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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Název školy:   Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 

Charakteristika školy: státní škola, výuka žáků osmiletého a čtyřletého studia, v gymnáziu 

studují žáci z bývalých okresů Přerov, Kroměříž a Prostějov 

IZO školy:   049558421 

Kontakty:   gkj@gkj.cz, www.gkj.cz 

Počet žáků: 280 

Adresa školy:   Gymnázium, Svatopluka Čecha 683, 751 02 Kojetín 

Ředitelka školy:  Mgr. Květoslava Švédová, tel. 581 705 331 

Sekretariát školy: Marcela Fíková, Jana Voždová, tel. 581 705 333, fax 581 705 341,  

e-mail: gkj@gkj.cz 

 

Rada školy 

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti 

Radek Ptáček 

Tomáš Buráň  

Pedagogičtí pracovníci školy 

Mgr. Radana Nosková 

Mgr. Marcela Dejdarová 

Zástupci zřizovatele 

RNDr. Jitka Hálková 

Ladislav Hynek 

 
 

Učitelský sbor 

Ředitelka školy:  

Mgr. Květoslava Švédová  ČJL    

Zástupce ředitelky: 

Mgr. Jana Krejčířová   F, M    

Vyučující: 

Mgr. Marie Braunerová  AJ, TV, třídní učitelka 2. ročníku 

Mgr. Marcela Dejdarová  D, RJ, metodik prevence, třídní učitelka tercie /od 1. 2. 2019/ 

Mgr. Dana Dýmalová   BI, EP, Z, třídní učitelka septimy 

PhDr. Taťána Dohnalová  D, NJ, RJ, třídní učitelka 3. ročníku 

Mgr. Marie Hudcová   AJ /od 1. 2. 2019/ 

Mgr. Dagmar Juřenová  M, třídní uč. kvinty 

Mgr. Zuzana Kebzová AJ, Společenské vědy,  třídní uč. 4. ročníku /do 1. 2. 2019/ 

Mgr. Karel Kozmík   Ms, INF, PF 

Mgr. Miroslav Matějček  ČJL, HV, VO 

Mgr. Vladimíra Mikle  VV, AJ 

Mgr. Pavla Minaříková  AJ, NJ 

Mgr. Eva Mlčochová   ČJL, D, třídní učitelka sexty 

Ing. Markéta Nevrlá   CH, M, třídní učitelka tercie /do 1. 2. 2019/ 

Mgr. Radka Netušilová  IVT, M 

Mgr. Alice Nopová   AJ, Z, třídní učitelka primy 

Mgr. Radana Nosková AJ, výchovný poradce, třídní učitelka oktávy 

Mgr. Petra Pavlíčková  BI, CH, třídní učitelka 4. ročníku /od 1. 2. 2019/ 

mailto:gkj@gkj.cz
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Mgr. Veronika Petřeková  F, EP, INF, třídní učitelka sekundy, poradce pro volbu povolání 

Mgr. Jana Rotreklová   D, ČJL, Společenské vědy  

Mgr. Jaromír Růžička   ČJL, Společenské vědy, POs 

Mgr. Jiří Štefek   TV, VSP, Z, třídní učitel kvarty 

Mgr. Eva Šťastníková   CH /od 1. 2. 2019/ 

Mgr. Monika Štefková  NJ, VO 

Michaela Zavadilová   TV, BI 

 

 

Provozní zaměstnanci školy 

Marcela Fíková  ekonomka školy 

Jana Voždová   administrativní pracovnice 

Jaromír Langr   školník a údržbář 

 

Správce počítačové sítě Mgr. Pavel Netušil 

     
     

Zkratky předmětů: 

ČJL  český jazyk a literatura 

ČJs  seminář z českého jazyka 

NJ  německý jazyk 

NJk  konverzace v NJ 

AJ  anglický jazyk 

AJk  konverzace v AJ 

PAJ  praktická angličtina 

RJ  ruský jazyk 

RJk  konverzace v RJ 

D  dějepis 

DV  dějepisná výuka 

Z  zeměpis 

M  matematika 

Ms  matematický seminář 

MLs  seminář z matematické logiky 

F  fyzika 

BI biologie 

BIs  biologický seminář 

CH  chemie 

CHs  chemický seminář 

HV  hudební výchova 

VV  výtvarná výchova 

TV  tělesná výchova 

INF informatika  

IFs seminář z informatiky 

EP ekologický přírodopis 

PF  praktikum z fyziky 

PCH  praktikum z chemie 

PBI  praktikum z biologie 

POs  Podnikání – seminář  

OaPs  Občan a právo – seminář  

EP  ekologický přírodopis 

LPfp  laboratorní práce z F a EP  

VO výchova k občanství 

VSP všeobecná sportovní příprava 

ZSVs  základy společenských věd-seminář 

SPTS  státoprávní teorie a sociologie               

EK  ekonomika a ekonomie   

PS  psychologie 

FI  filozofie 

PP   politologie, úvod do studia práva            

 
 

Předmětové komise 

1. Předmětová komise českého jazyka a literatury (E. Mlčochová) 

2. Předmětová komise anglického jazyka (A. Nopová) 

3. Předmětová komise dalších cizích jazyků (T. Dohnalová) 

4. Předmětová komise dějepisu (M. Dejdarová) 

5. Předmětová komise společenských věd (J. Růžička) 

6. Předmětová komise estetické a tělesné výchovy a  zeměpisu (J. Štefek) 

7. Předmětová komise biologie a chemie (P. Pavlíčková) 

8. Předmětová komise matematiky, fyziky a IVT (D. Juřenová) 
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Školní stravování: 

Školní jídelna – Hanusíkova ulice, telefon – 581 762542. 

2. SEZNAMY ŽÁKŮ   

Třída I. prima      tř. uč. Alice Nopová 

Bátrlová Nela 

Bosáková Martina 

Coufalík Jakub 

Dostál Jakub  

Ďurčáková Martina 

Dýmal Jan 

Florenc Marek 

Florenc Ondřej 

Gefingová Eliška 

Hudec Jiří 

Kapoun Tomáš 

Krchňák Aleš 

Krchňák Matouš 

Míšová Anežka 

Opravilová  Lenka 

Orálková Daniela 

Prokeš Antonín 

Sedlářová Eliška 

Soukupová Viktorie 

Ševeček Šimon 

Šlinská Markéta 

Šťastník Antonín 

Trhlík Tomáš 

Uhlíř Vojtěch 

Vavrysová Barbora 

Večeře Jiří  

Vyskotová Veronika 

Zajícová Lenka 

Zendulková Klára 

Zítka Jakub 

 

 

Třída II. sekunda     tř. uč. Veronika Petřeková 

 

Bíbrová Karolína 

Blažek Miloš 

Černoch Miroslav 

Daněk Jiří 

Dostálíková Jana 

Hoang Thuy Linh 

Hošťálková Michaela 

Hrdlička Jiří 

Hýsek Adam 

Kocmanová Veronika 

Kočí Pavel 

Kopečný Adam 

Kotouč Jiří 

Krybus Štěpán 

Kurowská Sára 

Kusáková Lenka 

Medunová Marie 

Musil Jan 

Navrátil Adam 

Nguyen Le Ngoc Han 

Otáhal Tomáš 

Porč Vojtěch 

Šindelková Eliška 

Šubíková Aneta 

Šušlíková Martina 

Vrba David 

Zajícová Monika 

Zámečníková Marie 

Zavadilová Martina 

Žáková Tereza 

 

Třída III. tercie     tř. uč. Markéta Nevrlá/Marcela Dejdarová 

 

Bajer Lukáš 

Černocká Hana 

Gardavská Martina 

Gefingová Marie 

Hönigová Lea 

Hradilová Zuzana 

Hrušák Vojtěch 

Chylík Roman 

Kapoun Pavel 

Kocmanová Mariana 

Komínková Dita 

Králová Tereza 
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Krybus Matyáš 

Krybusová Veronika 

Křepelka Matyáš 

Kuchaříková Lucie 

Nosek Martin 

Novotná Hana 

Novotná Kateřina 

Novotná Simona 

Okruhlica Matěj 

Petružela Arnošt 

Soušková Aneta 

Straková Nicol 

Suchyňa Filip 

Šóš Daniel 

Šťastníková Alexandra 

Štefek Jiří 

Švarcová Tereza 

Tomšicová Marie 

Velešíková Lenka 

Zatloukal Matyáš 

 

Třída IV. kvarta     tř. učitel Jiří Štefek 

Astrová Kristýna 

Bašková Dorota Martina 

Berkyová Lucie 

Bibr David 

Buráňová Adéla 

Duchoň David 

Dynžíková Angela 

Gajová Barbora 

Gambová Eliška 

Halajko Filip 

Hedvíček Marek 

Hrušáková Anna 

Kejval Ondřej 

Klaper Radim 

Kopřivová Veronika 

Langr Matěj 

Langr Vojtěch 

Luběnková Veronika 

Němcová Aneta 

Novotný Šimon 

Pešová Nina 

Procházka Adam Vladimír 

Přecechtěl Robin 

Špalková Alice 

Štáblová Adéla 

Trávníček Antonín 

Vyvialová Nicol 

Zalabák Kamil 

 

 

Třída V. kvinta     tř. učitelka Dagmar Juřenová 

Čechová Natálie 

Hajduk Lukáš 

Hlavinka Filip 

Hýsková Barbora 

Chytil Lukáš 

Ivanová Barbora 

Kapoun Miroslav 

Klabalová Klára 

Meduna Jakub 

Nguyen Duc Huy 

Ohnoutková Adéla 

Potočný Filip  

Skřipec Štěpán 

Sluka Filip 

Smolík Jakub 

Soušková Tereza 

Studnička Tomáš 

Takač Michal 

Takačová Eliška 

Tomeček Michal 

Vavrysová Aneta 

Vernerová Kristýna 

Zatloukal Richard 

 

Třída VI. sexta     tř. učitelka Eva Mlčochová 

 

Bartošková Vendula 

Coufalová Michaela 

Čížkovská Adéla 

Dočkal Jan 

Dřímalová Nicola 

Halenková Kateřina 

Hofírek Michael Nicolas 

Horák Štěpán 

Konvičná Lucie 

Krčmářová Adriana 
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Kříž Tomáš 

Kulhánková Tereza 

Lička Vojtěch 

Macek Tomáš 

Minařík Jiří 

Mychajlivová Ludmila 

Obsadná Jarka 

Páleníková Denisa 

/Pechar David/ 

Petlach Jan 

Ptáček Tomáš 

Třísková Anna 

Vybíralová Klára 

Zdráhal Martin 

Žemličková Marie 

 

 

Třída VII. septima     tř. učitelka Dana Dýmalová 

Burgetová Nikol 

Ďurkáčová Barbora 

Galeta Ondřej 

Hlavinková Ivana 

Klevetová Eliška 

Kopřivová Monika 

Kovaříková Natálie 

Krybusová Lucie 

Kusák Josef 

Kyseláková Martina 

Mareš Radim 

Miková Andrea 

Netopilová Denisa 

Novotná Jana 

Novotný Filip 

Okruhlica Jakub 

Opatrná Sarah Alexandra 

Otáhal Jakub 

Otáhal Pavel 

Pechar David 

Poláček Daniel 

Sigmundová Lucie 

Soušková Vendula 

Šlachtová Veronika 

Zavřelová Michaela 

 

Třída VIII. oktáva    tř. učitelka Radana Nosková 

Horňák Miroslav 

Indrák Filip 

Kamencová Lucie 

Konšelová Gabriela 

Koplík Martin 

Křepelková Anna 

Langr Petr 

Musilová Eva 

Rotrekl Martin 

Stav Tomáš 

Špalek Radim 

Šrámková Monika 

Tobolák Jiří 

Žák Petr 

 

 

 

 

Třída 1.     tř. uč.  Jana Rotreklová 

Bělková Eliška 

Beránek Tadeáš 

Coufalová Simona 

Černá Natálie 

Ghoubrial Věra 

Holík Adam 

Ivánková Simona 

Kahajová Klára 

Kolísek Filip 

Kyselák Martin 

Neubauerová Klára 

Obračaj Jakub 

Ondrýsková Viktorie 

Sedlák Štěpán 

Synková Veronika 

Šebesta Milan 

Vosičková Michaela 

Zajícová Veronika 

Zedek Dominik 

 

 

  



Ročenka Gymnázia v Kojetíně                                                                                                            strana: 10 

    

Třída 2.     tř. uč. Marie Braunerová 

Buriánek Šimon 

Dočkal Jakub 

Dynžík Petr 

Heinz Štěpán 

Karásková Dominika 

Krátká Anna  

Machová Karolína 

Nesvadbová Barbora 

Sedláčková Adéla 

Sedlářová Natálie 

Skaličková Tereza 

Skoupilová Veronika 

Szofer Klaudia Irena 

Šóš Matěj 

Trdlicová Kristýna 

Trumpeš Adam 

Vitásek Lukáš 

Zgodová Natálie 

 

Třída 3.     tř. uč. Taťána Dohnalová 

 

Ambrož Antonín 

Bartoněk Martin 

Formánková Eva 

Fryšáková Petra 

Hepplerová Veronika 

Hoang Huyen My 

Holanová Kristýna 

Chládek Radim 

Jurečková Romana 

Kotásková Aneta 

Krybus Michal 

Mládek Rostislav 

Nedomová Kristýna 

Omámiková Jana 

Pavlíková Aneta 

Petříčková Kateřina 

Pospíchal Nicolas 

Řezníčková Terezie 

Šimková Anna 

Toman Tomáš 

Zakravačová Tereza 

Žatecká Zuzana 

 

Třída 4.     tř. učitelka Zuzana Kebzová/Petra Pavlíčková 

 

Bleša Eduard 

Cetkovská Kateřina 

Dittmann Matěj 

Chytil Daniel 

Indrák Václav 

Kebísková Aneta 

Koutná Aneta 

Mládek Radovan 

Ston Adam 

Škantárová Tereza 

Večerková Adéla 

Vilímková Šárka 

Vodáková Vendula 

Zdráhalová Petra 

 

 

 

 
Pozn.: žáci uvedení v závorkách studium dočasně přerušili, ukončili, odjeli na zahraniční stáž, přestoupili na jinou školu 

nebo studium ukončili z jiného důvodu.  
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3. KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2018 – 2019  

 

 

5. – 7. 9. 2018   adaptační kurz Tesák – Tesák  

6. 9. 2018  exkurze ZOO Zlín – 3. ročník, septima 

10. – 14. 9. 2018  adaptační kurz Buchlovice – kvinta, 1. ročník 

11. – 14. 9. 2018 kulturně-historická a poznávací exkurze – Praha – 

4. ročník, oktáva 

18. 9. 2018 Podzimní srdíčkový den 

19. 9. 2018 vystoupení pro seniory DPS v Kostelci na Hané  

24. 9. 2018 exkurze o Okresnímu soudu Přerov – septima  

27. 9. 2018 AMOK – školení pedagogů – Policie ČR Olomouc 

1. 10. 2018 knihovnická lekce – Městská knihovna Kojetín – 1. ročník 

2. 10. 2018 interaktivní lekce s KAPPOU-HELP Přerov – prima  

3. 10. 2018 knihovnická lekce – kvarta  

2. – 20. 10. 2018 testování Vektor – oktáva, 4. ročník 

4. 10. 2018 Debatní den GKJ – 1. ročník  

4. 10. 2018 okrskové kolo v Minifotbale ZŠ – Přerov – stadion 

Viktorie  

5. 10. 2018 Outdoor run – Velká cena DDM  

5. 10. 2018 soutěž v kopané SŠ – Přerov – stadion Viktorie  

10. 10. 2018 odborná přednáška Nanotechnologie – pro VG  

10. 10. 2018 Přírodovědný klokan 

15. 10. 2018 interaktivní lekce s KAPPOU-HELP Přerov – tercie 

15. 10. 2018 beseda – Cambridgeské zkoušky a jejich význam – pro 4. 

ročník a oktávu 

17. 10. 2018 exkurze – Zámecká knihovna Kroměříž – 2. ročník, sexta 

18. 10. 2018 interaktivní lekce s KAPPOU-HELP Přerov – kvarta  

18. 10. 2018 knihovnická lekce – sekunda  

19. 10. 2018 školní kolo Pišqworek 

19. – 21. 10. 2018 Debatní turnaj – Hradec Králové  

22. 10. 2018 interaktivní lekce Šíp času – sexta, 2. ročník  

22. 10. 2018 interaktivní lekce s KAPPOU-HELP Přerov – sekunda  

24. 10. 2018 knihovnická lekce – prima  

31. 10. 2018 divadelní představení Kabaret Nohavica – Prostějov – pro 

tercii a kvartu 

1. 11. 2018 školní kolo Překladatelské soutěže – angličtina  

2. 11. 2018 školní Halloween – NG  

2. 11. 2018 školní kolo Překladatelské soutěže – ruština, němčina, 

španělština 

6. 11. 2018 anglické divadlo – Přerov, Klub Teplo – Jack and Joe 

8. 11. 2018 Burza škol – Prostějov – přehlídka SŠ Scholaris  

8. 11. 2018 soutěž Slavíci z Přerova – SVČ Atlas a BIOS Přerov 

8. 11. 2018 cvičné testování – FCE a CAE  

9. 11. 2018 baletní představení Labutí jezero – Prostějov – pro 

zájemce  

12. 11. 2018 Debatiáda – Prostějov  
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13. 11. 2018 knihovnická lekce – tercie  

14. 11. 2018 Burza škol – Přerov – přehlídka SŠ Scholaris 

14. 11. 2018 beseda Darování krve – zájemci z řad plnoletých žáků 

15. 11. 2018 Příběhy bezpráví – 4. ročník, oktáva 

15. –  20. 11. 2018 testování ČŠI – septima, 3. ročník 

16. 11. 2018 Den studentstva – prostory GKJ 

16. 11. 2018 Středoškolská volejbalová liga – hala Kojetín  

20. 11. 2018 okresní kolo volejbalu dívek – Hranice  

21. 11. 2018 školní kolo Dějepisné olympiády NG – pro tercii a kvartu 

21. 11. 2018 Turnaj ve volejbale SŠ chlapců – Přerov, Městská hala  

21. 11. 2018 exkurze Anthropos Brno – 3. ročník, septima 

23. 11. 2018 okresní kolo Pišqworek – Přerov  

29. 11. 2018 okresní kolo Volejbalového turnaje SŠ – Olomouc Hejčín  

30. 11. 2018 charitativní akce Vánoční hvězda 

1. 12. 2018 Den otevřených dveří 

1. 12. 2018 Turnaj v přehazované NG GKJ  

5. 12. 2018 exkurze – LF UP Olomouc – 3. ročník, septima 

5. 12. 2018 školní kolo Olympiády v českém jazyce  

6. 12. 2018 školní mikulášská oslava 

7. 12. 2018 Zimní srdíčkový den 

7. – 9. 12. 2018 Debatní turnaj – Šumperk  

10. 12. 2018 školní kolo Zeměpisné olympiády kat. D 

10. 12. 2018 okresní kolo ve florbalu dívek – OA Přerov  

10. – 11. 12. 2018 školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce 

11. 12. 2018 okresní kolo Matematické olympiády kat. A – Přerov  

12. 12. 2018 seminář Soft skills – Brno  

13. 12. 2018 školní kolo Zeměpisné olympiády kat. A 

13. 12. 2018 předvánoční vystoupení pro seniory CSS Kojetín 

17. 12. 2018 školní kolo Zeměpisné olympiády kat. C 

17. 12. 2018 školní kolo Konverzační soutěže v němčině 

18. 12. 2018 fakultní kolo Překladatelské soutěže – AJ, NJ, RJ, ŠJ 

18. 12. 2018 místní kolo florbalu SŠ – Šířava Přerov  

21. 12. 2018 předvánoční projektový den 

4. 1. 2019 divadelní představení Homevideo – Prostějov – 1. ročník  

a kvinta 

8. 1. 2019 televizní soutěž Bludiště – Ostrava – kvarta  

9. 1. 2019 divadelní představení Stříhali dohola Josefa Kainara – 

Prostějov – 3. ročník, septima 

15. 1. 2019 krajské kolo Matematické olympiády kat. A – Olomouc  

16. 1. 2019 okresní kolo Dějepisné olympiády – Přerov, SVČ Atlas  

16. 1. 2019 přednáška Matematika je jazykem přírodních věd – pro 

zájemce  

21. 1. 2019 exkurze – PřF UP Olomouc – 2. ročník, sexta 

21. 1. 2019 školní kolo Matematické olympiády Z9  

26. 1. 2019 Den otevřených dveří 

28. 1. 2019 okresní kolo Olympiády v českém jazyce kat. I. – Přerov  

29. 1. 2019  okresní kolo Olympiády v českém jazyce kat. II.  – Přerov 

29. 1. 2019 okresní kolo Matematické olympiády kat. C – Přerov  

29. 1. 2019 soutěž Roboti FSI – Brno  
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6. 2. 2019 beseda o VŠ – pro maturující ročníky 

6. 2. 2019 workshop Veletržní a prezentační dovednosti – Praha  

6. 2. 2019 okresní kolo Konverzace v angličtině – kat. I. – Přerov  

7. 2. 2019 školní kolo Chemické olympiády – kategorie D 

8. 2. 2019 okresní kolo konverzační soutěže v němčině – Přerov  

8. – 10. 2. 2019 Debatní turnaj – Praha  

11. – 15. 2. 2019 školní kola Biologické olympiády 

13. 2. 2019 okresní kolo konverzační soutěže v angličtině – kat. II. – 

Přerov  

14. 2. 2019 divadelní představení Naše třída Prostějov – 1., 4. ročník  

a oktáva 

14. 2. 2019 lyžařský zájezd – Čenkovice  

15. 2. 2019 okresní kolo Zeměpisné olympiády – Přerov  

25. 2. 2019 školní kolo Konverzační soutěže v ruštině 

25. 2. – 1. 3. 2019 LVK Kunčice – sekunda  

27. 2. 2019 divadelní představení Nejlepší kniha o fake news – 

Prostějov – 2. ročník, sexta 

1. – 3. 3. 2019 Debatní liga – Opava  

4. 3. 2019 program Drogy, kriminalita a my – Olomouc – septima, 3. 

ročník 

5. 3. 2019 krajské kolo Konverzační soutěže v ruštině – Mohelnice  

5. 3. 2019 okresní kolo Chemické olympiády – kategorie D – Přerov 

7. 3. 2019 krajské kolo Konverzační soutěže v angličtině – Olomouc  

8. 3. 2019 Recitační soutěž – Přerov  

12. 3. 2019 divadelní představení Trapas nepřežiju – Prostějov – pro 

primu a sekundu  

13. 3. 2019 workshop Soft skills – Brno  

19. 3. 2019 republiková kvalifikace ve volejbale hochů – Nový Jičín  

20. 3. 2019 krajské kolo Zeměpisné olympiády kat. C – Prostějov   

22. 3. 2019 Matematický klokan 

25. 3. 2019 krajské kolo Astronomické olympiády –on-line  

26. 3. 2019 Tonda obal na cestách – prima, sekunda, 1. a  2. ročník  

29. 3. 2019 krajské kolo Biologické olympiády kat. A – Přerov  

29. – 31. 3. 2019 Debatní liga – Nymburk  

2. – 3. 4. 2019 republikové finále AŠSK  SŠ ve volejbale – Jindřichův 

Hradec  

3. – 4. 4. 2019 veletrh a soutěž JA studentská firma roku – Praha  

4. 4. 2019 krajské kolo soutěže ARS POETICA – Mohelnice 

4. 4. 2019 krajské kolo Olympiády v českém jazyce – Olomouc  

5. 4. 2019 krajské kolo Matematické olympiády kat. C – Olomouc  

8. 4. 2019 celostátní kolo Konverzační soutěže z ruštiny – Praha  

9. 4. 2019 okresní kolo Matematické olympiády Z6 – Z8 – Přerov  

9. – 11. 4. 2019 školní sběr papíru 

10. 4. 2019 okresní kolo Biologické olympiády – Přerov  

11. 4. 2019 beseda Tvůj život, tvá volba – kvinta, 1. ročník 

16. 4. 2019 interaktivní lekce Předsudky a stereotypy – kvarta  

24. 4. 2019 exkurze Chropyňský les – 1. ročník, kvinta 

25. 4. 2019 finále kategorie SIR – JA studentská firma roku – Praha  

29. 4. 2019 krajské kolo Fyzikální olympiády – Olomouc  
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9. 5. 2019 celokojetínská soutěž Zlatý list  

13. 5. 2019 exkurze k Okresnímu soudu Přerov – sexta  

15. 5. 2019 divadelní představení Deburau  Prostějov – 2. a 3. ročník, 

sexta a septima 

16. 5. 2019 finále soutěže JA studentská firma roku – Praha  

16. 5. 2019 exkurze – Olomouc – filmové představení – tercie 

16. 5. 2019 náborový turnaj v národní házené – Chropyně – prima  

17. 5. 2019 semifinále soutěže Naší přírodou – Přerov  

17. 5. 2019 náborový turnaj v národní házené – Chropyně – sekunda, 

tercie, kvarta 

21. 5. 2019 exkurze VIDA Brno – 1. ročník, tercie 

23. 5. 2019 beseda Mezi námi děvčaty – prima  

23. 5. 2019 beseda Na startu mužnosti – prima  

24. 5. 2019 Den dětí – hřiště GKJ 

28. – 31. 5. 2019 sportovní kurz Baldovec – 3. ročník, septima  

30. 5. 2019 exkurze – Planetárium Brno – kvinta   

30. 5. 2019 exkurze – Kopřivnice, Štramberk – prima  

3. 6. 2019 interaktivní lekce s Městskou policií Kojetín – prima, 

sekunda 

3. 6. 2019 divadelní představení Cesta – kino Oko Němčice nad 

Hanou – tercie, kvarta  

3. – 7. 6. 2019 cyklistický kurz – Cyklostezka Bečva  

4. 6. 2019 exkurze Lesní pedagogika Valšovice – prima, sekunda 

5. 6. 2019 Malá chemická olympiáda – Přerov  

6. 6. 2019 exkurze Kovozoo Staré Město – sekunda  

7. 6. 2019 interaktivní lekce s Městkou policií Kojetín – tercie, kvarta 

10. 6. 2019 exkurze – Okresní soud Přerov – 2. ročník 

10. 6. 2019 Mediální gramotnost – interaktivní lekce – 3. ročník, 

septima 

10. 6. 2019 exkurze – Jihomoravské inovační centrum Brno – pro 

vítěze školních firem 

11. 6. 2019 ekologická exkurze – Voda pro Žebračku Přerov – tercie  

11. 6. 2019 exkurze – Zámecká knihovna Kroměříž – 1. ročník, kvinta 

12. 6. 2019 exkurze – Ostrava –Dolní oblast Vítkovice – tercie  

12. 6. 2019 exkurze – Botanická zahrada Olomouc – 2. ročník  

13. 6. 2019 exkurze – Hranický kras – kvarta  

14. 6. 2019 exkurze Historická Olomouc + paintball – sexta  

14. 6. 2019 závody dračích lodí – Loděnice Kojetín – NG  

17. 6. 2019 exkurze – Hvězdárna Prostějov – sekunda  

18. 6. 2019 celostátní kolo soutěže Eurorebus – Praha  

21. 6. 2019 Turnaj v ringu o putovního Jaryna – Kojetín  

 

 

 

4. STUDIJNÍ VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ABSENCE 

1. pololetí 

NG 

Třída Prospěch Pořadí Třída Absence Pořadí 
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prima 1,293 2. prima 42,867 3. 

sekunda 1,463 3. sekunda 40,267 2. 

tercie 1,208 1. tercie 48,531 4. 

kvarta 1,561 4. kvarta 39,714 1. 

VG 

Třída Prospěch Pořadí Třída Absence Pořadí 

1. 1,556 1. 1. 48,389 2. 

2. 1,713 4. 2. 63,941 3. 

3. 1,955 6. 3. 95,682 8. 

4. 2,351 8. 4. 78,429 5. 

kvinta 1,908 5. kvinta 44,750 1. 

sexta 1,661 3. sexta 85,846 6. 

septima 1,647 2. septima 76,292 4. 

oktáva 2,323 7. oktáva 86,929 7. 

 

2. pololetí 

NG 

Třída Prospěch Pořadí Třída Absence Pořadí 

prima 1,305 2. prima 57,600 2. 

sekunda 1,539 3. sekunda 47,100 1. 

tercie 1,271 1. tercie 65,094 3. 

kvarta 1,556 4. kvarta 71,714 4. 

VG 

Třída Prospěch Pořadí Třída Absence Pořadí 

1. 1,550 1. 1. 92,882 5. 

2. 1,755 4. 2. 78,059 4. 

3. 2,033 6. 3. 101,909 7. 

4. 2,077 7. 4. 44,357 1. 

kvinta 1,913 5. kvinta 65,125 3. 

sexta 1,673 2. sexta 98,346 6. 

septima 1,698 3. septima 113,292 8. 

oktáva 2,195 8. oktáva 60,71 2. 

 

5. MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Kalendář maturitní zkoušky – jarní zkušební období: 

Maturitní komise   

oktáva: 

předseda: Mgr. Kateřina Kutálková, AG Kroměříž 

místopředseda: Mgr. Monika Štefková 

třídní učitel: Mgr. Radana Nosková 

státní maturitní komisař: Mgr. Vít Kožuch, Střední škola gastronomie a služeb, Přerov 

 

4. ročník: 

předseda: Mgr. Jana Dosedělová, RG a ZŠ Prostějov 

místopředseda: Mgr. Eva Mlčochová   

třídní učitel: Mgr. Petra Pavlíčková   

státní maturitní komisař: Mgr. Vít Kožuch, Střední škola gastronomie a služeb, Přerov. 
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Učitelé GKJ – předsedové maturitních komisí na jiných gymnáziích:  

Mgr. Jana Rotreklová – Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova,  

Mgr. Karel Kozmík – Arcibiskupské gymnázium Kroměříž. 

Učitelé GKJ – státní maturitní komisaři:  

Mgr. Dagmar Juřenová – SMK v Střední škole řezbářské v Tovačově. 

6. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Vektor 4 

Testování probíhalo pouze v on-line variantě. Organizovala jej společnost SCIO. Testování se účastnili 

žáci oktávy a 4. ročníku. 

Škola měla k dispozici: 

 test z českého jazyka, 

 test z matematiky, 

 test z obecných studijních předpokladů, 

 test z německého jazyka SCATE, 

 test z anglického jazyka SCATE (Scio Computer Adaptive Test of English) . 
  

Testování ČŠI 

Testování proběhlo v listopadu v on-line variantě. Organizovala jej společnost SCIO. Testování se 

zúčastnili žáci 3. ročníku a septimy. 

7. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2019 – 2020 

Pro školní rok 2019/20 bude gymnázium otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru (7941K81) a 

jednu třídu čtyřletého studijního oboru (7941K41). 

Přijímací řízení proběhlo v dubnu (pro NG) a v dubnu a v květnu (pro VG) formou písemných testů 

CERMAT. Pro zájemce o studium probíhaly přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, a to jak 

z českého jazyka, tak matematiky. 

Třídní učitelé budoucích ročníků: 

prima – Mgr. Monika Štefková 

1. ročník – Mgr. Jaromír Růžička. 

 

8. SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

Český jazyk a literatura 

Olympiáda v českém jazyce 

Školní kolo: 

Olympiády v českém jazyce se v letošním školním kole zúčastnilo 26 žáků, 7 na nižším a 19 na vyšším 

gymnáziu.  

Kategorie I. (NG):  

1. místo Anna Hrušáková 

2. místo Šimon Novotný 

3. místo David Duchoň a Nina Pešová (všichni z kvarty) 

Kategorii II. (VG):  

1. místo Martin Flídr (sexta) 

2. místo Filip Hlavinka (kvinta) 

3. místo Josef Kusák (septima). 

Okresní kolo: 
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Okresního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 40 žáků ZŠ a NG celého okresu Přerov. Naši 

školu reprezentovali Šimon Novotný a Anna Hrušáková, oba z kvarty. Šimon Novotný obsadil 

10. místo a Anna Hrušáková v silné konkurenci obsadila 1. místo a bude naši školu reprezentovat 

v krajském kole.  

Okresní kolo OČJ II. kategorie se uskutečnilo v SVČ ATLAS a BIOS Přerov. Naši školu zastupovali 

tři žáci: Josef Kusák ze septimy, Filip Hlavinka z kvinty a Martin Flídr ze sexty. Ve vyměřeném čase 

od 9:00 do 12:00 plnili zadané úkoly ze slohu a gramatiky. Nakonec Josef Kusák obsadil výborné 4. 

místo, Martin Flídr 6. místo a Filip 16. místo. 

Krajské kolo: 

Krajského kola olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 15 žáků ZŠ a NG celého kraje. Naši školu 

reprezentovala Anna Hrušáková z kvarty. V mluvnické části získala nejvyšší počet bodů, stejně jako 

vítězka, v části slohové byl bodový zisk slabší, což ji odsunulo na 8. místo v celém kraji.  

 

Recitační soutěž 

Okresní kolo: 

Okresního kola recitační soutěže se zúčastnila řada žáků ZŠ a NG celého okresu Přerov. Naši školu 

reprezentovaly Martina Gardavská z tercie a Dorota Martina Bašková z kvarty. Přestože se neumístily 

mezi třemi nejlepšími, jejich výkony zaujaly. Dorota Bašková pak se stejnými texty vyhrála okresní 

kolo v Prostějově, kde soutěžila za ZUŠ Němčice n. H. 

 

Tak to vidím já 

Během září a října se mohli žáci 6. – 9.  tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií zúčastnit literární 

soutěže Tak to vidím já, která má mapovat pohled dětí a mládeže na současné problémy spojené 

s asociálním (lhaní,toulání ), disociálním (drogy, záškoláctví, gambling) nebo antisociálním chováním 

(krádeže, šikana, agrese). 

Z naší školy se zúčastnil  Kamil Zalabák, který se pustil do psaní. A nutno říct, že rozhodně nezklamal. 

V silné konkurenci obsadil 6. místo. 

 

Anglický jazyk 

Konverzační soutěž – Olympiáda v anglickém jazyce 

Školní kolo: 

Kategorie I. (prima – sekunda): 

 1. místo Jiří Kotouč (sekunda) 

 2. místo Le Ngoc Han Nguyen (sekunda) 

 3. místo Adam Kopečný (sekunda). 

Kategorie II. (tercie – kvarta): 

1. místo Nina Pešová (kvarta) 

2. místo Anna Hrušáková (kvarta) 

3. místo David Duchoň  (kvarta). 

Kategorie III. (VG): 

1. místo Nicolas Pospíchal  (3. ročník) 

2. místo Lucie Sigmundová (septima) 

3. místo Kristýna Holanová (3. ročník). 

 
Okresní kolo: 

V kategorii I. byl Jiří Kotouč výborný a doslova si „vymluvil“ 1. místo. Jirka s nadhledem zvládnul 

společnou gramatickou i poslechovou část testu a i poslední, konverzační. 

V kategorii II. pro tercie a kvarty gymnázií proběhly dvě části soutěže, nejprve poslech s gramatickým 

testem a následoval pohovor na vybrané téma s komisí. Anna Hrušáková obsadila 4. místo. 
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V kategorii III. obsadila Lucie Sigmundová 3. místo. 

Krajské kolo:  

Po úspěšném obsazení třetí příčky anglické konverzační soutěže v okresním kole se Lucii Sigmundové 

podařilo postoupit do kola krajského. To se konalo  na gymnáziu  v Hejčíně v Olomouci.  Soutěž se 

skládala z písemného testu včetně poslechu a ústního pohovoru  s komisí i s rodilým mluvčím. Ačkoliv 

Lucie odvedla vynikající výkon, do kola celostátního nepostoupila, ale velmi důstojně reprezentovala 

naši školu.  

 

Překladatelská soutěž pro středoškoláky 

Školní kolo: 

V anglickém jazyce bylo úkolem studentů přeložit během 100 minut 2 texty. Jeden publicistický o 

univerzálním základním příjmu, který by teoreticky mohl být otisknut v časopise Respekt, a jeden 

odborný, o stresovém hormonu kortizolu, který by mohl být publikován v odborném časopise 

Neurologie.  

1. místo Tomáš Stav (oktáva) 

2. místo Martin Flídr (sexta) 

3. místo Filip Indrák (oktáva) 

4. místo Petr Langr (oktáva) 

5. místo Václav Indrák (4. ročník). 

Do krajského univerzitního kola postoupili první tři, na prvních místech se zde neumístili. 

 

Německý jazyk 

Konverzační soutěž v německém jazyce 

Školní kolo: 

Konverzační soutěž se skládala ze dvou částí, mluvené a poslechové. Mluvená část byla zaměřena na 

popis obrázků a na vyjádření se k různým konfliktním situacím. Cílem konverzační soutěže bylo zjistit, 

zda umí žák spontánně  reagovat na neočekávanou otázku či situaci. Charakter soutěže byl 

komunikativní.  

Kategorie III.A 

1. místo Lucie Sigmundová (septima) 

2. místo Lucie konvičná (sexta) 

3. místo Michaela Coufalová (sexta). 

Kategorie II.A 

 1. místo Anna Hrušáková (kvarta) 

Okresní kolo – Přerov: 

Soutěž se skládala ze dvou částí – poslechu a konverzace na dané téma. Výsledky soutěže: 

Lucie Konvičná obsadila 7. místo a Lucie Sigmundová 8. místo. 

 

Překladatelská soutěž 

Školní kolo: 

Úkol: přeložit umělecký a odborný text. 

Toto jsou výsledky: 

1. místo Anna Šimková (3. ročník) 

2. místo Gabriela Konšelová  (4. ročník) 

3. místo Kristýna Holanová (3. ročník) 

4. místo Aneta Kebísková (4. ročník). 

Všichni postoupili do univerzitního kola v Olomouci. 

Krajské univerzitní kolo: 
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Fakultní kolo překladatelské soutěže proběhlo na Křížkovského ulici 10 (v nově rekonstruovaném 

objektu Filozofické fakulty UP) 

 angličtina - 9:00-11:00 

 ruština a španělština - 11:30-13:30 

 němčina a francouzština - 14:00-16:00 

Výsledky byly výborné. Gabriela Konšelová získala Čestné uznání poroty. 

 

Španělský jazyk 

Překladatelská soutěž 

Krajské univerzitní kolo: 

Martin Flídr (sexta) byl v tomto kole velmi úspěšný a odvezl si z Olomouce Čestné uznání poroty za 

své španělské překlady uměleckého a odborného textu. 
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Úspěšní překladatelé 

 
Ruský jazyk 

Konverzační soutěž v ruském jazyce 

Školní kolo – kategorie ZŠ: 

1. místo David Duchoň (kvarta)  

2. místo Kamil Zalabák (kvarta) 

3. místo Šimon Novotný (kvarta). 

Školní kolo – kategorie SŠ I: 

1. místo Zuzana Žatecká (3. ročník). 

Školní kolo – kategorie SŠ II: 

1. místo Petra Zdráhalová (4. ročník). 
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Vítězové jednotlivých kategorií 

 

Krajské kolo – Mohelnice: 

Krajského kola se zúčastnily obě vítězky vyšší kategorie. Zuzana Žatecká byla výborná, obsadila 

1. místo a postoupila do celostátního kola v Praze. Petra obsadila ve velmi silné konkurenci výborné 

6. místo. 
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Celostátní kolo – Praha: 

Zuzka obstála na výbornou a dovezla si letos z Prahy 3. místo v republice. V porotě zasedli učitelé 

UK Praha a MU Brno včetně rodilých mluvčích, předsedkyní poroty kategorie SŠ I byla 

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., proděkanka PF MU. Soutěžili zástupci všech 14 krajů 

ČR. Celostátní kolo proběhlo v Ruském centru vědy a kultury v Praze Na Zátorce. Ceny předávali 

zástupci NIDV a RSVK. Více: http://rsvk.cz/blog/2019/04/09/finalnyj-tur-vsecheshskoj-olimpiady-po-

russkomu-yazyku-proshel-v-rtsnk-v-prage/ 

http://rsvk.cz/blog/2019/04/09/finalnyj-tur-vsecheshskoj-olimpiady-po-russkomu-yazyku-proshel-v-rtsnk-v-prage/
http://rsvk.cz/blog/2019/04/09/finalnyj-tur-vsecheshskoj-olimpiady-po-russkomu-yazyku-proshel-v-rtsnk-v-prage/


Ročenka Gymnázia v Kojetíně                                                                                                            strana: 23 

 
 

 
V ruském centru v Praze 

 

Mezinárodní olympiáda – Moskva  

Zuzana Žatecká začala už v září 2018 soutěžit v XVI. ročníku mezinárodní olympiády v ruském 

jazyce. Olympiádu, která je určena zahraničním studentům, organizuje Puškinův institut ruského 

jazyka v Moskvě. V září proběhlo kvalifikační kolo, 20. října ve 23.59 moskevského času se uzavřelo 

semifinále. Zuzka prokázala svůj velký talent, vůli a pracovitost, protože v obou kolech uspěla a 
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Puškinův institut ji pozval do Moskvy do finálního kola. Byla jednou ze tří studentek, které za Českou 

republiku mohly odcestovat, protože splnily předepsaný počet bodů.               

V letošním roce se na portále «Образование на русском» zaregistrovalo 1640 žáků, do finále 

postoupilo 140 žáků z 39 zemí Evropy, Asie, Severní a Jižní Ameriky. I když nakonec Zuzka 

z časových a jiných důvodů neodletěla, byla mezi nimi.    

 

Překladatelská soutěž pro středoškoláky 

Školní kolo: 

Úkol: přeložit část povídky současné ruské spisovatelky Anny Matvejevové a turistický leták lákající 

k cestě do Polska. Toto jsou výsledky: 

1. místo Filip Novotný (septima) 

2. místo Zuzana Žatecká (3. ročník) 

3. místo Martin Zdráhal (sexta) 

4. místo Petra Zdráhalová (4. ročník). 

Všichni postoupili do univerzitního kola, které se konalo na Filozofické fakultě UP v Olomouci.  

 

 
Možná to budou překladatelé… 

 

Krajské univerzitní kolo: 

Škola slavila opět velký úspěch, stejně jako v loňském roce. 

Filip Novotný celou kategorii RJ vyhrál a obsadil 1. místo. Martin Zdráhal si odvezl od poroty Čestné 

uznání. Kromě znalosti ruštiny museli všichni prokázat také dobrou znalost a bohatost slovní zásoby 

českého jazyka. 

 

ARS POETICA – Puškinův památník 
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53. ročník této recitační, hudební a dramatické soutěže proběhl na OA v Mohelnici. Připravené písně, 

poezii, prózu ruských autorů, pohádky, recitační a pěvecká pásma předváděli před porotou žáci a 

studenti základních a středních škol Olomouckého a Zlínského kraje.  

Michaela Zavřelová (septima) obsadila v této krajské přehlídce 2. místo. Soutěže se účastnila 

v kategorii mluveného projevu. 

 
 

Dějepis 

 

Dějepisná olympiáda pro nižší gymnázium (tercii a kvartu) 

Školní kolo: 

Téma letošního ročníku: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb cesty jako tepny civilizace“. 

1. místo Roman Chylík (tercie) 

2. místo Šimon Novotný (kvarta) 

3. místo  David Duchoň (kvarta) 

4. místo Anna Hrušáková (kvarta) 

5. místo Hana Černocká (tercie).  

Krajské kolo: 

Do krajského kola byli pozváni první tři postupující. Všichni tři se stali úspěšnými řešiteli s možností 

postupu do krajského kola. O postupu se rozhoduje vždy až po sčítání v ostatních okresech 

Olomouckého kraje. Jejich umístění: 

7. místo  David Duchoň 

10. místo  Šimon Novotný 

11. místo  Roman Chylík. 

Z přerovského okresu nakonec smělo postoupit do krajského kola pouze prvních šest účastníků. 

 

Sto let Československa  
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Tuto dlouhodobou soutěž pro žáky celého gymnázia (třídní kolektivy i jednotlivce) přichystala komise 

dějepisu. Využila k tomu oslavu stého výročí státu. Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhlo 

16. listopadu.  Cílem soutěže bylo zapojení a soudržnost třídních kolektivů a připomenutí si naší 

historie a významných osobností zábavnou formou. 

Výsledky: 

vítězná třída – tercie 

vítězný jednotlivec – Lucie Sigmundová. 

 

 
 

Základy společenských věd 

JA studentská firma roku 

Finále soutěže – Praha – Harfa: 

Studenti naší školy dosáhli úspěchu na 24. ročníku soutěžního veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA 

ROKU.  

Šest žáků septimy a 2. ročníku pod vedením ředitele firmy Jakuba Okruhlici založilo studentskou 

firmu eWa Collector, která se zabývala vývojem a výrobou sběrače dešťové vody. Soutěžního 

veletržního klání se zúčastnilo celkem 43 studentských firem z celé ČR a porota složená z osobností 

podnikatelské a finanční sféry vyhodnocovala několik soutěžních kategorií.  

Představitelé firmy eWa Collector byli celkem čtyřikrát pozvání na veletržní pódium, aby převzali 

následující ocenění: 

2. místo v kategorii Nejlepší inovace 

2. místo v kategorii Studentská aplikace 

3. místo v kategorii E-shop 

3. místo v kategorii Cena Tomáš Bati – Vystavovatel. 
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Finále kategorie SIR – Praha: 

Kategorie SIR studentská firma roku byla konána mimo veletrh studentských firem. Jednalo se o 

prezentaci produktu s dopadem na sociální oblast. Zúčastnilo se celkem osm firem a firma eWa 

Collector obsadila krásné 3. místo. 

Finále soutěže – anglická verze: 

Firma eWa Collector byla jako úspěšná firma pozvána na finále soutěže JA – firma roku. Utkalo se 

celkem 9 nejlepších firem z celé republiky. Soutěž probíhala v anglickém jazyce. Studenti podali velice 

dobrý výkon a byli hodnoceni kladně. Vyhlašovalo se jen první místo. Soutěž probíhala v Praze v – 

Univerzity New York of Prague. 

 

 
 

Matematika 

Matematický klokan 

Školní kolo: 

Soutěžilo 55 studentů ve čtyřech kategoriích. Soutěž dopadla v jednotlivých kategoriích takto: 

Kategorie Benjamín 

1. místo Adam Kopečný   

2. místo Sára Kurowská   

3. místo Veronika Kocmanová  (všichni ze sekundy).  

Kategorie Kadet 

1. místo Roman Chylík    

2. místo Tereza Králová   

3. místo Lenka Velešíková (všichni z tercie).   
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Kategorie Junior 

1. místo Tomáš Flídr (kvinta)    

2. místo Tadeáš Beránek (1. ročník)   

3. místo Filip Hlavinka  (kvinta).   

Kategorie Student 

1. místo Václav Indrák (4. ročník) 

2. místo Radovan Mládek (4. ročník)  

3. místo Josef Kusák (septima). 

Okresní kolo: 

V okrese Přerov se naši studenti umístili na předních místech: 

Kategorie Benjamín (1406 řešitelů) 

10. místo Adam Kopečný   

Kategorie Junior (317 řešitelů) 

2. místo Tomáš Flídr    

Kategorie Student (111 řešitelů) 

1. místo Václav Indrák    

4. místo Radovan Mládek   

Krajské kolo: 

Kategorie Junior  

2. místo Tomáš Flídr  

Kategorie Student  

3. místo Václav Indrák .   

 

Matematická olympiáda – kategorie Z6 – Z8 

Okresní kola: 

V kategorii Z6 naši školu reprezentovali žákyně primy Gefingová Eliška, Soukupová Viktorie a 

Míšová Anežka, v kategorii Z7 Adam Kopečný ze sekundy a v kategorii Z8 žákyně tercie  Lea 

Hönigová, Tereza Králová a Švarcová Tereza. Žáci řešili celkem tři příklady, na vypracování měli dvě 

hodiny. 

  

Matematická olympiáda – kategorie Z9 

Školní kolo: 

1. místo Anna Hrušáková  

2. místo Nina Pešová 

3. místo Veronika Kopřivová (všechny z tercie) 

 

Matematická olympiáda – kategorie A 

Školní kolo: 

Ze školního kola do okresního kola postoupili studenti  septimy Ondřej Galeta  a Jakub Okruhlica a 

rovněž student kvinty Tomáš Flídr. 

Okresní kolo: 

Soutěže se zúčastnili 3 naši studenti. Mezi nimi i žák kvinty Tomáš Flídr, který chtěl vyzkoušet o dva 

stupně vyšší kategorii, než do které patří. V konkurenci starších studentů se vůbec neztratil a jako 

úspěšný řešitel postoupil ze 4. místa do krajského kola v Olomouci. 

Krajské kolo: 

Zde se Tomovo nadání i píle projevily naplno, když jako nejmladší obsadil 1. místo v silné konkurenci 

a jako úspěšný řešitel postoupil do ústředního kola v Praze. 

Ústřední kolo: 

Tomáš Flídr se stal úspěšným řešitelem. 
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Matematická olympiáda – kategorie C 

Okresní kolo: 

Ze školního kola MO  kategorie C do okresního kola postoupil student kvinty Tomáš Flídr. Ze všech 

škol se tohoto kola v každé kategorii zúčastnilo přibližně 20 studentů, kteří na vyřešení tří příkladů 

měli celkem 4 hodiny. Z každého příkladu mohli získat 6 bodů. Aby se student stal úspěšným 

řešitelem, musel získat 10 bodů. Tomáš Flídr odevzdal olympiádu za dvě hodiny. Získal plný počet 

bodů a umístil se tak na děleném 1. místě a postoupil do krajského kola. 

Krajské kolo: 

Do krajského kola MO kategorie C postoupil s plným počtem bodů žák kvinty Tomáš Flídr a opět se 

neztratil – umístil se na krásném 2. místě. 

 

Pišqworky 

Školní kolo: 

Padesát osm soutěžících bylo rozděleno do dvou skupin, kdy z každé deset nejlepších postoupilo do 

druhého kola. Po dvou hodinách jsme znali vítěze i všechny postupující do oblastního kola. 

1. místo Daniel Poláček 

2. místo Adéla Čížkovská 

3. – 4. místo Jana Omámiková a Kamil Zalabák 

5. místo Michaela Vosičková 

Náhradníci – Eva Formánková a Jakub Otáhal. 

Okresní kolo: 

Okresní kolo se uskutečnilo v Přerově na GJB a SPgŠ. Název týmu: XOXO, tvořili ho Daniel Poláček, 

Jakub Otáhal, Kamil Zalabák, Michaela Vosičková, Adéla Čížkovská a jako náhradník Monika 

Kopřivová. Okresního kola se zúčastnilo celkem 20 týmů, které byly losováním rozděleny do 4 skupin. 

Náš tým vyhrál skupinu, ale v semifinále prohrál těsně zápas. I tak studenti vzorně reprezentovali naši 

školu.  

            
Roboti FSI 2019 

Tým naší školy postoupil z kvalifikačního kola, kterého se zúčastnilo celkem 22 tří až čtyřčlenných 

týmů z 3. a 4. ročníků SŠ. Finálová část proběhla FSI VUT Brno. Do finále postoupilo 12 týmů. 

Úkolem bylo navrhnout, postavit a naprogramovat autonomní závodní vozidlo z lega. V náročné 

konkurenci si náš tým ve složení Ondřej Galeta, Jakub Okruhlica, Filip Novotný (všichni ze septimy) a 

Eduard Bleša (ze 4. ročníku) vedl velmi dobře a skončil celkově na 2. místě za vítězným týmem 

z gymnázia Lesní čtvrť ze Zlína. Přitom pouze těmto dvěma týmům se podařilo naprogramovat vozidlo 

tak, aby projelo náročnou trasu až do cíle. Sponzorem soutěže byla firma Garrett, která dodala 

hodnotné ceny. Soutěž byla časově velmi náročná. 

 

Chemie 

Chemická olympiáda – kat. D 

Školní kolo: 

Školního kola chemické olympiády kategorie D se zúčastnili Anna Hrušáková, Nina Pešová, Adéla 

Buráňová, David Duchoň a Šimon Novotný z kvarty. Během listopadu, prosince a ledna vypracovávali 

v rámci přípravy tzv. Domácí - teoretickou část, ve škole pak test školního kola a praktická cvičení ve 

školních laboratořích. Tentokrát byly tématem olympiády plyny. 

1. místo Anna Hrušáková – postoupila do okresního kola 

2. místo Nina Pešová  

3. místo Adéla Buráňová  

4. místo David Duchoň 
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5. místo Šimon Novotný. 

Okresní kolo: 

Okresního kola na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově se zúčastnila pouze Anna Hrušáková z kvarty. 

Musela zdolat test a praktická cvičení ve školních laboratořích. Tématem olympiády byly opět jako ve 

školním kole plyny. 

Anna zvládla okresní kolo a stala se úspěšnou řešitelkou. 

 

Malá chemická olympiáda 

Do okresního kola Malé chemické olympiády postoupil po splnění školního kola Roman Chylík, Matěj 

Okruhlica a Martin Nosek. Olympiáda se skládala z práce teoretické – splnění testu znalostí s tématy: 

Částicové složení látek, Kyselost a zásaditost roztoků, Dvouprvkové sloučeniny, Výpočty 

z chemických rovnic a práce s odborným chemickým textem. Roman se umístil na 4. místě a zbývající 

dva se stali úspěšnými řešiteli. 

 

 

Biologie 

Zlatý list 

Městské kolo: 

V květnu DDM Kojetín uspořádal soutěž Zlatý list. Žáci GKJ utvořili 5 družstev. Soupeři byli žáci ze 

ZŠ Tovačov a ZŠ Kojetín. Družstvu kvarty se podařilo zvítězit a postoupit tak do krajského kola. 

Krajské kolo: 

V Rozáriu v Olomouci se každoročně konalo krajské kolo soutěže Zlatý list. Z naší školy se do tohoto 

kola letos probojovalo jedno družstvo z vyšší kategorie (žáci kvarty).  

Po příchodu byli rozděleni do trojic, obdrželi soutěží kartu a obcházeli jednotlivá stanoviště, kde je 

čekaly otázky z přírodních věd, jako je botanika, zoologie, geologie aj. 

 

Biologická olympiáda – kategorie A, B 

 

Školní kolo – kategorie A, B: 

Školního kola se zúčastnilo přes 20 studentů. Soutěž byla rozdělena na 3 části. Písemný test, poznávací 

test a laboratorní práce. Studenti umístění na 1. a 2. místě postoupili do okresního kola. 

Kategorie B: 

1. místo Tereza Kulhánková 
2. místo Filip Hlavinka 
3. místo Nicol Dřímalová 
Kategorie A: 

1. místo Václav Indrák 

2. místo Josef Kusák. 

 

Krajské kolo – kat. A: 

Do krajského kola Biologické olympiády kategorie A postoupil Václav Indrák ze 4. ročníku. 

Olympiáda se skládala z části praktické – mikroskopování v laboratořích biologické stanice v Přerově, 

dále z poznávání 15 druhů organismů z rostlinné říše a hub a 15 z říše živočišné a nakonec z práce 

teoretické – splnění testu znalostí. Václav se stal úspěšným řešitelem biologické olympiády. 

 

Biologická olympiáda – ml. kategorie  

Okresní kolo: 

Proběhlo v centru volného času ATLAS  a BIOS v Přerově u Laguny. Gymnázium Kojetín 

reprezentovali dva žáci, a to Lenka Kusáková a Adam Kopečný ze sekundy.  
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Lenka Kusáková se umístila na 6. místě a Adam Kopečný na místě 11. místě. Ze soutěže si oba odnesli 

cenné zkušenosti do příštích let. 

 

Naší přírodou – Přerov  

Mladší kategorie: 

Opět se soutěžilo ve čtyřech společenstvech – les, voda, pole, louky a pastviny a lidská sídla. V mladší 

kategorii naše gymnázium reprezentovali žáci sekundy Vojtěch Porč, Adam Kopečný, Sára Kurowská 

a Lenka Kusáková. V soutěži byli prvně a tak dvě 1. místa a dvě 2. místa jsou obrovským úspěchem.  

Starší kategorie: 

Ze starší kategorie se této soutěže účastnili už ostřílení soutěžící: Nina Pešová, David Duchoň, Šimon 

Novotný a Adéla Buráňová. Z této čtveřice se na 1. místě umístili ve svojí kategorii Nina Pešová a 

David Duchoň. Ostatní dva soutěžící obsadili 2. místa. 

Krajské kolo: 

Finalisté si vysloužili účast v krajském kole této soutěže, kterou ve svojí kategorii vyhrála Nina Pešová 

s Davidem Duchoněm. Zároveň měli všichni finalisté možnost se zúčastnit přírodopisné exkurze na 

Pulčiny.  

 

 

Fyzika 

Fyzikální olympiáda – kategorie C, B 

Krajské kolo – Olomouc:  

Do krajského kola Fyzikální olympiády se letos probojovali tři žáci. Z kategorie D to byl Tomáš Flídr 

z kvinty a Tadeáš Beránek z 1. ročníku. V kategorii B nás reprezentoval Ondřej Galeta ze septimy.  

Výsledky: Tomáš Flídr se umístil na 5. místě, Tadeáš Beránek na 11. místě a Ondřej Galeta na 

7. místě.  

 

Přírodovědný klokan 

Školní kolo: 

Každoročně pořádaná soutěž pro zájemce o přírodovědné předměty. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 

Kadet (tercie a kvarta) a Junior (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník). Umístění bylo následující: 

KADET 

1. místo Roman Chylík 72 b. 

2. místo Šimon Novotný 66 b.  

3. místo Adéla Buráňová 54 b. 

  

JUNIOR 

1. místo Tomáš Flídr 101 b. 

2. místo Vojtěch Lička 70 b. 

3.-4. místo Milan Šebesta 54 b.  

3.-4. místo Tomáš Kříž 54 b.  

Okresní kolo: 

Tomáš Flídr se stal i suverénním vítězem okresního kola. 

 

Astronomická olympiáda 

Jediným účastníkem školního kola AO kategorie C, D byl student 1. ročníku Tadeáš Beránek, který 

postoupil do krajského kola . Krajské kolo proběhlo online.Tadeáš Beránek se umístil na 11. místě.  
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Zeměpis 

Zeměpisná olympiáda – kat. A  

Školní kolo: 

Žáci primy si poprvé vyzkoušeli, jak se zápolí na poli zeměpisu. Tématem bylo heslo Lidstvo sobě 

jako parafráze na známé Národ sobě. Žáci se pomocí souřadnic pohybovali po celém světě a 

seznamovali se s problematikou ekologických katastrof v historii lidstva. S pomocí atlasu hledali 

odpovědi na úkoly k dané problematice.  

1. místo Jakub Coufalík 

2. místo Eliška Gefingová 

3. místo Daniela Orálková. 

První dva postoupili do okresního kola. 

 

Zeměpisná olympiáda – kat. C 

Školní kolo: 

Žáci tercie a kvarty poměřili síly v boji o zeměpisné trofeje ve školním kole. Jejich úkolem v části bez 

atlasu bylo zhodnotit a doplnit informace o evropské migrační krizi a pracovat se slepými mapami. 

V druhé části pracovali s atlasem ČR a vyhledávali požadované informace. 

1. místo  Roman Chylík (tercie) 

2. místo Šimon Novotný (kvarta) 

3. místo Vojtěch Hrušák (tercie). 

První dva postoupili do okresního kola. 

Zeměpisná olympiáda – kat. D 

Školního kola se zúčastnilo 26 studentů VG. Soutěž byla rozdělena na dvě části. Práci s atlasem a bez 

atlasu. Výsledky olympiády byly zveřejněny na Vánoční akademii. Studenti umístění na 1. – 3. místě 

postoupili do okresního kola. 

1. místo – Josef Kusák (septima) 
2. místo – Filip Novotný (septima) 
3. místo – Eduard Bleša (4. ročník). 

 
 

Zeměpisná olympiáda – kat. B 

Školního kola se zúčastnilo 27 žáků sekundy. Skládalo se z části věnované práci s atlasem a z části bez 

použití atlasu. Zeměpisná olympiáda byla zaměřena na regionální geografii. 

Výsledky: 

1. místo Lenka Kusáková 

2. místo Adam Kopečný 

3. místo Adam Navrátil (všichni ze sekundy). 

Okresní kola - Přerov: 

Okresní kolo proběhlo jako vždy ve všech čtyřech kategoriích, žáci zpracovávali test znalostí bez 

atlasu, následovala práce s atlasem a nakonec se potýkali s praktickou částí. 

kategorie A 

Jakub Coufalík – 3. místo 

Eliška Gefingová – 10. místo 

kategorie B 

Lenka Kusáková – 5. místo 

Adam Kopečný – 13. místo 

kategorie C 

Šimon Novotný – 3. místo a po celokrajském součtu postup do krajského kola 

Roman Chylík – 8. místo 
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kategorie D 

Josef Kusák  – 1. místo a postup do krajského kola 

Filip Novotný – 4. místo 

Eduard Bleša – 10. místo. 

 

Krajské kolo Prostějov: 

Šimon Novotný z kvarty postoupil na body z okresního kola a v krajském kole absolvoval obdobné tři 

části soutěže – práci s atlasem, test bez atlasu a praktickou část. Náročnost kola už byla zřejmá a 

Šimon obsadil 12. místo. 

 

Eurorebus 

Celostátní kolo: 

Z krajského kola si vybojovali tři žáci postup do celostátního finále vědomostní soutěže Eurorebus, 

které se konalo na VŠE Praha. Naši reprezentanti se mezi několika stovkami nejlepších žáků 

základních a středních škol České republiky rozhodně neztratili. V kategorii ZŠ 02 se náš tým tercie ve 

složení Roman Chylík, Vojtěch Hrušák a Jiří Štefek umístil na pěkném 37. místě. V soutěži škol České 

republiky se Gymnázium Kojetín umístilo celkově na 33. místě se ziskem 672 500 bodů. Předstihlo tak 

například všechny přerovské základní a střední školy. 

Fotografie z republikového finále i více informací o soutěži najdete na: www.eurorebus.cz 

 

 
 

Hudební výchova 

Slavíci z Přerova 

Okresního kola se v letošním roce zúčastnily: Anna Hrušáková (kvarta), Aneta Šubíková (sekunda), 

Veronika Vyskotová. Zpívalo se před tříčlennou odbornou porotou bez účasti veřejnosti a bez 

hudebního doprovodu, čímž se podmínky pro jednotlivé soutěžící sjednocují a nikdo není zvýhodněn.   

Hodnotící kriteria poroty: 

1. pěvecká kultura a technika – čistota a jistota hlasu, výslovnost - 0 – 5 bodů 
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2. intonace a rytmus - 0 – 5 bodů 

3. výraz – správné užití hudebně výrazových prostředků, působivá interpretace (= interpret ví, o 

čem zpívá) -  0 – 5 bodů 

 

Veronika Vyskotová soutěžila letos poprvé a přesto si vyzpívala stříbrné pásmo v kategorii A2. Ve 

stejné kategorii po zkušenosti z loňska se ve zlatém pásmu a celkově na 3. místě usadila A. Šubíková. 

Anička Hrušáková totiž třetí rok za sebou obsadila v kategorii B2 1. místo. A to s maximálním počtem 

bodů. V této kategorii zpívalo 26 soutěžících. Pro své vystoupení si vybrala muzikálovou melodii 

Somewhere Over The Rainbow.  

 

 
Vítězky  

Tělesná výchova 

Závody dračích lodí  

Dům dětí a mládeže Kojetín ve spolupráci s Městskou Policií a Kanoistikou Kojetín připravil závody 

na dračích lodích. Tyto závody byly vyvrcholením celoroční soutěže Velká cena  DDM Kojetín 

– O putovní pohár ředitelky DDM Kojetín. Závody na dračích lodích na trati 200m byly určeny pro 

žáky základních škol 6. – 9. ročníků a odpovídajících ročníků GKJ. Za umístění v závodě získaly třídní 

kolektivy poslední body do celoroční soutěže a tím i možnost ovlivnit celkové pořadí. Celým dnem 

provázelo soutěžící Rádio Haná a s ním moderátor Lukáš Kobza. Vyhlášení Velké ceny DDM Kojetín 

– O putovní pohár ředitelky DDM Kojetín proběhlo po závodech dračích lodí. 

Výsledky: 

Kategorie mladší žáci (6.+7. třídy a odpovídající ročníky GKJ) :  

prima  3. místo 

sekunda 1. místo 

Kategorie starší žáci (8.+9. třídy a odpovídající ročníky GKJ) :  

kvarta  5. místo 

tercie  6. místo. 
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Outdoor Run – Velká Cena DDM 

Outdoorový běh se konal v rámci Velké ceny DDM Kojetín na místní střelnici a v přilehlém okolí řeky 

Moravy. Členové všech čtyř týmů gymnázia výborně spolupracovali a poprali se s dlouhým během i 

náročnými překážkami, jako během pneumatikami, lozením po lanech nebo podlézáním nízkých 

překážek, opravdu mistrovsky. Pro gymnázium žáci vybojovali tři medaile. Umístění našich týmů bylo 

následující: 

Mladší kategorie: 

prima (Melouni) – 3. místo 

sekunda (Atomy a molekuly) – 2. místo 

Starší kategorie: 

kvarta – 2. místo 

tercie (Trouble Makers) – 4. místo. 

 

Turnaj v ringu o putovního Jaryna – Kojetín  

Turnaje se zúčastnili vybraní žáci primy a sekundy. Jaryna v předchozím roce získala ZŠ, a proto snaha 

žáků získat ho pro naši školu byla velmi silná. Zápasy v základním kole byly velmi vyrovnané. Do 

finále postoupila sekunda a 7. třída ZŠ a po napínavém souboji sekunda nakonec zvítězila 2:0. Odnesla 

si tak postavičku Jaryna pro další školní rok. Prima skončila na krásném 3. místě. 

 

Náborový turnaj v národní házené – Chropyně  

Primě počasí nepřálo. Turnaj se z důvodu špatného počasí nekonal. Trenéři národní házené však 

připravili náhradní program, tedy vzorový trénink. Nakonec si žáci zahráli i zápas mezi sebou, za který 

dostali drobnou odměnu. Poté jsme se odebrali na návštěvu Zámku Chropyně, kde si mohli 

prohlédnout výstavu historie a přírody města Chropyně. Akci zakončili procházkou kolem Zámeckého 

rybníku.  

 

Počasí bylo přívětivější k sekundě, terci a kvartě, a tak se turnaj mohl odehrát dle plánu. Turnaje se 

zúčastnily třídy GKJ a třídy ZŠ Chropyně. Každá ze tříd zvolila reprezentační tým chlapců a dívek, 

kteří systémem „každý s každým“ odehráli několik 10ti minutových zápasů. Ostatní žáci měli za úkol 

fandit, což svým křikem a povzbudivými slovy splnili na jedničku. Dívky z kvarty zvítězily, terciánky 

byly třetí. Chlapcům z kvarty se podařilo ukořistit krásné druhé místo. 

 

Školní turnaj v přehazované 2 míčů pro žáky nižšího gymnázia 

Turnaje se zúčastnilo pět smíšených týmů ze tříd nižšího gymnázia. Během dopoledne se odehrálo 10 

napínavých utkání  

Výsledné pořadí turnaje: 

1. místo – kvarta B (Robin Přecechtěl, Vojtěch Langr, David Bibr, Matěj Langr, Lucie Berkyová, 

Ondřej Kejval, Angela Dynžíková) 

2. místo – Molekule (sekunda) 

3. místo – (J)Elita národa (tercie) 

4. místo – Křepelky (tercie) 

5. místo – Kvarta A 

 

Místní kolo soutěže ve fotbale chlapců pro kategorii střední školy – Přerov  

Místní kolo ve fotbale hochů v kategorii středních škol – Pohár Josefa Masopusta. Gymnázium Kojetín 

reprezentovali ze septimy Daniel Poláček, Pavel Otáhal ©, Radim Mareš; ze sexty Štěpán Horák, Jan 

Dočkal, Tomáš Ptáček; ze 2. ročníku Matěj Šóš, Jakub Dočkal, Adam Trumpeš (G); z kvinty Lukáš 
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Hajduk, Lukáš Chytil, Jakub Smolík, Richard Zatloukal a z 1. ročníku  Martin Kyselák. Chlapci sehráli 

ve skupině tři vyrovnaná utkání a skončili na 4. místě.  

 

Okresní kolo ve florbalu dívek – Přerov, OA 

Složení družstva: Eliška Klevetová, Tereza Zakravačová, Jana Omámiková, Aneta Kotásková, 

Dominika Karásková, Ludmila Mychajlivová, Michaela Vosičková a Veronika Synková. 

Děvčata bojovala s obrovským nasazením a i když se ve většině nejedná o florbalistky aktivní v klubu, 

svým výkonem si zajistily 5. místo.  

 

1. kolo 2. ročníku Středoškolské volejbalové ligy v Kojetíně 
V listopadu se v hale SK Kojetín konalo 1. kolo 2. ročníku středoškolské volejbalové ligy, a to 

tradičně v kategoriích chlapci, dívky a mixy. Všechny kategorie byly zastoupeny jedním týmem GKJ. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 5 škol. Reprezentovali: 

chlapci –Michal Tomeček, Jakub Dočkal, Martin Koplík, Martin Kyselák, Šimon Buriánek, Jakub 

Smolík, Adam Holík, Petr Langr; 

dívky – Adriana Krčmářová, Kateřina Halenková, Klára Vybíralová, Kristýna Trdlicová, Karolína 

Machová, Věra Ghoubrial, Adéla Čížkovská.  

 

Místní kolo ve florbale chlapců SŠ – Přerov  

Gymnázium Kojetín reprezentovali ze sexty Štěpán Horák, Jan Dočkal, Tomáš Ptáček, Hofírek 

Michael Nicolas, ze 2. ročníku Matěj Šóš, Jakub Dočkal, Adam Trumpeš (G), Buriánek Šimon; z 

kvinty Lukáš Hajduk, Nguyen Duc Huy, Jakub Smolík a z 1. ročníku  Adam Holík. Chlapci sehráli ve 

skupině tři utkání a skončili na 4. místě.  

 

Okresní kolo ve volejbalu dívek – Hranice 

Složení družstva: Klára Vybíralová, Adriana Krčmařová, Kateřina Halenková, Adéla Čížkovská, 

Kristýna Trdlicová, Karolína Machová a Věra Ghoubrial, turnaj se konal v tělocvičně Gymnázia 

Hranice. Děvčata skončila na 6. místě. 

 

Volejbalový turnaj  SŠ – Přerov  

Okresní kolo: 

Turnaj probíhal v Městské hale u zimního stadionu. V kategorii hochů nás reprezentovali: z kvinty 

Jakub Meduna, ze sexty, Michael Nicolas Hofírek, Štěpán Horák, Jan Dočkal, Tomáš Macek, 

ze 2. ročníku Matěj Šóš, Jakub Dočkal, Šimon Buriánek a ze septimy Josef Kusák. Chlapci potvrdili 

roli favorita a zvítězili v turnaji.  Porazili přesvědčivě všechny své soupeře poměrem 2:0 na sety 

v pořadí Střední pedagogická škola Přerov, Gymnázium Jakuba Škody Přerov a Gymnázium Hranice. 

Reprezentanti Gymnázia Kojetín se tím kvalifikovali do krajského kola soutěže. 

Krajské kolo: 

Krajské finále volejbalové soutěže hochů v kategorii středních škol proběhlo v Olomouci. Družstvo 

Gymnázia Kojetín porazilo Gymnázium Šumperk, Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov i domácí 

Gymnázium Hejčín z Olomouce. Krásnou hrou a bez ztráty setu si naši borci zajistili titul Mistrů 

Olomouckého kraje. Vybojovali si dále postup na republikovou kvalifikaci skupiny E.  

Republiková kvalifikace skupiny E středních škol ve volejbale hochů  – kat. V – Nový Jičín: 

v Hale ABC TJ Nový Jičín konala republiková kvalifikace skupiny E středních škol ve volejbale 

hochů. Gymnázium Kojetín reprezentovali: ze septimy Josef Kusák, ze sexty Tomáš Ptáček, Michael 

Nicolas Hofírek, Štěpán Horák, Jan Dočkal, ze 2. ročníku Matěj Šóš, Šimon Buriánek a z kvinty Jakub 

Meduna. Chlapci se po zprvu nervózních výkonech rozehráli a svou  bojovnou hrou dokázali porazit 

Gymnázium J. A. Komenského z Uherského Brodu (vítěze Zlínského kraje) i SPŠ, OA a JŠ z Frýdku-

Místku (vítěze Moravskoslezského kraje). Zajistili si tak postup do Republikového finále. 
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Republikové finále – Jindřichův Hradec: 

Finále Mistrovství ČR ve volejbale hochů v kategorii středních škol. Gymnázium reprezentovali: z 

oktávy Filip Indrák, Martin Koplík, ze septimy Josef Kusák, ze sexty Tomáš Ptáček, Michael Nicolas 

Hofírek, Štěpán Horák, Jan Dočkal, Tomáš Macek, ze 2. ročníku Matěj Šóš, Jakub Dočkal a z kvinty 

Jakub Meduna a Michal Tomeček. Chlapci dokázali porazit Gymnázium J. V. Jirsíka České 

Budějovice i Gymnázium Česká Třebová. V semifinále prohráli se Střední Pedagogickou školou 

Liberec. V následném duelu o 3. místo prohráli s Gymnáziem Česká Třebová a umístili se na 

konečném 4. místě. Čtvrté místo ve Finále České republiky – to byl krásný úspěch. 

 

Okrskové kolo v minifotbale ZŠ – Přerov  

Žáci nižšího gymnázia se v říjnu zúčastnili Okrskového kola v minifotbale. Z tohoto kola byla 

i možnost postupu do kola okresního. Turnaje se celkem se zúčastnilo 14 žáků z primy až kvarty. 

Turnaje se účastnilo celkem 10 týmů. Žáci Gymnázia Kojetín vybojovali krásné 5. místo, postup do 

kraje se však nevydařil. 

 

9. Debatní soutěže 

 

Debatní den 

- pro 1. ročník  

Během vyučování proběhl workshop, který seznámil nové žáky s debatním programem, který probíhá 

na škole v rámci Debatního klubu. 

V první části byli žáci seznámeni s debatováním teoreticky. V další části se připracovali v týmech na 

debaty, které proběhly v závěru. Všichni si tak prakticky vyzkoušeli jednoduchý debatní formát 5x5. 

Druhá a třetí část programu probíhala za výrazné pomoci stávajících debatérů a absolventů školy. 

Díky tomuto projektu jsme získali nové aktivní debatéry. 

 

 
Prváci se učili debatovat 

 

Debatní turnaj – Hradec Králové 

100 let  republiky v Hradci – byl název turnaje. 

Turnaj hostilo Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682/12, 500 02 Hradec Králové. Ubytování bylo 

na DM  Jana Masaryka 632/28, 500 03 Hradec Králové. Teze: 

Vývoj jaderných zbraní přinesl více škody než užitku. 

Dvě debaty na tezi z okruhu Ženy:  
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Tradiční úlohy muže a ženy v rodině jsou v moderní společnosti přežitkem. 

Jedna debata na nepřipravené teze. 

Turnaje se zúčastnili: 

Okruhlica Jakub, Krybusová Lucie a Galeta Ondřej (všichni ze septimy), Stav Tomáš (oktáva), 

Skaličková Tereza a Szofer Klaudia (obě z 2. ročníku). 

 

Debatní turnaj – Šumperk 

Brána Jeseníků v Šumperku – to byl název turnaje. 

Konal se na VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 950/1, Šumperk. 

Ubytování je zajištěno na Domově mládeže VOŠ a SPŠ Šumperk, U Sanatoria 1801/1, Šumperk. 

Debaty: 

V rámci pěti kol proběhly dvě debaty na oficiální tezi, a to Vývoj jaderných zbraní přinesl více škody 

než užitku a tři nepřipravené debaty, dvě z nich z okruhu Ženy a jedna z nich na losovanou tezi. 

Debatéři: 

Okruhlica Jakub, Krybusová Lucie, Galeta Ondřej a Kopřivová Monika (všichni ze septimy). 

 

Debatní turnaj – Prostějov 

Soutěžní témata: 

1. Starostové by měli být voleni v přímých volbách. 

2. Prostituce by měla být zakázána. 

3. Plán inkluze v českém školství by měl být ambicióznější. 

Pravidla: soutěžilo se podle pravidel debaty 5 × 5 – Středoškolská debatní soutěž, která byla 

uveřejněna na webu organizace. 

Účastníci soutěže: 

Okruhlica Jakub, Krybusová Lucie,  Galeta Ondřej (všichni ze septimy), Szofer Klaudia a Kristýna 

Trdlicová (obě z 2. ročníku),  Adam Holík a Štěpán Sedlák  (oba z 1. ročníku). 

Naši debatéři se umístili na 1. místě. 

 

Debatní turnaj – Praha 

Druhý turnaj XXIV. ročníku Debate League 

Turnaj proběhl v prostorách Parklane IS Prague, Kampus Valdštejnská 151, Praha; ubytování  AZ 

Hostel, Jindřišská. 

Debaty: 

Proběhlo pět kol anglické debatní soutěže, v rámci pěti kol proběhly dvě debaty na oficiální tezi, 

(The development of nuclear weapons has brought more harm than good) a tři debaty na nepřipravené 

teze. 

Turnaje se zúčastnil jeden tým ve složení: 

Jakub Okruhlica, Klaudia Szofer a Lukáš Vitásek. 

Z pěti kol byl náš tým úspěšný ve třech. 

 

Debatní turnaj – Opava  

Třetí turnaj XXIV. ročníku Debate League a Debatní liga 

Místo konání: Mendelovo gymnázium Opava, Komenského 5, 746 01 Opava, ubytování: Domov 

mládeže, Alšova 24 – 28, Opava. 

Soutěžilo se na nepřipravené teze. 

Debatéři : 

Jakub Okruhlica (septima), Tereza Skaličková,  Petr Dynžík,  Lukáš Vitásek, Adam Trumpeš a Klaudia 

Szofer (všichni z 2. ročníku). 
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Debatní turnaj – Nymburk 

4. turnaj XXIV. ročníku Debate League a Debatní liga 

Debatéři: 

Jakub Okruhlica (septima), Tadeáš Beránek (1. ročník), Lukáš Vitásek a Klaudia Szofer (oba 

2. ročník). 

Teze: 

ČR by měla bojovat proti zadlužení svých občanů (P). 

The Czech Republic should combat indebtedness of its citizens (P). 

Dvě debaty na tezi z okruhu Rozvojové země: 

Demokracie není nejlepším státním zřízením pro rozvojové země. 

Democracy is not the best form of government for developing countries. 

Jedna debata na nepřipravené teze. 

Naši debatéři se zúčastnili anglického turnaje. 

 

10. SKOKANI ROKU 

– soutěž o nejvýraznější zlepšení prospěchu za pololetí. 

I. pololetí: Vojtěch Hrušák (tercie), Martin Koplík (oktáva), Matěj Okruhlica (tercie). 

II. pololetí: Astrová Kristýna (kvarta), Kristýna Vernerová (kvinta), Martin Zdráhal (sexta) 

11. EXKURZE A DALŠÍ AKTIVITY ŽÁKŮ 

Zájezdy do divadel a kin, divadelní a filmová představení, koncerty 
„Ptákovina“ – divadelní představení, Činoherní klub Praha – 4. ročník, oktáva 

 

„Alfa“ – filmové představení z doby 20 000 let před naším letopočtem, Premiere Cinemas Olomouc, 

tercie 

 

„Cesta“ – divadelní představení dle J. A. Komenského, nastudovala ZUŠ Němčice – tercie a kvarta 

 

„Naše třída“ – divadelní představení Prostějov, seznámilo studenty netradiční formou se 

zásadními událostmi 20. století, na osudech spolužáků jedné třídy polský autor Tadeusz Słobodzianek 

zmapoval hlavní momenty v dějinách 20. století, představení nastudovalo divadlo Polárka z Brna – pro 

1. ročník, 4. ročník a oktávu 

 

„Stříhali dohola Josefa Kainara“ – divadelní představení Prostějov, cílem bylo seznámit žáky s životem 

a dílem básníka, nastudovalo Divadlo loutek Ostrava – pro septimu a 3. ročník  

 

„Homevideo“ – divadelní představení, cílem bylo seznámit studenty s kyberšikanou, filmový scénář 

Jana Brarena pro divadlo upravil německý herec, režisér a autor Can Fischer, přeložil dramaturg 

Zdeněk Janál. Homevideo je zdařilá výchovná inscenace. Scéna je velice jednoduchá, tvoří ji pouze 

několik světlých kvádrů a náznak U-rampy, podstatné je totiž plátno v zadním plánu, na němž vidíte 

průběh virtuální komunikace, již doprovází množství emotikonů. A v závěrečné, tragické scéně pak 

taky opona, na které se rozprskne krvavá skvrna; nastudovalo Městské divadlo Most – pro 1. ročník a 

kvintu 

 

„Nejlepší kniha o fake news“ – divadelní představení Prostějov, o představení: 

LiStOVáNí tak navazuje na úspěšnou adaptaci Ekonomie dobra a zla a přináší na jeviště opět další 

vysoce aktuální vědecko-naučný text, vtipnou, neotřelou scénickou formou. Představení bylo doplněno 
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ještě besedou s autorem knihy a s herci. Naši žáci se výrazně zapojili do diskuse a pokládali otázky na 

úrovni. Problematika žáky zaujala. 

 

„Labutí jezero“ – divadelní baletní představení Prostějov, balet Čajkovského nastudovalo Moravské 

divadlo Olomouc/baletní scéna – pro zájemce   

 

„Deburau“ – divadelní představení Prostějov, nastudovalo Divadlo loutek Ostrava, životní příběh 

nejslavnějšího mima s českými kořeny, Jean Gaspard Deburau, muž, který rozdával smích a štěstí, a 

sám zůstával smutným králem ticha; zajímavostí bylo účinkování našeho bývalého studenta Milana 

Ligače v roli Marcela – Harlekýna – pro 2. a 3. ročník, sextu a septimu 

 

 

„Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej“ – divadelní představení Prostějov,  

o představení: Základy slušného chování s nadhledem a nementorsky. 

Rychlá pomoc slušného chování v autě, v kině, na rautu i na schůzce. Karel Louda je žák 8. B. Přichází 

do nové školy v novém městě. Bojí se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů a HOLEK! Na 

pomoc mu přijde paní RY–PO–SLUCH. (Rychlá pomoc slušného chování.) Ukáže mu, jaké chyby 

dělá. Navzájem se poznávají a mění. Z přísné dámy se stane rozverná paní a z méněcenného kluka 

mladý muž s rozhledem. 

Hráli: M. Dolinová, L. Ondřej – pro primu a sekundu  

 

„Kabaret Nohavica aneb Barevné korálky na šňůrce, ale také Dokud se zpívá, ještě se neumřelo“ – 

divadelní představení Prostějov,  

Hudba a texty písní: Jaromír Nohavica 

Hudební aranžmá: Vlastimil Peška 

Výprava: Jaroslav Milfajt 

Pohybová spolupráce: Ladislava Košíková 

Scénická koláž známých i méně známých textů a písní z dávnějších i nedávných let, jejichž autorem 

je populární, známý a oblíbený folkový písničkář, textař a libretista, skladatel i kytarista, který hraje 

také na heligonku, ale i znamenitý překladatel Mozartových oper – tedy téměř renesanční kumštýřská 

osobnost – Jaromír Nohavica. Lze slyšet a vidět inscenované a skvěle zpívané songy, které „jako by tu 

byly vždycky a které má člověk okamžitě chuť si zazpívat“ (citát z recenze J.S.) 

Inscenace vznikla díky použití webových stránek www.nohavica.cz. – pro tercii, kvartu a kvintu  

 

„Sněhurka“ – divadelní představení, které nastudovali žáci sekundy a se kterým vystoupili poprvé loni 

na školní akademii; letos hráli pro seniory v Kostelci na Hané a pro seniory Sociálních služeb Kojetín 

 

 

Vzdělávací exkurze 
 

Kulturně – historická exkurze Praha – 4. ročník, oktáva 

– čtyřdenní, s cílem seznámit žáky s historií a současností hlavního města coby symbolu státnosti;  

prohlídka pamětihodností, návštěva divadla, kulturních akcí, prohlídky zajímavých institucí 
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Maturanti v Praze 

 

Exkurze Přerov – Okresní soud – 2. ročník, sexta, septima 

- návštěva soudního líčení, jeho zhlédnutí; žáci sledovali procesní stránku, pozorovali práci soudce, 

státního zástupce a obhajoby; prevence kriminality. 

 

Exkurze Kroměříž – 1. ročník, kvinta 

- exkurze do Kroměříže na časově malém prostoru nabídla hned několik aktivit – jednak se žáci 

v barokně-rokokové Staré knihovně Arcibiskupského zámku setkali mj. i s manuskripty a libri 

prohibiti, navštívili Novou knihovnu, Manský sál, jednak návdavkem dostali možnost nahlédnout do 

běžně veřejnosti nepřístupných prostor s pozdně gotickým portálem v průčelí věže zámku – a to vše 

díky vstřícnosti průvodce Bc. Cyrila Měsíce, kurátora a správce zdejší knihovny. 
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Exkurze Zámek Kroměříž – 2. ročník, sexta 

- exkurze do arcibiskupského zámku a prohlídka knihovny, návštěva Staré, Nové i Trezorové 

knihovny, další aktivitu nabídli Vládci noci v Muzeu Kroměřížska – žáci objevovali svět živočichů, 

jejichž aktivita začíná za soumraku a vrcholí v noci. V ztemnělých prostorách, napodobujících 

přirozené prostředí těchto zvířat, žáci jen za svitu baterky zjišťovali, pomocí čeho se zvířata ve tmě 

orientují, jaký vliv má na jejich život člověk a světelný smog; prohlídka podzámecké zahrady. 

 

Exkurze Kopřivnice – Štramberk – prima 

- školní exkurze vedla po trase Kojetín – Kopřivnice vlakem, návštěva Technického muzea Tatra, 

přechod pěšky do Štramberka, návštěva hradu Štramberk, odjezd vlakem Štramberk – Kojetín. 

 

Exkurze VIDA centrum Brno – 1. ročník, tercie 

- v tomto vědecko-technickém centru si žáci vyzkoušeli zejména fyziku, chemii a biologii v praxi tak, 

jak jim ji nemůžeme ve škole vždy předvést. Prozkoumali lidské srdce, vyzkoušeli si svůj postřeh, sílu 

a inteligenci, a to vše zábavnou formou. 

 



Ročenka Gymnázia v Kojetíně                                                                                                            strana: 43 

 
 

Exkurze Hvězdárna a Planetárium Brno – kvinta 

- exkurze, kde se žáci dozvěděli informace o planetách, galaxiích a souhvězdích. Na programu byla 

projekce objednaného pořadu v digitáriu, byl promítnut film s názvem Cesta za miliardou hvězd. 

 

Exkurze KOVOZOO Staré Město u Uherského Hradiště – sekunda  

- exkurze, kde žáci objevovali nápaditost lidí, kteří byli schopni vytvořit ze starého železa úžasné 

zvířecí exponáty. V areálu KOVOZOO nás čekalo obrovské množství zvířecích druhů z kovu, dále pak 

i některá živá zvířata, bludiště z pneumatik a vyřazená letecká, hasičská a jiná technika. 

 

Exkurze Hvězdárna Prostějov – sekunda  

- exkurze v rámci fyziky, na programu byla přednáška o sluneční soustavě, Zemi a jejím Měsíci a 

kosmických tělesech, dále pak pozorování Slunce a ukázka tvorby digitální fotografie vesmírných 

objektů. 

 

Exkurze DOV Ostrava – tercie 

- exkurze do Dolní oblasti Vítkovice, kde se nacházejí oba světy techniky – Velký i Malý neboli U6, 

Dolní Vítkovice jsou nyní národní kulturní památkou a zahrnují rozsáhlý průmyslový areál 

Vítkovických železáren s unikátním souborem industriální architektury. 
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Tercie v U6 

 

Exkurze Jihomoravské informační centrum Brno  

- exkurze byla pořádána pro vítěze školních firem. Na programu bylo setkání a diskuse s podnikatelem, 

představení aktivit JIC, cesta po JICu, prohlídka digitální dílny FabLab, Idea generation neboli jak 

použít techniku brainstormingu pro generaci podnikatelských záměrů.  

 

Exkurze Olomouc – tercie 

- cesta do Olomouce a následně návštěva filmového představení byly odměnou žákům tercie za jejich 

aktivní účast ve sběru starého papíru. 

 
 

Exkurze Olomouc – sexta 
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- školní exkurze, prohlídka historického města a návštěva sportovního paintballového centra. 

 

Exkurze LF UP Olomouc – 3. ročník, septima 

- žáci v rámci biologicko-chemického semináře navštívili Ústav soudního lékařství a medicínského 

práva LF UP v Olomouci. Sami si mohli vyzkoušet práci lékařů na pitevně absolvováním praktického 

cvičení na pitevně v teoretických ústavech LF UP v Olomouci. 

 
Exkurze Přírodovědecké Fakulty UP Olomouc – 2. ročník, sexta 

- žáci se v rámci hodin praktického cvičení z chemie zúčastnili exkurze na Přírodovědeckou fakultu 

UP v Olomouci, katedru analytické chemie. Program: 

1) Poučení o bezpečné práci v chemické laboratoři 

2) Seznámení s možností studia na UP v Olomouci a možnosti uplatnění na trhu práce 

3) Exkurze na katedře analytické chemie – v laboratořích 

4) Praktická práce v laboratoři – analytický rozbor kvality pitné vody. 

 

Exkurze Školní polesí Valšovice – prima, sekunda 

- exkurze do polesí SLŠ ve Valšovicích u Hranic. Třídy byly rozděleny do čtyř skupin. Každé skupiny 

se pak ujal jeden zkušený pedagog SLŠ a dva studenti. Žáci měřili výšky stromů, jejich průměr, 

odhadovali stáří stromů, navštívili lesní školku, orientovali se v lesnické mapě, hledali stopy po zvěři. 

 

Exkurze ZOO Zlín Lešná – septima, 3. ročník  

V rámci EVVO exkurze žáci navštívili ZOO Zlín. Exkurze měla za cíl zopakovat učivo sexty a 

2. ročníku, tedy zoologii. Africkou částí zoologické zahrady nás provázel průvodce a velmi zajímavě 

mluvil o etologii (chování zvířat). Dále žáci navštívili asijskou, australskou a americkou část ZOO a 

seznámili se s její faunou. Studenti vypracovávali pracovní list, který byl pak hodnocen. 

 

Exkurze Botanická zahrada Olomouc – 2. ročník  

- i když cíl exkurze byl botanický, začala prohlídkou Dómu a historické Olomouce, poté se žáci vydali 

do Rozária, pro jehož návštěvu byla právě ideální roční doba, všichni se mohli kochat úchvatnými 

rozkvetlými růžemi s výhledem na kostel sv. Michala. Na to navazovala návštěva botanické zahrady, 

kde si žáci prohlédli mnoho druhů vzrostlých stromů a jiných nejen okrasných dřevin. Východ ze 

zahrady vedl do Smetanových sadů, dále k univerzitnímu areálu s filozofickou fakultou Univerzity 

Palackého, na nádvoří Zbrojnice, kde žáci okusili vysokoškolskou atmosféru. Ta je neopustila ani při 

míjení Konviktu či Teologické fakulty směrem ke kostelu sv. Michala.  

 

Exkurze Voda pro Žebračku – Přerov – tercie 

- exkurze po lesních stezkách Národní přírodní rezervace Žebračka v Přerově. Voda a lužní les patří k 

sobě. Budoucnost jednoho bez druhého je vždy nejistá. Postupně žáci přešli všechny důležité 

ekosystémy – od hraničního lesního ekosystému se zahrádkářskou kolonií, přes nížinné lesy v nivě 

Bečvy, pole i louky směrem k říčnímu korytu. Zalovili síťkami v tůních a seznámili se s různými 

vodními živočichy. Dozvěděli se více o fungování lužního lesa a vůbec o významu lesů v životě 

člověka. Naučili se poznávat lesní druhy ptáků, dřeviny i byliny a zahráli si lesní ekohry.  

 

Exkurze Hranický kras – kvarta 

- cílem exkurze bylo seznámit se s lokalitou Hranického krasu a Teplic nad Bečvou prostřednictvím 

návštěvy informačního centra (informační panely, fotografie, video z propasti). Získat informace o 

tvorbě krápníků, prohlídnout si Hranickou propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně. Seznámit se 

s národní přírodní rezervací Hůrka a významem její ochrany. 
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Exkurze Chropyňský les – 1. ročník, kvinta 

- exkurze v rámci EVVO, žáci navštívili Chropyňský les a přilehlé lokality ekosystémů lidská sídla a 

pole. Pozorovali jarní aspekt lužního lesa, seznámili se s rozdílem dřevin měkkého a tvrdého luhu a 

naučili se poznávat rostliny pro správné určení do herbáře. Exkurzi pro obě třídy připravil student 

4. ročníku PřF UP Jiří Matoušek. Studenti vyplňovali připravené pracovní listy, které pak byly 

ohodnoceny. 

 

Exkurze Anthropos Brno – 3. ročník, septima 

- každoročně opakovaná exkurzi do brněnského Anthroposu. Na programu měly obě třídy 

komentovanou prohlídku stálé expozice Pavilonu Anthropos, výstavu obrazů "Zápas ichtyosaurů aneb 

pravěk štětcem Zdeňka Buriana" . 

 

 
Brno - Anthropos 

 

Semináře, výstavy, besedy, přednášky, publikační činnost 
 

Knihovnické lekce 

– pravidelné lekce pro NG a 1. ročník  

– seznámení studentů s oddělením pro dospělé, zapsání se do knihovny, seznámení se způsobem řazení 

knih podle mezinárodního desetinného členění, informace o náplni činnosti knihovny, praktické 

hledání v knihovním fondu atd. 
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Primáni v Městské knihovně v Kojetíně 

 

 

„Příběhy bezpráví“ – Jeden svět na školách 

- pro 4. ročník a oktávu 

Projekce filmu Ztracená duše národa a beseda s pamětníkem panem F. Řezáčem. 

 

Darování krve 

- pro zájemce z řad plnoletých žáků 

Beseda byla zaměřena na plnoleté žáky, kteří by v budoucnu měli zájem o darování krve.  Paní Lucie 

Vybíralová z Transfúzního oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci žáky seznámila s chodem 

transfúzní stanice, s možností darování nejen krve, ale i kostní dřeně, krevních destiček a plazmy. Na 

závěr besedy odpovídala na dotazy žáků. 

 

Soutěž „Bludiště“ – televizní studio Ostrava  

- kvarta 

Všeobecná vědomostní a sportovní soutěž České televize, díl se natáčel v ostravském studiu a proti 

kvartě stála třída ZŠ z Ostravy Šilhéřovic. Spolužáky přijela podpořit i polovina třídy tercie z GKJ. 

Gymnázium Kojetín reprezentovalo kvarteto ve složení Adéla Buráňová, Nina Pešová, Veronika 

Kopřivová a Kamil Zalabák. Naši borci byli v soutěži úspěšnější ve vědomostních otázkách, lépe 

zvládli i sportovně laděné úkoly, přesto poslední úkol určil za vítěze jejich soupeře.  
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V televizním Bludišti 

 

Odborné přednášky a interaktivní lekce pro studenty  
 

Nanotechnologie 

- pro zájemce VG 

Z PřF UPOL přijel doc. Kubínek seznámit žáky vyššího gymnázia s relativně novou a moderní oblastí 

vědy – nanotechnologiemi. Mluvil o tom, co to vlastně nanotechnologie jsou a jaké mají nanočástice, 

nanovlákna a nanotrubičky využití. 

 

 
 

Tonda obal na cestách  

- pro primu, sekundu, 1. ročník a 2. ročník  
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Cílem bylo seznámit žáky se způsoby a metodami recyklace, s důsledky znečistění životního prostředí 

odpady, s využitím recyklovaných výrobků. Prohloubit u žáků myšlenku nutnosti třídění odpadů. 

 

Matematika je jazykem přírodních věd 

- pro 3. ročník, septimu a zájemce 

Přednáška s besedou, ve které se přednášející z Přírodovědecké Fakulty UP pokusil obhájit a vysvětlit 

následující teze: 

1. Fyzika je nesmírně úspěšný pokus o informační kompresi celého vesmíru. 

2. Matematika je jazykem této informační komprese. 

3. Proč je matematika jazykem přírody, to je největší filozofická záhada naší doby. 

V průběhu přednášky RNDr. Fürst provokoval žáky k aktivní spolupráci a zapojoval je do řešení 

problémů. 

Po ukončení besedy proběhla schůzka  RNDr. Fürsta s velmi nadaným žákem Tomášem Flídrem, 

zákonnými zástupci, vedením školy a učiteli matematiky,  řešilo se zapojení Tomáše do programu 

Newton na PřF UP Olomouc. 

 

 

Virtuální realita GOLEM – Praha, Václavské náměstí 

A pak jsme zažili něco, co nikdo z naší školy před námi ještě nezažil – ocitli jsme se ve virtuální 

realitě! V podzemních částech domu hraček a her Hamleys jsme obdrželi speciální brýle se sluchátky, 

rukavice a něco, co připomínalo batoh, který nás teleportoval do doby Rudolfa II. – zde jsme se setkali 

s rabínem Löwem, jemuž jsme pomáhali najít ztraceného Golema. A aby toho nebylo málo, brána času 

nás přenesla do druhohor, kde si na nás brousil zuby tyranosaurus.   

 

 

Muzeum smyslů – Praha  

Muzeum smyslů, kde se nacházely různé vizuální, hmatové a sluchové exponáty, díky kterým nám 

smysly doslova zešílely. 

 

Tematické dny 
 

Prezentační den 

V letošním školním roce proběhl další prezentační den. V tomto dni předvedli všichni studenti 

2. ročníku a sexty své ročníkové práce formou powerpointových prezentací. Ročníkové práce 

zpracovávali studenti již od září 2018, a to v textovém editoru WORD a podle předem stanovených 

kritérií. Práce vyhodnocovali příslušní garanti z řad pedagogů.  

Prezentovalo se pro všechny studenty VG a ustavené komise hodnotily způsob odprezentování, jeho 

výstižnost a schopnost zaujmout posluchače.  

 

 

Den dětí 

Na oslavu dne dětí si skupinka studentů vyššího gymnázia (převážně ze septimy) připravila pro své 

spolužáky z nižšího gymnázia projektový den. Prima až kvarta během dopoledních hodin na školním 

hřišti soutěžila v několika disciplínách prolínající se nejen sportovními dovednostmi, ale například i 

zeměpisnými či historickými znalostmi. 

Jednotlivá družstva byla za svou snahu oceněna sladkou odměnou. 

 

Den studentstva 
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Na oslavu dne studentstva si studenti vyššího gymnázia připravili pro své spolužáky projektový den. 

Všechny třídy vyššího gymnázia tak prošly běhen dopoledních hodin ukázkou z historie v podání 

Vojtěcha Ličky (sexta), Jakuba Okruhlici (septima) a Tomáše Tomana (3. ročník), Lucie Krybusová si 

připravila lekce z debatování, kterou si všichni ve skupinkách mohli prakticky sami vyzkoušet a 

Nicolas Pospíchal (3. ročník) informace o České národní bance, které získal po absolvování exkurze 

v Praze. 

 

Předvánoční projektový den – „neakademie“ 

Vzhledem k tomu, že v letošním roce probíhá rekonstrukce Sokolovny Kojetín, uskutečnil se místo 

tradiční akademie v tělocvičně školy předvánoční projektový den. Akce se uskutečnila v průběhu dne a 

současně probíhaly i třídní vánoční besídky. Divadelní představení se hrálo dvakrát pro nižší a vyšší 

gymnázium. Střední část byla věnována vyhodnocování soutěží, slavnostním proslovům a společnému 

zpěvu tříd. V úvodu se představil třemi písněmi sbor Prima nota. Celá akce měla spontánní charakter a 

neopakovatelnou atmosféru, která byla umocněna mírně stísněným prostorem zmíněné tělocvičny. To 

lze ale možná spíše považovat za prvek pozitivní. Do akce se zapojily všechny ročníky a výrazně také 

nejmladší primáni. Úspěch mělo i divadelní představení v provedení septimy a k úspěchu přispělo i 

zapojení několika vyučujících. 

 

 
Divadlo „Keňa není růžová“  na motivy Šípkové Růženky a v podání septimy 

 
 

 

Ples gymnázia 
 

Stužkovací ples 4. ročníku a oktávy 

18. 1. 2019 Kulturní dům Chropyně 
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Dny otevřených dveří v Gymnáziu Kojetín 
Proběhly dva Dny otevřených dveří – v prosinci a v lednu.  

Statistika návštěvnosti: 

V prosinci školu navštívilo celkem 176 zájemců o studium a jejich zákonných zástupců, bývalých 

absolventů a příznivců školy. 

 

12. PROGRAMY PRO SENIORY 

  

Prima nota 
Nový školní rok, nový začátek a také nový vítr do plachet. Asi takto obrazně by šlo nazvat letošní 

situaci v dlouholeté kontinuální činnosti sboru Prima nota. Sice používáme označení sbor, ale možná 

by bylo přiléhavější jiné pojmenování našeho kolektivu. Možná vokálně – instrumentální soubor, 

skupina atd. Doprovázíme se na kytary, případně další nástroje podle možností členů. Dalším důvodem 

je i to, že styl vybíraných písní je spíše orientován do oblasti hudby populární, country a podobně. 

V průběhu roku se snažíme připravit několik písní, které jsou vždy využity jednak pro potřeby školních 

akcí, jednak pro případné vystoupení na veřejnosti, která organizují jiné subjekty. To se nám letos 

podařilo.  

 

Vystoupení proběhla následující:  

 na předvánoční „Neakademii“ v tělocvičně školy 21. 12. 2018 

 při slavnostním předávání maturitních vysvědčení dne 29. 5. 2019 v obřadní síni Městského 

úřadu Kojetín 

 vystoupení sboru Prima nota na společném koncertu sboru Cantas a ZUŠ na kojetínském 

náměstí v rámci akce Kojetínské hudební léto dne 12. června 2019 
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   Do sboru bylo přihlášeno 17 žáků, z toho aktivně pracovalo 13 děvčat a jeden hoch. Z 1. ročníku 

letos začali pracovat tři žáci, z toho jeden chlapec v roli instrumentalisty. Doprovod sboru byl tak 

posunut na vyšší úroveň. Ani odchod čtyř zpěvaček z maturitního ročníku práci nenarušil. Zapojily se 

nově i žákyně primy (4) a sekundy (4). S přihlédnutím k časovým možnostem, které nejsou úplně 

ideální, a zájmu členů sboru se podařilo uskutečnit výše uvedená vystoupení. 

 

Vystupovali jsme ve složení:  

1. hlas – Anna Hrušáková, Nela Bátrlová, Klára Kahajová,   

2. hlas – Veronika Šlachtová, Barbora Vavrysová, Viktorie Soukupová, Simona Ivánková (1. pololetí), 

Michaela Hošťálková,   

3. hlas – Lucie Krybusová, Monika Kopřivová (1. pololetí), Anna Šimková (1. pololetí), Veronika 

Kopřivová, Karolína Bíbrová. 

(V přehledu jsou uvedeny zpěvačky, které se podílely alespoň na jednom veřejném vystoupení.)  

Instrumentální doprovod letos obstaral M. Matějček a Filip Kolísko – kytary, Anička Hrušáková – 

housle. Na náměstí s Cantasem vystoupila ještě Maruška Matějčková j. h. na violoncello.  

 

Připravili jsme následující písně: Lecha dodi (židovská svatební), Tears in Heaven (E. Clapton), Here 

Comes the Sun (G. Harrison), Two Rivers (A. Lavigne), Čas jako vítr uhání (Spirituál kvintet), A ja 

taka dzivočka (lidová), Jen se hádej (K. Gott). 

Mgr. Miroslav Matějček 

 

 
 

Vystoupení pro DPS v Kostelci na Hané   
 

Text uveřejněný v KZ: 
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Nebývá zvykem, abychom na začátku školního roku připravovali a uskutečňovali veřejná vystoupení. 

Protože se ale naskytla příležitost, vyjeli jsme 19. září 2018 do Domova pro seniory v Kostelci 

na Hané, abychom udělali dobou věc a zpříjemnili tamějším obyvatelům alespoň jedno dopoledne. 

Podmínkou bylo přijatelné počasí, protože se celá akce konala ve venkovním prostoru zmíněného 

areálu. Sluníčko šířilo pozitivní energii už od rána, což určitě přispělo k úspěchu akce.  

Vedle kolektivního vystoupení druhého ročníku víceletého gymnázia s úspěšnou verzí pohádky 

O Sněhurce s výraznými výkony zvláště Lenky Kusákové, Marušky Medunové a Anety Šubíkové se 

představili v programu i sólisté. Anička Hrušáková z kvarty zpívala a hrála na housle, Barbora Gajová 

z téže třídy přednesla báseň Jana Skácela, Filip Hlavinka s Filipem Potočným z kvinty předvedli 

ukázky bojového umění zvaného bujinkan a loňská maturantka Tereza Hermanová dokázala, že se 

stále zdokonaluje ve svém umění žonglérském.  

Všem zúčastněným patří velké poděkování.      M. Matějček 
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Předvánoční mikulášské vystoupení žáků školy pro CSS Kojetín 

 
Cílem bylo připravit lidem ubytovaným v Centru sociálních služeb Kojetín kulturní zážitek a ukázat, 

co naši žáci dělají v době školního vyučování a v době mimoškolní. 

Vystupovali: 

sekunda – písně, pohádka „Sněhurka“ 

Dorota Bašková – přednes textu 

Anna Hrušáková – zpěv, housle 

F. Kolísek – kytara  

Filip Hlavinka a kol. – bojové umění bujinkan. 

 

13. VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ  

 

Příprava na jazykové zkoušky z anglického jazyka – FCE, CAE 
I v letošním školním roce se třináct zájemců z řad studentů GKJ podrobilo již tradičním cvičným 

cambridgeským zkouškám. Výsledky jistě potěšily nejen studenty, ale i jejich vyučující AJ. Nutno 

dodat, že tyto cvičné testy nejsou určeny pouze maturantům, ale všem zájemcům z vyššího gymnázia. 

 

Přehled výsledků: FCE (First Certificate of English) – B2 

Jméno listening reading use of E total % mark 

Student    8            (V8) 90 94 61 82 A 

Student    9            (V8) 90 88 64 81 A 

Student    7            (4R) 87 65 78 77 B 

Student   11           (1R) 90 62 80 77 B 

Student   10           (V8) 87 68 67 74 C 

Student   1             (V6) 77 76 69 74 C 
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Student    5            (V6) 73 70 69 71 C 

Student    2            (V6) 90 44 58 64 C 

Student    3            (V6) 73 65 47 62 C 

Student    13          (V6) 70 56 55 60 C 

Student    4            (V6) 53 44 50 49 F 

Student   3             (V8) 57 26 39 41 F 

 

Přehled výsledků: CAE (Cambridge Advanced English) – C1 

Jméno listening reading use of E total % mark 

Student    1           (V8) 83 95 80 86 A 

 

Cambridgeské zkoušky a jejich význam  

Beseda byla zaměřena na představení různých typů cambridgeských zkoušek, jejich specifika a další 

využití v kariérním životě žáků. Okrajově bylo zmíněno i pomaturitní studium jazyků na jazykové 

škole Lingua. 

Přístup i vystupování lektorky i vedení školy bylo mnohem příjemnější než vystupování a přístup 

jazykové školy PARK. Cenově i sjízdností je toto zkouškové centrum našim studentům dostupnější. 

Doporučuji podat výpověď jazykové škole PARK (Brno) a přejít pod zkouškové centrum Lingua 

(Olomouc, pobočky Přerov, Prostějov). 

 

 

Divadlo 
Jack and Joe, Divadelní Centrum Zlín 

Letos jsme studentům se zájmem o angličtinu nabídli návštěvu divadelního představení Jack and Joe 

v Přerově. Anglické divadlo posiluje jejich dovednosti porozumět jazyku a také kultuře anglicky 

mluvících zemí. Činoherní anglicko – české divadelní představení bylo koncipované jako inscenovaná 

učební pomůcka. 

Ze zdánlivě neškodné situace v životě dvou bratrů se odehrál vtipný příběh nabitý akcí, ve kterém šlo o 

záchranu života i se všemi peripetiemi, které s tím mohou souviset. Velké množství divadelních 

postav, charakterizujících život v USA, dodával divadelní hře dynamiku a nečekané zvraty událostí 

mladého diváka vtáhli přímo do děje. 

 

Halloween 

Studenti septimy pro žáky NG připravili divadlo. Napůl v češtině, napůl v angličtině, zkrátka tak, aby 

se líbilo všem. Až skoro hororový příběh o tom, jak se začal slavit Halloween, o tradici vyřezávání 

dýní a o Jacku O´Lanternovi, opilci, jemuž se podařilo oklamat ďábla, a to ne jednou. Žáci přišli do 

školy oblečeni stylově – v hallowenských kostýmech a maskách. 
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14. SPORTOVNÍ AKTIVITY ŽÁKŮ 

Lyžařské kurzy  
Lyžařsko-snowboardový kurz – Kunčice 

 Kunčice (Staré Město), chata U Profesora 

 27 žáků sekundy 

 pedagogický dozor:     

Mgr. Marie Braunerová (instruktor lyžařského družstva, vedoucí kurzu) 

Mgr. Jiří Štefek (instruktor snowboardového družstva, zdravotník) 

Mgr. Vladimíra Mikle (instruktor lyžařského družstva). 

 

Vyhodnocení žákovských dotazníků    
Co se mi na kurzu líbilo: časté odpovědi: lyžování (snowboardování) –večerní program, atmosféra, „sranda“, jídlo, 

všechno 

Co se mi na kurzu nelíbilo (návrhy na změnu):společné sprchy, regulace vody, nic bych nezměnil 

Čím jsem přispěl k hladkému průběhu kurzu: časté odpovědi: byl/a jsem hodný/á, nezlobil/a jsem, poslouchal/a jsem 

učitele, vymýšlel/a jsem večerní program, chodil/a jsem včas 

Známka kurzu: 22 x 1 (podtržená, s hvězdičkou), 5 x 1- 

                        
Lyžařsko-snowboardový kurz – Alpy  

Rakousko, Fusch an der Grossglocknerstrasse, penzion Brunhilda 

Lyžovalo se ve středisku Kaprun – Kitzsteinhorn. 

Nadmořské výšky tratí - 1500 až 3029 m n.m., 520 cm sněhu. 

 

Lyžařský a snowboardový zájezd – Čenkovice 

Skiareál Čenkovice – Buková hora – Červená voda (Orlické hory). 

Pedagogický dozor (učitel): Mgr. Jiří Štefek, Mgr. Marie Braunerová, Mgr. Pavla Minaříková, Mgr. 

Vladimíra Mikle. 

Po několikaleté pauze opět konal jednodenní lyžařský a snowboardový zájezd žáků Gymnázia Kojetín. 

38 žáků spolu s vyučujícími se vydalo do Orlických hor. Cílem bylo lyžařské středisko Čenkovice – 
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Buková hora – Červená voda.  Celodenní lyžování na sjezdovkách různých obtížností uspokojilo 

všechny účastníky zájezdu.  

 

 

 

Sportovní exkurze 
Sportovní kurz – Baldovec 2019 

Pedagogický dozor: Mgr. Jiří Štefek, Mgr. Dana Dýmalová, Mgr. Marie Braunerová, PhDr. Taťána 

Dohnalová 

Kde: Baldovec – rekreační středisko, Moravský kras 

Cílem kurzu bylo:  

 při společných aktivitách odstranit problémy v třídních kolektivech  

 netradiční výuka v jiném než školním prostředí zaměřená na tělesnou výchovu, zeměpis,  vše 

doplněno o netradiční pohybové aktivity 

 prevence – zdravý životní styl – pohybové aktivity, pobyt na čerstvém vzduchu v prostředí 

Drahanské vrchoviny 

 seznámení s „adrenalinovými“ aktivitami pod dozorem pracovníků agentury. 

 
Na Baldovci 

 

Cyklistický kurz – Cyklostezka Bečva 

Pedagogický dozor: Mgr. Marie Braunerová, Mgr. Jiří Štefek, Mgr. Jaromír Růžička 

 první cyklistický kurz pro žáky Všeobecné sportovní přípravy  

 podél toku rožnovské a vsetínské Bečvy 

 délka cca 200 kilometrů 
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15. PROJEKTY A PROJEKTOVÁ VÝUKA 

Projekt „Adopce na dálku“ 

Pokračoval i nadále tento projekt, který patří ve škole k jedněm z nejdéle trvajícím (začal v roce 2004).  

Každoroční finanční podpora studenta Ousmana Camary z Guiney společně s občanským sdružením 

Dialog  činila tento rok 9 060,- Kč.  

 

 

Záložka do knih spojuje školy 

Celý říjen probíhal v rámci Česka a Slovenska na školách a knihovnách projekt vyhlášený Knihovnou 

Jiřího Mahena v Brně a Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě Záložka do knihy spojuje 

školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. 

Žáci zapojení do projektu (prima, sekunda) vyráběli libovolnými technikami záložku obsahující 

upoutávku na jakoukoli knihu. Partnerem se nám stalo Gymnázium Antona Bernoláka ze slovenského 

Sence, s nímž si 60 našich žáků vyměnilo své záložky. 

 

Záložka pro Keňu 

V rámci PROJEKTU KEŇA vyráběli žáci tercie záložky do knihy s typickými postavičkami českých 

literárních děl, aby se keňské děti seznámily i s českou literaturou. Záložky se našim žákům 

mimořádně povedly a výrobu si užili. 

 

Sběr papíru 

Po tři rána a odpoledne se na gymnáziu sbíral starý papír. Téměř všechny třídy se zapojily a bojovaly o 

možnost získat jeden den třídní exkurze navíc s proplacením cesty a vstupu. Celkem se vysbíralo přes 

6 tun papíru, byly to dva téměř plné kontejnery. 

Vyhrála tercie. Třída donesla celkem 1971 kg papíru. 

Co ostatní třídy? 

prima 1156 kg 
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sekunda 1663 kg 

kvarta 508 kg 

kvinta 28 kg 

1. ročník 426 kg 

sexta 173 kg 

2. ročník 69 kg 

3. ročník 442 kg 

oktáva 3,5 kg 

4. ročník 3,5 kg 

Třída tercie se pak vydala na exkurzi do Olomouce, kde shlédli v kině Šantovka film „Alfa“. 

 

Projekt Zelená škola 

V listopadu 2018 se v ekologickém centru Sluňákov konala Krajská konference environmentální 

výchovy, vzdělávání a osvěty. Odbor Školství a mládeže Olomouckého kraje zde mimo jiné vyhlásil 

výsledky soutěže Zelená škola za školní rok 2017–2018. Uvedený titul získalo celkem 5 škol 

Olomouckého kraje, v kategorii gymnázií naše škola zvítězila! Podařilo se nám to už podruhé, poprvé 

jsme titul získali ve školním roce 2015-2016. 

 

 
 

16. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍ 

SEMINÁŘE 

Semináře a školení 
„Chyťte pádícího geparda aneb jak připravit studenty na celoživotní rozvoj jazykové kompetence“, 

Brno, Descartes (M. Hudcová) 

„Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby fungovala?“, Praha, Descartes (M. Hudcová) 

„Oxford Exam Trainer – train or practise?“, Olomouc, PdF UP (R. Nosková, A. Nopová) 

„Internet ve výuce AJ“, Olomouc, Descartes (R. Nosková, A. Nopová, Z. Kebzová, M. Braunerová, P. 

Minaříková) 

Konference učitelů AJ, Ostrava (Z. Kebzová, V. Mikle, M. Braunerová) 
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Kurz základní školní lyžování – instruktorský, Bílá (V. Mikle) 

„Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k podpoře čtenářské gramotnosti“, Olomouc, ČŠI (D. 

Juřenová, J. Krejčířová) 

„Cesta ke svobodě a demokracii“, seminář, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 

Senátu PČR ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání Praha (T. Dohnalová) 

„Židé, dějiny a kultura“, ŽM, Praha (T. Dohnalová) 

Setkání preventistů – trendy v prevenci, Přerov (M. Dejdarová) 

„Replay“, Přerov (M. Dejdarová) 

Krajská konference EVVO Olomouckého kraje, Horka nad Moravou (D. Dýmalová) 

„Get up and Goals!“, ARPOK Olomouc (D. Dýmalová, A. Nopová) 

"Digitální gramotnost ve vzdělávání", Počítačová služba s.r.o. (všichni vyučující) 

„Komplexní práce s třídním kolektivem“, Brno, Descartes (R. Nosková) 

Gaudeamus Brno 2018 – kariérní poradenství (V. Petřeková) 

Kariérové vzdělávání, Olomouc, PdF UP (V. Petřeková, E. Mlčochová) 

Akreditované školení – podpora podnikavosti na SŠ, JA Czech, Praha (J. Růžička) 

Školení AMOK, Policie ČR (všichni pracovníci školy) 

Setkání ředitelů fakultních škol UP PřF Olomouc (J. Krejčířová) 

Odpovědnost vedoucího pracovníka za řízení školy a školského zařízení, PARIS, Olomouc (J. 

Krejčířová) 

Seminář MZK a PŘZK Olomouc, Scholaservis Olomouc (J. Krejčířová) 

GDPR – setkání s pověřencem, Olomouc – Držovice (J. Krejčířová) 

„Aktuální trendy digitálního vzdělávání v Olomouckém kraji“, konference, Olomouc (J. Krejčířová, K. 

Švédová) 

Kurz anglického jazyka (E. Mlčochová, T. Dohnalová, P. Pavlíčková) 

Setkání učitelů ČJL, PdF UP, Olomouc (E. Mlčochová) 

„Zábavná čeština na 2. stupni ZŠ“, Descartes, Olomouc (E. Mlčochová) 

Vzdělávací seminář fyziky, Hodonín (V. Petřeková) 

Gamifikace výuky, webinář,  RVP portál (M. Dejdarová) 

Česko/Slovensko : Rusko, webinář, Klett (M. Dejdarová) 

Diferencovaná výuka aneb jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě, webinář RVP (M. Dejdarová) 

Rozvoj gramotnosti pomocí Youtube, webinář RVP (M. Dejdarová) 

Hrátky se slovesy, webinář, Klett (M. Dejdarová). 

 

17. CHARITATIVNÍ AKCE 

Srdíčkové dny 
Podzimní srdíčkový den 
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výtěžek: 12.592,- Kč 

prodejci: 

Nikol Burgetová 

Andrea Miková 

Adéla Čížkovská 

Denisa Páleníková 

Jana Novotná 

Martina Kyseláková 

Vendula Soušková 

Ivana Hlavinková 

Veronika Šlachtová 

Jana Omámiková 

Aneta Kotásková 

Lucie Krybusová 

Michaela Zavřelová 

Barbora Ďurkáčová 

Kateřina Halenková 

Adriana Krčmářová 

 

 

Zimní srdíčkový den 
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výtěžek: 12. 157,- Kč  

prodejci:  

Aneta Kotásková  

Nicolas Pospíchal  

Radim Mareš 

Pavel Otáhal 

Vendula Bartošková 

Adéla Čížkovská 

Kateřina Halenková 

Adriana Krčmářová 

Natálie Zgodová 

Šimon Buriánek 

Matěj Šóš 

Adéla Sedláčková 

Klaudia Szofer 

Jakub Dočkal 

Karolína Machová 

Eliška Klevetová 

Natálie Kovaříková 

 

 

 

 

 

 

Vánoční hvězda 
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Také v tomto školním roce se v předadventním čase se žáci i zaměstnanci zapojili do charitativní akce, 

jejíž výtěžek je určen pro onkologicky nemocné děti. Tato akce se již stává tradicí a jsme rádi, že každý 

rok je vybraná částka o něco vyšší – tentokrát částka činila 17.000,- Kč. 

Částka byla odvedena na sbírkové konto hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc 

(http://www.sancecz.org).               

             

            

Sběr plastových uzávěrů 

Ve škole pokračoval sběr plastových uzávěrů – výtěžek šel pro nemocnou holčičku z Kojetína. 

18. ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

 

Seznam zástupců jednotlivých tříd v Žákovském parlamentu: 

prima Barbora Vavrysová, Aleš Krchňák 

sekunda  Sára Kurowská, Vojtěch Porč 

tercie Aneta Soušková, Zuzana Hradilová 

kvarta David Duchoň, Anna Hrušáková 

kvinta Filip Hlavinka, Tomáš Flídr 

sexta Vojtěch Lička, Tomáš Kříž 

septima Jakub Okruhlica, Lucie Krybusová 

oktáva Filip Indrák, Petr Langr 

1. Adam Holík, Michaela Vosičková 

2. Petr Dynžík, Adam Trumpeš 

3. Aneta Kotásková, Jana Omámiková 

4. Eduard Bleša, Tereza Škantárová 

 

V barvách republiky 

Žákovský parlament – jako jednu z akcí pořádaných naší školou k připomenutí stoletého výročí vzniku 

republiky – zorganizoval mezitřídní soutěž V barvách republiky. Procentuálně nejúspěšnější třídou se 

stal 3. ročník, na něž čekala zasloužená odměna. 

http://www.sancecz.org/


Ročenka Gymnázia v Kojetíně                                                                                                            strana: 65 

 
 

 
 
 

 

Československo a Mnichov 

- výborně připravené scénky (historické výročí Mnichova 1938) 

 

Hoši z Žákovského parlamentu si u příležitosti výročí podepsání Mnichovské dohody ze dne 29.9.1938 

připravili pro všechny žáky naší školy krátkou scénku. Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR 

obývaných německou menšinou Německu byla podepsána představiteli Německa (A. Hitler), Itálie 

(B. Mussolini), Velké Británie (N. Chamberlain) a Francie (E. Daladier).  Pro zástupce československé 

vlády byla dohoda ultimátem a pod nátlakem ji přijali. 
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Mikulášská nadílka 

Jako každý rok se skupinka studentů domluvila, převlékla za Mikuláše, čerty a andílky a s malou 

nadílkou v podobě bonbonů a lízátek obcházela všechny třídy, které pak za pěknou písničku sladkostmi 

obdarovala. 

 

 

19. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  

Volba povolání 
Beseda o vysokých školách 

 besedu vedla kariérní poradkyně 

 byla zaměřená na vysokoškolské studium 

 na tvorbu rozvrhu, systém přednášek, cvičení a praktik, zkouškový systém, ubytování, 

stravování, studentský život, možnosti vycestovat, aj.  

 

Umístění studentů na vysoké školy ( VŠ ), vyšší odborné školy ( VOŠ ) a ostatní školy. 

 

  4. ročník oktáva  celkem 

počet absolventů 14 14 28 

na VŠ se hlásilo / přijato  13/ 13 11/11 24/24 

na VOŠ se hlásilo / přijato 0/0 0/0 0/0 

jazyková škola 0 0 0 

bez dalšího studia 1 3 4 

úspěšnost přijetí na VŠ  100% 100 % 100 % 

úspěšnost přijetí na VOŠ - - - 
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Celkem na VŠ a VOŠ přijato   92,8% 78,6% 85,7% 

 

 

Aktivity v rámci Preventivního programu školy  
 

Interaktivní lekce s Městskou policií Kojetín 

Třídy NG -  lekce vedl velitel MP Mgr. Adrian Jiřík a  

– besedy a následné debaty, informace, příklady z praxe, probírání konkrétních situací, které žáci zažili, 

konfrontace s názory profesionálů; témata: 

prima  

„Bezpečné chování aneb Jak se zachovat v určitých situacích“: 

▪ znalost důležitých telefonních čísel 

▪ chování k zatoulaným zvířatům 

▪ povinnosti držitelů domácích zvířat 

▪ chování k cizím lidem 

▪ nebezpečné situace ve městě a okolí 

▪ krátké filmy BESIPu 

 

sekunda  

„Bezpečná jízda na kole“: 

▪ důležité dopravní značky 

▪ bezpečná jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardech ve městě            

▪ povinná výbava jízdního kola 

▪ chování cyklistů na konkrétních místech našeho města 

▪ krátké filmy BESIPu 

 
Prevence v sekundě 

 

tercie 
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„Odpovědnost mládeže za protiprávní činy“: 

▪ řešení situací (podle obrázku, vlastní zkušenosti)  

▪ kdy a jak přivolat hasiče, první pomoc, policii 

▪ co dělat při nálezu injekční stříkačky, otevřeného kanálu, poškozené dopravní značky 

▪ domácí násilí, šikana ve škole 

▪ kouření, drogy 
 

V pátek 7. června nás na naší škole navštívil strážník městské policie. Seznámil nás s trestní odpovědností mladistvých. Tohle 

téma je hodně zajímavé a poslouchalo se jedna báseň. Celá naše třída bedlivě poslouchala a myslím, že jsme se dozvěděli 

spoustu nových věcí, které budeme v budoucnu potřebovat. Přece jenom náš patnáctý rok se už neúprosně blíží. A nám 

nezbývá než se těšit na příští rok, kdy nás bude čekat beseda o něčem přinejmenším stejně zajímavém. 

                                                                                     Kateřina Novotná, tercie 

 
 

kvarta 

„Trestní odpovědnost mladistvých a zákon o návykových látkách“: 

- zákon o návykových látkách 

- kuřáctví a jiné závislosti 

- přestupky a trestné činy 

- role mladistvých a dětí, jejich ochrana 

doplněno filmem 

 
 

Interaktivní lekce s Kappou - Help Přerov 

prima, sekunda, tercie, kvarta – prevence závislostí a šikany, xenofobie 

 

„Já a zodpovědnost, hrozby kolem nás“ (prima) 
Dokážeme přijmout a dohlédnout důsledky svých činů? Můžu ovlivnit svým rozhodnutím i ostatní? Dokážu poznat, co je 

správné a co špatné? 

- seznámení se za pomoci karet dixit; žáci byli velmi kreativní a na téma: Za co máme zodpovědnost vymysleli spoustu 

nápadů, které zapisovali na tabuli; dále třída pracovala v šesti skupinách a každá skupina zpracovávala jedno z témat 

zodpovědnosti (pro ně aktuální v té době). 

Lekci vedli: Bc. Eliška Pavúčková a Ondřej Filipi. 
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„Co děláme, když jsme v úzkých“ (sekunda) 
Umím říci ne, necháte sebou manipulovat, co je asertivní desatero? 
- během celého programu se žáci bavili na téma náročných životních situací („kdy je mi úzko“), pomocí zážitkových her žáci 

různá témata zpracovávali, ke konci lekce vytvářeli tzv. koláč krize, který slouží jako pomůcka zvládání krizových situací, 

všichni velmi dobře pracovali ve skupině. 

Lekci vedli: Bc Eliška Pavúčková a Ondřej Filipi. 

 

 

 „Chceme dobře vypadat“ (tercie) 
Existuje diktát módy, co si bereme na sebe, jak se češeme a stylujeme, co je in, kde se bere anorexie a bulimie?  

- realizace programu sociální prevence, aktivity pro rozvoj zdravé osobnosti a spolupráce; rozehřívací hry a ledolamy, cíl: dát 

dětem možnost rozvíjet vztahy ve skupině, vzájemné pochopení a komunikační schopnosti; realizace programu sociální 

integrace v oblasti sociálního vyloučení, xenofobie. 

Lekci vedli: Bc. Eliška Pavúčková a Mgr. Jakub Vávra. 

 

„Od 10 k 5, od 5 k deseti“ (kvarta) 
- programu hned po úvodu začal aktivitou s míčky, na koncentraci a navození lepší atmosféry pro realizaci lekce, poté 

seznámení s principy Okénka Johari (technika sebepoznání), v této aktivitě předali lektoři žákům teoretický rámec o 

možnostech poznání sebe sama, jak ze svých vlastních zkušeností, tak za pomocí zpětné vazby skupiny, další aktivity 

s počítáním čísel a tyčkou byly zaměřeny na práci ve skupině, při čemž po každé z aktivit následovala bezprostřední reflexe; 

povedla se zvláště aktivita „Polož tyčku“, která pomáhá poznat svou vlastní frustrační toleranci, žáci při reflexi této aktivity 

dokázali úspěšně pojmenovávat emoce, které probíhaly při aktivitě a dokázali si následně z odstupem dávat zpětnou vazbu. 

Lekci vedli: Mgr. Jakub Vávra a Mgr. Tomáš Lakota. 

 

Drogy, kriminalita a my 

3. ročník, septima 

 kino Metropol Olomouc 

 program pro SŠ 

 velitel oddělení drogové kriminality pražské policie mjr. Jaromír Badin rozebíral všechny 

aspekty drogové závislosti a její dopady na společnost i jednotlivce 
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Předsudky a stereotypy 

kvarta 

 interaktivní forma 

 lekci vedli studenti z brněnské univerzity 

 tématem byly předsudky, stereotypy a různé zlozvyky 

 lekce vznikly v rámci vytvořeného projektu na univerzitě 

 vysokoškoláci vysvětlovali za použití různých didaktických metod, jak se vyhnout rasové 

intoleranci a jak si nevytvářet předsudky  

 

Mediální gramotnost 

3. ročník, septima 

 interaktivní lekce  o médiích 

 jak je důležité ověřovat si informace a zprávy 

 lekci vedli dva studenti Masarykovy univerzity v Brně – Otta Solař a jeho spolužačka Kristýna 

 s žáky diskutovali na téma média, ověřování zpráv, důležitost nestrannosti médií a podobných 

témat 

 

Šíp času 

2. ročník, sexta 

 interaktivní lekce Sdružení D Olomouc 

 prevence rasismu, neonacismu a dalších extremistických postojů a xenofobie, osobnostní růst, 

etická výchova 

 uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, audiovizuální techniky, slovesná tvorba, četba 

v roli, reflexe, diskuze 

 z deníku muže nacházejícího se v kómatu žáci postupně odhalili, že jde o nacistického válečného 

zločince 

 program na příběh z nacistického Německa 

 pokračuje se dokumentem, který mapuje jednu z větví současného hnutí skinheads 

 mladí zfanatizovaní lidé se hlásí k ideologii nacismu a popírají holocaust 

 diskuze se snaží vést studenty k nutnosti postavit se proti podobným tendencím ve společnosti 
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Soudní přelíčení – Okresní soud Přerov 

2. ročník, sexta, septima 

 sledování práce soudce a státního zástupce v praxi 

 procesní stránka 
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 beseda se soudcem 

 prevence kriminality 

 

Mezi námi děvčaty 

dívky – prima 

 besedu realizovalo Vzdělávací centrum MP Education 

 beseda provázená obrázkovou prezentací a doplněná názornými pomůckami 

 získávání nových informací 

 diskuze na otázky dospívání dívek 

 práce s propagačním materiálem 

 

Na startu mužnosti 

prima - hoši 

 besedu realizovalo Vzdělávací centrum MP Education 

 výklad s názornými obrázky na dataprojektoru 

 získávání nových informací na téma anatomie, hormony, puberta, vztahy, dozrávání po stránce 

fyzické, psychické i sociální 

 vhodná životospráva, správné hygienické návyky 

 diskuze na otázky dospívání mužů  

 

Tvůj život, tvoje volba 

1. ročník,  kvinta 

přednášející – D. Stehlíková 

 

Tvůj život, tvá volba je název besedy, kterou absolvuje již několikátým rokem s našimi žáky kvinty a 

prvního ročníku paní Drahoslava Stehlíková, Dis.  Přednáška, při které paní Stehlíková žákům předává 

informace získané dlouholetou praxí v oblasti onkologické prevence, je zaměřená na nebezpečí nákazy 

virem HPV (lidský papilomavirus, který napadá buňky lidské pokožky a sliznic a je příčinou vzniku 

nádorů.) Během dvou vyučovacích hodin jsou studenti seznámeni s obecnými informacemi o HPV, 

způsobech přenosu a typech rakoviny, kterou HPV způsobuje. Dozví se o možnostech prevence, 

preventivních prohlídek a vyšetření zaměřených na detekci HPV a v neposlední řadě také o možnostech 

a účinnosti vakcinace. Po celou dobu beseda otevřeně pojednává o sexu, lásce a věrnosti. 

 

Tak to vidím já 

Během září a října se mohli žáci 6. – 9.  tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií zúčastnit literární 

soutěže Tak to vidím já, která má mapovat pohled dětí a mládeže na současné problémy spojené 

s asociálním (lhaní,toulání), disociálním (drogy, záškoláctví, gambling) nebo antisociálním chováním 

(krádeže, šikana, agrese). 

Z naší školy se zúčastnil  Kamil Zalabák, který se pustil do psaní. A nutno říct, že rozhodně nezklamal. 

V silné konkurenci obsadil 6. místo. 

 

 

AMOK - seminář pro vyučující zaměřený na postup při mimořádných událostech ve školách a 

školských zařízeních.  

 

 vymezení pojmu AMOK, nejznámější případy útoků ve školách 

 charakteristika útoků, pohnutky útočníků a vodítka k jejich identifikaci 

 postup, jak se zachovat v okamžiku útoku (invakuace) 
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 reakce a nástin postupu policie a dalších složek IZS 

 praktické rady a doporučení na přijetí systémových a technických opatření, která by v případě 

reálného útoku minimalizovala možné škody a usnadnila práci složek IZS 

 

 

Výchovně vzdělávací, adaptační a sportovní kurzy 
 

Výchovně vzdělávací a adaptační kurz – Tesák, chata Čerňava 

- Tesák, třída: prima; pedagogický dozor – A. Nopová, M. Braunerová, organizováno ve spolupráci 

s DDM Kojetín 

Cíle kurzu: 

 pomoc žákům primy lépe se v rámci třídy poznat a seznámit, poznat neformálním způsobem 

svého třídního učitele, při společných aktivitách 

 se snažit vytvářet kolektiv 

 prevence – zdravý životní styl – pohybové aktivity (tradiční i netradiční), 

 pobyt na čerstvém vzduchu v prostředí Hostýnských vrchů 

 
Ve dnech 5.-7. září 2018 se noví žáci primy Gymnázia Kojetín jeli seznámit na Adaptační kurz, za kterým jsme jeli do 

Hostýnských vrchů na Tesák. Ubytovaní jsme byli na chatě Čerňava, která nám svým umístěním v těsné blízkosti lesa byla 

pěkným útočištěm a výchozím bodem pro hry a jiné aktivity. 

 

Když jsme si rozdělili pokoje, sešli jsme se na první část programu, abychom zjistili, jak se vůbec všichni jmenujeme. Jedním 

z následujících úkolů bylo sestavit příběh, na jehož námět žáci večer před publikem zinscenovali divadelní představení. Ač to 

pro mnohé ze zúčastněných znamenalo velké psychické vypětí, předvedli všichni bravurní výkony.  

 

Druhý den čekaly na žáky další týmové aktivity, například v podobě štafetové hry ve florbalu s tenisovým míčkem, hry 

„Hádám, kdo jsem“ anebo stavby co nejvyšší věže. 

 

V pátek mohli žáci vyzpovídat svou třídní učitelku, kde padaly dotazy jako „Chtěla byste učit něco jiného?“, „Jak dlouho 

učíte na kojetínském gymnáziu?“,  „Těšila jste se na nás?“, „Kolik je Vám let?“ nebo i „Pojedeme ještě na výlet?“.  

Po dalších hrách předaly instruktorky z DDM Kojetín žákům účastnické listy a po dobrém obědě jsme už odjížděli unavení, 

ale spokojení zpět do Kojetína.  

 

V závěrečném hodnocení kurzu byli žáci rádi, že byli schopni si zapamatovat jména svých spolužáků, najít si nové kamarády, 

zahrát svou roli v divadle anebo ze své účasti v různých hrách. Ač jeden žák oznámkoval kurz čtyřkou a dva trojkou, 

převládalo kladné známkování, a to 8 dvojek a 18 jedniček . 

 

Letní výchovně vzdělávací a adaptační kurz - Buchlovice 

- Penzion Na přehradě, 1. ročník a kvinta;  pedagogický dozor Mgr. Jiří Štefek, Mgr. Veronika 

Petřeková, Mgr. Jaromír Růžička, Mgr. Jana Rotreklová 

 

 pomoc studentům prvního ročníku a kvinty seznámit se navzájem, poznat neformálním 

způsobem své  třídní  učitele,  při společných aktivitách začít budovat kolektiv, který bude 

fungujícím týmem, za odborného vedení pracovníků agentury  

 netradiční výuka v jiném než školním prostředí zaměřená na dějepis, zeměpis, biologii a 

zdravovědu, vše doplněno o pohybové aktivity 

 prevence – zdravý životní styl – pohybové aktivity, pobyt na čerstvém vzduchu v prostředí 

Chřibů 

 ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech 

 nácvik první pomoci při možných úrazech 

 samostatná příprava zábavného večera pro ostatní spolužáky 
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Vyhodnocení žákovských dotazníků: 

1. Co se mi na kurzu podařilo: seznámit se s novými spolužáky, dozvědět se spoustu zajímavých věcí o sobě (díky 

agentuře Midas), vylepšit vztahy v kolektivu, naučit se ráno běhat, zlepšit si fyzičku, zvládnout túru,… 

2. Co se mi nepodařilo: poznat všechny spolužáky, zvítězit v soutěžích, zranit se, vyspat se, … 

3. Čím jsem přispěl ke zdárnému průběhu kurzu: dával jsem pozor  

4. Co by se na kurzu mohlo změnit: pozdější večerky, více volného času, více jídla, uvolněnější učitelé, více 

programu s druhou třídou 

5. Oznámkuj kurz od 1 do 5: 

1 – 17 x 

2 – 14 x 

3 – 7 x 

6. Volná: bezvadné hledání kešek 

 

 

20. MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY 

 

 

 
 

S olympijskou medailí se vrátil do Kojetína Jiří Minařík ze sexty. Reprezentuje ČR, kojetínskou 

kanoistiku a také tak trochu naši školu. Na III. letních  olympijských hrách mládeže, které se letos v říjnu 

konaly v dalekém Buenos Aires Jirka získal bronz v kategorii C1. 
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V červenci 2019 se konalo Mistrovství světa juniorů v rybolovné technice. Do reprezentace se díky 

vysokému počtu bodů z nominačních závodů dostala také Adéla Buráňová z kvarty. Na mistrovství se 

bojovalo v pěti disciplínách – mucha skish, mucha dálka, arenberg, zátěž skish, zátěž dálka. Adéla 

obsadila 2. místo a také její družstvo se umístilo na 2. místě a získalo titul vicemistrně světa. 


