 2011
• Recitační soutěž

23. 12. 2010 – 2. 1. 2011
• Vánoční prázdniny

16. 2. 2011
• Školení učitelů fyziky v rámci projektu
ESF „Učme fyziku jinak!“

Leden

17. 2. 2011
• Biologická olympiáda kat. A,B

3. – 8. 1. 2011
• Lyžařský kurz 1. ročníků a kvint

18. 2. 2011
• Beseda s Dagmar Štafovou

4. 1. 2011
• Přednáška policejního komisaře Bc. Petra
Weisgarbera – prevence

18. 2. 2011
• Stužkovací a reprezentační ples GJW

9. – 14. 2011
• Lyžařský kurz pro sekundy
10. 1. 2011
• Národní ﬁnále v plavání v Táboře
12. 1. 2011
• Olympiáda z českého jazyka (školní kolo
– tercie a kvarty)
19. 1. 2011
• Divadelní představení Rozmarné léto
24. 1. 2011
• Pololetní klasiﬁkační pedagogická rada

Únor
1. 2. 2011
• Biologická olympiáda – školní kolo
2. 2. 2011
• Opravná maturitní zkouška

21. 2. 2011
• Divadelní představení – Neklan.cz
aneb Ze Starých pověstí
22. 2. 2011
• Fyzikální exkurze do Brna (Technické
muzeum)
22. 2. 2011
• Beseda na ﬁnančním úřadě (žáci společenskovědních seminářů)
22. 2. 2011
• Zahájení série přípravných seminářů
k přijímacím zkouškám
24. 2. 2011
• Školení učitelů fyziky v rámci projektu
ESF „Učme fyziku jinak!“
25. 2. 2011
• Okresní kolo olympiády v anglickém
jazyce
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Březen
5. 3. 2011
• Národní srovnávací zkoušky SCIO
7. 3. 2011
• Školení učitelů fyziky v rámci projektu
ESF „Učme fyziku jinak!“
7. – 11. 3. 2011
• Týden cizích jazyků

28. 3. 2011
• Vyhlášení nejlepších učitelů
Olomouckého kraje
29. 3. 2011
• Beseda s ekonomickou tematikou
29. 3. 2011
• Roční prověrka BOZP a PO
30. 3. 2011
• Slavnostní porada pedagogického sboru
(při příležitosti Dne učitelů)
31. 3. 2011
• Školení učitelů fyziky v rámci projektu
ESF „Učme fyziku jinak!“

11. 3. 2011
• Krajské kolo přehlídky studentských
divadel
14. – 18. 11. 2011
• Jarní prázdniny

8

Duben

21. 3. 2011
• Okresní kolo olympiády v ČJ

1. 4. 2011
• Slavnostní večer ke Dni učitelů
v Městském divadle

21. 3. 2011
• KLOKAN – matematická soutěž
pro nižší gymnázium

2. 4. 2011
• Národní srovnávací zkoušky
SCIO

23. 3. 2011
• Školení učitelů fyziky v rámci projektu
ESF „Učme fyziku jinak!“

7. 4. 2011
• Školení učitelů fyziky v rámci projektu
ESF „Učme fyziku jinak!“

23. 3. 2011
• Krajské kolo matematické olympiády
v Olomouci

8. 4. 2011
• Divadelní představení Tmavomodrý
svět

24. 3. 2011
• Divadlo poezie

12. a 13. 4. 2011
• Sbírka „Život dětem“

24. a 28. 3. 2011
• Pilotáž testových úloh ve spolupráci
s CERMATEM

13. 4. 2011
• Čtvrtletní pedagogická rada a třídní
schůzky KP GJW
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18. 4. 2011
• Školení učitelů fyziky v rámci projektu
ESF „Učme fyziku jinak!“

30. 4. 2011
• Národní srovnávací zkoušky SCIO

18. 4. 2011
• Beseda se spisovatelem Pavlem
Kohoutem

Květen
2. - 6. 5. 2011
• Svatý týden pro maturanty
2. - 6. 5. 2011
• Sportovní kurz pro třetí ročníky
a septimy
6. – 7. 5. 2011
• Majáles 2011a Přehlídka studentských
talentů – Zámek POINTU
9. - 13. 5. 2011
• Maturitní zkoušky – ústní zkoušky proﬁlové a společné části

18. 4. 2011
• Pedagogická rada – uzavření klasiﬁkace
v maturitních ročnících

16. 5. 2011
• Vězni svědomí – beseda s paní Zdeňkou
Mašínovou

19. 4. 2011
• Exkurze s biologickou tematikou

16. 5. 2011
• Exkurze do Prahy – návštěva ústavních
institucí

19. 4. 2011
• Beseda s právníkem JUDr. Živělou
– Základy trestního a rodinného práva

16. 5. 2011
• Historicko – geograﬁcká exkurze
(Moravské pole, Bratislava)

20. 4. 2011
• Školní akademie

25. 5. – 1. 6. 2011
• Projekt Mládež (Finsko)

21. – 22. 4. 2011
• Velikonoční prázdniny

26. 5. 2011
• Exkurze do botanické zahrady

26. 4. 2011
• Přijímací zkoušky – 1. kolo (1. termín)

27. 5. 2011
• Exkurze – Moravský kras, Macocha

27. 4. 2011
• Přijímací zkoušky – 1. kolo (2. termín)

Červen

27. 4. 2011
• Divadelní představení Elektrická puma
28. 4. 2011
• Fotografování tříd
28. 4. 2011
• Předávání vysvědčení za 2. pololetí
29. 4. 2011
• Poslední zvonění

30. 5. – 7. 6. 2011
• Písemné práce a didaktické testy státní
maturity
4. – 11. 6. 2011
• Zahraniční výjezd do Španělska
8. 6. 2011
• Fyzikální odpoledne s klubem nadaných
dětí (Mensa ČR)
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8. 6. 2011
• Prostějovská laťka 2011

20. 6. 2011
• Exkurze – Kutná Hora

9. 6. 2011
• Biologická exkurze do Brna (ZOO Brno)

21. 6. 2011
• Prezentace ročníkových prací

10. 6. 2011
• 2. kolo přijímacích zkoušek

21. 6. 2011
• Klasiﬁkační pedagogická rada

11. – 18. 6. 2011
• Zahraniční výjezd do Anglie

21. 6. 2011
• Věda v ulicích

13. – 19. 6. 2011
• Národní kolo soutěže Zelená stezka
– Zlatý list

22. 6. 2011
• Exkurze do jaderné elektrárny
Dukovany

14. 6. 2011
• Biologická exkurze do Olomouce
(ZOO Kopeček)

22. – 24. 6. 2011
• Hry V. letní olympiády dětí a mládeže

14. 6. 2011
Historická exkurze do Brna (hrad Veveří)

27. 6. 2011
• Předávání vysvědčení za 2. pololetí
a slavnostní ukončení školního roku

14. 6. 2011
• Běh proti drogám

27. 6. 2011
• Fotografování pedagogického sboru

15. 6. 2011
• Biologická exkurze do Prahy (botanická
zahrada)

27. a 30. 6. 2011
• Interní audit ISO 9001:2008

19. – 26. 6. 2011
• Zahraniční výjezd do Francie
20. 6. 2011
• Beseda „Masarykův odkaz dnešku“
20. 6. 2011
• Slavnostní předání maturitních vysvědčení a protokolů

28. – 30. 6. 2011
• Přípravné práce k výměně oken
28. – 30. 6. 2011
• Zkoušky v náhradním termínu

Červenec - Srpen
20. - 30. 7. 2011
• Letní tábor Sobotín – Junior
30. 7. - 4. 8. 2011
• Letní tábor Sobotín – Senior
23. 8. 2011
• Dozorový audit ISO 9001:2008
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Výsledky studentů
ve školním roce 2010/2011
Studentská odborná činnost

Olympiáda v anglickém jazyce

06 Zdravotnictví

Kategorie I.B

Koupání kojenců a batolat –
Lucie Čehovská, Renata Kirchhofová (07.B)

okresní kolo

krajské kolo

1. místo

celostátní kolo

8. místo

Hodnocení variability srdeční činnosti –
Tomáš Lázna (07.B)
krajské kolo

Kateřina Kleinerová,
O3.A, 5. místo
Oldřich Kmoščák,
O3.A, 6. místo

Kategorie III.A
krajské kolo

5. místo

Jiří Veselý,
O7.B, 4. místo

18 Informatika
Vývoj jednoduché aplikace pro vedení
skladu – Tomáš Lázna (07.B)
krajské kolo

3. místo

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v německém
jazyce
Kategorie I.B
okresní kolo

Kategorie I.
okresní kolo

Barbora Adamová,
O4.A, 1. místo

krajské kolo

Barbora Adamová,
O4.A, 2. místo

celostátní kolo

Barbora Adamová,
O4.A, 11. místo

Kategorie II.B
okresní kolo

Jan Mohr,
O3.B, 2. místo

Kategorie III.A

Kategorie II.
okresní kolo

Barbora Adamová,
O4.A, 1. místo
Blanka Dobešová,
O4.B, 2. místo
Eva Hrabalová,
O4.B, 3. místo

Kateřina Čarná,
O7.A, 1. místo
Barbora Kubová,
O7.B, 4. místo

okresní kolo

Kryštof Dopita,
O5.B, 3. místo
Dominik Voráč,
O5.B, 4. místo

11

Gymnázium Jiřího Wolkera

Olympiáda ve francouzském
jazyce

Kategorie Z8
okresní kolo

Kategorie B2
krajské kolo

Jiří Veselý,
O7.B, 5. místo

Kategorie B1
krajské kolo

Milan Kucharčík,
O5.A, 7. místo

Kategorie A1
krajské kolo

Jiří Trinh,
O4.B, 2. místo

Jiří Janeček,
O3.A, 1. místo
Michal Stanek,
O3.A, 3. místo
Eva Voráčová,
O3.B, 10. místo
Adéla Sumcová,
O3.B, 11. místo
Patrik Parobek,
O3.A, 12. místo

Pythagoriáda
Kategorie Z8

Soutěže v matematice

okresní kolo

Michal Stanek,
O3.A, 1. – 5. místo
Jan Bajer,
O3.A, 1. – 5. místo
Adam Goga,
O3.A, 1. – 5. místo
Patrik Parobek,
O3.A, 1. – 5. místo

krajské kolo

Michal Stanek,
O3.A, 1. místo
Jan Bajer,
O3.A, 7. místo
Patrik Parobek,
O3.A, 10. místo
Adam Goga,
O3.A, 19. místo

Matematická olympiáda
Kategorie A
okresní kolo

Jiří Veselý,
O7.B, 3. místo

krajské kolo

Jiří Veselý,
O7.B, 4. místo

Kategorie C
okresní kolo

Martin Pytela,
O5.B, 1. místo
Petr Musil,
O5.B, 3. místo

krajské kolo

Martin Pytela,
O5.B, 9.-10. místo
Petr Musil,
O5.B, 18.-20. místo

Kategorie Z9
okresní kolo

krajské kolo
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Martin Surma,
O4.B, 1. místo
Michaela Vařejková,
O4.A, 2. místo
Martin Surma,
O4.B, 12. – 13. místo
Michaela Vařejková,
O4.A, 14. místo

Kategorie Z7
okresní kolo

David Surma,
O2.B, 2. místo

krajské kolo

David Surma,
O2.B, 8. místo

Kategorie Z6
okresní kolo

Štěpán Tvrdý,
O1.B, 1. místo
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Soutěže ve fyzice

Kategorie C

Fyzikální olympiáda

okresní kolo

Kategorie B
krajské kolo

Jiří Veselý,
O7.B, 1. místo

Kategorie D
okresní kolo

Jiří Kučera,
4.A, 1. místo
Martin Pytela,
05.B, 4. místo
Stanislav Havlíček,
06.B, 5. místo

krajské kolo

Jiří Kučera,
4.A, 2. místo

Kategorie E
okresní kolo

Dominika Valášková,
O4.A, 3. místo

Kategorie F
okresní kolo

Anežka Chalánková,
O3.A, 4. místo
Patrik Zapletal,
O3.A, 9. místo

Astronomická olympiáda

Soutěže v biologii
Biologická olympiáda

Kategorie AB
školní kolo

Rudolf Richter,
O7.A, 2. místo v kraji
Andrea Kolínská,
O7.A, 3. místo v kraji

korespondenční kolo

Andrea Kolínská,
O7.A, 14. místo v ČR

celostátní kolo

Andrea Kolínská,
O7.A, 14. místo

Kategorie A
krajské kolo

Jan Mohr,
O3.B, 8. místo v kraji

krajské kolo

okresní kolo

Michal Buchta,
O4.A, 1. místo
Libor Marčan,
O3.B, 2. místo
Barbora Šmucrová,
O4.A, 3. místo

krajské kolo

Libor Marčan,
O3.B, 2. místo
Michal Buchta,
O4.A, 3. místo
Barbora Šmucrová,
O4.A, 10. místo

Kategorie A
Ondřej Král,
O1.B, 6. místo

Kategorie B
okresní kolo

David Surma,
O2.B, 2. místo

krajské kolo

David Surma,
O2.B, 4. místo

Tereza Dokládalová,
O5.A, 14. místo
Romana Soukupová,
O6.A , 20. místo

Kategorie C

Zeměpisná olympiáda
okresní kolo

Kateřina Mácová,
O8.B, 4. místo
Veronika Kaprálová,
O7.A, 7. místo

Kategorie B

Kategorie EF
školní kolo

Michal Buchta,
04.A, 4. místo
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Kategorie D
okresní kolo

Košíková
Klára Pekařová,
O2.A, 1. místo
Tomáš Studýnka,
O2.B, 2.− 4. místo
Simona Vystavělová,
O2.B, 5. místo

Zelená stezka-Zlatý list
Starší kategorie
místní kolo

1. místo – Buchta,
Šmucrová, Vařejková
(O4.A), Marčan, Mohr
(O3.B), Studýnka (O2.B)

Mladší kategorie
místní kolo

1. místo – Hloch,
Holubová, Navarová
(O1.A), Hrdličková,
Král, Naiclerová (O1.B)

Základy společenských věd
Dobrovolníci mění svět − Evropská komise
v ČR a centrum OSN v Praze − účast

okresní kolo
krajské kolo

1. místo − kolektiv
5. místo − kolektiv
Hoši

Atletika
okresní kolo

2. místo − kolektiv

Plavání
okresní kolo

1. místo − kolektiv

krajské kolo

1. místo − kolektiv

celostátní kolo

9. místo − kolektiv
jednotlivci: 2. místo
– Michal Tomeček, 05.B
– 50 metrů znak

Kopaná
okresní kolo

1. místo − kolektiv

krajské kolo

2. místo − kolektiv

Košíková
okresní kolo

1. místo − kolektiv

krajské kolo

1. místo − kolektiv

celostátní kolo

2. místo − kolektiv

Dějepisná olympiáda
Tělesná výchova
Dívky
Atletika
okresní kolo

2. místo − kolektiv

Plavání
okresní kolo

1. místo − kolektiv

krajské kolo

1. místo − kolektiv

celostátní kolo

7. místo − kolektiv
jednotlivci: 1. místo
– Tereza Mráčková, 07.A
– 50 metrů motýlek
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Kategorie
okresní kolo

Barbora Šmucrová,
04.A, 3. místo
Libor Marčan,
03.B, 9. místo
Jakub Pagáč,
04.A, 12. místo
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Individuální
vzdělávací plány
Ve školním roce 2010/11 studovalo na našem gymnáziu podle individuálních vzdělávacích plánů celkem 83 žáků. Z tohoto počtu je 20 žáků ze sportovní třídy 1.B, 20 žáků
ze sportovní třídy 2.B, 15 žáků ze sportovní třídy 3.B a 15 žáků ze sportovní třídy 4.B.
Zbývající žáci jsou z různých ročníků gymnázia (2 navštěvují nižší stupeň gymnázia).
Tři žáci studují podle individuálního vzdělávacího plánu ze zdravotních důvodů,
ostatním byl udělen na základě sportovního
nadání a sportovních aktivit.
Ředitel školy schvaluje IVP žáků na základě
žádosti zákonného zástupce nebo zletilého

žáka, potvrzení sportovního klubu a doporučení pedagogicko-psychologické poradny,
která provádí psychologická vyšetření žadatelů. IVP může být žákovi za určitých podmínek ředitelem školy též odebrán.
V průběhu školního roku 2010/2011 žáci
s IVP využívali možnosti konzultovat problémy s vyučujícími v době konzultačních
hodin, popř. v této době pod vedením pověřeného učitele pracovat na ročníkových
pracích.
Vedením dokumentace a zpracování IVP
byla ředitelem školy pověřena RNDr. Anna
Průšová.
RNDr. Anna Průšová
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Studentská rada GJW
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Ve školním roce 2010/2011 se studentská
rada opět pravidelně scházela, v průměru jednou měsíčně. Několik zasedání rady
navštívil ředitel školy Ing. Michal Šmucr.
Předsedou studentské rady zůstal Tomáš
Lázna ze septimy B. Zastupujícím předsedou se stala Kateřina Burgetová, rovněž studentka septimy B.
Hned na začátku roku navázala studentská rada spolupráci se Zastupitelstvem dětí
a mládeže města Prostějova (dále ZDMMP).
Jako zástupci naší školy byli zvoleni tito
studenti: Tomáš Lázna, Lucie Sedláčková,
Barbora Štefková a Anna Králová. Studenti
naší školy se podíleli na Dětském slyšení,
které se konalo 7. února v KK Duha. Tohoto
setkání s místostarosty Prostějova se zúčastnilo sedm studentů naší školy. Tři studenti
naší školy se rovněž v období velikonočních
prázdnin zúčastnili vícedenního happeningu ve Svojanově. V závěru školního roku
odstartovalo ZDMMP prostřednictvím studentské rady projekt Bezpečná cesta do školy, který se týká žáků sekund.
Studentská rada organizovala, stejně jako
v uplynulých letech, školní akademii.
Organizaci zaštiťoval Mgr. Ladislav Čech,
pomoc mu poskytovala Kateřina Burgetová.
Úspěšné vystoupení žáků sekundy se stalo základem pro vystoupení naší školy na
majálesu. Kandidát naší školy se letos sice
nestal Králem majálesu, škola ale obdržela
ocenění za nejlepší vystoupení.
Studentská rada navázala v květ-

nu spolupráci se Zastupitelstvem mládeže Olomouckého kraje (dále ZMOK).
Studentská rada nominovala Lucii
Sedláčkovou z kvinty A, aby zastupovala
naši školu v tomto orgánu kraje. Do ZMOKu
byla výše jmenovaná posléze zvolena.
V závěru školního roku začala studentská
rada ve spolupráci s ředitelem školy Ing.
Michalem Šmucrem pracovat na zlepšení
kontaktu studentů s ředitelstvím školy. Bylo
rozhodnuto, že se každý měsíc bude pořádat sezení širšího okruhu studentů (dva až
čtyři z každé třídy) s ředitelem školy. První
z těchto sezení by mělo proběhnout v září
2011, tedy hned na začátku příštího školního roku.
Tomáš Lázna, septima B
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Zahraniční poznávací exkurze
a mezinárodní spolupráce
Ve školním roce 2010/2011 byla organizována řada jednodenních či vícedenních poznávacích exkurzí s cílem rozšířit znalosti a vědomosti žáků v oblastí reálií či jazykových
dovedností. Jednalo se o následující země:
5. – 12. 9. 2010
• Poznávací exkurze do Německa
10. – 12. 9. 2010
• Návštěva partnerské školy
v Hoyerswerdě v Německu
21. 10. 2010
• Poznávací exkurze do Vídně
3. 11. 2010
• Poznávací exkurze do Bratislavy
19. – 26. 11. 2010
• Multikulturní týden v partnerském gymnáziu Hoyerswerda (projekt)
9. 12. 2010
• Poznávací exkurze do Vídně
25. 5. – 1. 6. 2011
• Projekt Mládež (Finsko)

4. – 11. 6. 2011
• Zahraniční výjezd do Španělska
11. – 18. 6. 2011
• Zahraniční výjezd do Anglie
19. – 26. 6. 2011
• Zahraniční výjezd do Francie
Gymnázium J. Wolkera rozvíjí dlouhodobě
úspěšnou spolupráci se dvěma zahraničními školami – lyceem ve Środě a gymnáziem
L. Foucaulta v Hoyerswerdě.
Ve dnech 10. – 12. listopadu 2010 navštívili zástupci Gymnázia J. Wolkera Mgr. Michal
Müller a Mgr. Lenka Ornerová společně
se zástupci města Prostějova gymnázium
Leona Foucaulta. Cílem setkání bylo dohodnout další formy vzájemné spolupráce a projednat podrobnosti a organizační zabezpečení Multikulturního týdne v listopadu 2010
v Hoyerswerdě. Multikulturního týdne se
zúčastnili zástupci škol z Francie, Španělska,
Švédska, Polska, Rumunska a ČR.
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Napsali o nás

Radniční listy, 25. 8. 2010,
Al Capone a pionýři v Sobotíně
Prostějovský Večerník, 20. 9. 2010,
Vedení GJW navštívilo pracovně německou Hoyerswerdu
Prostějovský Večerník, 20. 9. 2010,
Divadlo Point praskalo ve švech
Prostějovský Večerník, Zvláštní vydání,
12. 10. 2010, Mezinárodní sportovní hry
mládeže u nás

Prostějovský Večerník, 24. 1. 2011,
Repríza hry Nahý Wolker
Prostějovský Večerník, 31. 1. 2011,
Gymnázium Jiřího Wolkera pokračuje
v projektech na evropské úrovni
Prostějovský Večerník, 31. 1. 2011,
Prostějovan policejním prezidentem

Prostějovský Večerník, 1. 11. 2010,
To je současnost: místo učebnic a sešitů
počítač

Časopis Tenis, leden 2011,
23. ročník Mezinárodního mistrovství ČR
dorostenců DHL Cup je minulostí

Mladá fronta Dnes, Olomoucký kraj,
1. 11. 2010,
Rušíme tabule a sešity, místo nich máme
notebooky

Prostějovský Večerník, 14. 2. 2011,
Dětské slyšení letos v novém a bouřlivém
kabátu

Prostějovský Večerník, 8. 11. 2010,
Přijdete se podívat? Den otevřených dveří
Radniční listy, 24. 11. 2010, Návštěva
Hoyerswerdy
Prostějovský Večerník, 29. 11. 2010,
Prostějov má bronzovou Českou hlavičku
Týdeník Prostějovska, 1. 12. 2010,
Studenti GJW jsou připraveni žít v Evropě
Týdeník Prostějovska, 1. 12. 2010,
Bronzový talent Tomáš Lázna
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Prostějovský Večerník, 17. 1. 2011,
Gymnázium Jiřího Wolkera - Přípravné
semináře, Přijímací řízení

Radniční listy, 22. 12. 2010,
Místo učebnic a sešitů počítač

Prostějovský Večerník, 21. 2. 2011,
Proběhl reprezentační ples GJW
Radniční listy, 2. 3. 2011,
Mgr. Michal Muller, nový předseda
Komise pro výchovu a vzdělávání
Týdeník Prostějovska, 16. 3. 2011,
Multikulturní týden na GJW
Týdeník Prostějovska, 16. 3. 2011,
„Naši“ pedagogové olomouckého kraje
– František Střídecký
Prostějovský Večerník, 4. 4. 2011,
Pětadvacet pedagogů bylo v „Národě“
oceněno za „lopotu“s dětmi a mládeží

Ročenka 2010/2011

Týdeník Prostějovska, 6. 4. 2011,
Prostějov si připomněl Den učitelů
a ocenil ty nejlepší pedagogy
Týdeník Prostějovska, 8. 4. 2011,
Astrofyzikální dny v Ostravě s prostějovskou účastí
Prostějovský Večerník, 18. 4. 2011,
Byli jsme svědky lítých bojů na poli vědy
Týdeník Prostějovska, 20. 4. 2011,
Pavel Kohout na GJW
Radniční listy, 27. 4. 2011,
Ocenění učitelé se bavili
Prostějovský Večerník, 9. 5. 2011,
Majáles byl opět nářez. Králem se stal
banán
Týdeník Prostějovska, 11. 5. 2011,
Maturita je zkouškou byrokratické
(ne)dospělosti

Týdeník Prostějovska, 11. 5. 2011,
Městem otřásl majáles
Týdeník Prostějovska, 18. 5. 2011,
„Vězni svědomí – léta padesátá“
Týdeník Prostějovska, 18. 5. 2011,
Pátek třináctého jako stvořený pro kabaret
Prostějovský Večerník, 23. 5. 2011,
Krajské kolo SOČ se konalo v Prostějově:
Domácí uspěli! Lucie Čehovská a Renata
Kirchhofová při prezentaci své „sočky“
Prostějovský deník, 16. 6. 2011,
Fyzikální odpoledne si členové klubu
nadaných dětí Mensy ČR užili
Prostějovský deník, 17. 6. 2011,
GJW: Finská noc nekončí
Prostějovský Večerník, 27. 6. 2011,
Na Gymnáziu Jiřího Wolkera úspěšně
probíhají školení učitelů fyziky

Lucie Čehovská a Renata Kirchhofová při prezentaci své „sočky“
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Projekty – alternativní
zdroj ﬁnancování výukových
potřeb školy
Projekty Evropských sociálních fondů
v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Gymnázium Jiřího Wolkera ve školním roce
2010/11 úspěšně pokračovalo v čerpání
ﬁnančních prostředků z Evropských sociálních fondů. V rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programové období 2007 - 2013) ukončilo realizaci dvou projektů v první výzvě a pokračuje v realizaci dalších dvou projektů v druhé výzvě.

Ukončené projekty:

20

Projekt „Student na prahu 21. století
– využití ICT ve vyučování matematiky
na gymnáziu“, podpořený částkou cca 4.3
mil. Kč, byl zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání (oblast podpory 1.1) a realizován v období 9. 2. 2009 - 31. 10. 2010.
Projektem bylo osloveno cca 600 studentů gymnázií.
Projekt „Pohyb pro všechny – více motivace, žádný závod, žádná diskriminace“,
s ﬁnanční podporou cca 4.1 mil. Kč, byl
zaměřen na další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení (oblast podpory 1.3) a realizován v období 9. 2. 2009 až
31. 1. 2011. Projektem bylo osloveno cca 96
pedagogických pracovníků Olomouckého
kraje se zaměřením nejen na tělesnou výchovu.

Ročenka 2010/2011

Realizované projekty:
Projekt „Nové formy výuky s podporou
ICT“ s ﬁnanční podporou cca 4.9 mil. Kč je
zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání (oblast podpory 1.1) a realizován v období 1. 2. 2010 - 30. 6. 2012.
V rámci projektu budou vyškoleni pedagogičtí pracovníci pro tvorbu výukových materiálů, vznikne 85 výukových modulů pro
všeobecné předměty s využitím ICT a tyto
moduly budou pilotně ověřeny ve výuce.
Projekt si dává za cíl zpřístupnit informační
technologie učitelům i žákům i mimo výuku
pro účely přípravy na vyučování. Do pilotní výuky s aktivním využitím ICT se zapojí minimálně 660 žáků a 7 učitelů všeobecných předmětů.
Projekt „Učme fyziku jinak! – modernizace výukových metod v zrcadle kurikulární reformy fyzikálního vzdělávání“, podpořený částkou cca 3.7 mil. Kč, je zaměřen
na další vzdělávání pracovníků škol a škol-

ských zařízení (oblast podpory 1.3) a realizován v období 1. 3. 2010 - 29. 2. 2012.
V rámci projektu vzniknou čtyři moduly vzdělávacích programů akreditované
MŠMT ČR:
- Reálný fyzikální experiment I. – mechanika, termika, kmitání.
- Reálný fyzikální experiment II. – elektřina, magnetismus, optika.
- IT podpora reálného fyzikálního experimentu.
- Interaktivní fyzika – virtuální fyzikální
experiment.
V rámci pilotních školení bude proškoleno 64
učitelů fyziky Olomouckého kraje.
Pro čerpání ﬁnančních prostředků z ESF v další výzvě se již připravují nové projekty „Učme
zeměpis jinak! – výuka zeměpisu s využitím
moderních technologií“, „Přírodní vědy hrou
– výuka chemie a biologie s podporou ICT“
a „Podpora vzdělávání sportovních talentů“.
Mgr. František Střídecký

Projekt „Pohyb pro všechny“aneb „učitelé v pohybu“
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Studenti Gymnázia J.Wolkera
potřetí v národním
kole „Zlaťáku“
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Přišel červen a s ním je tu jako každoročně
národní kolo soutěže Zelená stezka – Zlatý
list. V letošním roce se konal již 39. ročník
této soutěže a národní kolo proběhlo 13. až
19. 6. 2011 v CHKO Jizerské hory v Novém
Městě pod Smrkem na základně Junior camp
za účasti 24 kolektivů z celé republiky.
„Zlaťák“ je největší celostátní přírodovědně – ekologická soutěž mimoškolních i školních kolektivů dětí a mládeže. Soutěží šestičlenná družstva ve dvou kategoriích – mladší (do 6.třídy) a starší (7.-9.třída), a to ve znalostech o živé i neživé přírodě a o její ochraně.Tuto soutěž z pověření MŠMT ČR organizuje SMOP ČSOP Praha a podporují Lesy
České republiky. Každým rokem probíhá na
třech úrovních: kola místní, krajská a kolo
národní.

V Olomouckém kraji proběhlo v roce 2011
dvanáct místních kol, kterých se zúčastnilo celkem 1332 dětí. Jedno z nich pořádal
ČSOP Iris v Prostějově. Celkem zde soutěžilo 183 dětí z celého okresu. V obou kategoriích zvítězili studenti Gymnázia J.Wolkera
Prostějov, čímž si zajistili postup do krajského. To se konalo 14.5. 2011 v olomoucké
Botanické zahradě za účasti 146 dětí.
Ti nejlepší postoupili dál. V národním kole
Olomoucký kraj reprezentovali děti z oddílu - Lid Medvědího potoka z Olomouce
a kolektiv Nezmaři z prostějovského
Gymnázia Jiřího Wolkera.
Nejistý byl již samý počátek národního kola.
Ohlášená stávka železničářů na pondělí
13. 6. 2011 by nám znemožnila dostat se do
Jizerských hor včas. Naštěstí pro nás stávku přesunuli na čtvrtek a my se po více než
sedmi hodinách dostali na místo konání.

Pohoda před soutěžním kláním
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Úspěšný soutěžní tým kola
Národní kolo trvá sice celý týden, ale vlastní
soutěžní stezka je až v závěru. Nejdříve probíhaly půldenní terénní exkurze s odborníky
v nádherné přírodě Jizerských hor. Navštívili
jsme lesní školku, kde si všichni mohli vyzkoušet, jak se sází smrčky v lese. Ve středu
v noci jsme si nenechali ujít zatmění Měsíce.
Za svitu petrolejových lamp jsme prošli starou štolu, kde se dříve těžil cínovec. V sobotu jsme zdolali nejvyšší vrchol Jizerských hor
– Smrk, který měří 1124 metrů.
V kategorii mladších studenti GJW obsadili
7. místo.

Studenti našeho gymnázia si tuto soutěž
velmi oblíbili. Připravují se na ni každým
rokem. Nadějným přírodovědcům z GJW
děkujeme a držíme palce i v příštím, již
40. ročníku soutěže.
Mgr. Šárka Lakomá

Gymnázium Jiřího Wolkera reprezentovali
tito studenti:
Adéla Navarová, Oto Hloch, Petra
Holubová z primy A
Markéta Naiclerová, Ondřej Král a Lenka
Hrdličková z primy B.
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Talent Olomouckého
kraje 2009/2010
Ocenění Talent Olomouckého kraje je určeno pro žáky a studenty Olomouckého kraje od 5. třídy základní školy do 4. ročníku
střední školy (včetně víceletých gymnázií),
kteří dosáhli v uplynulém školním roce významných úspěchů v soutěžích a olympiádách.
Na udělení ocenění jsou navrhováni studenti, kteří dosáhli v uplynulém školním roce v oceňovaném oboru mimořádných výsledků, tj. umístění do 3. místa na
úrovni okresních, krajských a ústředních
kolech nebo dosáhli výrazného úspěchu
účastí a umístěním v mezinárodním kole
soutěže. Ocenění se týká soutěží a olympiád vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školy a školská zařízení a dále soutěží, které
jsou pořádány školami a mají v rámci regionu svou tradici.

a kategoriích:

Talent Olomouckého kraje se uděluje pouze jednotlivcům, a to za mimořádné výsledky a výrazné úspěchy v těchto oborech:

• za první místo v krajském kole
SOČ – obor fyzika

• humanitním

Gymnázium Jiřího Wolkera získalo ocenění
Talent Olomouckého kraje 2010 za péči o talentované studenty a studentky a za podporu
nutnou k dosažení jejich významných úspěchů v soutěžích a olympiádách v roce 2010.

• přírodovědném
• technickém
• uměleckém

• I. kategorie: žáci 5. – 9. ročníků základních škol a 1. – 4. ročníků víceletých
gymnázií
• II. kategorie: studenti středních škol
a 5. – 8. ročníků víceletých gymnázií.
Na toto ocenění byli navrženi tři studenti Gymnázia Jiřího Wolkera, a to Milan
Kucharčík, Ondřej Palatka, Tomáš Lázna;
z kolektivů jsme nominovali družstvo košíková hoši, družstvo volejbal dívky a dva
týmy úspěšných účastníků soutěže Zelená
stezka − Zlatý list.
Ocenění získal
Tomáš Lázna
• za první místo v ústředním kole
SOČ – obor fyzika

• za 4. – 5. místo v krajském kole FO

• sportovním
RNDr. Anna Průšová
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Naši studenti opět
v celostátním kole SOČ

V letošním školním roce vznikly na GJW tři
práce, které se ucházely o co nejlepší umístění v okresním a poté i krajském a celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. Dvě práce se týkaly zdravotnictví, jedna
byla věnována problematice informatiky
a výpočetní techniky.
Do oboru Zdravotnictví patřila společná
práce „Koupání kojenců a batolat“ autorek

Lucie Čehovské a Renaty Kirchhofové (obě
studentky septimy B). Věnovaly se analýze
kvality vody v bazénech, které nabízejí koupání nejmenších dětí. V práci přinesly řadu
zajímavých výsledků, k nimž dospěly vlastním průzkumným šetřením, kdy posuzovaly kvalitu vody ve vybraných zařízeních.
Porotu zaujaly důsledně nastudovanou legislativou a precizně zpracovanou praktickou částí práce, v níž nechyběl popis vzorku ani stanovení, posouzení a vyhodnocení hypotéz. Nejvýznamnějším výstupem
této práce je možnost využít zjištěné výsledky v praxi, a to jednak v činnosti Krajské hygienické stanice v Olomouci, jednak v práci jednotlivých zařízení a plaveckých center
a v neposlední řadě pro informování veřejnosti, protože o koupání kojenců a batolat je
v posledních letech značný zájem. Tato práce byla porotou v krajském kole ohodnocena nejlépe a z prvního místa postoupila do
kola celostátního.
Krajského kola Středoškolské odborné činnosti se zúčastnil i Tomáš Lázna, rovněž
student septimy B, který není v těchto soutěžích žádným nováčkem a v loňském roce
zvítězil v celonárodním kole v oboru Fyzika.
Letos postoupil do krajské soutěže dokonce
s dvěma pracemi.
Do Zdravotnictví bylo zařazeno jeho
Hodnocení variability srdeční činnosti. Tato
práce je teprve v počáteční fázi zpracování, kdy Tomáš získává data, jež bude dále
podrobovat matematické analýze a hledat
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v nich zákonitosti, které by mohly být využitelné v medicínské praxi. V dalších etapách bude práce zařazena spíše do oboru Matematika a statistika, ale v daném okamžiku mohla být posuzována pouze v rámci kategorie Zdravotnictví, kde se umístila na
páté pozici.
Druhé vystoupení Tomáše Lázny se týkalo Vývoje jednoduché aplikace pro vedení skladu
a patřilo do oboru Informatika. V tomto případě Tomáš využil svých programátorských
zkušeností a sestavil software, který umožňuje spravovat sklad materiálu a jednoduše
pracovat s různými položkami tak, aby vše
zvládl i uživatel počítače se základními znalostmi. Počítačový program vznikl na zakázku a byl upraven podle požadavků zákazníka. Velmi důležité je, že aplikace splnila svůj
účel a spolehlivě funguje ve společnosti, která si její vznik objednala. Práce popisující
vznik a úpravy tohoto programu se v krajském kole umístila na 3. pozici.
Celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti proběhlo ve dnech 10. až 12. června
v Sezimově Ústí. Naši školu reprezentovaly
díky svému vítězství v krajském kole Lucie
Čehovská a Renata Kirchhofová a snažily se uspět se svou prací co nejlépe v konkurenci dalších 15 účastníků. Nakonec se jim
podařilo umístit na 8. pozici.
PhDr. Kamila Krychtálková, Ph.D.
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Středoškolská odborná
činnost – zábava nebo
utrpení?
Jakožto studentky septimy jsme se rozhodly zapojit do Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru zdravotnictví a zpracovat
téma „Koupání kojenců a batolat“. Inspiraci
jsme našly u našich příbuzných a přátel, kteří se svými dětmi navštěvují koupací střediska, tzv. Baby Cluby, kde se děti učí nebát vody formou hraní a tréninku základních plaveckých dovedností. Do jádra těchto Baby Clubů se nedostane jen tak někdo,
proto jsme požádaly o spolupráci Krajskou
hygienickou stanici Olomouckého kraje, která nám vyhověla a tím i umožnila vidět tyto
Baby Cluby z jiného úhlu, než jak je vidí jejich uživatelé. A díky tomu se nám otevřely
dveře do 33. ročníku SOČ.
Vlastní práce měla dvě části. Teoretickou,
která spočívala ve zpracování nejrůznějších
informací, a praktickou, což byla práce v terénu v jednotlivých zařízeních. Teoretická
část nebyla příliš záživná, zato při praktické části jsme se bavily. Našim úkolem bylo
odebrat nespočet vzorků bazénových vod,
které jsme poté zkoumaly v laboratořích.
Zjišťovaly jsme hodnotu chlóru a pH, pozorovaly jsme a odčítaly kolonie bakterií obsažené v této vodě. Naše výsledky jsme konzultovaly s pediatrickými lékaři, protože
jsme chtěly vědět, jestli chlór obsažený v bazénové vodě nemá škodlivý vliv na dýchací
cesty a pokožku malých dětí.
Okresní i krajské kolo SOČ se konalo
v Prostějově. V obou kolech byla velice silná konkurence a všechny práce, které jsme
měly možnost slyšet, byly zdařilé s velkým
množstvím zajímavých informací. Proto
jsme byly nesmírně rády, že jsme v obou kolech zvítězily a díky tomu jsme postoupily
do celostátního kola.
Celostátní kolo SOČ proběhlo v Sezimově
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Ústí ve dnech 10. − 12. 6. 2011. Městečko se
nachází asi 15 minut jízdy autobusem od
nádherného historického města Tábora, v jehož divadle byla soutěž zahájena kulturním programem zdejší LŠU. Během programu vystoupilo s mluveným slovem mnoho
významných osob, které se aktivně či sponzorsky na této soutěži podílely. Největšího
úspěchu dle našeho názoru zaznamenal
v zahraničí známý vysokoškolský pedagog
a pracovník Akademie věd ČR prof. RNDr.
František Vyskočil, který - jak jsme později zjistily - byl jedním z porotců oboru zdravotnictví.
Ubytování studentů a porotců bylo na internátě pořádající střední školy. Pro soutěžící byl naplánovaný kulturní program na sobotu večer a na neděli, kterého jsme se však
nezúčastnily, neboť ihned po obhajobě práce jsme byly rodiči dopraveny do nedalekého Humpolce, kde jsme nasedly do autobusu naší školy, který směřoval do Anglie.
Bohužel jsme netušily, jak jsme se umístily,
protože po našem odjezdu pokračovali v obhajobách další soutěžící.
V národním kole SOČ soutěží maximálně
16 prací ze všech krajů ČR. I letos byl přihlášen stejný počet účastníků. Porota, jíž předsedal MUDr. Roman Padlhauser, byla složena z pěti porotců, odborníků např.
z Karlovy univerzity nebo Akademie věd
ČR. Obhajoba každé práce měla přesně vymezený čas, a to 10 minut, poté však následovaly záludné dotazy od poroty i z řad
ostatních soutěžících. Naše obhajoba proběhla bez větších problémů, porota ocenila
PC zpracování prezentace a vyzdvihla formální náležitosti tištěného dokumentu,
který jsme vytvořily. Porota totiž hodnotí
nejen odbornou stránku SOČ, její přínos,
ale i její formální náležitosti, např. citace literatury. Někde v Německu jsme se dozvěděly, že jsme se umístily na 8. místě.
Účast v soutěži SOČ byla pro nás obrovskou zkušeností. Naučily jsme se vypracovat odbornou práci, zpracovat obsáhlé in-

formace, seznámily jsme se s prací v mikrobiologické laboratoři, viděly jsme místa,
kam se běžný návštěvník kurzů koupání kojenců a batolat nedostane, seznámily jsme se
s řadou zajímavých osobností, např. se zakladatelem soutěže SOČ panem Ing. Janem
Kostelníkem z Olomouce.
Koupání kojenců a batolat nezůstalo někde
v šuplíku. Krajská hygienická stanice využívá práci ve své odborné činnosti při práci
v terénu, výuce praktikantů – budoucích lékařů a v rámci doškolování svých nových
zaměstnanců. Na závěry naší práce navázala KHS svou vlastní prací a v současnosti je
připravován odborný článek do prestižního
lékařského časopisu.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat naší
škole za pomoc při závěrečném zpracování
SOČ, zejména Mgr. Kamile Krychtálkové,
Ph.D a Mgr. Luďku Škvařilovi, kteří nám byli
oporou a často jsme je dováděli k šílenství.
Lucie Čehovská, Renata Kirchhofová
studentky oktávy B
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Národní srovnávací
zkoušky na GJW

28

Již čtvrtým rokem je Gymnázium Jiřího
Wolkera místem, kde mohou studenti středních škol vykonat NSZ. V letošním
roce proběhly zkoušky ve čtyřech termínech, a to 4. února, 5. března, 2. dubna
a 30. dubna 2011. Uchazeči o studium na
vysokých školách mohli skládat zkoušky
z obecných studijních předpokladů,
základů společenských věd, matematiky,
anglického, německého, francouzského,
španělského jazyka a z přírodních věd (fyzika, chemie, biologie). Již tradičně se nejvíce studentů účastní zkoušek z obecných
studijních předpokladů. Tento fakt vyplývá z požadavků vysokých škol. V letošním roce došlo ke změně v testech z obecných studijních předpokladů. Studenti mohou psát pouze test Základní test obecných
studijních předpokladů tak, jako tomu bylo
v předcházejících letech, nebo mohou skládat i takzvaný rozšířený test obecných studijních předpokladů. Základní test OSP je
tvořen oddílem kritického myšlení a oddílem abstraktno myšlení. Rozšířený test OSP
se skládá z verbálního, analytického
a kvantitativního oddílu.
V současné době úspěšné vykonání NSZ
vyžaduje podle informací společnosti
SCIO, jejímž polem působnosti je zjišťování
a hodnocení výsledků vzdělávání, několik
desítek fakult. Pro některé fakulty je účast
na NSZ pro zájemce o studium povinná,
jiné přičítají dobrý výsledek u zkoušek jako
boniﬁkaci.

Nervozita před zkouškou
V České republice mohou studenti prokázat své znalosti při NSZ ve 29 městech.
Stálý zájem studentů nejen prostějovských
středních škol potvrzuje účast 833 zájemců,
kteří dali přednost vykonání zkoušek
v prostředí Gymnázia Jiřího Wolkera a
podle výsledků ankety vyjádřili ve velké
míře spokojenost s prostředím, organizací
i dozorem.
Průběh NSZ je na všech školách totožný
a probíhá podle přesného časového harmonogramu a přísných jednotných pravidel. Cílem je, aby pro všechny studenty byly vytvořeny stejné podmínky. Každý
účastník NSZ se rovněž písemně vyjadřuje
k průběhu zkoušky do dotazníku, tyto jsou
pak zapečetěny a odeslány do společnosti
SCIO společně s ostatními materiály a jsou
zpětně vyhodnoceny.
RNDr. Anna Průšová, koordinátor NSZ
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Studenti GJW jsou
připraveni žít v Evropě

Studenti Gymnázia Jiřího Wolkera v
Prostějově reprezentovali svou školu, město
a zemi velmi úspěšně, v jazykových dovednostech a vědomostech se zcela vyrovnali
i těm nejlepším z Evropy. Vybraná desítka žáků GJW zazářila na „Multikulturním
týdnu“, který se konal na půdě partnerské
školy Gymnázia Leona Foucaulta v německé Hoyerswerdě, kam se sjelo 86 studentů z Francie, Španělska, Rumunska, Polska,
Švédska, Německa a České republiky.
Studenti bydleli v hostitelských rodinách.
První večer jednotlivé delegace prezentovaly svou školu a město a byli to právě Češi,
kteří sklidili svým vystoupením největší
úspěch. Studenti GJW, pod vedením
Mgr. Lenky Ornerové a Mgr. Marion Bérard,
natočili krátké video, ve kterém humorným
způsobem představili naši zemi, Prostějov,
Gymnázium Jiřího Wolkera a také sami sebe.

Účastnící Multikulturního týdne byli rozděleni do šesti projektových skupin, ve kterých byly vždy zastoupeny všechny národnosti. V projektu „vaření“ se studenti učili připravovat národní speciality, jako
např. španělské tortillas, francouzské palačinky nebo české bramboráky. Ve sportovním projektu žáci prezentovali národní sporty (např. český nohejbal) a v projektu tanec a hudba se žáci učili národním tancům. Projekt „teamspeak“ byl zaměřen na
jazyk mladých lidí a studenti se např. naučili zpívat „Happy Birthday“ ve francouzštině, španělštině, rumunštině, polštině, němčině, češtině či švédštině. V projektu „brožura“ žáci společně fotografovali a psali články o jednotlivých projektech a aktivitách během týdne tak, aby na konci celé akce mohla být všem účastníkům předána brožura o
Multikulturním týdnu 2010.

Připraveni soutěžit
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Projektovou práci během týdne střídalo
i několik dalších akcí. Neděli mladí lidé
strávili se svými německými hostitelskými rodinami. Studenti německého gymnázia připravili tzv. „townrallye“, jejímž cílem
bylo zábavným způsobem přiblížit zahraničním hostům historii města Hoyerswerda.

Žáci také strávili jeden den v Drážďanech.
Samozřejmě nesmělo chybět sportovní mistrovství ve fotbale a volejbale, ve kterém
Češi prokázali svého týmového ducha.
Ve volejbalovém ﬁnále porazili tým německého gymnázia. Celá akce byla zakončena
závěrečnou prezentací projektů a večírkem,
na kterém již vůbec nebylo poznat, který
student pochází ze které země. Všichni vystupovali jako jedna velká skupina kamarádů.
Multikulturní týden byl žáky hodnocen
jako velmi úspěšný a zdaleka předčil všechna očekávání. Studenti GJW si našli mnoho
přátel po celé Evropě a již začali šetřit na letenku do Francie. Další podobné setkání by
se mělo konat v roce 2012 na půdě francouzského gymnázia.
Mgr. Lenka Ornerová

V Hoyerswerdě nám bylo dobře.
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Zadní řada zleva: Tereza Dokládalová (05.A), Dominik Voráč (05.B), Petra Vysloužilová
(07.A), Marek Vetešník (07.B), Gabriela Juhászová (06.B), Ondřej Klíč (07.A), Jan Kříž
(07.A), Michael Kopecký (06.B)
Přední řada zleva: Jana Němečková (07.A), Alexander Dubeň (07.A)
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Finská noc nekončí

Na konci května vyrazila sedmičlenná expedice Gymnázia J. Wolkera a Divadla Point
do ﬁnského Metsäkartana. Na běžné mapě
byste ho hledali těžko. Jedná se totiž o středisko poblíž města Rautavaara, uprostřed
lesů a obklopené jezerem. V rámci programu EU Youth In Action sem byli pozváni studenti se zájmem o divadlo a divadelní
improvizaci.
Setkání dvacítky ﬁnských, italských a českých studentů při hledání základů improvizace pod vedením skvělé lektorky Susanny
Alanne poskytlo mnoho příležitostí k osvojení komunikačních dovedností. A to nejen v divadelním slova smyslu, ale také jazykovém. Cvičení, hry i přípravy totiž probíhaly v angličtině. Naši studenti projevili
velmi dobré znalosti a schopnost rychle reagovat. To bylo důležité jak při improvizaci, tak při přípravě závěrečného vystoupení, které se skládalo ze scének vytvořených
během workshopů. (Účastníci získali certiﬁkáty osvědčující úspěšné absolvování workshopu.)
Kromě improvizačních workshopů jsme si
také mohli vyzkoušet nejrůznější bláznivé
hry jako kyykkä, mölkky nebo hyrlinki.
To ovšem nebylo nic proti bahennímu fotbalu, po kterém jsme vypadali, jakoby nás někdo namočil od hlavy k patě do čokolády.
Z nejhoršího jsme se dostali koupelí v ledovém jezeře a následně důkladným drhnutím
v pravé ﬁnské sauně. A ten, kdo si netroufnul do bažiny, mohl si aspoň v pohodlí tě-

(Foto archiv: Expedice GJW Finsko 2011
– Monika Švédová, Aleš Procházka,
Karolína Vejmělková, Johana Svobodová,
Vendula Burgrová, Tereza Kleinerová
a Michal Kopecký)
locvičny zastřílet lukem nebo zlézt umělou
horolezeckou stěnu.
Týden naplněný skvělými zážitky uběhl
jako voda. A to také díky tomu, že nenastala žádná noc. Tedy noc samozřejmě nastala, ale bez té naší typické tmy. Ve Finsku totiž touto dobou slunce nezapadá. Jen si tak
trošičku lehne za obzor a hned zase vstává.
A tak jsme se po úspěšném vystoupení na
závěr pobytu vrátili domů s úžasným pocitem, že pro nás ﬁnská noc nekončí. Snad
se nám podaří uspořádat podobné setkání u nás.
Aleš Procházka, účastník
Expedice GJW Finsko 2011
31

Gymnázium Jiřího Wolkera

Shakespeare, Brouci,
Rooney a Noční hlídka
Reportáž z výjezdu Gymnázia Jiřího
Wolkera do Anglie a Amsterdamu 2011.
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V sobotu jedenáctého června 2011 se vydala skupinka šestatřiceti studentů Gymnázia
Jiřího Wolkera na další výjezd do Anglie.
Po předloňské jižní Anglii a loňském
Skotsku padla letos volba na anglický sever.
Hlavním tahákem byly zastávky
v Liverpoolu, rodišti Beatles, a Manchesteru,
kde se nalézá jeden z nejslavnějších fotbalových stadionů světa – Old Trafford. To ale
samozřejmě nebylo zdaleka vše.
Po nočním přejezdu Evropou a příjemné
plavbě trajektem z Calais do Doveru stanula v tomto roce poprvé noha studenta GJW na půdě Londýna. Hlavní město Velké Británie nás přivítalo zamračeně
a deštivě, což je však od ostrovního počasí
nutno očekávat. Celodenní procházka
s deštníky nad hlavou započala u Toweru,
jehož základ v 11. století nechal postavit
Vilém Dobyvatel, pokračovala přes slavnou dominantu města – sklápěcí most
Tower Bridge, kolem HMS Belfast, lehkého křižníku nasazeného v druhé světové
a posléze i korejské válce, dále okolo
St Paul’s Cathedral, nejslavnější londýnské stavby proslulého architekta Christophera Wrena, přes Covent
Garden, kde se podle G.B. Shawa setkal
prof. Higgins s Elizou Doolittle, Leicester
Square, místo spojené především s ﬁlmovou tvorbou, rušné Piccadilly Circus, ma-

jestátní Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona, který v roce 1805 v bitvě
u Trafalgaru porazil španělsko-francouzskou válečnou ﬂotilu, okolo Houses of
Parliament a Big Benu až k sídlu britské
královny Buckingham Palace.
Další den byla na řadě zastávka v královském paláci Hampton Court Palace.
Prostějovští studenti si prohlédli komnaty,
včetně nejpůsobivější Great Hall, v krátké
interaktivní prohlídce si vyzkoušeli, jaké to
je ucházet se o místo u Jindřicha VIII., prohlédli si překrásné zahrady a měli možnost
zabloudit v přilehlém bludišti.
Cesta pokračovala směrem na sever. Po cestě do Chesteru, kde na nás již čekaly naše
náhradní anglické rodiny, jsme se zastavili na příjemnou procházku po Stratfordu
nad Avonou, rodišti „nesmrtelného barda“
Williama Shakespeara, jenž zemřel
v roce 1616. Prohlédli jsme si jeho hrob
v Holy Trinity Church i rodný dům na
Henley Street.
Pokračovali jsme do malebné krajiny nejstaršího britského národního parku Peak
District, vyjeli jsme první kabinkovou lanovkou v Británii na vyvýšeninu Heights
of Abraham a v rámci prohlídky jeskyně The Great Masson Cavern se dozvěděli
něco o historii dobývání olova v těchto místech. Večer nás autobus dovezl do Chesteru,
Římany založeného půvabného sedmdesátitisícového města, kde jsme byli ubytováni
v rodinách.
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Před rodným domem dramatika Wiliama Shakespeara.
Následující dva dny nás čekaly zlaté hřeby – nejprve Liverpool, perla, jejíž lesk se
v řece Mersey nejvíce zrcadlil v 19. století.
Veledůležitý přístav, ale také místo, kde se
čtyři kamarádi John, Paul, George a Ringo
dali dohromady, aby jednou provždy změnili tvář hudby. Domov The Beatles.
A druhý zlatý hřeb – Manchester a svatostánek fotbalu Old Trafford. Manchester
United letos již podevatenácté vyhrál anglickou Premiere League a my jsme se mohli projít po místech, kolem kterých se jednou za čtrnáct dní (když je sezóna) všechno v Manchesteru točí a posadit se do kabiny tam, kde sedávají takové hvězdy jako
Rooney, Berbatov, Owen nebo Edwin van
der Sar.
Po cestě zpátky nás ještě čekala celodenní zastávka v hlavním městě Nizozemského
království – v Amsterdamu. Navštívili jsme

vyhlášenou brusírnu diamantů Costers
Diamonds, místo, kde vybrousili nejslavnější diamant světa Koh-i-Noor a také největší diamant všech dob, který vlastní britská královna Alžběta II. a je známý jako Star
of Africa. V Amsterdamu jsme ještě stihnuli projížďku lodí po grachtech (amsterdamských kanálech) a také jsme po přísné bezpečnostní prohlídce mohli spatřit Rembrantův nejslavnější obraz − Noční
hlídku.
Noční hlídka předznamenala noční přejezd
zpátky do České republiky. V sobotu 18.6.
ráno, po sedmi dnech nabitých zážitky, si
rodiče u budovy gymnázia vyzvedli unavené cestovatele a letošní exkurze do království Spojeného a Nizozemského tak šťastně skončila. Těšíme se na příští rok… Říkal
tady někdo něco o Irsku?
Mgr. Michal Marek
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Espaňa 2011

Německo, Rakousko, Británie, někdy
Francie. To jsou nejčastější destinace školních zájezdů našeho gymnázia, střídající se snad podle nějakého tajného vzorce.
„Chceme víc!“ řekla si však septima
a uvalila na svou španělštinářku Mgr. Alenu
Salajovou kletbu nekonečného vyřizování,
neopodstatněných ústupků a nočních můr,
kdy osud celé věci visel na vlásku. „Chceme
do Španělska. Zařiďte to!“
Jak jistě víte, každý nový nápad je vystaven
odmítavé odezvě konzervativců, ale přes
všechny nesnáze si najde skulinku na světlo a posune se vpřed, jako z ruky do ruky
předávaný dárek k výročí se předá zase dál.
Tak se stalo, že v poledne 4. června vyjel autobus od ústavu, za Prahou již plně naložen
vybavil se v Rozvadově milými řidiči a po
sedmé hodině večerní projížděl Německem.
Na minutu přesně stihl půlnoční přejezd do
Francie a před desátou ranní ho uvítal nápis ‚Espaňa‘.
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Fontána v parku Güell

Oblast Katalánska s Barcelonou v čele je
úchvatná nejen svou přírodou, památkami a věčně křičícími Katalánci, ale také
jídlem a ochotou místních obyvatel. Plné
4 dny našeho pobytu nemohly všechno
stoprocentně pojmout a nutno tedy podotknout, že navzdory tomu program
a celková organizace bezezbytku příjemně naplnili každý den. Pro představu uvedu výtažky z deníků vědomostí
chtivých studentů, dojmy a názory, nadšení a rozpaky provázející naše kroky po
Barceloně, Figueres, Gironě a skalnatém
Montserratu, kterážto města a místa spojuje jedno společné – typická katalánská
atmosféra a osobitost.
Gaudího Barcelona, den první. „Přijíždíme
k parku Güell. Trochu jsme zabloudili a autobus
se tak tak vešel do úzkých uliček, ale když zvládl vyšplhat tak strmý kopec, vrací se nám naděje. (…) Všude je to zelené a plné lidí.
Cesty, akvadukt, nádvoří, vše vypadá jako by si
příroda sama chtěla jen zpestřit okolí a lidská
ruka snad jen obdivně pohladila kámen.
Po stranách cest a podél nejdelší mozaikové lavice postávají obchodníci, každý své skromné
zboží rozprostřené na bílém plátně. Vprostřed
hraje kapela srdečných lidí trochu divokou hudbu, která zaléhá až do stosloupého sálu pod
námi.(…) Domečky jako z cukru hlídá barevný ještěr, z úst mu crčí voda a kolem něj se tlačí
lidé, je jich moc, ale i my na čas ovládáme toto
vyhledávané místo.“ napsala jedna studentka
do knížky svých povídek.
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Park Güell
Další zhlédnutá díla Antonia Gaudího –
Casa Milá (nebo-li La Pedrera, Kamenolom)
a Casa de Batlló (Dům z kostí) – postačí pojmout krátkým synkritickým komentářem:
„Jako, co to bylo? Tak na jednom udělá místo zábradlí železný cosi a místo komínů houby z rozbitých ﬂašek (Se divím, že se nikdo nezabil na
těch schodech – to jestli je střecha, tak ať jsem
Amadeus…) a na druhym zase udělá místo zábradlí lebku a na střeše draka, no řekněte, co mu
to dává? Se nedivím, že ho chtěli kopnout.“
Je tedy jasné, že názory na Gaudího dílo se
vskutku rozcházejí. Naše kroky nás zavedly
i do stadionu FC Barcelona, na stadion olympijský a na vyhlídku na barcelonský přístav
s pevností na vršku kopce. Stadion dle slov
ostatních „ušel“ ale byl i „nic moc“ a „strašně super“, kdežto vyhlídka zaujala stoprocentně, hlavně uvedeme-li „Bacha, racci, kryjte se!“ – což vystihuje stav na celém pobřeží.
Figueres a Girona, den druhý. Student A:
„A co je v tom Figueres?“ Student B (s despektem): „Dalího muzeum…“ Umění někdy může být ošemetné. Hlavně to moderní. Dalího surrealismus je něco, co má vajíčka na střeše, preclíky místo cihel, pneumatiky místo sloupů, potápěče Jula Verna místo
soch, na hrudi brož skutečně tlukoucího srdce a na hlavě katalánský chleba – u nás bychom řekli metrovou bagetu. Dojmy z tako-

vého místa si každý musí odnést sám, ale:
„Kdyby to tu, bože, nebylo aspoň tak obrovský!
K čemu pět pater?!“ dá se teda předpokládat, že se málokomu bude chtít. Jak bylo ve
Figueres krásně slunečno, tak bylo v Gironě
deštivo, jen se lilo. Navzdory počátečním
rozpakům se skupina odvážlivců – někteří
i přes lehké letní oblečení – hrdě vydala
vstříc ledové průtrži a krásným gotickým
stavbám, židovským uličkám a vyhlídce na
toto starobylé město. A stálo to zato. „Girona
byla nádherná. Škoda, že pršelo a měli jsme tak
málo času. Chtěla bych si projít ty uličky s maličkými obchůdky a podívat se do katedrály, beze
spěchu si užít tu atmosféru. Určitě by stálo za to
se sem ještě někdy vrátit.“ Pokud bych tu směla mluvit za sebe, nejkrásnější byl výstup po
hradbách, zahradou na vyhlídku po točitých
železných schodech, z kterých crčela voda.
Ano, příště si to zopakujeme.
Montserrat, den třetí. I toto svaté místo posloužilo naší spolužačce jako inspirace k jedné povídce. Uveďme tedy pár výtažků nejlépe je vystihujících: „Ozvěna kroků se nesla
mostem nad propastí mlhy, zvuk se do ní zakusoval a ona jej pohlcovala. Na kratičký okamžik
se z šedi vynořila rozeklaná skála a pod ní hloubka, taková hloubka a dole žlutá řeka. Pak bylo vše
ztraceno. (…) Na nádvoří se zastavil. Přelétl zrakem sousoší svatých i světců, naproti nimž se tyčily mohutné jeřáby, tak dráždící a porušující zelené
zahrady a kamenné budovy mnichů. Rozhodným
krokem vešel do kostela, přepychového s krásnými freskami, jemuž vévodila černá Madona, trůnící včele celého kláštera. (…) Skřehotavým hlasem mu počala vyprávět legendu, zjevení na hoře,
k jejímuž vrcholu vedou křížové cesty a rozlehlá krajina kolem hor, teď ukrytá za šedou hradbou. Legendu o poutnících, kteří i teď kráčí po vysokých cestách, a nikdo neví, co jsou ve skutečnosti zač…“ Montserrat byl zkrátka krásný, zahalený v mlze, ale na klášter poněkud komerční. Přepychové obchody a zbytečně moc lidí,
také nedokončené práce na stavbě se spoustou žlutých monster − jeřábů. Ovšem, sýr
mají dobrý!
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Na schodech
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Výlet lodí a Barcelona podruhé, den čtvrtý.
Poslední den byl hektický. Ráno na loď do
přímořského města Tossa de Mar, poté honem na oběd a ještě rychleji do Barcelony na
Sagradu Familii, gotickou čtvrť, La Ramblu,
akvárium a fontány. Vzpomeňme pár perliček z celého dne: „Jé, ryba!“ – „To že jsou ryby?
To vypadá jak pijavice!“, nebo „Hele, tučňák!“ –
„To je kormorán…“ A spousta fotek na prosluněné plavbě. Gaudího Sagrada Familia byla
obrovská, opět střežená žlutými jeřáby, stále nedostavěná. Na zdech měla ovoce, zvířenu, spoustu soch a ornamentů. A - „Nechoď
pod to, to vypadá, že to na tebe kydne!“ zvláštní vchod. Uvnitř však byla prokvetlá, podepřená kamennými stromy, budila dojem,
jen – „V katedrále je skleněný výtah? A ochoz?
S kulatým železným schodištěm?“ byla zkrátka
moderní. Katedrála sv. Eulálie v gotické čtvrti byla krásná. Ale co víc, pyšnila se jednou
kuriozitou. „Hele, v rajské zahradě je husa! Jé,
foť to!“ – pauza a za dalším rohem: „Hele, tady
jich je tucet!“ Vůbec, tento den byl plný zvířat. V akváriu plavali tlustí žraloci („Oni mají
faldy!“), medúzy, langusty, ryby, co vypadaly

jako by měly amputovanou půlku těla,
a samozřejmě spousta lidí, co se chovala hůř,
jak ti racci na molu v přístavu. Pak se ta hromada lidí přesunula na Ramblu – kde vlastně
splynula s davy jiných - a tak se naše skupina,
volně propuštěná, prodírala nejslavnější pěší
zónou Barcelony. „Né, ještě nemám všechny dárky! Kolik máme času?“ Večer jsme se přesunuli
k fontánám, které hrály barvami a hrály i skutečně – takové malé vodní divadlo. Vyčerpaní
i načerpaní zážitky jsme se pak svalili do autobusu a do postelí, spokojení a připravení
v pátek ráno na návrat domů.
Z vlastní zkušenosti si dovoluji říct, že zájezd
do Španělska byl ten nejlepší, jaký jsem se školou absolvovala. Můžu pouze doufat, že to nebyl poslední takový a Španělsko se v příštích
letech připojí k výše zmiňované čtveřici. Proč?
Jednoduše proto, že čím víc, tím líp a neprobádané území je vždycky přitažlivé. Tak si připravte foťáky, úsměv a pevné nervy, jelikož
ve Španělsku nikam nespěchají a i zdlouhavý
proces plánování našeho zájezdu by jim snad
přišel zbytečně urychlený. Adios!
Anna Zlámalová, septima A
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Praha magická
a obdivu hodná
Začněme citátem francouzského historika
Ernsta Denise: „Každý její kámen nám připomíná hrdinské drama. Nikde nebyl život
zmítanější, převraty častější, vášně šílenější,
boje zuřivější a lítější…Praha je jedním
z míst, jež velí dějinám.“ Ano, nenapodobitelná atmosféra a krása Prahy se rodila v bolestech, utrpení a vášních, o nichž bychom
měli vědět, neboť jen tak toto město pochopíme. A pochopit bychom jej měli, je to přece naše metropole, „matka měst“, „hlava království“, „město stověžaté“… .
A proto se i na podzim roku 2010 vypravili
naši maturanti, „ve věku zralém k pochopení mnoha věcí“, poznávat naši „matičku“.

Je pravdou, že město se nedá proputovat
a poznat za čtyři dny, chápeme tudíž tuto
literárně historickou exkurzi jako malou,
ale důkladnou ochutnávku toho nejlepšího,
co nám Praha může nabídnout.
Vyšehrad – mystické místo, jež sice nestálo na
samém počátku našich dějin, navštívíme jako
první. Torzo gotické brány zvané „Špička“,
rotunda sv. Martina, kostel sv. Petra a Pavla,
hřbitov se Slavínem, „Libušina lázeň“, „Čertův
sloup“, kasemata… zde všude se zastavíme
a něco zajímavého se dozvíme. A tak pokračujeme další dny, abychom Prahu dostatečně
ochutnali – Králův dvůr – dočasné útočiště panovníků, Staroměstské náměstí s radnicí – tudy

Výklad na Vyšehradě s pohledem na Vltavu a Podolí
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dějiny opravdu kráčely, Klementinum – vznešený komplex, Betlémská kaple – světlé místo
českých dějin, Židovské město – obdivuhodné
paní průvodkyně ve Staronové synagoze a dech
beroucí nápisy na stěnách synagogy Pinkasovy,
Národní divadlo – místo posvátné, Petřínská
rozhledna – jeden z nejkrásnějších pohledů na
Prahu, Loreta – pražský klenot, Pražský hrad –
centrum dění, Valdštejnská zahrada - fascinující,
kostel sv. Tomáše – nejcennější barokní interiér
v Praze, chrám sv. Mikuláše – baroko v celé své
kráse, Pražské jezulátko – poutní místo cizinců,
Werichův dům – poetická tečka za putováním…
a to jsou jen hrubé obrysy našeho toulání a poznávání a dovídání se spousty zajímavostí.
Nejen architekturou a historií se kocháme.
„Být v Praze a nezajít zde do divadla, jako bys
tam nebyl.“ Řídíce se tímto parafrázovaným
výrokem, po večerech navštěvujeme rozličné divadelní scény, abychom se mistry, jež propadli kouzlu Thálie, nechali unést do jiného
světa. Atmosféra malých i velkých scén je neopakovatelná a kouzelná, bezprostřední kontakt
s herci v malých divadlech nezapomenutelný.
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CAROLINUM – takhle zde budou za pár
let stát možná i moji rodiče…
Jak vidíte, uzříme toho spoustu, ještě více
se dozvíme a nejvíce zažijeme. A poté můžeme jen souhlasit se slovy literárního kritika Miloše Martena: „Je krásná. Svůdná jako
žena, neurčitá jako žena, v modrých závojích soumraku, v kterých se choulí pod kvetoucí stráně, opásaná ocelovým pásem řeky,
posetá smaragdy měděných kupolí.“
Mgr. Aleš Pospíšil

I tady kráčely dějiny… a jaké!
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Z literárních luhů
a hájů GJW
Bílá kočka sektem politá
Světe, div se! V lokálním tisku zveřejnili recenzi na sbírku básní. Výjimečná věc.
Možná vám to tak nepřijde, ale ono to
opravdu není obvyklé, neboť v pravidelně vybuchující tlakové komoře senzačních
titulků typu „Prostějov zamořený smradem a drogami“ nebo „Lékař chlastal jako
duha“ se kritika poesie prostě příliš nevyjímá. I když taková báseň, když se dobře napíše, může smradem a drogami čpět
podstatně více než celé okresní město.
O duze nemluvě.
Na konci června, dva tisíce a jedenáct let
po Kristu, si příznivci tradičních tištěných
i moderních internetových novin mohli přečíst, že „Bílá kočka pode dveřmi je osobní, intimní zpovědí, ovšem na hony vzdálenou
narcisistní sebenimravosti, s jakou se lze
u mladých, méně talentovaných poetů nezřídka setkat.“ Bílá kočka pode dveřmi není
pode dveřmi se nacházející felis silvestris
v albínském provedení, je to název debutové sbírky poesie, jejímž autorem je
mladý prostějovský milovník slov,
básník
a
čerstvý absolvent Gymnázia Jiřího Wolkera
Milan Brauner.

Bílou kočku pode
dveřmi jsme společně s ředitelem
školy Michalem
Šmucrem a lovcem talentů Alešem
Pospíšilem polili
v pondělí 27.6.2011
sektem. Stalo se tak
v galerii U Hanáka,
hudební doprovod
Autor v zamyšlení…
nabídla vynikající hudební formace Mimbar, jejímž výrazným členem je
Michael Lužný, další z mnoha talentovaných absolventů nejstaršího gymnázia v
Prostějově.
Bílou kočku pode dveřmi vydalo Gymnázium Jiřího Wolkera, s laskavým ﬁnančním
přispěním obecně prospěšné společnosti
Gaudeamus. A jak ji vnímá autor sám? Říká
o ní: „Snažím se něco vystihnout a v podstatě to
jinak říci neumím. Kdybych mohl radit, jak moje
básně číst, řekl bych, že je potřeba, aby je člověk
nechal na sebe působit až jako přečtený celek
a nevyděloval jednotlivá slova, věty.“
A jak Milan píše? „Píšu celkem systematicky
a pravidelně. Nedá se tomu poručit, ale obyčejně je to tak, že večer sednu k psacímu stroji a ne39
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chám se psaním pohltit. Zpočátku je to takový proud podvědomí, ale postupně věci získávají konkrétní tvar. Řekněme, že píšu třeba týden
jako drak a pak si dám týden pauzu. Záleží na
okolnostech, prostředí, vjemech.“
Tak Milanovi přejme hodně vjemů. Jak ho
známe, nebude o ně mít nouzi.
Mgr. Michal Marek

Bílá kočka pode dveřmi
(pár básní)
UKOLÍBAVKA
Zvedání křídel
z duhových par
labutí tíseň
vrací se klíčovou dírkou
a slina dásní
proroste jak strom
jenž květy rozestře
pod strání jetelinou
nesmí se ulehávat
na hroby kytek

Ať se básně líbí…

sad jenž roztrpčí se
tak jako tichá voda v zátočinách
nevypustí oblaka spěchu
beránčí stopy
půlnoční tančili tu valčík
na stráních
vzdechu ukrytého v mechu
altový saxofon
pěl a budil ze sna
snad něhou
pro útěchu

***
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Pod ožehavě roubenými víčky
otisky z otisků
za dvě tři věty, za dvě tři noci
navázání na předešlou kapitolu mlčení
ticho v pokoji
za oknem sem tam lampa
a za nocí pach ranního Prostějova,
za nocí klepeta zrcadelníků
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přes pár set nožem otevřených srdečních
komor
sály s lehkým vánkem
za mocí kovových lan
krůpěje třepajících se ramen
vyvážené rozptýlením dechu na plese bezuzdných malých sekund
(kroky pokoušející se o neslyšnost... nehmotnost)
tam nikde
slepí se radujeme

a poposunout si lennonky na nose
což dělá efekt
však to znáš, můžeš toho říct fakt hodně
a ve stínu velkýho světa si hrát to svoje
malý bytí nebytí...
v parku kácej stromy
prej kvůli tomu že sou v prdeli
ale já moc dobře vím, že sou v pohodě!
asi vletím na radnici
a pořádně tam všecky seřvu
taková léčba šokem
a všechny ty divný pravdy jim vyrvu z
hlavy,
poskládám z nich vlaštovky a pošlu po větru...

OD TEBE
Drncání kolejí
na cestě od tebe zpátky
hlava plná, jak rychlík
v neděli večer
výstup v Prostějově
lidi které bych měl poznat
nepatří na tento svět
a já nepatřím na jejich
ani na svůj
v kodrcání té skořápky
se odvíjí ztenčující se pruh hedvábí
tekoucí z tvé hrudi
venku je tma
a okenní sklo studí

ZÁCLONY PRO SLONY
Okna paneláků
jsou jen zrcadlem slunce
a sem tam vchody do jiných světů
....za záclonama
tak si tu žijem všichni na jednom sídlišti
říká se mu ghetto
takže můžeš říct : čau! já sem z ghetta

....tam kde je hřbitov pískovišť,
který nám mimochodem z ghetta taky odvezli.

ZA OKNEM

Za oknem anděl
pyžamo měl pruhované
lesklo se steskem
po tobě
pane
***
Až se jednou probudím
a zjistím že jsem mrtev
všechno co jsem napsal vpálím
do esence rána a moji postel
naleznou prázdnou
v tomto krásném ráně
přistane na okně rozcuchaný pták
až se jednou probudím
se smíchem se ohlédnu za snem
a nikdo, nikdo
o tom nebude vědět
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Divadlo Point
v sezóně 2010/2011
ZÁŘÍ 2010
• úterý 7. září v 15 a v 17 hodin
KONKURZ DO POINTU a ZÁPIS DO
POINTÍKU
Děti ve věku od 11 do 16 let mohou přijít
k zápisu a informovat se na fungování studia Pointík při Divadle Point nebo se rovnou zapsat. Vzhledem k omezené kapacitě,
nemusí být všichni přijati, bude záležet na
míře talentu žadatele.
Do konkurzu Divadla Point mohou všichni od 17 let.
• pátek 10. září v 19 hodin
ROZSVĚCENÍ SVĚTEL
Slavnostní zahájení 6. sezóny 2010/2011.
Uvidíte další pokračování divadelního sitcomu Divadélko domeček, eskamotérské výstupy kouzelníka Pokustóna a ekvilibristická čísla členů souboru Divadla Point.
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ho století a do malé moravské vesnice začátku 80. let. Při nácviku spartakiády najdou dva mladí cvičenci stopy maﬁánského kmotra, který pocházel z vesnice,
kde pionýři právě nacvičují své sestavy.
Jejich pátrání odhalí cestu Lanzy Ručky
(jak se gangster jmenoval) ke slávě a penězům, a kluci se vydávají hledat jeho poklad, který je podle všech indicií ukryt někde poblíž…
Režie: Jakub Hyndrich
• pátek 24. září ve 20 hodin
SINATRA
Pořad navazuje na setkání Jízda s Elvisem I.
a II. a Johnny Cash – Pocta muži v černém.
Další velikán světové hudby Frank Sinatra
uzavře tuto trojici amerických zpěváků.
Vstup pouze ve společenském oděvu ve stylu Franka Sinatry.
Režie: Alois Mačák, Miroslav Ondra a Aleš
Procházka

• pátek 17. září v 19 hodin

ŘÍJEN 2010

FINDING AMERICA: Gangsteři z našeho oddílu

• 8. října v 19 hodin

Slavnostní prostějovská premiéra ﬁlmu
natočeného na ﬁlmovém táboře Sobotín
2010.
Dvě časové roviny příběhu nás zanesou
do maﬁánského Chicaga 20. let minulé-

FINDING AMERICA: Gangsteři z našeho oddílu
repríza úspěšného ﬁlmu, který vznikl na letním Filmovém táboře v Sobotíně 2010.
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Kabaret Sabina
Dvě časové roviny příběhu nás zanesou do
maﬁánského Chicaga 20. let minulého století a do malé moravské vesnice začátku 80.
let. Při nácviku spartakiády najdou dva mladí cvičenci stopy maﬁánského kmotra, který pocházel z vesnice, kde pionýři právě nacvičují své sestavy. Jejich pátrání odhalí cestu Lanzy Ručky (jak se gangster jmenoval)
ke slávě a penězům, a kluci se vydávají hledat jeho poklad, který je podle všech indicií
ukryt někde poblíž…
Režie: Jakub Hyndrich
• 22. října v 19 hodin

LISTOPAD 2010
• 26. listopadu v 19 hodin
KABARET ARTUR
Nejen další díl divadelního sitcomu
Divadélko domeček, ale i neuvěřitelní hosté souboru Divadla Point se svými neuvěřitelnými čísly. Atraktivní tanečnice a exotické
tance, hudba sfér a magické číslo.

PROSINEC 2010

KABARET SABINA
Diváci se konečně dočkají pokračování divadelního sitcomu Divadélko Domeček. Večer
se představí členové Divadla Point a jejich
hosté. Nečekaná překvapení a hudební
vystoupení vás dovedou do stavu naprosté extáze.

• 9. prosince v 17 hodin
VÁNOČNÍ RECITÁL JAROSLAVA KNEJPA
Pořad plný autorské poezie a povídek proložený písničkami a vyprávěním prostějovského pábitele.
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• 17. prosince v 19 hodin v Městském divadle Prostějov, Vojáčkovo nám. 1
NAHÝ WOLKER – premiéra

• 3. února v 19 hodin

Provokativní název představení napovídá,
že jde o netradiční pohled na osobnost básníka Jiřího Wolkera. Děj hry, sestavený
z básní, dopisů a deníkových poznámek, se
pohybuje mezi sněním, vzpomínkami a realitou. Zazní řada zhudebněných textů doprovázených živými muzikanty.
Hrají: Vítězslav Lužný, Miroslav Ondra,
Karolína Vejmělková, Veronika Jiříčková,
Zuzana Dědochová, Jakub Hyndrich a další.
Hudba: Karel Štulo
Režie: Aleš Procházka

SEXBOMBIČKY - premiéra

LEDEN 2011

• 24. února v 19 hodin

• 21. ledna v 19 hodin
NAHÝ WOLKER
Provokativní název představení napovídá,
že jde o netradiční pohled na osobnost básníka Jiřího Wolkera. Děj hry, sestavený
z básní, dopisů a deníkových poznámek, se
pohybuje mezi sněním, vzpomínkami a realitou. Zazní řada zhudebněných textů doprovázených živými muzikanty.
Hrají: Vítězslav Lužný, Miroslav Ondra,
Karolína Vejmělková, Veronika Jiříčková,
Zuzana Dědochová, Jakub Hyndrich a další.
Hudba: Karel Štulo
Režie: Aleš Procházka
• 27. ledna v 19 hodin
KABARET INGRID
Velezábavný revuální pořad plný hudebních, tanečních a jiných naprosto nečekaných kabaretních vystoupení. Nebude chybět ani pokračování divadelního sitcomu
Divadélko domeček.
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ÚNOR 2011

Píše se rok 2011 a v divadelním souboru
Bombičky nastávají třeskuté změny. Z malých, milých Bombiček, které ještě nedávno
hrály pohádky a snily o vítězstvích v soutěžích Miss, vybuchují lepé děvy a hoch.
Některých met už dosáhly a zajímá je láska,
vztahy a sex.
Hrají: G. Veselá, D. Vdolečková,
V. Burgrová, K. Vejmělková, K. Antoníčková,
V. Jiříčková, J. Kučerová a M. Lužný
Režie: H. Kotyzová

KABARET MATĚJ
Naprostý a jedinečný úlet souboru Divadla
Point vás s sebou vynese až na oběžnou dráhu planety Improvizace. Budete bombardováni plejádami vtipů a na své cestě Mléčnou
dráhou humoru se setkáte i s kometou Slam
poetry. Při návratu zpět na Zemi ještě můžete shlédnout další díl divadelního sitcomu
Divadélko Domeček.
• 2. března v 19 hodin
DS Bombičky: SEXBOMBIČKY
Píše se rok 2011 a v divadelním souboru
Bombičky nastávají třeskuté změny. Z malých, milých Bombiček, které ještě nedávno
hrály pohádky a snily o vítězstvích v soutěžích Miss, vybuchují lepé děvy a hoch.
Některých met už dosáhly a zajímá je láska,
vztahy a sex.
Hrají: G. Veselá, D. Vdolečková,
V. Burgrová, K. Vejmělková, K. Antoníčková,
V. Jiříčková, J. Kučerová a M. Lužný
Režie: H. Kotyzová
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BŘEZEN 2011

DUBEN 2011

• 6. března v 19 hodin

• 13. dubna v 19 hodin

Ds Tragaču, tragaču: NOVÝ PROSTOR

DS Bombičky: SEXBOMBIČKY

Počítačová simulace světa představuje vjemové stimuly pro uživatele, kteří můžou manipulovat s elementy modelovaného světa a vytvářet tak pocit reálnosti. Virtuální světy nejsou
limitovány jen na hry. Hranice mezi reálným
a virtuálním světem jsou propustné. Pomocí
virtuálních světů… Pomocí virtuálních světů
se vytváří místo pro setkávání. Pomocí virtuálních světů ………vzniká Nový prostor.
Hrají: Máňa, Naďa, Terezka, Kája, Lůca, Hana

Píše se rok 2011 a v divadelním souboru
Bombičky nastávají třeskuté změny. Z malých, milých Bombiček, které ještě nedávno
hrály pohádky a snily o vítězstvích v soutěžích Miss, vybuchují lepé děvy a hoch.
Některých met už dosáhly a zajímá je láska,
vztahy a sex.
Hrají: G. Veselá, D. Vdolečková,
V. Burgrová, K. Vejmělková, K. Antoníčková,
V. Jiříčková, J. Kučerová a M. Lužný
Režie: H. Kotyzová

• 25. března v 19 hodin
Divadlo Point: KABARET MARIÁN

• 15. dubna v 19 hodin

Kouzelný svět divadelního zákulisí ožije
před očima překvapených diváků. Nové příběhy hrdinů divadelního sitcomu Divadélko
Domeček a další neuvěřitelná vystoupení
amazonských divochů.

Divadlo Point: STRAKONICKÝ DUDÁK
aneb O naplněném snu (J. K. Tyl)
Téměř po roce se na divadelní prkna vrací úspěšná inscenace o věrné lásce Dorotky

Scěna z Kabaretu Marián
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a napraveném rošťákovi Švandovi. Klasická
báchorka je hrána v novém svižnějším stylu
a zcela jistě vás nejen pobaví, ale i dojme.
Hrají: K. Vejmělková, G. Veselá, V. Lužný, M.
Dědoch, M. Ondra, J. Hyndrich,
M. Smékalová a další
Režie: A Procházka
DERNIÉRA ! ! !
• 22. dubna v 19 hodin

níka Jiřího Wolkera. Děj hry, sestavený
z básní, dopisů a deníkových poznámek, se
pohybuje mezi sněním, vzpomínkami a realitou. Zazní řada zhudebněných textů doprovázených živými muzikanty.
Hrají: Vítězslav Lužný, Miroslav Ondra,
Karolína Vejmělková, Veronika Jiříčková,
Zuzana Dědochová, Jakub Hyndrich a další.
Hudba: Karel Štulo
Režie: Aleš Procházka

Divadlo Point: KABARET EVŽENIE
Bouřlivá láska, jarní nálady, hluboké emoce, atraktivní tanečnice, zpustlí antihrdinové a Pan Liška. Kdo je ten záhadný muž v pozadí? Kdo je ten fantom, ideál a hybatel? To a ještě mnoho dalšího můžete odhalit společně se členy souboru
Divadla point. Nebude chybět ani další díl
Divadélka domeček.
Nahý Wolker

KVĚTEN 2011

• 25. června v 19 hodin

• 13. května v 19 hodin

POINT PATŘÍ FILMU – mikropřehlídka
krátkých ﬁlmů

Divadlo Point: KABARET SERVÁC
Pátek třináctého jako vystřižený z deníku
typického divadelníka. Noční můry a růžové sny se zhmotní přímo před zraky užaslého diváka. To vše doprovázené tancem,
hudbou a divadelní improvizací.

ČERVEN 2011
ve dnech 1. – 5. června 2011 MEDart 2011
• 4. června v 19 hodin
Divadlo Point: NAHÝ WOLKER
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Provokativní název představení napovídá,
že jde o netradiční pohled na osobnost bás-

DVEŘE
Obraz pádu a pokusu o vzestup
Režie: Jiří Šmíd
AGENT ADAM
Agent Adam se konečně probojovává
ke zločinecké organizaci. Vybraná episoda
z 2. řady internetového seriálu.
Režie: Ondřej Kopřiva
INCIDENT
Kocovina, rozchod, (falešné?) obvinění.
Opilecká tragikomedie o nepříjemném probuzení a ještě horším zbytku dne....
Režie: Martina F. Smékalová
MgA. Aleš Procházka
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Filmový tábor
SOBOTÍN 2011
pořádá Gymnázium J. Wolkera Prostějov
ve spolupráci s Městskou Knihovnou
Prostějov, Divadlem Point
a Rotary Clubem ČR
• Junior 20. - 30. července 2011
(12 – 17 let)
• Senior 30. července - 4. srpna 2011
(od 18 let)
• International 25. července – 4. srpna
(11 účastníků z 11 evropských zemí)

Filmový tábor nabídl workshopy: ﬁlmový, dramatický, hudební, taneční, výtvarný
a dílnu tvůrčího psaní. Všechny tyto workshopy jsme využili k vytvoření krátkých
ﬁlmů.
Věnovali jsme se natáčení krátkých ﬁlmů inspirovaných neuvěřitelnými historkami, příhodami a místními pověstmi. Každý účastník si přivezl svůj vlastní příběh, se kterým
nejprve seznámil ostatní. Ty nejzajímavější
pak byly zpracovány od scénáře, přes výběr

Jedna z mnoha scén vytvořených v Sobotíně
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Filmová dílna
a tvorbu vhodné hudby, eventuálně taneční
prvky, scénograﬁcké a kostýmní řešení, zﬁlmování a sestřih až po ﬁnální ﬁlmovou verzi. Témata těchto příběhů byla natolik pestrá, že jsme je mohli přiřadit nejrůznějším
ﬁlmovým žánrům (dokument, hraný dokument, minimuzikál, detektivka, horor,
komedie, groteska, parodie a další).
Nabízíme průběžně workshopy (dílny)
vedené zkušenými lektory:
lektoři dílny dramatické tvorby:
Mgr. Miroslav Ondra (dramaturg Měst.
divadla Zlín), Jakub Hyndrich (režisér
Divadlo Point)
lektor dílny tvůrčího psaní: MgA. Aleš
Procházka (ředitel Měst. knihovny
Prostějov)
lektor ﬁlmové dílny: Mgr. Jakub Vejmola
(zkušený kameraman a střihač, odborník na IT)
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lektor hudební dílny: Vojtěch Pospíšil (člen
orchestru Moravského divadla Olomouc
a kapely Létající rabín)
lektorka výtvarné a scénograﬁcké dílny:
Magdalena Jansová (výtvarnice a graﬁčka,
majitelka Ateliéru a galerie Modrý anděl)
lektor audiotechnické dílny: Vítězslav
Lužný (dlouholetý člen Divadla Point
a zkušený divadelník)
lektorka taneční dílny: Lucie Horáková
(zkušená lektorka a tanečnice, býv. členka
baletu Mor. divadla Olomouc)
technické zajištění: Jiří Krátký a Jakub
Ambros
zdravotnice: Mgr. Jana Dlapová
hlavní vedoucí a lektorka ortoepické dílny:
Mgr. Hana Lužná
MgA. Aleš Procházka
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Charita již tradicí

Je už dlouholetým zvykem, že studenti septim a třetích ročníků Gymnázia Jiřího
Wolkera se jako doplněk výuky základů společenských věd a společenskovědního semináře účastní aktivně charitativních sbírek,
do kterých se naše škola zapojuje.
Vzhledem k nepříznivým společensko-ekonomickým podmínkám a také stoupajícím nárokům na studenty předmaturitního ročníku
rozhodlo vedení školy o omezení sbírkových
aktivit, a tak jsme museli řadu žádostí o spolupráci s politováním zamítat. Nakonec bylo
dohodnuto pokračovat ve spolupráci pouze
s jedním subjektem.
Naše škola dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením Život dětem, jehož základní aktivitou je získat ﬁnanční zdroje na nákup přístrojů pro dětská oddělení nemocnic
a pro zařízení pečující o nemocné děti po celé
České republice; v posledních dvou letech se
jeho činnost rozšířila i na poskytování hmotných či ﬁnančních darů pro rodiny starající se
o postižené dítě. Pravidelně třikrát ročně
– v září, prosinci a dubnu – se pořádají celostátní tzv. Srdíčkové dny, během kterých se
snaží studenti prodat občanům na ulici různé
produkty (např. magnetky, klipsy, ozdobná
srdíčka, žetony do nákupních vozíků) a současně objasňují zájemcům cíle sdružení
a mohou poskytnout i kontakt na odpovědné
osoby. Letošních sbírek se s mimořádným zájmem účastnily třídy septima A a hlavně 3. A,
jejíž studenti prokázali velkou iniciativu a podařilo se jim prodat všechny produkty.

Výjimečným je prosincový Srdíčkový den,
protože podle stanov občanského sdružení,
kde se pamatuje i na podporu vzdělání,
je možno výtěžek ze sbírky rozdělit a polovina prostředků zůstává škole na nákup potřebného vybavení. Podobně jako loňského
roku se i letos GJW svého podílu vzdalo ve
prospěch nemocných dětí.
Spolupráce s organizacemi zabývajícími se
charitativní činností je prospěšná oběma stranám. Výtěžky sbírek pomáhají naplňovat cíle
jednotlivých sdružení a studenti na druhou
stranu získávají neopakovatelné zkušenosti, jsou vystaveni tlaku okolí, někdy se musí
vypořádat i s projevy nepochopení a hulvátství, ale mají i zážitky přesně opačné, kdy je
jim okolím vyjadřována sympatie. A možná
právě toto a také vědomí sounáležitosti a užitečnosti stojí za faktem, že ti, co už se na sbírkách podíleli, se chtějí účastnit i dalších. Není
to na sbírkové činnosti to nejpodstatnější, ale
je to jev sympatický a svědčí o mnohém.
Mgr. Zdeňka Sadílková
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Výsledky maturitních
zkoušek – školní rok
2010/2011
Celkem studentů maturitních ročníků: 127
z toho:
− osmileté všeobecné gymnázium:
65
− čtyřleté všeobecné gymnázium:
34
− čtyřleté sportovní gymnázium:
28
K maturitě pro nedostatečný prospěch
nepřipuštěno:

0

Maturitu vykonalo úspěšně: 119 (tj. 93,7%)
Neuspěli u maturity:
z toho:
− osmileté všeobecné gymnázium:
− čtyřleté všeobecné gymnázium:
− čtyřleté sportovní gymnázium:

8
4
3
1

Vyšší úroveň zkoušky alespoň z jednoho
maturitního předmětu složilo: 61 (tj. 48%)
z toho:
− osmileté všeobecné gymnázium:
45
− čtyřleté všeobecné gymnázium:
13
− čtyřleté sportovní gymnázium:
3
Vyšší úroveň maturitní zkoušky složilo
− z českého jazyka
− z matematiky
− z anglického jazyka
− z německého jazyka
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9
30
1

Výsledky maturitních
zkoušek – školní rok
2009/2010
Celkem studentů maturitních ročníků:
z toho:
− osmileté všeobecné gymnázium:
− čtyřleté všeobecné gymnázium:
K maturitě pro nedostatečný prospěch
nepřipuštěno:

123
59
64

3

Maturitu vykonalo úspěšně: 115 (tj. 95,8%)
Neuspěli u maturity:
z toho:
− osmileté všeobecné gymnázium:
− čtyřleté všeobecné gymnázium:

5
0
5
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Úspěšnost přijetí absolventů
GJW na jednotlivé typy
vysokých škol 2010/2011
Počet

tj.%

Absolventů celkem

127

100

Na vysokou školu přijato (VŠ)

113

89

Na vyšší odbornou školu přijato(VOŠ)

1

0,8

Na jazykovou školu přijato (JŠ)

4

3,1

Ostatní

9

7,1

4.A (%)

4.B (%)

O8.A (%)

O8.B (%)

Celkem (%)

28 (82,35)

23 (82,14)

31 (93,94)

31 (96,87)

113 (89)

-

-

-

1 (3,13)

1 (0,8)

Jazykové
školy

2(5,88)

2(7,14)

-

-

4(3,1)

ostatní

4(11,76)

3(10,71)

2(6,06)

-

9 (7,1)

celkem

34

28

33

32

127

VŠ
VOŠ
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Seznam
pracovníků školy
Ing. Michal Šmucr
ředitel školy od 1. 5. 2003
Mgr. Jana Ambrožová
zástupkyně ředitele od 1. 7. 2003
Mgr. Michal Müller
zástupce ředitele od 1. 7. 2003
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Pedagogičtí
pracovníci
Mgr. Ambrožová Jana
Mgr. Apltauerová - Žáková Iveta
Mgr. Bálintová Zuzana
Mgr. Becková Eva
Mgr. Berard Marion
Mgr. Ciková Veronika
Mgr. Čech Ladislav
Mgr. Divišová Kateřina
Mgr. Dolečková Alena
Mgr. Doleželová Marcela
Mgr. Dopita Lukáš
MgA. Drmolová Martina
Mgr. Fišová Petra
Mgr. Hádrová Lenka
RNDr. Hájková Ivanka
Mgr. Haluza Jakub
Havlík Vratislav
Mgr. Hnízdilová Hana
Mgr. Chaloupková Helena
Jaime-Cardona Adela
RNDr. Jančíková Marie
Mgr. Jančíková Michaela
Mgr. Jiříčková Pavla
Mgr. Juráková Ivana
Mgr. Klíč Bronislav
Mgr. Kolařík Tomáš
Mgr. Konečná Drahomíra
Mgr. Krejzová Jana
Ing. Kremzer Václav
PhDr. Krychtálková Kamila, Ph.D.
Mgr. Lakomá Šárka
Lillie Simon

Mgr. Marek Michal
Mgr. Marková Magdaléna
Mgr. Matoušková Jitka
Mgr. Mlateček Ivan
Mgr. Müller Michal
Mgr. Nečas Karel
Mgr. Nečasová Jelena
Mgr. Nevlud Pavel
Mgr. Ornerová Lenka
Mgr. Oříšková Hana
Mgr. Pincová Marie
Mgr. Pokorná Božena
Mgr. Pospíšil Aleš
MgA. Procházka Aleš
RNDr. Průšová Anna
Mgr. Rašková Hana
Mgr. Ropová Denisa
Mgr. Sadílková Zdeňka
Mgr. Salajová Alena
Mgr. Skácelová Blanka
Mgr. Staňková Alena
Mgr. Střídecký František
Mgr. Svobodová Gabriela
Mgr. Svobodová Radka
Mgr. Synek Martin
Mgr. Šišková Jana
Mgr. Škvařil Luděk
Mgr. Šmoldasová Mária
Ing. Šmucr Michal
Ing. Šubert Radim
Mgr. Vašíček Jaroslav
Mgr. Vodička Michal
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Nepedagogičtí
pracovníci
Halouzková Andrea
Hyndrich Jakub
Jadrníčková Milada
Menšík Karel
Pencová Lucie
Rovňaníková Edita
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Schnaubertová Eva
Spáčilová Zlata
Vičarová Miluše
Vychodilová Jana
Zacharová Věra
Zajícová Růžena
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Seznam studentů
GJW ve školním
roce 2010/2011
Třída: O1. A (prima)

Třída: O1. B (prima)

Tř. prof.: Mgr. Lakomá Šárka
Počet celkem: 31, dívek: 16

Tř. prof.: Mgr. Mlateček Ivan
Počet celkem: 30, dívek: 15

Doleželová Šárka
Duchoň Jan
Haplová Petra
Havlíček Jan
Hloch Oto
Holubová Petra
Janeček Josef
Kocourková Adéla
Kolík Martin
Kopečná Lucie
Kratochvíl Oldřich
Křečková Jana
Mládek Radovan
Navarová Adéla
Pilcová Sabina
Pluskalová Veronika
Poláková Anna
Poledníčková Amálie
Pospíšilová Anna
Sadílková Tereza
Seidler David
Smékal Radek
Spurný Dominik
Studený Ondřej
Svoboda František
Šimanská Monika
Trnečka David
Vlasák Richard
Volf Jakub
Zatloukalová Lucie

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
Procházka Ludvík
Protivánek Vít
Rašková Martina
Rolenc David
Ryšťáková Lucie
Soldánová Anna
Šmíd Jakub
Šmída Jan
Šnajdrová Hana
Tvrdý Štěpán
Valenta Milan
Vybíral Tomáš
Vymazalová Adéla
Zabloudil Petr
Zelená Kateřina
Zápeca Pavel
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Třída: O2. A (sekunda)

Třída: O2. B (sekunda)

Tř. prof.: Mgr. Matoušková Jitka
Počet celkem: 31, dívek: 19

Tř. prof.: Mgr. Nevlud Pavel
Počet celkem: 31, dívek: 19

Dadák Richard
Duchoň Martin
Grögerová Tereza
Grydilová Gabriela
Hnízdilová Vendula
Horáčková Karolína
Hrubá Tereza
Janeček Tomáš
Ježková Michaela
Kloc Oliver
Kohout Kryštof
Kohoutková Terezie
Krátká Michaela
Krejsa Jan
Lachman Tomáš
Novák Petr
Ohlídal Petr
Orálková Kristýna
Pekařová Klára
Pěnčíková Zuzana
Skládalová Tereza
Slouková Kristýna
Smékalová Tereza
Svobodová Kamila
Štencl David
Tilšarová Hana
Uvízlová Karolína
Vašků Barbora
Vymazalová Tereza
Zámečník Jan
Holusek Tomáš

Bartošková Alena
Buriánek Matěj
Hadrová Tereza
Hájková Eva
Hoang Nam
Hofmanová Tereza
Honkyš Pavel
Hudcová Terezie
Kolář Michal
Krpec Adam
Kučera Roman
Kucharčíková Anna
Laníková Dominika
Neckařová Anežka
Pacovský Petr
Petruš Filip
Stančíková Jana
Studýnka Tomáš
Surma David
Šebestová Tereza
Šimková Kateřina
Šmída Jiří
Šmucrová Markéta
Vaverková Natalie
Večeřová Aneta
Vychodilová Alexandra
Výmola Libor
Vystavělová Simona
Weissová Nelly
Trunečková Andrea
Vrchová Kateřina
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Třída: O3. A (tercie)

Třída: O3. B (tercie)

Tř. prof.: Mgr. Svobodová Radka
Počet celkem: 31, dívek: 17

Tř. prof.: Mgr. Haluza Jakub
Počet celkem: 31, dívek: 17

Bajer Jan
Blahunková Markéta
Dostálová Bronislava
Drápalová Eliška
Goga Adam
Grulichová Tereza
Hanák Štěpán
Hanousková Dana
Hnízdilová Bohdana
Hynková Karolína
Chalánková Anežka
Janeček Jiří
Kalová Tereza
Kmoščák Oldřich
Koudelková Darina
Koutný Michael
Lakomá Eva
Parobek Patrik
Pospíšilová Markéta
Procházková Eliška
Přikryl Štěpán
Rak Vladimír
Salayová Ivana
Stanek Michal
Synek Patrik
Vaněk Šimon
Vilímcová Jana
Zacpal Rudolf
Zapletal Patrik
Zelená Lucie
Melková Valerie

Dopita Tomáš
Doupovec Vladan
Grepl Pavel
Grulichová Leona
Hudcová Tereza
Kaplánková Jana
Kaprál Vojtěch
Klusák Jaroslav
Komárková Lenka
Konečný Stanislav
Kopecká Kristýna
Kopová Klára
Koribský Denis
Kostelková Jitka
Kuklínek Petr
Marčan Libor
Mohr Jan
Pluháčková Eva
Pospíšilová Sabina
Řezník Milan
Slavík Jan
Sumcová Adéla
Šebelová Marcela
Ulrichová Michaela
Valentová Klára
Veselá Veronika
Voráčová Eva
Vrba Martin
Zápecová Kamila
Zbořil Vojtěch
Kasalová Klára
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Třída: O4. A (kvarta)

Třída: O4. B (kvarta)

Tř. prof.: Mgr. Krejzová Jana
Počet celkem: 31, dívek: 15

Tř. prof.: Mgr. Jančíková Michaela
Počet celkem: 29, dívek: 17

Adamová Barbora
Buchta Michal
Cekulová Adéla
Čech Filip
Čermáková Hana
Fajkus Radim
Grussová Hana
Kajánková Jarmila
Karásková Michaela
Klimešová Pavlína
Koukal Milan
Kováčová Veronika
Křivinka Jan
Obrová Barbora
Pagáč Jakub
Studený Martin
Svozilíková Zuzana
Šmucrová Barbora
Štěpánková Pavla
Tilšarová Monika
Trunečka Jan
Valášková Dominika
Valentová Tereza
Vysloužil Martin
Zeidler Martin
Zlámal Jiří
Židek Martin
Malyovaniy Jaroslav
Ryšlink Vítězslav
Hynek Matouš
Klímek Daniel

Brabec Martin
Cibulka Jakub
Dobešová Blanka
Doležel Michael
Drozdová Kateřina
Hrabalová Eva
Chalánková Tereza
Jančíková Anna
Jančíková Zuzana
Kleinerová Kateřina
Koblerová Eliška
Kolář Erik
Korsová Vendula
Kratochvílová Ivana
Musil Patrik
Müllerová Alexandra
Nováková Nikola
Pazderová Michaela
Peňázová Vendula
Pírek Vít
Přikryl Marek
Rozehnalová Zuzana
Surma Martin
Šmída Jakub
Trinh Viet Ha
Výmolová Martina
Začal Petr
Zbránek Jan
Do Thanh Dung
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Třída: O5. A (kvinta)

Třída: O5. B (kvinta)

Tř. prof.: Mgr. Fišová Petra
Počet celkem: 27, dívek: 9

Tř. prof.: Mgr. Střídecký František
Počet celkem: 30, dívek: 12

Benek Tomáš
Buigl Adam
Dlabalová Kristýna
Dokládalová Tereza
Doležel Radek
Dostálík Dominik
Havlíková Kateřina
Kastner Martin
Klos Štěpán
Koleňáková Karolína
Kucharčík Milan
Malík Michael
Matysková Michaela
Musil Marek
Pluskal Jaroslav
Růžička Roman
Sedláček Ondřej
Sedláčková Lucie
Schmidt Arnošt
Studený Jakub
Tichý Michal
Vizzini Robin
Weisserová Pavlína
Zdráhalová Kateřina
Zemková Martina
Šubrt Patrik
Kousal Lukáš

Antoníčková Kristýna
Bajer Matyáš
Bradová Kristýna
Čarný Ondřej
Dittmannová Dominika
Dopita Kryštof
Drábková Anna
Farkaš Ondřej
Kalandrová Anna
Kalusek Petr
Kolář Dominik
Lalošáková Martina
Loubal Filip
Lužný Jakub
Michalec Pavel
Musil Petr
Pliska Jan
Pochyla Adam
Procházka Pavel
Pytela Martin
Řezníčková Pavlína
Smítalová Jana
Svatošová Kateřina
Šteigerlová Iveta
Študentová Sindy
Tomeček Michal
Velešík Marek
Voráč Dominik
Vykopal Martin
Župková Adéla
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Třída: O6. A (sexta)

Třída: O6. B (sexta)

Tř. prof.: Mgr. Divišová Kateřina
Počet celkem: 31, dívek: 18

Tř. prof.: Mgr. Macková Helena
Počet celkem: 30, dívek: 17

Balherová Claudie
Barák Jaroslav
Burešová Karolína
Buriánková Jarmila
Fialová Aneta
Havlová Barbora
Hnilová Anna
Jakubec Tomáš
Kabilka David
Kuneš Jiří
Kuviková Marcela
Langerová Martina
Lánská Martina
Mazouchová Lenka
Novák Radomír
Raková Alena
Sobotková Michaela
Strouhal Jiří
Suchánek Matěj
Szymsza Michal
Šídlová Karolína
Švec Michal
Švestka Hynek
Tesařová Pavla
Tvrdá Tereza
Urbášek Pavel
Zedník Michal
Zemánková Martina
Žák Petr
Netesalová Barbora
Knapová Eliška

Burgrová Vendula
Duchoň Ondřej
Frantíková Dagmar
Grézl Kristian
Havlíček Stanislav
Hlavicová Andrea
Hrabalová Lenka
Hudec Miroslav
Jedlička Michal
Juhászová Gabriela
Kaštylová Barbora
Kleinerová Tereza
Kopecký Michael
Kyša Martin
Mayer Jan
Melichárková Pavlína
Minátová Martina
Neubauer Ondřej
Odstrčil Petr
Plajner Adam
Pospíšilová Marie
Štěpánková Eva
Toman Jan
Vánská Tereza
Vrtalová Tereza
Kunčík Václav
Mroščáková Klaudie
Skulníková Patricie
Formanová Alžběta
Petkovová Natálie
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Třída: O7. A (septima)

Třída: O7. B (septima)

Tř. prof.: Mgr. Hádrová Lenka
Počet celkem: 27, dívek: 16

Tř. prof.: Mgr. Škvařil Luděk
Počet celkem: 28, dívek: 17

Čarná Kateřina
Černá Lucie
Dubeň Alexander
Hanzl Michael
Holubová Kateřina
Chytilová Kristýna
Kaprálová Veronika
Klíč Ondřej
Kolínská Andrea
Kříž Jan
Kubaláková Aneta
Kutý Jiří
Mráčková Tereza
Navrátil Dempsey
Neckařová Ivana
Němečková Jana
Nováková Anna
Pytelová Zuzana
Richter Rudolf
Sečkařová Lucie
Soušek Jaroslav
Šimbera Tomáš
Vysloužilová Petra
Zlámalová Anna
Zaoralová Hana
Janeček Pavel
Goláň Tomáš

Burgetová Kateřina
Čehovská Lucie
Černá Jolana
Fieberová Viola
Hénik Jan
Kadlec Adam
Kalová Klára
Keppert Marek
Kirchhofová Renata
Křečková Lenka
Kubová Barbora
Labounek Daniel
Lázna Tomáš
Mader Michael
Martinová Lucie
Melka Jakub
Mikulášková Eva
Nováková Lucie
Odstrčilová Hana
Pacovská Kateřina
Palánková Jana
Pátíková Kristýna
Rybařík Milan
Šťastná Lucie
Tisoňová Lucie
Veselý Jiří
Vrcha Lukáš
Vetešník Marek
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Třída: O8. A (oktáva)

Třída: O8. B (oktáva)

Tř. prof.: Mgr. Pospíšil Aleš
Počet celkem: 33, dívek: 16

Tř. prof.: Mgr. Kolařík Tomáš
Počet celkem: 32, dívek: 17

Benešová Kamila
Brabencová Eliška
Činoch František
Dědochová Zuzana
Dreherová Kateřina
Greplová Kristýna
Hanák Jakub
Hanáková Lenka
Hudeček Martin
Huryta Michal
Kachramanová Radka
Kloc Arne
Kopečná Tereza
Krieglerová Lea
Kučera Martin
Lalošák Martin
Lužný Jan
Nováková Jarmila
Pácl Jan
Sasín Tomáš
Smrž David
Stanková Jarmila
Šmilňák Richard
Špačková Markéta
Tesař Zdeněk
Výmola Ondřej
Zatloukal Radek
Zdražilová Karolína
Zedník Martin
Žouželková Petra
Antoníčková Monika
Šťastná Lenka
Brauner Milan

Cásková Michaela
Dadák Michal
Drozd Martin
Faltýnková Pavlína
Havela Jiří
Hlačík František
Holinka Matouš
Komárková Daniela
Koudelková Jana
Kubáčová Ivana
Langer Jan
Mácová Kateřina
Menšík Martin
Mikolášová Kristýna
Musil Pavel
Olejníčková Romana
Ondrýsková Renáta
Palátová Markéta
Pecníková Michaela
Praskačová Aneta
Riedlová Anna
Salay Ladislav
Sladký Vladimír
Sosík Tomáš
Spurná Karolína
Šindlerová Dita
Šmíd Jiří
Valík Viktor
Vlachová Blanka
Vlček Jan
Dadák Michal
Mičková Andrea
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Třída: 1. A

Třída: 1. B

Tř. prof.: Mgr. Hana Rašková
Počet celkem: 29, dívek: 22

Tř. prof.: Mgr. Jana Šišková
Počet celkem: 32, dívek: 11

Bokůvková Monika
Brázdová Martina
Dedková Libuše
Gottvald Daniel
Hapl Tomáš
Hausknechtová Kamila
Chalánková Veronika
Janečková Hana
Javorský Tomáš
Kadlecová Pavla
Kříž David
Křupková Dominika
Meniarová Dominika
Opatrná Edita
Pejřová Kristýna
Pekrová Jana
Petýrková Iveta
Polišenský Tomáš
Pospíšilová Johana
Pyszková Nikol
Růžičková Lucie
Růžičková Michaela
Sanetrníková Karolína
Sasínová Kateřina
Skládalová Kateřina
Soušková Kateřina
Studená Zdenka
Špicerová Adéla
Vítková Markéta
Zatloukalová Kateřina
Martincová Klára

Ambrosová Nikola
Buriánek Josef
Deutsch Martin
Hlačík Jan
Hrabovská Jitka
Kocourek Ivan
Krbečková Michaela
Lexa Alois
Livingstone Natálie
Machalová Aneta
Mikulka Filip
Nejedlý Jan
Novotný Ondřej
Novotný Petr
Pavlová Michaela
Petrásek Martin
Suchánek Jiří
Števula Petr
Švec Martin
Tomek Stanislav
Vévoda Radek
Vrchová Kristýna
Zatloukalová Michaela
Chytilová Lucie
Tomek Jakub
Uličná Silvie
Přibylová Adriana
Plát Vojtěch
Macková Lucie
Charvát Jiří
Herzán Miroslav
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Třída: 2. A

Třída: 2. B

Tř. prof.: Mgr. Vašíček Jaroslav
Počet celkem: 28, dívek: 21

Tř. prof.: Mgr. Sadílková Zdeňka
Počet celkem: 32, dívek: 11

Bártová Hana
Brňovjáková Anna
Fitzová Lenka
Götzová Silvie
Hariková Michaela
Kobzová Kamila
Králová Anna
Krbečková Simona
Krč Luděk
Marečková Gabriela
Medek Lukáš
Náglová Michaela
Nedbalová Pavlína
Osladilová Monika
Pidaničová Michaela
Pospíšil Petr
Preisler David
Řezníčková Lucie
Svobodová Karolína
Šenková Adéla
Štefková Barbora
Štěpánek Jan
Tomková Aneta
Tvrdý Patrik
Tylšarová Lucie
Vacková Veronika
Vémola Martin
Zavřelová Nikola

Adamec Patrik
Bakala Jiří
Dubeňová Rebeka
Dufka Martin
Hacarová Nikola
Holinka Lukáš
Holubová Karolína
Chytil Jakub
Jaloviec Marek
Jordová Aneta
Kašpar Jiří
Konečná Kateřina
Koutná Veronika
Londin Filip
Missottenová Patricia
Nedoma Ondřej
Ondra Robert
Pavličík Ivo
Pěnička Ondřej
Peřina Petr
Pospíšil Jan
Sedláček Václav
Smékal Lubomír
Sochůrková Adéla
Štefek Radim
Štindl Jan
Vágnerová Marieta
Kolderová Natalie
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Třída: 3. A

Třída: 3. B

Tř. prof.: RNDr. Průšová Anna
Počet celkem: 32, dívek: 22

Tř. prof.: Mgr. Vodička Michal
Počet celkem: 26, dívek: 10

Bartoš David
Bubeníčková Petra
Crhonková Adriana
Crhonková Petra
Ganzar Vladimír
Halenka Martin
Hejlek Jan
Hrachová Aneta
Hrdličková Jana
Kolář Damián
Korčáková Ivona
Kulišťáková Simona
Kykrychová Adéla
Macík Miroslav
Mucha Martin
Nerad Michael
Paráková Veronika
Petrželová Zuzana
Reiterová Ivana
Sedláčková Barbora
Sedláčková Petra
Straková Veronika
Svobodová Iva
Svobodová Johana
Švédová Monika
Vejmělková Karolína
Vrbová Marcela
Wainer Sébastien
Zapletalová Lucie
Škrabálková Karolína
Tuček Marek
Nováková Jana

Compeľ Jaroslav
Čech Jakub
Červinka Jan
Hájek Jan
Chytal Jan
Jamrich Jakub
Jano Radek
Kabilková Yveta
Kohn Jakub
Koudelka Michal
Krátká Kateřina
Kučerová Ivana
Kučerová Michaela
Malínek Ondřej
Nevrlá Monika
Prokop David
Pudil Michael
Skácelová Tereza
Stachovský Leonard
Šomanová Carmen
Walachová Klára
Zbořilová Kristýna
Kaša Jakub
Vařeková Klára
Tomiga Stanislav
Salač Jiří
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Třída: 4. A

Třída: 4. B

Tř. prof.: RNDr. Jančíková Marie
Počet celkem: 34, dívek: 27

Tř. prof.: Mgr. Klíč Bronislav
Počet celkem: 28, dívek: 8

Blumová Barbora
Čečmanová Vendula
Dokoupil Martin
Dostál Jakub
Dragounová Klára
Hlavinková Adéla
Hloušková Adriana
Jiříčková Veronika
Kiebelová Marcela
Kohout Lukáš
Komárková Eva
Kroupová Pavlína
Kučera Jiří
Kučerová Alena
Lešenarová Kristýna
Londovská Lucie
Lužný Michael
Náhlík Martin
Nedbalová Jitka
Pokorná Klára
Polesová Ivana
Roubal David
Svobodová Alexandra
Svobodová Vendula
Šmídová Markéta
Vdolečková Dominika
Vláčilová Veronika
Zapletalová Simona
Žváčková Karolína
Žvátorová Helena
Hlaváčová Iveta
Kurtulíková Nikol
Veselá Gabriela
Hasová Tereza

Bartoš Martin
Ciganová Michaela
Hanáková Šárka
Horáková Ivona
Jančík František
Jurníček Lukáš
Kocourek Roman
Kryl Martin
Luběna Ondřej
Martínková Petra
Matušková Dominika
Neckař Dominik
Pokruta Josef
Přikryl Ondřej
Síbrová Lucie
Skoček Jan
Vymazalová Lucie
Vysloužilová Zuzana
Zacpal Jan
Zachar David
Zapletal Jakub
Zbořílek Jaroslav
Lipový Jan
Večerka Patrik
Zlámal Jan
Slávik Andrej
Kašpar Jiří
Bohačík Jaromír

Ročenka 2010/2011

ADRESA ŠKOLY:
Gymnázium Jiřího Wolkera
Kollárova 3
796 01 Prostějov
telefon: 582 344 060
fax: 582 346 657
e-mail:
gjw@gjwprostejov.cz
Internetové stránky školy:
http://www.gjwprostejov.cz
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ROČENKA 2010/2011
Zpracoval kolektiv profesorů GJW.
V ročence byly použity reprodukce výtvarných prací studentů GJW.
Graﬁcká úprava a tisk: Computer Media s.r.o., 2011
Nakladatelství a vydavatelství

w w w.c om put e r m ed i a. cz
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