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50. a 60. léta 20. století 
 
Historie gymnaziálního školství v Kojetíně sahá do padesátých a šedesátých let, kdy 
v Kojetíně existovala jedenáctiletá střední škola a poté všeobecně vzdělávací škola. Poslední 
její žáci ukončili studium maturitní zkouškou ve školním roce 1964/65. Poté byla škola 
zrušena a její žáci převedeni do Přerova. 
 
Jedenáctiletá střední škola Kojetín, kraj Olomouc 
1955/56 
Maturitní zkoušku skládala jedna třída - 31 žáků. Třídní učitelkou byla Františka Petřivalská. 
Povinnými maturitními předměty byly jazyk český, jazyk ruský, matematika, volitelnými 
fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis. Pedagogiku si nezvolil žádný student.  
 
1956/57 
Maturitní zkoušku skládala jedna třída - 32 žáků. Třídním učitelem těchto studentů byl 
Jaroslav Kopřiva, iniciátor znovuzaložení gymnázia a budoucí ředitel školy v 90. letech. 
V tomto roce ukončil maturitní zkouškou studia také XI. ročník večerního studia - 7 žáků.  
  
1957/58 
Maturitní zkoušku skládala jedna třída - 29 žáků, jejich třídním učitelem byl Jindřich 
Raschendorfer.  
 
1958/59 
Maturitní zkoušku skládala opět jedna třída - 38 žáků, třídní učitel - Václav Váňa. 
 
1959/60 
Maturitní zkoušku skládaly dvě třídy: XI.A (32 žáků, třídní učitelka Eva Čermáková) a XI.B 
(33 žáků, třídní učitel Jaroslav Kopřiva).  
 
Střední všeobecně vzdělávací škola v Kojetíně, okres Přerov 
1960/61 
Maturitní zkouškou prošly dvě třídy - III.A (29 žáků, třídní Jindřich Raschendorfer) a III.B 
(31 žáků, třídní Ladislav Zbožínek). 
 
1961/62 
Maturitní zkoušku skládala jedna třída III. ročníku - 34 žáků, jejich třídním učitelem byl  
Leonidas Zikos.  
 
1962/63 
Maturitní zkoušku skládala opět jedna třída třídní učitelky Evy Čermákové. Studenti 
maturovali i z druhého jazyka - německého. 
 
1964/65 
Maturitní zkoušku skládaly dvě třídy - III.A (31 žáků, třídní Leonidas Zikos) a III.B (také 31 
žáků, třídní Jaroslav Kopřiva). 
 
 
Ředitelem školy jedenáctileté i všeobecně vzdělávací byl Karel Palla, zástupcem ředitele 
František Nakládal. 
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V učitelském sboru působili:  
E. Čermáková (čeština, ruština, latina),  
Z. Černá (ruština),  
E. Fojtová (němčina, latina),  
F. Havelka (deskriptivní geometrie),  
J. Hejda (astronomie, deskriptivní 
geometrie, technické kreslení, 
matematika),  
T. Himrová (ruština),  
Hradil (fyzika),  
J. Jež (základy výroby),  
J. Jordán (čeština, ruština),  
M. Klimešová (čeština, ruština, němčina),  
K. Klos (základy výroby),  
J. Koplík (dějepis, psychologie, logika),  
J. Kopřiva (chemie, biologie, zeměpis, 
praktika ze zemědělství),  
V. Kopřiva (tělesná výchova, rýsování, 
předvojenská výchova, němčina, 
konverzace v němčině),  
V. Kozák (ruština),  
J. Libosvár (dějepis),  
V. Malíšek (fyzika, matematika),  
O. Nimmerfrohová (ruština),  
F. Nakládal (dějepis),  
B. Navrátilová (fyzika, matematika),  

 
K. Nosek (čeština),  
K. Palla (matematika, technické kreslení),  
F. Petřivalská (matematika, fyzika, 
deskriptivní geometrie, astronomie),  
F. Plhák (základy výroby, civilní obrana, 
chemie, biologie),  
Z. Pospíšilík (čeština),  
J. Raschendorfer (němčina, dějepis, 
zeměpis, latina, konverzace v němčině, 
psychologie, logika),  
F. Ryšková (ruština),  
M. Raschendorferová (praktika ze 
strojírenství a zemědělství),  
Sedláčková (základy výroby),  
S. Spirovová (čeština, ruština).  
M. Strážnická (tělesná výchova),  
F. Svačinová (ruština),  
M. Svobodová (čeština, ruština, tělesná 
výchova),  
M. Šudáková (tělesná výchova),  
V. Váňa (čeština, němčina, konverzace 
v němčině),  
L. Zikos (matematika, fyzika, astronomie),  
L. Zbožínek (tělesná výchova, 
matematika).

 
 
90. léta 20. století 
 
Nová historie školy je spojena s rokem 1993. Na jaře tohoto roku se konaly přijímací zkoušky 
(v prostorách tehdejšího SOU stavebního) žáků čtyřletého a šestiletého studia. Iniciátorem 
založení školy byl bezesporu její budoucí ředitel RNDr. Jaroslav Kopřiva (ve funkci 1993 – 
1998). O zřízení gymnázia projevilo významný zájem i tehdejší vedení města Kojetína a 
kojetínská radnice i v dalších letech škole jenom přála a podporovala ji. 
 
 
1993/94 
Ve školním roce 1993/94 začalo gymnázium svou existenci se čtyřmi třídami (dvě šestiletého 
a dvě čtyřletého studia) v budově ZŠ Svatopluka Čecha. Učitelský sbor se v prvním roce 
existence skládal nejen ze stálých, ale hlavně z řady externích učitelů, kteří postupně na škole 
zůstávali. Škola měla k dispozici jen holé zdi a minimum finančních prostředků, přesto se 
dokázala během  3 – 4 let stát školou vybavenou novým nábytkem, nezbytnými pomůckami a 
získat si renomé i u škarohlídů z řad místních občanů. Ti se obávali o úroveň jak samotného 
gymnázia, tak o zhoršení úrovně místních základních škol. První talentovaní žáci, vyhrávající 
olympiády a soutěže, mimoškolní aktivity a celková atmosféra ve škole postupně oslabovala 
útoky proti škole. 
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Pedagogický sbor 1993-94 
1994/95  
Ve škole přibyli další žáci – jedna třída čtyřletého studia, jedna šestiletého studia a jedna 
sedmiletého (9. třída ZŠ tenkrát ještě nebyla zavedena). Dvě nejstarší třídy čtyřletého studia 
byly rozděleny na 1 humanitního zaměření a na 1 přírodovědného zaměření. Ostatní třídy 
byly všeobecné. 

 
Pedagogický sbor 1994-95 
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1995/96 
Gymnázium mělo už 10 kmenových tříd, 2 posluchárny fyziky a chemie, 2 jazykové učebny, 
2 laboratoře a učebnu výpočetní techniky. Ve škole studovalo 261 žáků v 9 třídách (čtyřleté, 
šestileté a osmileté studium) a podle koncepce MŠMT ČR se mělo rozvinout do výsledné 
podoby 12 tříd. Zásluhou kojetínské radnice – starosty Ing. Karla Wernera a Mgr. Jaroslava 
Prášila – se podařilo získat další finanční prostředky a škola získala během dvou 
prázdninových měsíců roku 1996 novou nástavbu. Firmě Moravostav z Kroměříže se podařilo 
opravdu během prázdnin stavbu dokončit. Škole přibyly nové učebny, laboratoř chemie a 
prostory pro administrativní zázemí.  
Při škole byla zřízena Nadace Gymnázia, která zabezpečovala finanční prostředky na 
mimoškolní aktivity gymnázia. Zakladatelem nadace se stal ředitel gymnázia a správcem Ing. 
Jaroslav Bělka, členy správní rady byli zástupci rodičů a pedagogů. Kromě finančních darů 
dostala nadace i nezanedbatelné hmotné dary od firem a rodičů –  výpočetní techniku od 
tehdy existující Banky Haná, digestoř a vybavení chemické laboratoře od J. Hlavinky, šatnové 
skříně pro všechny žáky od Mechanických dílen Kojetín, klavír od Ingstavu Kojetín, 
Moravostav Kroměříž vybavil školu žaluziemi atd. 
Studenti odjeli v dubnu do Velké Británie, cílem byl Alhallows College v jižním Devonu. 
V červnu odjeli zájemci poznávat severní Itálii a Toskánsko. S německými a francouzskými 
studenty se v červnu účastnili mezinárodní konference „To své a to cizí“ v Sonnenbergu 
v pohoří Harz. Městské kulturní středisko Kojetín poprvé zorganizovalo pro studenty 
gymnázia a ostatních středních škol v Kojetíně taneční kurzy. 
 
 
1996/97 
V gymnáziu se poprvé maturovalo, úspěšně odmaturovaly 2 třídy čtyřletého studia (46 žáků) 
a starosta města Ing. Karel Werner předal na radnici absolventům vysvědčení a první pamětní 
listy Kojetína. Studium jazyků se rozšířilo z dosavadní angličtiny, němčiny a latiny také 
o ruštinu. Vznikla nová učebna fyziky a laboratoř fyziky, škola získala nové počítačové 
vybavení. Konal se 1. reprezentační ples se stužkováním maturantů.  
Žáci navštěvovali v rámci exkurzí cukrovar v Kojetíně, představení v  kině Haná a výstavky 
Střední zemědělské školy (integrované) školy. V únoru a červenci proběhla ve škole inspekce 
MŠMT. V červnu vycestovali studenti do severní Itálie, němčináři do německého Lipska. 
Nejlepší studenti se začali setkávat  pravidelně jednou ročně setkávat se starostou města 
Kojetína (Ing. Karel Werner). Od tohoto školního roku začala ve škole působit výchovná 
poradkyně a také protidrogová preventistka. Povodně se školy a jejího zařízení nedotkly. 
 
 
1997/98 
Škola prošla dalšími stavebními úpravami – přibyly nové podlahy a sprchy, dostalo se i na 
nové pomůcky. Svou funkci ředitele ukončil na konci školního roku RNDr. Jaroslav Kopřiva. 
Nově zahájila 3. září svou činnost Studentská rada. V září proběhla inspekce MŠMT. Škola 
uspořádala 1. akademii – vánoční i veřejnou. Maturanti byli testováni v tzv. Sondě maturant 
(státní testování). Nadaci při Gymnáziu spravoval nový správce – Ing. Bohumil Kyselý. 
Odmaturovala 1 třída čtyřletého studia. 
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Maturity 1997/98 

 
1998/99 
Novou ředitelkou se stala Mgr. Květoslava 
Švédová. Zástupce ředitelky – RNDr. Petr 
Krejčí. Všechny třídy byly pouze 
všeobecného zaměření. K výuce jazyků 
přibyla nepovinná španělština, latina se 
stala volitelnou. Nadace gymnázia se 
změnila na Nadační fond. V tomto roce 
byla na gymnázium převedena část 
movitého majetku bývalé ISŠ Kojetín. 
Začala jednání o přestěhování gymnázia 
do budovy bývalé ISŠ (jednání  mezi 
Městským úřadem Kojetín, Školským 
úřadem Přerov a Gymnáziem Jana 
Blahoslava Přerov, které je nástupnickou 
institucí po ISŠ). Město Kojetín 
(zastupované starostou Ing. Mojmírem 
Hauptem) nechalo vypracovat plán 
přístavby učeben pro „nové“ gymnázium. 
1. prezentace na tzv. „burzách škol“. Je 
navázána spolupráce s kroměřížským 
Rotary klubem, který bude i v dalších 
letech financovat nadaným studentům 
Olomouckou letní školu. Ve škole je 
dispozici jedenkrát za měsíc školní 
psycholog. Vyškoleni první peer-aktivisté: 
Martina Výtisková a Petr Hlavinka. 
Maturovaly 2 třídy šestiletého studia. 
 
 

Olomoucká letní škola 1998/99 
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Exkurze do Velké Británie 1998/99  

 
1999/2000 
Gymnázium stále sídlí v pronajatých prostorách ZŠ Svatopluka Čecha, ale s přibývajícími 
žáky jsou prostory stále stísněnější. Proto byla v zahájena přístavba 9 učeben a sportovního 
areálu na nové adrese Svatopluka Čecha 683. Založen Žákovský parlament., vznikl žákovský 
časopis Heuréka a začalo se debatovat v Debatní lize. Začala dlouhodobá spolupráce 
s Městskou knihovnou v Kojetíně na realizaci knihovnických lekcí. V únoru 2000 proběhlo ve 
škole šetření ČŠI. Maturovala 1 třída šestiletého studia. Zájemci mohli studovat nepovinnou 
francouzštinu. Škola hostí celý rok zahraničního studenta – je to Venezuelan Williams Guedes 
Vargas. Nejlepší studenti gymnázia a 
ostatních škol se na konci roku sešli se 
starostou města Ing. Mojmírem Hauptem.  
 
 
2000/2001 
Zástupcem ředitelky se stal Mgr. Petr 
Štulajter. Maturovaly dvě třídy – jedna 
čtyřletého a jedna sedmiletého studia. 
Němčináři vycestovali do  Frankfurtu nad 
Mohanem a angličtináři odjeli do Hastingsu – 
zde absolvovali kurz angličtiny a poznávali 
památky Velké Británie. Konala se 4. 
akademie a vystoupili na ní nejen studenti 
gymnázia, ale i žáci ZŠ Svatopluka Čecha a 
cvičenci TJ Sokol Kojetín. Na konci školního 
roku probíhá velké stěhování školního 
inventáře do nové budovy školy.  
 
 
2001/2002 
Škola se usídlila ve vlastní zbrusu 
zrekonstruované budově bývalé ISŠ 
s přístavbou (projekt realizovala stavební 

Exkurze do Itálie 1999/2000 
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firma Wachal). Škole začal sloužit i nově vybudovaný venkovní sportovní areál. Škola má 
nadstandardní vztahy s představiteli města a poslanci Parlamentu ČR Ing. Pavlem Hönigem a 
Miroslavem Kapounem. Slavnostního otevření nové školy se zúčastnil ministr kultury Pavel 
Dostál. Počet žáků vzrostl na 350. Evropské projekty pro mládež vnesl do gymnázia  
Alienteam.cz vedený Mgr. Radkem Šikulou. Velmi aktivně pracoval Žákovský parlament. 
Začala dlouhodobá spolupráce s agenturou Pohodáři  - studenti se pravidelně účastní jejich 
komponovaných zeměpisných programů. Maturovala 1 třída čtyřletého studia. Od tohoto 
školního roku dostávají učitelé vždy v srpnu pozvánku na setkání se starostou města. Zemřel 
1. ředitel gymnázia RNDr. Jaroslav Kopřiva.  
 

 
Pavel Dostál 2001/2002 
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Slavnostní otevření školy 2001/2002 

 
 

 
Slavnostní otevření nové školy 2001/2002 
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2002/2003 
Gymnázium slavilo 10. výročí vzniku. Novou 
zástupkyní ředitelky se stala Mgr. Jana Krejčířová. 
Škola má 12 tříd. Maturovali žáci 2 tříd – 4. ročníku a 
oktávy. Ve škole začínají charitativní aktivity 
(srdíčkové dny). Aktivně pracuje KRPG při Gymnáziu 
vedený Blankou Šnédarovou. Výrazné úspěchy 
zaznamenává Debatní liga. Žáci se poprvé zapojili do 
ekologické olympiády. Alienteam pokračuje 
v zahraničních projektech – tentokrát na ostrově Malta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Malta 2003 

 
 
2003/2004 
Škola žila „španělštinou“. Nejdříve se v říjnu vydali do Madridu a okolí vítězové soutěže 
Tisíc otázek o EU a v listopadu přijeli španělští studenti a učitelé k nám. V dubnu byla škola 
pod drobnohledem ČŠI. V květnu odjeli studenti na exkurzi do Normandie a Bretaně a 
v tomtéž měsíci odmaturovaly dvě třídy. Debatní tým TWINS&CO byl nejlepším týmem 
v České republice. Poprvé se začala realizovat „dětská debata“ na NG. Kvarta natočila 
v České televizi Ostrava pořad Bludiště. Pokračovaly mezinárodní projekty Alienteam – 
tentokrát pod názvem Drugs and European South se sešli naši studenti se svými vrstevníky ze 
6 zemí. Studenti pokračovali v úspěšném skládání jazykových certifikátů – FCE a Zertifikat 

Ekologická olympiáda Valašské Klobouky 
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Deutsch. Studenti ruštiny se podrobili testování CERMATu, které připravovalo státní 
maturitu. Primáni začali vydávat druhý časopis „Prima primissima“. Gymnázium adoptovalo 
2 africké děti v rámci projektu pomoci na dálku – holčičku Siu a chlapečka Ousmana 
z Guineje.  
 

 
Ve Španělsku 

 
 

 
Španělé u nás 
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V Normandii a Bretani – St. Malo 

2004/2005 
V květnu studenti odcestovali do francouzské Provence a do německého Hannoveru. 
Odmaturovalo 60 žáků – dvě  třídy. Kvarta natočila úspěšnou videopohlednici Kojetína pro 
soutěž vyhlášenou britskou ambasádou. Debatní klub uspořádal besedu s představiteli města, 
poslanci Parlamentu ČR a vojáky z mise v Íráku. Byl zvolen nový výbor KRPG a předsedkyní 
se stala I. Panáková. Žáci se poprvé zapojili do charitativní a osvětové akce „Červená stužka“. 
„Archeologové“ ze 2. ročníku kopali na výzkumu v Jarošově. 

 
Mikuláš 2004 
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2005/2006 
Nový školský zákon č.561/2004 Sb. přinesl do života školy radikální změny. V září proběhly 
volby do nově zřízené školské rady. Prvními členy byli Mgr. A. Nopová, Mgr. J. Růžička, 
RNDr. J. Hálková, J. Zahradníček, Ing. M. Haupt, Ing. J. Šírek. V září se začal tvořit první 
ŠVP pro NG.  Ing. Pavel Olšovský vypracoval projekt na přístavbu 5 jazykových a 
multimediálních učeben ve 4. patře školy. V říjnu se studenti podívali do Krakova a prohlédli 
si Osvětim. V květnu se vydali po trase Benátky – Neapol – Řím. Vesuv – Pompeje. 
Odmaturovaly 2 třídy. Studenti 1. ročníku a kvinty vyhráli 1. ročník ceny Bronislavy 
Millerové. Znovu se obnovila výuka nepovinné latiny a reálií. „Archeologové“ ze 3. ročníku 
kopali ve Spytihněvi. Začaly pravidelné interaktivní lekce  žáků se strážníky Městské policie 
Kojetín. 
 

 
Z přebírání ceny B.M. v Brně 

2006/2007 
Od září se zvýšil studentům VG týdenní počet vyučovacích hodin o dvě. Gymnázium tvořilo 
ŠVP. Škola je stále zapojena do „Maturit nanečisto“. Zřízena nová počítačová učebna. Poprvé 
zrealizovány pro 1. ročník a kvintu podzimní výchovně-vzdělávací a adaptační kurzy 
v Buchlovicích a pro primu na Tesáku. Odmaturovaly dvě třídy – oktáva a 4. ročník. Studenti 
– vítězové soutěže Evropského parlamentu – odjeli v listopadu na studijní cestu do 
Štrasburku. Němčináři pobývali v červnu ve Vestfálsku – v Kolíně nad Rýnem. Světlo světa 
spatřil nový studentský časopis Faux  pas. Poprvé se uskutečnily v červnu „Dny prezentací“. 
Studenti sepsali petici za udělení Nobelovy ceny míru siru Nicolasu Wintonovi. Městská 
policie Kojetín (velitel Jiří Hübner a další strážníci) vedla ve škole poprvé výuku sebeobrany 
a specifické interaktivní lekce pro třídy nižšího gymnázia. Nadační fond spravoval Mgr. 
Václav Karhánek. 
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Předávání maturitních vysvědčení starostou města M. Hauptem 

 

 
Buchlovice 2006 
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2007/2008 
Zahájena výuka podle ŠVP – na NG. Spolu s Gymnáziem ve Šternberku se škola přihlásila do 
dlouhodobého semináře „Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka jako podpora 
zavádění a realizace ŠVP ZV“.  

Gymnázium je fakultní školou PřF UP Olomouc. V rámci čerpání dotací z ESF gymnázium  
spolupracuje na projektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  s názvem 
„Výzkum netradičních forem spolupráce středních škol s blízkými základními, středními 
i vysokými školami, se složkami místní samosprávy, firmami a dalšími subjekty“. Projekt 
Přírodovědecké fakulty získal podporu v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji 
předložené do Národního programu výzkumu II s počátkem řešení v roce 2008. Gymnázium 
se zapojilo do spolupráce na realizaci naučné stezky Kojetín. 

S Pedagogickou fakultou UP Olomouc gymnázium navázalo spolupráci jako partner 
grantového projektu s názvem „PROŠ (PRogramování dO Škol) - zavedení nového 
nepovinného předmětu na 2. stupeň ZŠ“. 
Bylo zahájeno testování žáků kvarty, kvinty 1. ročníku, 3. ročníku a septimy – SCIO testy 
VEKTOR modul 1 a 3. 
Eurokomisař V. Špidla předal v Praze za 1. místo ve fotosoutěži cenu studentce Markétě 
Gorčíkové. Poprvé se konaly „ukázkové“ debatiády pro žáky okolních ZŠ. Škola se poprvé 
zapojila do projektu „Příběhy bezpráví“ Člověka v tísni. 
 

 
Příběhy bezpráví 

 
Studenti odjeli na jazykový pobyt do Francie a Velké Británie. Poprvé byly zorganizovány 
letní sportovní kurzy pro 3. ročník a septimu. Kvinta uspěla s 1. projektem „Putování střední 
Hanou za pověstmi B. Štégra“. Poprvé se konal v rámci ŠVP celoškolní projekt 
„Vrškob(h)raní.  Navázali jsme spolupráci s protidrogovým centrem  KPC Kroměříž. KRPG 
ukončilo v tomto roce svou činnost. 
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Vrškob(h)raní 

 
Vrškob(h)raní 

 
2008/2009 
Škola má 358 žáků. Ve školská radě pracují Monika Procházková, dětská zdravotní sestra a 
Mgr. Radana Nosková, učitelka (nově zvolené v říjnu 2008). Škola podstatně rozšířila 
nabídku volitelných seminářů. Proběhlo testování maturantů – SCIO Sonda maturant. Poprvé 
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studenti píší do MF Dnes v rámci aktivity „Studenti čtou a píší noviny“. Za poznáním vyjeli 
studenti do Polska a do Itálie. Poprvé se realizoval LVK v Alpách – v Kaprunu. Poprvé se 
zrealizoval letní sportovní zážitkový kurz v Baldovci (3. ročník, septima). Odmaturovaly 
2 třídy.  
 

 
Kaprun 

 

  
Studenti v polské Osvětimi 
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2009/2010 
Proběhlo testování kvarty – poprvé ve funkční gramotnosti (čtenářské, finanční, informační) a 
výsledky byly nadstandardní. Ve 3. ročníku studovala Camilla Riquelme Williamson z Chile. 
Vynikající úspěchy studentů v celostátních kolech SOČ,  v Hodslavických Čtenicích a 
debatních soutěžích.  
Školu navštívil Miloš Zeman, beseda proběhla i s Erazimem Kohákem.  
Zájemci o angličtinu a zemi vycestovali do Velké Británie („10 nej z královské Anglie“). Ve 
škole pracoval celoročně English club vedený Jayem Davisem. Proběhla intenzívní 
spolupráce s ARPOKem Olomouc. Poprvé proběhla kampaň LABESTRA.  V listopadu se 
realizoval celogymnaziální projektový den „Den studentstva“ k výročí sametové revoluce a 
k Mezinárodnímu dni studentstva. Žáci kvarty poprvé absolvovali nový zdravotnický kurz 
„První pomoc“. Poprvé škola organizovala spolu s rodiči a veřejností charitativní sbírku 
šatstva. Všichni učitelé prošli e-learningovými a prezenčními kurzy a školeními k nové 
maturitě. Odmaturovaly dvě třídy – naposledy podle starého modelu maturit. Budoucí 
maturanti prošli školením „Maturitní generálka“. 
Studenti 3. ročníku s vyučujícími ZSV připravovali projekt „Právo ve výuce“ aneb Zavádění 
nových metod vycházejících z právní praxe ve výuce společenskovědních předmětů, chemie a 
biologie na středních školách Olomouckého kraje. 
Během školního roku vyrostlo nové patro školy – jazykové učebny a multimediální třída. 
 

  
Slavnostní otevření nástavby školy 

 

 



 18 

 
Slavnostní otevření nástavby školy 

 

 
Učebna pořízená z projektu „Právo ve výuce“ 
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2010/2011 
Maturanti poprvé skládali nejen profilové školní zkoušky, ale i zkoušky státní. Ty z českého a 
anglického jazyka měly podobu ústní i písemnou, zkoušky z matematiky byly písemné.  
Výsledky státních maturit byly pro školu velmi potěšující, úspěšnost dosáhla 100 %. 
Žáci kvarty prošli testy finanční gramotnosti (test FINGR) a jejich špičkové výsledky zařadily 
gymnázium mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování v rámci ČR. 
V celostátních kolech soutěží vynikla řada studentů VG („Zítra odcházíme“ – Kristýna 
Štecová, „Svoboda slova včera a dnes“ – Marek Raclavský,  olympiáda z angličtiny – Martin 
Chytil, SOČ – Karel Beneš). 
Od října vyučovali strážníci Městské policie Kojetín zájemce v kurzech sebeobrany v rámci 
projektu „Naučte se bránit!“. V únoru se konalo historicky 1. mistrovství Gymnázia Kojetín 
ve stolním tenise.  
Začala spolupráce s FF UP Olomouc (odborné přednášky pro studenty VG), pokračovala 
spolupráce s PF UP Olomouc (lekce o kyberšikaně). Olomoucký ARPOK zapojil gymnázium 
do pilotního projektu multikulturní výchovy. V únoru se pro studenty a veřejnost konala velká 
výstava zaměřená na českou nemocnici v Pákistánu „Nemocnice na konci světa“ spojená 
s přednáškami známých horolezců Diny Štěrbové a Víta Dokoupila. 
Celý rok se nesl i ve znamení debatování – debatovalo se „napříč osnovami“ společně se 
základními školami z okolí, filmovalo se, světlo světa spatřilo 1. debatní DVD a soutěž 
„Hanácké kece“ přinesla poprvé debatu nejen česky, ale i v dalších vyučovaných jazycích – 
anglicky, německy, francouzsky a rusky. 
Do zahraničí vyrazili studenti dvakrát, a to do Rakouska. 
Žákovský parlament vedl celý rok charitativní sbírku plastových uzávěrů „Vrškománie pro 
Michalku“ a do dění zapojil celé město Kojetín. Začala spolupráce s UNICEF na projektu 
„Adoptuj panenku, zachráníš dítě!“.  

 


