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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 

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, Bc. Tereza Voždová, tel. 581 705 340 

 

Rada školy 

Nové volby do RŠ proběhly v říjnu (1. kolo) a listopadu (2. kolo) 2020. 

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti 

Kateřina Medunová 

Viktor Žák 

Pedagogičtí pracovníci školy 

Mgr. Dana Dýmalová 

Mgr. Monika Štefková 

Zástupci zřizovatele 

RNDr. Jitka Hálková 

Ladislav Hynek 

 
 

Učitelský sbor 

Ředitelka školy:  

Mgr. Květoslava Švédová  ČJL    

Zástupce ředitelky: 

Mgr. Jana Krejčířová   M, F, Seminář logiky    

Vyučující: 

Mgr. Marie Braunerová  AJ, TV, třídní učitelka 4. ročníku 

Mgr. Pavla Černá   TV, BI 

Mgr. Davis Jay   AJk 

Mgr. Marcela Dejdarová  D, RJ, metodik prevence, třídní učitelka sexty 

Mgr. Dana Dýmalová   BI, Z 

PhDr. Taťána Dohnalová  D, NJ, RJ 

Mgr. Marie Hudcová   AJ, TV  

Mgr. Dagmar Juřenová  M, Ms, třídní učitelka septimy 

Mgr. Zuzana Kebzová  AJ 

Ing. Petr Kment   IVT, TV, Společenské vědy 

Mgr. Miroslav Kovařík  M, třídní učitel kvinty 

Mgr. Karel Kozmík   LPf, PF 

Mgr. Miroslav Matějček  ČJL, HV  

Mgr. Pavla Minaříková  AJ, NJ 

Mgr. Eva Mlčochová   ČJL, D, třídní učitelka oktávy 

Mgr. Radka Netušilová  IVT, M 

Mgr. Alice Nopová   AJ, Z, RJ, třídní učitelka tercie 

mailto:gkj@gkj.cz
mailto:gkj@gkj.cz
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Mgr. Petra Pavlíčková  BI, CH, třídní učitelka 1. ročníku 

Mgr. Lukáš Petrskovský  AJ  

Mgr. Veronika Petřeková F, EP, třídní učitelka kvarty, výchovný poradce a poradce pro 

volbu povolání 

Mgr. Stanislava Podmolíková VV 

Mgr. Jana Rotreklová   D, ČJL, SPTS, třídní učitelka 3. ročníku 

Mgr. Jaromír Růžička   ČJL, Společenské vědy, třídní učitel 2. ročníku 

Mgr. Jiří Štefek   TV, VSP, Z 

Mgr. Eva Šťastníková   CH 

Mgr. Monika Štefková  NJ, VO, třídní učitelka sekundy 

Ing. Zmeškalová Eva   AJ 

 

 

Pedagogická asistentka  Ing. Monika Šikulová 

 

Provozní zaměstnanci školy 

Marcela Fíková  ekonomka školy 

Jana Voždová   administrativní pracovnice 

Tereza 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) 
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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) 

 

Školní stravování: 

Školní jídelna – Hanusíkova ulice, telefon – 581 762542. 
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2. SEZNAMY ŽÁKŮ   

Třída I. prima     tř. uč. Jiří Štefek 

 

Adamík Lukáš 

Behanec Adam 

Bíbrová Kateřina 

Bubeníčková Adéla 

Čech Prokop 

Čížkovská Klára 

Dočkal Ondřej 

Dýmalová Klára 

Formanová Barbora 

Grufíková Veronika 

Hebnar Jaroslav 

Hošek Dominik 

Kaďorková Kristýna 

Kočařová Ema 

Kopečná Andrea 

Kutějová Kristýna 

Maga Vojtěch 

Maráková Viktorie 

Matějčková Marie 

Medunová Zuzana 

Polách Jan 

Ptáčková Julie 

Řezníček Roman 

Řihošek Tomáš 

Skripová Liliana 

Soušek Pavel 

Tkáčová Sofie 

Večerková Andrea 

Vrba Martin 

Zítka Matouš 

 

 

Třída II. sekunda    tř. uč. Monika Štefková 

 

Bíbr Karel 

Cetkovský Jiří 

Čižinská Kateřina 

Hauková Karolína 

Hönig Radim 

Hönigová Edita 

Hrabal Jan 

Hrabal Ondřej 

Hrdlička Vojtěch 

Hřeblová Amálie 

Chovanec Martin 

Kohlová Kateřina 

Krejčířová Alice 

Le Quang Tu 

Marečková Marie 

Masařík Aleš 

Matějka Jan 

Míša Rostislav 

Rusňák Tobias Matthew 

Sedlák Patrik 

Sigmundová Emílie 

Skřipcová Anežka 

Slavík Michal 

Svoboda David 

Šilhánková Bára 

Šišková Rozálie 

Štábl David 

Zachrla Tadeáš 

Zmeškalová Iva 

Židlík Martin 

 

 

Třída III. tercie     tř. uč. Alice Nopová 

Bátrlová Nela 

Bosáková Martina 

Coufalík Jakub 

Dostál Jakub  

Ďurčáková Martina 

Dýmal Jan 

Florec Marek 

Florec Ondřej 

Gefingová Eliška 

Hudec Jiří 

Kapoun Tomáš 

Krchňák Aleš 

Krchňák Matouš 

Míšová Anežka 
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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 

Zendulková Klára 

Zítka Jakub 

 

 

Třída IV. kvarta     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 V. kvinta     tř. uč. Miroslav Kovařík 

 

Bajer Lukáš 

Gefingová Marie 

Hönigová Lea 

Hradilová Zuzana 

Chylík Roman 

Kapoun Pavel 

Kocmanová Mariana 

Komínková Dita 

Králová Tereza 

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/ 

Šembera Ondřej 

Šóš Daniel 

Šťastníková Alexandra 

Štefek Jiří 

Švarcová Tereza 

Tomšicová Marie 

Velešíková Lenka 

 

 

Třída VI. sexta     tř. učitel Marcela Dejdarová 

Astrová Kristýna 

Bibr David 

Buráňová Adéla 

Duchoň David 

Dynžíková Angela 

Gajová Barbora 
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Gambová Eliška 

Halajko Filip 

Kejval Ondřej 

Klaper Radim 

Kopřivová Veronika 

Langr Matěj 

Langr Vojtěch 

Němcová Aneta 

Novotný Šimon 

Pešová Nina 

Procházka Adam Vladimír 

Přecechtěl Robin 

Špalková Alice 

Štáblová Adéla 

Vyvialová Nicol 

Zalabák Kamil 

 

 

Třída VII. septima    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 

Vavrysová Aneta 

Vernerová Kristýna 

Zatloukal Richard 

 

Třída VIII. oktáva     tř. učitelka Eva Mlčochová 

 

Armová Karolína 

Bartošková Vendula 

Coufalová Michaela 

Čížkovská Adéla 

Dočkal Jan 

Dřímalová Nicola 

Halenková Kateřina 

Hofírek Michael Nicolas 

Horák Štěpán 

Konvičná Lucie 

Krčmářová Adriana 

Kříž Tomáš 

Kulhánková Tereza 

Lička Vojtěch 

Macek Tomáš 

Miková Andrea 

Minařík Jiří 

Mychajlivová Ludmila 

Obsadná Jarka 

Páleníková Denisa 

Petlach Jan 

Ptáček Tomáš 

Třísková Anna 

Vybíralová Klára 

Zdráhal Martin 

Žemličková Marie 

 

 

 

 

 

 

 

Třída 1.      tř. uč. Petra Pavlíčková 

 

Dvouletá Valérie 

Dudová Natálie 

Havlíčková Tereza 

Hrudníková Eliška 

Hubáčková Nikita 

Huťková Denisa 

Joklík Mikuláš 

Kamencová Nikol 

Kolaříková Tereza 

/Navrátilová Nicol/ 
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Opavská Tereza 

Pejcha Kryštof 

Raabová Veronika 

Samara Gabriel Khalid 

Sedláček Ondřej 

Solař Ondřej 

Šiška Robert Jaroslav 

Toráč Adam 

Tunová Šárka 

Vitásek Martin 

Žemličková Lucie 

 

Třída 2.     tř. uč. Jaromír Růžička 

Baďurová Tereza 

Bartoněk Tomáš 

Dundálková Tereza 

Handl Lukáš 

Hrabal Jaroslav 

Huterová Adéla 

Chrastina Ondřej 

Ivánková Simona 

Karabina Jakub 

Krajčík Josef 

Krybusová Aneta 

Malošíková Lucie 

Maruccia Delia 

Masařík Luboš 

Navrátil Filip 

Oulehla Filip 

Palička Daniel 

Petržel Matyáš 

Přidal Ondřej 

Přidal Zdeněk 

Raclavská Barbora 

Rozkošný Kryštof 

Sum Boleslav 

Svozil Jan 

Šrámková Kristýna 

Švéda Adam 

Večerková Lucie 

 

 

Třída 3.     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 

 

 

 

   

Třída 4.     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 

 



 

 

 

 

 
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 2020 – 2021  

 

 

2. – 4. 9. 2020  adaptační kurz Tesák – prima  

3. 9. 2020  exkurze ZOO Zlín – 3. ročník, septima 

7. – 11. 9. 2020  adaptační a poznávací kurz Buchlovice – 1. ročník, kvinta 

10. – 11.9. 2020  projekt Get up and Goals! 

14. – 16. 9. 2020  exkurze Těšínské Beskydy – oktáva  

16. – 18. 9. 2020  exkurze Kouty nad Desnou – 4. ročník 

1. 10. 2020  exkurze Tovačovské rybníky –  

3. – 11. 10. 2020  „Práce (bez) budoucnosti“ – výstava na stromech 

3. 11. 2020  školní kolo Překladatelské soutěže – angličtina  

4. 11. 2020  školní kolo Překladatelské soutěže – ruština, španělština 

23. 11. 2020  školní kolo Dějepisné olympiády VG 

26. 11. 2020  školní kolo Olympiády z českého jazyka I. a II. 

2. 12. 2020  školní kolo Dějepisné olympiády NG 

8. 12. 2020  okresní kolo Matematické olympiády – kategorie A 

11. 12. 2020  soutěž Matematický náboj 

15. 12. 2020  školní kolo Zeměpisné olympiády kategorie B 

17. 12. 2020  školní kolo Geologické olympiády 

5. 1. 2021  univerzitní kolo Překladatelské soutěže – angličtina  

6. 1. 2021 univerzitní kolo Překladatelské soutěže – ruština, 

španělština   

12. 1. 2021 krajské kolo Matematické olympiády – kategorie A 

13. 1. 2021 okresní kolo Geologické olympiády 

14. 1. 2021  okresní kolo Dějepisné olympiády NG 

15. 1. 2021  okresní kolo Dějepisné olympiády VG 

16. 1. 2021  Den otevřených dveří 

23. 1. 2021  školní kolo soutěže Eurorebus 

26. 1. 2021  školní kolo Zeměpisné olympiády kategorie C, D 

28. 1. 2021  okresní kolo Olympiády z českého jazyka II. 

29. 1. 2021  okresní kolo Olympiády z českého jazyka I. 

1. 2. 2021  Hýbeme se on-line – zahájení výuky  

10. 2. 2021  školní kolo Zeměpisné olympiády kategorie A 

16. 2. 2021  Virtuální klobouk – preventivní lekce – tercie  

17. 2. 2021  okresní kolo Zeměpisné olympiády kategorie C, D 

24. 2. 2021  soutěž naší přírodou – NG  

11. 3. 2021  Virtuální klobouk – preventivní lekce – prima  

18. 3. 2021  krajské kolo Dějepisné olympiády VG 

19. 3. 2021  Matematický klokan 

22. – 23. 3. 2021  ústřední kolo Matematické olympiády kategorie A 

24. 3. 2021  Cambridgeské jazykové zkoušky – oktáva, 4. ročník  

30. 3. 2021  školní kolo Biologické olympiády – kategorie C, D 

6. 4. 2021  školní kolo Biologické olympiády kategorie B, A 

7. 4. 2021  FCE testování 

19. 4. 2021  krajské kolo Geologické olympiády 

21. 4. 2021  okresní přehlídka SOČ 
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21. 4. 2021  soutěž Naší přírodou – finále  

11. 5. 2021  krajská přehlídka SOČ 

20. 5. 2021  lesnická soutěž YPEF – regionální kolo  

26. 5. 2021  Propojenost světa – lekce ARPOKU –3. ročník, septima 

1. – 10. 6. 2021  aukce háčkovaných zvířátek 

4. – 23. 6. 2021  „V ohrožení“ – výstava kolem rybníka Na Hrázi 

10. 6. 2021  Zatmění Slunce – školní pozorování  

16. 6. 2021  celostátní finále soutěže Eurorebus 

24. 6. 2021  krajské kolo soutěže Zlatý list – Olomouc  

25. 6. 2021  Běh proti drogám – Kojetín  

28. 6. 2021  exkurze Kroměříž – 1. ročník  

28. 6. 2021  vycházka – Cholerový hřbitov Kojetín – sekunda  

29. 6. 2021 exkurze Olomouc – 3. ročník 

29. 6. 2021 exkurze Brno – sexta 

29. 6. 2021 exkurze Vyškov – 1. ročník 

29. 6. 2021 projektový den – KAMAX-METAL Kroměříž 

 

4. STUDIJNÍ VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ABSENCE 

1. pololetí 

NG 

Třída Prospěch Pořadí Třída Absence Pořadí 

prima 1,204 1. prima 20,724 --- 

sekunda 1,319 2. sekunda 25,367 --- 

tercie 1,399 3. tercie 21,448 --- 

kvarta 1,488 4. kvarta 29,833 --- 

VG 

Třída Prospěch Pořadí Třída Absence Pořadí 

1. 1,709 5. 1. 26,600 --- 

2. 1,914 8. 2. 29,276 --- 

3. 1,579 3. 3. 28,467 --- 

4. 1,856 7. 4. 57,611 --- 

kvinta 1,258 1. kvinta 22,407 --- 

sexta 1,457 2. sexta 28,409 --- 

septima 1,708 4. septima 24,042 --- 

oktáva 1,724 6. oktáva 57,143 --- 

 

2. pololetí 

NG 

Třída Prospěch Pořadí Třída Absence Pořadí 

prima 1,273 1. prima 22,241 --- 

sekunda 1,297 2. sekunda 30,100 --- 

tercie 1,435 3. tercie 25,552 --- 

kvarta 1,503 4. kvarta 26,167 --- 

VG 

Třída Prospěch Pořadí Třída Absence Pořadí 

1. 1,809 7. 1. 47,143 --- 

2. 1,934 8. 2. 22,241 --- 
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3. 1,522 3. 3. 20,643 --- 

4. 1,714 6. 4. 23,167 --- 

kvinta 1,288 1. kvinta 32,630 --- 

sexta 1,463 2. sexta 40,909 --- 

septima 1,699 5. septima 44,167 --- 

oktáva 1,585 4. oktáva 22,036 --- 

 

 

5. MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Kalendář maturitní zkoušky – jarní zkušební období: 

Maturitní komise   

oktáva: 

předseda: Mgr.  Jaroslav Slavík, Reálné gymnázium Prostějov 

místopředseda: Mgr. Petra Pavlíčková 

třídní učitel: Mgr. Eva Mlčochová 

státní maturitní komisař: Mgr. Vít Kožuch, SŠGS Přerov. 

 

4. ročník: 

předseda: Mgr. Kateřina Kutálková. Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 

místopředseda: Mgr. Monika Štefková  

třídní učitel: Mgr. Marie Braunerová   

státní maturitní komisař: Mgr. Vít Kožuch, SŠGS Přerov. 

 

Učitelé GKJ – předsedové maturitních komisí na jiných gymnáziích:  

Mgr.  Miroslav Matějček – Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova 

Mgr. Jana Rotreklová – Arcibiskupské gymnázium Kroměříž. 

Učitelé GKJ – státní maturitní komisaři:  

Mgr. Dagmar Juřenová – SMK v SŠT Přerov. 

6. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Testování ČŠI 

Testování proběhlo v listopadu v on-line variantě. Testování se zúčastnili žáci tercie. Testování 

proběhlo v oblasti environmentální výchovy. 

7. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2020 – 2021 

Pro školní rok 2021/22 bude gymnázium otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru (7941K81) a 

jednu třídu čtyřletého studijního oboru (7941K41). 

Přijímací řízení proběhlo v červnu (pro NG i VG) formou písemných testů CERMAT. Přijímací řízení 

bylo značně ovlivněno COVIDem 19 a proběhlo za přísných hygienických opatření. 

Třídní učitelé budoucích ročníků: 

prima – Mgr. Pavla Černá 

1. ročník – Mgr. Dana Dýmalová. 
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8. SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

Český jazyk a literatura 

Olympiáda v českém jazyce 

Školní kolo: 

I. kategorie 

1. místo Eliška Gefingová (tercie) 

2. místo Anežka Míšová (tercie) 

3. místo Markéta Šlinská (tercie). 

II. kategorie (VG)  

1. místo Lucie Konvičná 

2. – 3. místo Michaela Coufalová a Martin Flídr (všichni z oktávy). 

Okresní kolo: 

Eliška Gefingová obsadila výborné 2. místo. 

V kategorii starších studentů byla nejúspěšnější Michaela Coufalová, která skončila na 6. místě, Lucie 

a Martin obsadili 8. místo a 9. místo. 
 

Literární cena Jiřího Wolkera 

Soutěž, kterou pořádá Gymnázium J. Wolkera, byla určena studentům SŠ Olomouckého kraje a z naší 

školy se zúčastnila Michaela Vosičková ze 3. ročníku s prózou Jak se historie opakuje. Práce byla 

určena spíš k zamyšlení a názory v ní publikované lze označit za vyzrálé.  
 

Anglický jazyk 

Ústní jazykové soutěže se nekonaly.  

 

Překladatelská soutěž pro středoškoláky 

Školní kolo: 

Studentky a studenti vyššího gymnázia překládali nejen umělecký text zastoupený úryvkem z 

thrilleru Love You Gone od britské autorky Rony Halsall (kniha vyjde v češtině pod názvem Kruh), 

ale i odborný text zaměřený na princip a účinky oxfordské vakcíny proti covid-19. 

1. místo Martin Flídr 

2. místo Martin Zdráhal 

3. místo Michaela Coufalová. 

Univerzitní kolo: 

Z celkového počtu účastníků (88) bylo Martinu Zdráhalovi uděleno čestné uznání za jeho anglický 

překlad. 

 

Německý jazyk 

Ústní jazykové soutěže se nekonaly.  

 

Španělský jazyk 

Překladatelská soutěž 

Školní kolo: 

1. místo Martin Flídr. 

Prvním textem, který Martin překládal,  byla zpráva populárně vědeckého magazínu Muy interesente o 

nedávném nalezení vody na Měsíci, druhý byl výňatek ze španělského deníku El País o 

problematickém vývozu vysloužilých automobilů z Evropy do méně vyspělých zemí. 

Univerzitní kolo: 

1. místo – Martin Flídr. 
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https://www.ff.upol.cz/nc/zprava/clanek/prekladatelska-soutez-zaznamenala-i-pres-epidemicke-

okolnosti-obrovsky-zajem/ 

 
Ruský jazyk 

Ústní jazykové soutěže se nekonaly.  

 

Překladatelská soutěž pro středoškoláky 

Školní kolo: 

Soutěž organizovala Filozofická fakulta Palackého univerzity pro studenty středních škol. Letos 

ruštináři překládali dva texty. První z nich byl ryze odborný a týkal se nárůstu obezity ve světě.  Druhý 

text byl zcela jiný – šlo o komentář spisovatele, novináře a politologa Denise Dragunského o 

komunálních bytech, v jednom z nich žila i jeho rodina. 

Výsledky školního kola: 

1. místo  Martin Zdráhal (oktáva), Šimon Novotný (sexta) 

2. místo  David Duchoň (sexta). 

Univerzitní kolo: 

Martin Zdráhal získal od poroty čestné uznání. 

 

Dějepis 

Dějepisná olympiáda pro nižší gymnázium (tercii a kvartu) 

Olympiádu organizovalo celostátně NIDV Praha. 

Školní kolo: 

1. místo Sára Kurowská (kvarta) 

2. místo Jakub Zítka (tercie) 

3. místo Martina Ďurčáková (tercie). 

Okresní kolo: 

Sára Kurowská v tomto kole, které proběhlo on-line stejně jako kolo školní, obsadila  výborné 

2. místo. 

 

Dějepisná olympiáda pro VG 

Školní kolo: 

Tématem letošního (teprve druhého) ročníku bylo období baroka - život v době barokní, památky, 

osobnosti žijící v 17. a 18. století. Všichni studenti zvládli téma na jedničku, všichni splnili podmínky 

pro postup do okresního kola. Postoupili: 

1. místo Filip Hlavinka (septima) 

2. místo Martin Zdráhal (oktáva) 

3. místo Adam Trumpeš (3. ročník). 

Okresní kolo: 

Soutěž proběhla on-line a dopadla skvěle.   

2. místo Filip Hlavinka 

3. místo Martin Zdráhal. 

Krajské kolo: 

Do krajského kola postoupil Filip Hlavinka a Martin Zdráhal. Proběhlo opět on-line. Filip obsadil 

16. místo a Martin Zdráhal 19. místo. 

 

 

Matematika 

Matematická olympiáda – kategorie A 

Okresní kolo: 

https://www.ff.upol.cz/nc/zprava/clanek/prekladatelska-soutez-zaznamenala-i-pres-epidemicke-okolnosti-obrovsky-zajem/
https://www.ff.upol.cz/nc/zprava/clanek/prekladatelska-soutez-zaznamenala-i-pres-epidemicke-okolnosti-obrovsky-zajem/
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Organizátorem soutěže bylo Gymnázium Jakuba Škody v Přerově, naši školu zastupoval žák septimy 

Tomáš Flídr. O jeho matematickém nadání nikdo nepochybuje. Získal 16 bodů z 18 a zařadil se tak za 

4 studenty z přerovského pořádajícího gymnázia, kteří získali plný počet bodů. Stal se úspěšným 

řešitelem a postoupil do k rajského kola. Soutěž probíhala on-line pod dohledem kamer. 

Krajské kolo: 

Soutěže se pod dohledem kamer zúčastnilo celkem 11 studentů z olomouckého kraje a náš student 

septimy Tomáš Flídr tentokrát všechny porazil. S plným počtem bodů postoupil do ústředního kola. 

Ústřední kolo: 

Z důvodů covidových opatření se nekonalo. 

 

 

Matematický klokan 

Další ročník celosvětové soutěže Matematický Klokan. Soutěžilo se tentokrát ve virtuálním prostoru. 

Soutěže se zúčastnili žáci sekundy, tercie, kvinty, sexty, septimy, prvního a třetího ročníku ve čtyřech 

kategoriích, ve kterých zvítězili: 

Kategorie Benjamín 

1. místo Aleš Masařík (sekunda) 

Kategorie Kadet 

1. místo Ondřej Florec (tercie) 

Kategorie Junior 

1. místo Roman Chylík  (kvinta) 

Kategorie Student 

1. místo Tomáš Flídr (septima). 

 

Matematický náboj 

Matematický náboj je mezinárodní soutěž středoškoláků, kteří reprezentuji své školy. Celá soutěž trvá 

120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh. V náboji nejde o bezhlavou aplikaci již 

nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. 

Naši školu reprezentovali David Duchoň, Tomáš Flídr, Filip Hlavinka, Daniel Palička a Michal Takač. 

V konkurenci 570 škol ze střední Evropy obsadili dělené 142. místo a stali se úspěšnými řešiteli. 

 

SOČ 

Okresní přehlídka: 

Do této soutěže postoupil žák septimy Tomáš Flídr a se svou prací Metody strojového učení a jejich 

využití v analýze FTIR spektroskopie tkáně prostaty zvítězil. Postoupil do krajské přehlídky.  

Krajská přehlídka: 

Opět reprezentoval Tomáš Flídr. Se svou prací Metody strojového učení a jejich využití v analýze 

FTIR spektroskopie tkáně prostaty obsadil 2. místo. Postoupil do licitace, ve které se rozhodovalo o 

jeho postupu do celostátního kola.  

 

Biologie 

 

Biologická olympiáda -  kategorie A a B 

Školní kolo: 

Školní kolo Biologické olympiády proběhlo online. Celkem se školního kola účastnilo 12 studentů ze 

septimy, 3. ročníku a z oktávy. Studenti měli za úkol vyplnit test týkající se teorie, také poznávali 

rostliny a živočichy. 

Zde jsou výsledky školního kola: 

1. místo Nicola Dřímalová (oktáva)  – postup do kraje 
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2. místo Tereza Kulhánková (oktáva)  

3. místo Eliška Bělková (3. ročník). 

 

Biologická olympiáda kategorie B 

Školní kolo: 

Školní kolo Biologické olympiády kategorie B proběhlo online z domu. Celkem se školního kola 

účastnilo 11 studentů z kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku. Školní kolo bylo tvořeno testem z teoretické části, 

praktických dovedností a poznávání rostlin, hub a živočichů. 

1. místo Kryštof Rozkošný 

2. místo Aneta Soušková (kvinta) 

3. místo Nina Pešová (sexta). Všichni tři postoupili do okresního kola.  

 

Zlatý list 

Krajské kolo – Olomouc 

V Rozáriu v Olomouci se jako každoročně konalo krajské kolo soutěže Zlatý list. Letos v jiném režimu 

než v předchozích letech, neproběhla kvůli covidovým opatřením místní kola, kdo chtěl, mohl se 

přihlásit do nepostupového krajského kola Zlatého listu. Soutěže se zúčastnilo jedno družstvo mladších 

(žáci primy) a jedno družstvo starších (žáci sekundy a tercie). 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. Obě družstva skončila na 4. místě. 

 

Naší přírodou 

Soutěž Naší přírodou probíhala prostřednictvím internetového prostředí (MS Teams). Do soutěže se 

zapojili tito žáci: Klára Dýmalová (prima), Jan Polách (prima), Amálie Hřeblová (sekunda), Jan Dýmal 

(tercie), Marie Marečková (sekunda), Eliška Gefingová (tercie), Anežka Míšová (tercie), Jiří Hudec 

(tercie). 

Do finále konaného distanční formou postoupili a umístili se: 

- Klára Dýmalová  3. místo spol. LOUKY 

- Jan Polách 2. místo spol. VODA 

- Amálie Hřeblová 3. místo spol. SÍDLA 

- Jan Dýmal 3. místo spol. SÍDLA. 

Finalisté se za odměnu měli možnost zúčastnit exkurze do Mionší/Dolní Lomná. 

 

Geologická olympiáda 

 

 
Školní kolo: 

Školní kolo Geologické olympiády se v tomto školním roce odehrálo stejně jako v jiných letech 

formou on-line testu, ale tentokrát kvůli nákaze Covid-19 z domova. Žáci si vybírali z odpovědí, při 

špatné odpovědi se body odečítaly. 

V mladší kategorii (nižší gymnázium) se soutěže zúčastnilo 7 žáků, ve starší kategorii (vyšší 

gymnázium) 9 žáků. 
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Výsledky školního kola byly následující: 

Mladší kategorie A 

1. místo  Jiří Hudec 

2. místo  Anežka Míšová a Matouš Krchňák 

3. místo  Aleš Krchňák 

Starší kategorie B 

1. místo  Tereza Kulhánková 

2. místo  Michal Takač 

3. místo  Klára Neubauerová. 

Všichni žáci postoupili do okresního kola. 

Okresní kolo: 

Stejně jako školní kolo proběhlo kolo okresní on-line formou. Zúčastnilo se ho 5 žáků nižšího 

gymnázia a 7 žáků vyššího gymnázia. Žáci měli za úkol zodpovědět celkem 35 otázek, u některých 

vybírali nabízené odpovědi, u některých sami volili správnou odpověď sami. Při špatné odpovědi se 

bod odečítal. 

Výsledky okresního kola byly následující: 

Mladší kategorie A 

4. místo  Anežka Míšová 

5. místo  Jan Dýmal 

6. místo  Jiří Hudec 

Starší kategorie B 

4. místo  Tereza Kulhánková 

5. místo  Michal Takač 

6. místo  Eliška Bělková a Simona Coufalová. 

O postupu do krajského kola se rozhodla na začátku dubna epidemiologická situace. 

Krajské kolo: 

Stejně jako školní a okresní kolo proběhlo kolo krajské on-line formou. Zúčastnili se ho 3 žáci nižšího 

gymnázia a 7 žáků vyššího gymnázia. Žáci měli za úkol zodpovědět celkem 35 otázek, u některých 

vybírali nabízené odpovědi, u některých sami volili správnou odpověď sami. Při špatné odpovědi se 

bod odečítal. 

Výsledky krajského kola byly následující: 

Mladší kategorie A 

8. místo Anežka Míšová 

9. místo Jan Dýmal 

11. místo Jiří Hudec 

Starší kategorie B 

2. místo  Tereza Kulhánková 

5. místo  Michal Takač 

6. místo  David Duchoň 

7. místo  Mariana Kocmanová 

9. místo  Simona Coufalová 

10. místo  Eliška Bělková 

11. místo  Klára Neubauerová. 

 

Biologická olympiáda – kategorie C a D 

Školní kolo: 

Biologická olympiáda probíhala prostřednictvím internetového prostředí (MS Teams). Soutěž se 

skládala z testu, „poznávačky“ a laboratorního úkolu. Do soutěže se zapojili tito žáci: Jan Dýmal, 

Anežka Míšová, Sára Kurowská, Lenka Kusáková a David Vrba; v kategorii D Klára Dýmalová, 
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Andrea Kopečná, Klára Čížkovská, Dominik Hošek, Amálie Hřeblová, Marie Marečková a Rozálie 

Šišková. 

Do krajského postoupili tito žáci: Lenka Kusáková, Sára Kurowská, Jan Dýmal, Marie Marečková. 

Bohužel došlo ke špatné komunikaci s pořadatelem krajského kola a naši studenti se nakonec nemohli 

zúčastnit. 

 

Lesnická soutěž YPEF 

Regionální kolo lesnické soutěže YPEF se konalo z epidemiologických důvodů podobně jako místní 

kolo formou on-line soutěže. Tříčlenná družstva spolu komunikovala buď přes MS Teams a 

domlouvala se na odpovědích, nebo pracovala u počítačů ve škole (podle rotační výuky). 

Regionálního kola se zúčastnilo celkem 5 družstev z naší školy, tři v mladší kategorii, dvě ve starší 

kategorii. 

Mladší: 

5. – 7. místo  

Jiří Hudec, Jan Dýmal, Matouš Krchňák 

5. – 7. místo 

Aleš Krchňák, Jiří Večeře, Šimon Ševeček 

8. místo 

Adéla Bubeníčková, Veronika Grufíková, Klára Dýmalová 

Starší: 

5. místo 

Nina Pešová, Adéla Buráňová, Tereza Žáková 

8. místo 

Lucie Kuchaříková, Hana Novotná, Mariana Kocmanová. 

 

Zeměpis 

Zeměpisná olympiáda 

Školní kolo - kategorie A: 

Netradiční školní kolo zeměpisné olympiády si vyzkoušeli i nejmladší žáci Gymnázia Kojetín. Na 

platformě Office 365 –Teams měli primáni i sekundáni připravené zapeklité zeměpisné složitosti.  

S pomocí školního atlasu světa museli vyřešit 10 úkolů v časovém limitu pouhých 30 minut.  

1. místo Klára Dýmalová 

2. – 4. místo Eva Kočařová, Lukáš Adamík, Jan Polách. 

 

Školní kolo - kategorie B: 

1. místo Rostislav Míša 

2. místo Kateřina Kohlová 

3. místo Le Quang Tu (všichni z tercie). 

 

Školní kolo - kategorie C: 

1. místo Jiří Večeře (tercie) 

2. místo Lenka Kusáková (kvarta) 

3. místo Jan Dýmal (tercie). 

Okresní kolo – kategorie C:  

Soutěž proběhla on-line. úkoly byly podobné jako v minulých ročnících, tedy práce s atlasem, test 

znalostí a praktická část. 

Jiří Večeře obsadil 1. místo a postoupil do krajského kola, Lenka Kusáková – 2. místo a postoupila 

také. 
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Školní kolo – kategorie D: 

V kategorii D soutěžilo celkem 19 studentů vyššího gymnázia. Test se skládal z 38 otázek, na které 

měli studenti pouhých 20 minut času. 

Nejlépe si vedli tito studenti: 

1. místo Milan Šebesta  

2. místo Filip Hlavinka  

3. místo  Filip Potočný  

4. místo Nina Pešová  

5. místo Klára Neubauerová, Martin Kyselák.  

Okresní kolo – kategorie D: 

Milan Šebesta obsadil 4. místo, Filip Potočný 7. místo, Filip Hlavinka 8. místo. 

 

Eurorebus 

Školní kolo: 

Letošního – již 26. ročníku soutěže - se aktivně zúčastnila více než polovina žáků gymnázia. 

Vyjádřeno v číslech se jednalo o 170 studentů, z toho bylo 77 žáků nižšího stupně (prima – kvarta) a 

93 žáků vyššího gymnázia. Od září letošního školního roku řešili hráči v této internetové soutěži už 

celkem 8 bonusovek a 13 elektronických kol na nejrůznější témata (Kde najdete…?; Politická 

geografie, Zahraniční názvy v Čechách; Pivo; Evropa; Vodní nádrže; Rozhledny,..). 

Průběžné výsledky byly tyto: 

NG: 

1. místo Le Quang Tu (sekunda) – 2 925 bodů 

2. místo Marie Marečková (sekunda) – 2 900 bodů 

3. místo Michaela Hošťálková (kvarta)  - 2 750 bodů 

4. místo Tomáš Otáhal (kvarta) – 2 725 bodů 

5. místo Jiří Hrdlička (kvarta) – 2 700 bodů 
  
VG 

1. místo Daniel Palička (2. ročník) – 2 600 bodů 

2. – 6. místo Nicol Vyvialová (sexta) – 2 475 bodů, Angela Dynžíková (sexta)  - 2 475 bodů, Alice 

Špalková (sexta)  - 2 475 bodů, Eliška Gambová (sexta)  - 2 475 bodů, Filip Halajko 

(sexta)  - 2 475 bodů. 

  

Pořadí v kategorii tříd: 

 NG 

1. místo - kvarta  - 29 725 bodů 

2. místo - sekunda – 25 825 bodů 

3. místo  - prima  - 15 450 bodů 

VG 

1. místo – sexta – 38 175 bodů  

2. místo – kvinta – 22 250 bodů 

3. místo – 3. ročník – 16 100 bodů. 
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Celostátní finále: 

Za celoroční plnění on-line tesů a kvízů nahráli žáci na svá osobní herní konta, třídní konta a školní 

konto body v celkovém součtu 246 250 bodů. I přes pozměněný formát celoroční internetové soutěže 

se osmi  třídám GKJ nakonec podařilo postoupit do celostátního finále této nejmasovější vědomostní 

akce v České republice. Konkrétně si postup vybojovaly v kategorii ZŠ 01 reprezentace primy a 

sekundy, v kategorii ZŠ 02 třídy tercie a kvarty a v kategorii SŠ kolektivy 1. ročníku, kvinty, sexty a 3. 

ročníku. Finále se konalo formou skupinového on-line testu v červnu 2021.  

 
Hudební výchova 

Výuka hudební výchovy byla omezena. 

 
Výtvarná výchova 

Art Freud 

První ročník mezinárodní výtvarné soutěže, které organizovalo město Příbor, rodiště Sigmunda Freuda. 

Zapojilo se šest žáků z NG a šest z VG. 
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Autor: Klára Čížkovská, prima 

 

 
Autor: Filip Halajko, sexta 

 

Vánoční a novoroční přání – školní práce 

V tematické práci studenti zachytili zimní krajinu, Vánoce nebo se jen tak nechali inspirovat 

předvánočním časem, poté technikou kolorované kresby, někteří s tupováním nebo prostříháváním 

vytvořili zajímavá přání k Vánocům a novému roku.  



Ročenka Gymnázia v Kojetíně                                                                                                            strana: 25 
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Autor: Klára Dýmalová, prima 

 

Velikonoční a jarní náměty – školní práce 

Studenti fotografovali velikonoční výzdobu doma , ve svém okolí nebo na vycházce.  
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Projdi se a foť  

Detaily , příroda, zajímavé přírodní úkazy jsou  námětem pro výtvarnou výchovu. Studenti je při svých 

procházkách velmi pěkným způsobem zachytili. 
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Tělesná výchova 

Výuka tělesné výchovy byla omezena. 

9. Debatní soutěže 

Soutěže se v letošním roce nekonaly. 
 

10. SKOKANI ROKU 

– soutěž o nejvýraznější zlepšení prospěchu za pololetí – nekonalo se. 

11. EXKURZE A DALŠÍ AKTIVITY ŽÁKŮ 

Zájezdy do divadel a kin, divadelní a filmová představení, koncerty 
Nekonaly se. 

 

Vzdělávací exkurze 
 

Turisticko-poznávací exkurze v Koutech n/Desnou 

- 4. ročník 

 
Ve dnech 16.-18.9.2021 se uskutečnila turisticko-poznávací exkurze 4. ročníku v Koutech nad Desnou.  

Z Kojetína jsme se do Koutů vydali vlakem a po dvou a půl hodinách jsme dorazili do naší destinace – horského prostředí 

se spoustou krásné přírody. Ubytovali jsme se ve Skiareálu Kareš a byli jsme nadšení z horské atmosféry, kterou skýtala 

chata Tomáš, vhodná pro pobyt cca 18 lidí. Na všechna denní jídla jsme chodili do restaurace ve skiareálu s výhledem jak 

na sjezdovku, tak dále do okolí. 

 

První den jsme se po obě vydali lanovkou nahoru na Medvědí horu, odkud jsme pěšky pokračovali na Horní nádrž 

Dlouhých strání, kde jsme si odpočinuli, kochali se přírodou a po obejití celé nádrže jsme začali scházet po sjezdovce dolů, 

nasbírali houby a pokračovali jsme dále do vesnice směrem k naší spáse – večeři, sprše a posteli – jelikož trasa to byla 

vcelku dlouhá a náročná, co se převýšení týče. 

 

Druhý den jsme se nechali vyvézt autobusem na Červenohorské sedlo, odkud jsme v husté mlze stoupali na Praděd. Až jsme 

se posilnili obědem, krásnou přírodou Jeseníků jsme se vraceli zpět do Koutů, a to kolem dolní nádrže Dlouhých strání, kde 

jsme si zvenčí prohlédli vedení elektrárny. Zpět do restaurace jsme se vrátili právě včas na večeři a večerní program 

proběhnul v poklidném duchu.  

 

Následující ráno jsme sjížděli dráhu na minikárách, někteří vyzkoušeli trampolíny, časový prostor jsme využili ke hře 

nohejbalu, minigolfu a ke cvičení ve dvojicích a potom jsme odjeli, příjemně unavení, zpět domů. 

 

Exkurze Zoo Lešná 

- 3. ročník, septima 

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

2. ročníku, tedy zoologii. Africkou částí zoologické zahrady nás provázela pracovnice 

environmentálního centra a velmi zajímavě mluvila o etologii (chování zvířat). Dále jsme navštívili 

asijskou, australskou a americkou část ZOO a seznámili se s její faunou. Studenti vypracovávali 

pracovní list, který byl pak hodnocen. 

 

Exkurze Těšínské Beskydy 

- oktáva 

Návsí (ubytování) + turistika v oblasti Těšínských Beskyd (Horní a Dolní Lomná, Jablunkov, Třinec, 

Oldřichovice, Javorový vrch, Mosty u Jablunkova). 
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Exkurze Brno 

- sexta 

Dominanty města – Petrov a Špilberk, prohlídka kasemat. Exkurze po historickém centru. Návštěva 

kapucínské hrobky. 

 

Exkurze Olomouc 

- 2. ročník 

Návštěva Vlastivědného muzea, prohlídka historického centra města. 

 

Exkurze Olomouc 

- 3. ročník 

Návštěva olomoucké pevnosti a historického jádra města. 

 

Exkurze Tovačovské rybníky 

- sekunda 
Ještě v říjnu jsme se s naší třídou a společně s paní učitelkou Černou a s paní učitelkou Dýmalovou vydali na exkurzi na 

Tovačovské rybníky. Vystoupili jsme z autobusu a přivítala nás milá paní, která ve spolupráci s ORNIS Přerov zajišťuje 

volnočasové aktivity. Potom, co jsme se s ní seznámili, vydali jsme se na místo, kde na nás čekal pan ornitolog. Cestou jsme 

si ukazovali různé organismy, především rostliny. Po krátké přestávce na svačinku za námi přišel pan ornitolog Martin a v 

ruce držel látkové pytlíky, ze kterých postupně vytahoval různé ptáky. Ukázal nám, jak se ptáci kroužkují a vysvětlil také, 

proč se to dělá. Dále nám pan ornitolog ukázal speciální síť na chytání pěvců. Síť je velmi jemná, tak aby ji v rychlosti ptáci 

neviděli a aby při odchytu nedošlo k poranění ptáka. Potom jsme se zastavili u rybníků, kde jsme pomocí dalekohledu 

pozorovali ptáky brodivé, kormorány velké a dokonce se nám podařilo zahlédnout i orla mořského! Akce byla povedená, a i 

přes chladné počasí jsme si ji užili. Hlavně jsme byli rádi, že trávíme společně čas v přírodě, protože nám bylo téměř jasné, 

že je to na dlouhou dobu jedna z posledních akcí. 

K. Kohlová, E. Sigmundová 
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Exkurze Vyškov 

- 1. ročník 

V rámci exkurze jsme navštívili areál DinoParku a ZOO PARKU ve Vyškově. DinoPark a ZOO 

PARK Vyškov představují ideální spojení, jak poznat dávno vyhynulé druhohorní obry a současnou 

faunu se zaměřením na domácí domestikovaná zvířata. DinoPark Vyškov se nalézá v malebném 

lesoparku na okraji Vyškova. Desítky modelů v životních velikostech, 4D Kino s panoramatickým 

filmem v ceně vstupenky, absolutně ojedinělá visutá lanová dráha DinoBike, která nám umožnila 

pohled na DinoPark z ptačí perspektivy. Ze zooparku a zpět nás zdarma převezl unikátní 

silniční vláček DinoExpres. 

 

Exkurze Kroměříž 

- 1. ročník 

V rámci exkurze jsme navštívili areál týmových her paintball v Kroměříži. Studenti hráli ve 

dvou týmech na menším hřišti, kde byly překážky a střelecké pozice hustě u sebe. Po ukončení hry 

jsme opékali společně špekáčky a v odpoledních hodinách se vrátili domů. 

 

Cholerový hřbitov Kojetín 

- sekunda 

Poznávací vycházka. 

 

Synagoga a židovský hřbitov v Kojetíně 

- sekunda 

Prohlídka synagogy s průvodkyní a návštěva hřbitova. 
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Semináře, výstavy, besedy, přednášky, publikační činnost 
 

„Příběhy bezpráví“ – Jeden svět na školách 

- pro 4. ročník a oktávu 

Projekce filmu 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu a 1989: Z deníku Ivany A. 

Následná beseda o událostech tohoto roku. 

 

„Práce (bez) budoucnosti“ - výstava na stromech 

Stromy  v parku na náměstí Republiky v Kojetíně se první říjnový týden staly netradiční galerií.  

Ve dnech 3. – 11. října 2020 se tu uskutečnil šestý ročník Výstavy na stromech, která letos u 

příležitosti Týdne důstojné práce přinesla téma Práce (bez) budoucnosti – tedy jak nové technologie 

promění práci a pracovní podmínky nejen zaměstnankyň a zaměstnanců.   

Technologie tu mají být od toho, aby nám mnohé ulehčily – v zaměstnání, domácnosti či komunikaci. 

První jarní měsíc plný zpřísněných karanténních opatření definitivně odhalil, jak moc na nich naše 

každodenní životy závisejí. Pracovní schůzky v kancelářích se přesunuly na on-line komunikační 

platformy, týdenní nákup nám díky internetové objednávce přivezla rozvážková služba až do domu, 

učební látku si žáci vyzvedli v online aplikaci.   

Ne vždy ale technologické změny znamenají pouze ulehčení práce. Výstava na stromech na 10 

panelech odhalila, jak se robotizace, automatizace a digitalizace promítá do pracovních podmínek a 

jaký dopad to má na ty, kteří v daných profesích pracují. 

Výstavu nafotil Petr Vrabec, texty připravila Gaby Khazalová a o distribuci po České republice se 

postarala organizace NaZemi.  

Výstavu shlédly všechny třídy gymnázia v rámci povinných procházek místo TV (vládní nařízení). 

 

 
 

„V ohrožení“ - výstava kolem rybníka Na hrázi 

Studenti zapojení do projektu Světové školy vytvořili v rámci projektu „V ohrožení“ prezentace na 

konkrétní ohrožené druhy jednotlivých tříd obratlovců. Prezentace se jim moc povedly a byly ozdobou 
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stezky kolem rybníka Na Hrázi od 4. do 23. června 2021. Celkem na deseti stanovištích se tak 

veřejnost mohla seznámit vždy s jedním českým a jedním zahraničním ohroženým druhem, děti si pak 

mohly vyzkoušet nejrůznější doplňovačky, spojovačky a hádanky. Jen nás mrzí, že se postupně některé 

části výstavy ztrácely nebo byly poškozeny a nebylo to pouze počasím. 

 

„Ztracená tvář Hané“ – Muzeum Kojetín 

Stálou expozici místního muzea si prohlédli studenti sexty. 

 

„Retrospektiva“ 

Výstava k životnímu jubileu kojetínského rodáka Boleslava Leinerta. Výstavu navštívili studenti sexty 

a mohli si prohlédnout krásné kresby Kojetína, Kroměříže, Sarajeva, Valašska a dalších míst.  

 

Ples gymnázia 
Žádný ples se v letošním roce nekonal. 

 

Akademie gymnázia 
Plánovaná školní a veřejná akademie se z důvodu COVID 19 neuskutečnila. 

 

Dny otevřených dveří v Gymnáziu Kojetín 
V lednu proběhl on-line Den otevřených dveří, a to pro zájemce ze škol z Kroměřížska.  
 

Prima nota 
Vzhledem ke COVID 19 zakázalo MŠMT ČR výuku hudební výchovy a zpěvu. 

 

13. VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ  

 

Cambridgeské zkoušky a jejich význam 

4. ročník. oktáva 

V březnu se  studenti oktávy a 4. ročníku zúčastnili  online přednášky, která se týkala Cambridgeských 

jazykových zkoušek a pomaturitního studia na jazykové škole. Přednášku zajistila Mgr. et Bc. Zuzana 

Míčková, vedoucí zkouškového centra Cambridge a studijní ředitelka v jazykové škole Lingua 

Centrum. Studentům byly poskytnuty informace o obsahu FCE zkoušky, jejího využití v praxi 

(studium, pracovní trh) i možnosti složení zkoušky v jazykové škole. 

Druhou částí přednášky, i když již ne tak obsáhlou, byla diskuze k pomaturitnímu studiu na jazykové 

škole. 

 

FCE mock tests 

V dubnu se 58 studentů vyššího gymnázia zúčastnilo zkušebních testů FCE. Kvůli uzavření škol a 

probíhající distanční výuce se musely testy tentokrát konat online formou přes platformu MS Teams. 

Test se skládal ze dvou částí – Čtení a jazyková kompetence a Poslech. Celkově nejlépe v testech 

uspěla Barbora Ivanová (septima). 

 

14. SPORTOVNÍ AKTIVITY ŽÁKŮ 

Lyžařské kurzy  
Vzhledem ke COVID 19 se kurzy nekonaly. 
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Hýbeme se on-line 
Na přání rodičů žáků gymnázium zařadilo do distanční výuky od 1. 2. 2021 jednu nepovinnou on-line 

hodinu tělesné výchovy a všeobecné sportovní přípravy týdně. Hodiny byly zaměřeny podle potřeb 

žáků na odstranění zdravotních komplikací souvisejících s distanční výukou, na zmapování 

pohybových aktivit žáků, na zadávání sportovních výzev GKJ, na představení a doporučení některých 

pohybových činností, které mohly být provozovány v současné situaci atd. Účast žáků na těchto 

hodinách byla dobrovolná. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sportovní výzva Gymnázia Kojetín 
O co vlastně šlo? Na každý týden pokračující distanční výuky připravili učitelé tělesné výchovy jednu 

sportovní výzvu. Pokud ji žáci splnili a poslali o tom důkaz, zaevidovali vyučující splnění výzvy a za 

každé dvě splnění obdrželi  “jedničku“ do TV případně do VSP. Díky štědrým sponzorům akce, Městu 

Kojetín, Městu Chropyně a firmě PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., byly přichystány také atraktivní 

věcné ceny. Na konci každé týdenní výzvy vylosovali těch, kteří výzvu splnili, jednoho výherce věcné 

ceny v každé kategorii. Na úplném konci projektu pak vyhodnotili hlavní super cenu pro jednotlivce a 

ocenili i nejaktivnější třídní kolektiv. 

Ve výzvě se objevily nejrůznější pohybové aktivity a dovednosti. Byly připraveny výzvy zaměřené na 

obratnost, sílu, koordinaci, vytrvalost, rychlost a v neposlední řadě výzvy pro zlepšení nálady. 
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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. Škola finančně 

podporuje studenta Ousmana Camaru z Guiney. Spolupráci zajišťuje občanské sdružení Dialog. 

 

Mezinárodní učitelská konference  - projekt Get up and Goals! 

V rámci mezinárodního projektu Get up and Goals! se konalo několik mezinárodních seminářů. Každá 

zapojená škola se mohla zúčastnit pouze jednoho mezinárodního semináře. Naší škole byl vylosován 

seminář v Itálii. Kvůli šíření nákazy Covid-19 se seminář konal on-line, a to ve dnech 10. a 

11. 9. 2020.  

První den jsme si vyslechli přednášku prof. Ilvia Diamanti s názvem Fears and democraties, poté jsme 

pracovali ve skupinách, kde se diskutovalo o tomto tématu. Odpoledne jsme poslouchali přednášku 

prof. Piotra Kowzana Accelerated spans and slow free time of education: Social reproduction of the 

youth environmental movements after the pandemic. Opět se pak téma řešilo ve skupinách. 

V pátek 11. 9. jsme zahájili dopolední přednáškou prof. Antonella Pasini Climat change and global 

crisis.  

Tato přednáška byla nejzajímavější i díky poutavé prezentaci se spoustou příkladů a faktů ze světa. Po 

přednášce se opět diskutovalo ve skupinách. Odpoledne si každý účastník konference zvolil jeden 

z pěti nabízených workshopů, např. Distance teaching and global learning in the year of Covid-19. 

 

Mezinárodní studentská konference – projekt Get up and Goals! 

Již druhá žákovská konference projektů realizovaných v projektu Get up and Goals se měla konat na 

podzim roku 2020. Z důvodu složité epidemiologické situace i na začátku roku 2021 se konference 

uskutečnila online. Jednotlivé školy zapojené do projektu prezentovaly své akce pro školu a veřejnost. 

Naše gymnázium zastoupili Filip Hlavinka a Daniel Palička, kteří představili projekt Tropické deštné 

lesy a Fairtrade. 

 

 

Summit Světových škol 
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Text zprávy z webu školy: 
Letošní rok byl vskutku výjimečný. Svět se zpomalil a život každého z nás se změnil k nepoznání. Veškeré školní akce se 

najednou musely přesunout do digitálního online prostředí. Summit Světových škol nebyl výjimkou.        

  

Summit Světových škol je akce pořádaná vzdělávacím programem Varianty, patřící společnosti Člověk v tísni, ve 

spolupráci s partnerskými organizacemi ADRA a ARPOK. Myšlenkou projektu je podporovat vzdělávání a přípravu žáků 

na reálný život v dnešním globalizovaném světě. Zúčastnit se jej mohou jakékoliv školy - od mateřských až po gymnázia a 

vysoké školy.  

  

Letošní ročník byl - vzhledem k aktuální epidemiologické situaci - velmi netradiční. Studenti středních a vysokých škol se 

akce jako takové mohli zúčastnit prostřednictvím online setkání, jež se uskutečnilo 10. listopadu. Program s podtitulem 

“Voda nad zlato” se zaměřoval nejen na to, proč je pro nás voda důležitá, ale také na problematiku klimatických změn na 

celém světě. Byl rozdělen do několika tematických bloků, během nichž povídali speciální hosté. Co osobně musím ocenit, 

je snaha pořadatelů zapojit zúčastněné do programu prostřednictvím drobných anket. V nich stačilo odpovědět na řadu 

otázek k zamyšlení, přičemž po odeslání se vaše odpověď objevila na obrazovce spolu s mnoha dalšími. A kdo chtěl, mohl 

dokonce v průběhu přednášek položit hostům jakékoliv dotazy, jež se týkaly aktuálně rozebírané problematiky.  

  

Programem provázela sympatická Lejla Abbasová, zkušená herečka a moderátorka, která mě dokázala o svém talentu 

přesvědčit hned v prvních několika minutách. Po úvodním slovu a představení několika Světových škol v České republice 

přišel čas na první část programu, a to konkrétně přednášku meteoroložky Taťány Mikové, která byla zaměřená na sucho a 

záplavy. Dozvěděli jsme se nejen, jestli má na sucho vliv i teplota, ale také co jsou to záplavy a jak můžeme v dnešní době 

řešit problematiku sucha. 

  

Posléze následovala druhá, pro mě mnohem zajímavější přednáška, kterou měla na starosti Semhal Tsegaye, speciální host 

ze zahraničí. Ta nás provedla svou rodnou zemí, Jordánskem, jež aktuálně patří mezi jedny z nejchudších států, co se týče 

zásoby vody. Mimo jiné nám v přednášce “Jordánsko: Voda nad zlato?” osvětlila, jak funguje život, když je voda 

nedostatkové zboží. Dle mého názoru šlo asi o nejpoutavější a nejzajímavější část celého programu.  

  

Dále přišla na řadu přednáška mladé Slovenky Kataríny Slovákové. Ta se podělila o své zkušenosti coby aktivistka a 

zároveň dala rady mladým lidem, kteří by se chtěli této činnosti věnovat. Po ní přišla řada na paní Ivanu Pískovskou a 

představení jejího projektu Voda na Sto způsobů. Pak už následovalo jenom rozloučení a závěrečné promítání filmu 

Děkujeme za déšť.  
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Já osobně si akci nesmírně užil. Šlo o fantastický zážitek, který se nebude jen tak opakovat. Oceňuji nejen pokus o interakci 

se sledujícími prostřednictvím anket, ale také technickou stránku, která byla na špičkové úrovni. Pokud by se obdobná akce 

v budoucnu konala znovu, rozhodně bych neváhal a zúčastnil se jí znovu. Jsem nadšený!  

  

Záznam summitu najdete na https://www.facebook.com/CzechAid/posts/3746787315366539  (spusťte si ho od 25. minuty). 

  

Daniel Palička, 2. ročník 

 

 

Projekt Get up and Goals v letošním roce skončil 

Text Mgr. Dýmalové na webu školy: 

Na začátku roku 2018 byla naše škola oslovena vzdělávací organizací ARPOK, jestli bychom se chtěli 

zapojit do mezinárodního projektu Get up nad Goals!, který má za úkol šířit povědomí  o Cílech 

udržitelného rozvoje vyhlášených OSN v roce 2015. Cíle se zabývají způsobem rozvoje světa při 

vzájemném dodržování udržitelnosti pro naši planetu (http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/ ). 

Řekli jsme si, proč to nezkusit a přihlásili se. Projekt byl realizován ve 12 evropských zemích (Itálie, 

Nizozemsko, Rakousko, Irsko, Bulharsko, Portugalsko, Polsko, Španělsko, Velká Británie, Maďarsko, 

Rumunsko). Z České republiky se projektu účastnilo 10 škol, z toho 3 gymnázia – Kojetín, Příbor a 

olomoucký Hejčín. Na našem gymnáziu se do projektu zapojily paní učitelky Dana Dýmalová, Alice 

Nopová, Monika Štefková, Zuzana Kebzová a Jana Petruchová. Touto cestou bych jim ráda 

poděkovala za pomoc a podporu. 

Co jsme všechno s projektem zažili a co jsme zrealizovali? 

 8 jednodenních školení pro učitele 

 6 lekcí pro žáky k tématu Nerovnost ve světě 

 6 lekcí pro žáky k tématu Klimatická změna 

 2 žákovské kampaně s tématy Keňa a Tropické deštné lesy a Fairtrade 

 2 setkání žákovských týmů, jedno v Olomouci v září 2019, kde jsme prezentovali projekt Keňa, 

jedno on-line v lednu 2021, kde jsme prezentovali projekt Tropické deštné lesy a Fairtrade 

 1 školení pro sborovnu 

 1 mezinárodní seminář, který měl proběhnout v září 2020 v italské Senigallii, ale kvůli šíření 

Covidu-19 byl on-line. 

Projekt Get up and Goals! v únoru končí, ale globální rozvojové vzdělávání na naší škole poběží dál 

s novým projektem "Aktivní občanství v globálních souvislostech" a samozřejmě s projektem Světová 

škola. 

https://www.facebook.com/CzechAid/posts/3746787315366539%C2%A0
http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
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Světová škola - Aukce háčkovaných zvířátek  

Všechno bylo v letošním školním roce kvůli Covidu-19 jinak a nám nezbylo nic jiného, než se s tím 

smířit a přijímat nové výzvy, které nám daná situace nabídla. I ve Světové škole jsme jednu takovou 

výzvu přijali. Jak zrealizovat nový projekt  a zároveň netušit, jestli některé nápady bude možné 

uskutečnit s žáky ve škole? 

 

Na červen jsme tedy v rámci projektu Světové školy „V ohrožení“ nachystali aukci háčkovaných 

zvířátek. Přes MS Teams mohli studenti i rodiče přihazovat částky k jednotlivým zvířátkům, kterých 

jsme v aukci nabízeli celkem 36. Jejich autorkami byly: studentka Klára Dýmalová, paní učitelka 

Veronika Petřeková a paní ředitelka. Aukce trvala 10 dní a byla napínavá až do poslední chvíle, kdy se 

o některá zvířátka strhl „aukční boj“. Zvířátka se prodala všechna a výtěžek byl neuvěřitelných 14 585 

Kč. Peníze poputují na podporu záchranných stanic v Česku (https://www.zvirevnouzi.cz/) a 

ohrožených želv v Indonésii (https://www.morskezelvy.cz). 

 

 

Projektový den v KAMAX METAL Kroměříž 

Seznámení s provozem podniků, historií, podnikatelskými aktivitami + praktické dovednosti 

s manipulační technikou a jednoduchými nástroji. 

Pedagogický dozor: Mgr. J. Štefek, Mgr. P. Černá, Mgr. E. Šťastníková, Mgr. M. Štefková, 

E. Mlčochová, Mgr. A. Nopová, Mgr. M. Braunerová, Mgr. V. Petřeková, Mgr. M. Hudcová, ing. 

M. Šikulová. 

https://www.zvirevnouzi.cz/
https://www.morskezelvy.cz/
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Text uveřejněné zprávy na webu školy: 

 
Předposlední den školního roku vyrazili poprvé žáci primy, sekundy, tercie a kvarty Gymnázia Kojetín na exkurzi do 

regionálních firem v Kroměříži. V areálu firmy Kamax-metal s.r.o. byl pro ně připraven vskutku zajímavý a netradiční 

program. Žáci se při něm dozvěděli mnoho zajímavého o práci v místních firmách i o jejich výrobních provozech. Nejvíce 

ocenili, že si prakticky veškeré činnosti mohli sami vyzkoušet (samozřejmě pod dohledem odborníků a vybaveni náležitými 

ochrannými prostředky). Prohlédli a vyzkoušeli si zemědělskou techniku statku Nový dvůr, o kterém jim velice pěkně 

popovídal jeho majitel. Na procházce polnostmi se dozvěděli mnoho zajímavého o šlechtění obilovin od zaměstnanců 

Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž s.r.o.. Prohlédli si výrobní provozy firmy Kamax - metal s.r.o.  - pálící 

centrum, tvářecí centrum i svařovací centrum. Vyzkoušeli si nýtování i ovládání celé řady výrobních strojů. Důkladně si 

prohlédli a hlavně vyzkoušeli plejádu manipulační techniky. Navštívili 1. Selský pivovárek, ve kterém se seznámili s 

vařením piva. Zájemcům byla rozkryta i problematika chovu včelstev. Na všech stanovištích byli žákům k dispozici ochotní 

a vstřícní zaměstnanci místních firem, kteří odpovídali na spoustu zvídavých dotazů.  Po celou dobu exkurze měli žáci 

zajištěno bohaté občerstvení (množství ovoce, svačinky, nápoje,..). V poledne pak vydatně poobědvali a znovu se vrhli do 

objevování a zkoušení všeho toho nového a dosud nepoznaného. Nakonec žákům pracovníci pálícího centra vyrobili celou 

řadu kovových upomínkových předmětů. 

J. Štefek 

 

Zatmění Slunce 

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 došlo v gymnáziu k narušení pravidelnosti výuky, důvodem bylo částečné 

zatmění Slunce. Tento jev, který byl naposledy pozorovatelný z našeho území před šesti lety, si naši 

pozornost určitě zasloužil. Na školním dvoře jsme připravili provizorní „observatoř“ a „improvizovaný 

přednáškový sál“, ve kterém jsme si se žáky připomněli základní informace o zatměních, pohybu 

vesmírných těles i o jejich důsledcích. V době zatmění, to znamená od 11:43 do 13:35 hod., se potom 

jednotlivé třídy GKJ mohly kochat pozorováním tohoto nevšedního nebeského divadla.  Další možnost 

sledovat částečné zatmění Slunce budeme mít 25. 10. 2022. Na úplné zatmění Slunce pozorovatelné 

z našeho území si budeme muset počkat o „trochu“ déle, až do roku 2135. 

 

Aktivní občanství v globálních souvislostech 
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Naše škola se od začátku března 2021 zapojila do projektu s názvem Aktivní občanství v globálních 

souvislostech, ve kterém spolupracovala s organizací ARPOK, o. p. s. Tento projekt byl zaměřený na 

práci s globálními tématy a na aktivizaci žáků v naší škole i mimo ni a také podporoval spolupráci 

mezi učiteli a učitelkami i mezipředmětové vazby (do září 2022). Škola absolvovala řadu aktivit a 

podporovala žáky v týmové práci, tým vedli dva pedagogové. 

 

Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme 

nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i jednat. Musíme hledat 

řešení, která jsou udržitelná a podporují globální odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že právě učitelé 

mohou svým působením tyto dovednosti u žáků rozvíjet a tím pomáhají utvářet kompetentní 

občanskou společnost. 

Aktivity projektu byly: 

 účast na 5 seminářích pro pedagogy, 

 účast a realizace 3 workshopů pro žáky, 

 realizace 2 akcí / kampaní pro veřejnost, 

 účast na 2 žákovských soutěžích, 

 realizace školení pro sborovnu, 

 účast na kulatém stolu pro aktéry ve vzdělávání. 

Partnerem projektu byla organizace ARPOK, o. p. s. je Knihovna města Olomouce. Projekt podpořila 

Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a 

posílení kapacit neziskových organizací. Program byl financován z Fondů EHP a Norska. 

 

„Propojenost světa“ – projekt Aktivní občanství v globálních souvislostech 

V rámci projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech se studenti septimy a 3. ročníku zapojili 

v rámci zeměpisného semináře do on-line lekce s paní Gajovou z ARPOKu Olomouc. Lekce se 

věnovala propojenosti světa a konkrétnímu příkladu s výrobou jeansů. Studenti se dozvěděli, že se 

jednotlivé komponenty vyrábí opravdu po celém světě. 

 

16. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍ 

SEMINÁŘE 

Semináře a školení 
ICT  Informatika a jak na ni podle nového RVP, NPI ČR (R. Netušilová) 

ICT Nová Informatika – Revize RVP ZV - Práce s daty a Informatika, NPI (R. Netušilová) 

GeoGebra ve výuce matematiky na SŠ 1, NPI ČR (R. Netušilová) 

Oblastní kolokvium kabinetu Matematika a její aplikace (D. Juřenová) 

Konzultační seminář pro PZMK, NPI ČR (J. Rotreklová) 

Geologie na dálku i zblízka, Fraus (A. Nopová) 

Kabinet Světové školy, ARPOK Olomouc (D. Dýmalová) 

Učíme v globálních souvislostech, ARPOK Olomouc (D. Dýmalová) 

Krajská konference EVVO Olomouckého kraje (D. Dýmalová) 

Aktivní občanství v globálních souvislostech, Světová škola (D. Dýmalová, Z. Kebzová) 

MS Teams, YouTube (Z. Kebzová) 

Klíčové změny v poskytování podpůrných opatření aktuálně (V. Petřeková) 

 

Webináře 
Direkt interaktiv a základy mCourser, Klett (T. Dohnalová) 

Pokročilé funkce mCourseru, Klett (T. Dohnalová) 
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Myšlenkové mapy ve výuce, Klett (T. Dohnalová) 

Robotika s LEGO Mindstorms, NPI (R. Netušilová) 

Formativní hodnocení, RVP (M. Dejdarová) 

Tvorba interaktivních materiálů, SYPO (M. Dejdarová). 

17. CHARITATIVNÍ AKCE 

Srdíčkové dny 
Podzimní srdíčkový den 

Výtěžek byl 12.901 Kč. 

 
 

 

 

Zimní srdíčkový den 

Výtěžek byl 10.475 Kč. Sbírka se protáhla od prosince 2020 až do května 2021. 
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18. ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

Rada 

Předseda:  Filip Hlavinka 

Místopředseda: Daniel Palička 

Tajemník:  Roman Chylík. 

 

Seznam zástupců jednotlivých tříd v Žákovském parlamentu: 

 

prima Zuzana Medunová, Julie Ptáčková 

sekunda Karel Bíbr, Kateřina Čižinská 

tercie Viktorie Soukupová, Matouš Krchňák 

kvarta Adam Kopečný, Tereza Žáková 

kvinta Roman Chylík, Matyáš Křepelka 

sexta Veronika Kopřivová, David Duchoň 

septima Filip Hlavinka, Tomáš Flídr 

oktáva Tomáš Kříž, Martin Zdráhal 

1. Gabriel Samara 

2. Daniel Palička, Boleslav Sum 

3. Veronika Synková 
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4. Klaudia Szofer, Adam Trumpeš 

 

 
 

19. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  

Volba povolání 
 

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

 4. ročník oktáva celkem 

Počet absolventů 18 28 46 

Na VŠ se hlásilo 13 24 37 

Na VOŠ se hlásilo 2 0 2 

Jazyková škola/SŠ 3 3 6 

Bez dalšího studia 0 1 1 

Úspěšnost přijetí do 

pomaturitního studia 

94,44% 92.86% 93.65 % 

 

 

Aktivity v rámci Preventivního programu školy  
 

Běh proti drogám 

Tradiční Běh proti drogám startoval v areálu místního fotbalového stadionu. V letošním roce byla pro 

běžce starší 15-ti let kvůli nevlídnému počasí přesunuta trasa, a tak si naši zástupci mohli vyzkoušet trať 

kolem rybníka Na Hrázi, který obkroužili dvakrát. 

Myšlenku závodu podpořili celkem tři studenti a jedna zástupkyně učitelského sboru a tři z nich si 

doběhli pro zlatou medaili, což považujeme za velmi pěkný výkon. 

Pro první místo si doběhli: 

Angela Dynžíková (sexta) – kategorie 15 – 19 let 

Jakub Smolík (septima) – kategorie 15 – 19 let 

Mgr. Marie Braunerová – kategorie 19 a více let. 
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Virtuální klobouk 

„Zachycen v sociálních sítích“ – prima, sekunda, tercie 

 

Klobouk je pomůcka, kterou při svých programech využívá P-centrum Olomouc. Do klobouku hází žáci 

anonymně o přestávkách své dotazy. V internetovém prostředí se tento klobouk stal „virtuálním“, ale 

sloužil ke stejným účelům.  

Pro prevenci jsme si letos vybrali jedno z témat Virtuálního klobouku, a to téma sociálních sítí.  Jak se 

bezpečně pohybovat na internetu, jak využít sociální sítě, ale přitom se nedostat do žádných rizik. 

 

 
Žáci tercie se v online spojení setkali s lektory z olomouckého P-centra, se kterými si povídali o problematice 

sociálních sítí. Lektoři byli připraveni zodpovídat předem zaslané otázky a také nabídli možnost se dozvědět, jak 

si dobře udělat heslo, jak dobře komunikovat na FB, jak dobře využívat sociální sítě, jak se bezpečně pohybovat 

na internetu.Dále měli po ruce k  vysvětlení pojmy kyberšikana, kybergrooming apod. 

Terciáni se po prvotním ostychu zapojili do komunikace, sami kladli otázky a společně hledali odpovědi. Na 

závěr vyplnili hodnotící dotazník, ve kterém vyjádřili spokojenost s besedou i tématem a budou se těšit na nějaké 

další téma. 

 

 

Výchovně vzdělávací, adaptační a sportovní kurzy 
 

Výchovně vzdělávací a adaptační kurz – Tesák 

prima 

penzion Pod Kyčerou 

pedagogický dozor: M. Braunerová, J. Štefek 
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Formou her a soutěží proběhly dopolední i odpolední zábavní, poznávací i kreativní aktivity zajištěné 

pracovnicemi DDM Kojetín Janou Hrušákovou a Evou Poláchovou. Večerní program patřil aktivitám 

uklidňujícím a zpěvu. 

 

Na kurzu se podařilo splnit všechny vytyčené cíle, a to: 

seznámení s novým kolektivem, možnost poznat neformálním způsobem svého třídního učitele (svou 

tř. učitelku), při společných aktivitách začít budovat kolektiv, který bude fungujícím týmem 

netradiční výuka v jiném než školním prostředí zaměřená na zeměpis, biologii a zdravovědu, vše 

doplněno o pohybové aktivity 

prevence sociálně patologických jevů, hlavně kouření, drog a alkoholu, vytvoření povědomí zdravého 

životního stylu 

netradiční soutěže a sportovní akce. 

 

 
 

 

Letní výchovně vzdělávací a adaptační kurz – Buchlovice 

1. ročník, kvinta 

Penzion Na přehradě 

Pedagogický dozor: J. Štefek, M. Kovařík, P. Minaříková, P. Pavlíčková 

 

 pomoc studentům prvního ročníku a kvinty seznámit se navzájem, poznat neformálním 

způsobem své  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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Text uveřejněný na webu školy: 
 

V týdnu od 7.-11.9. 2020 naše třída odjela na Letní výchovně vzdělávací kurz do Buchlovic do Penzionu Na přehradě. 

V pondělí hned po příjezdu a ubytování pro nás už byl připraven první program, který se týkal poučení o první pomoci, při 

kterém jsme si první pomoc vyzkoušeli i v praxi. Tím jsme za tento den ani zdaleka neskončili, na odpoledne pro nás byl 

naplánovaný výlet na ranč v okolí, přičemž jsme si po cestě doplňovali své zeměpisné znalosti a večer se pak věnovali 

nejdříve sportovním aktivitám a pak dalšímu vtloukání informací do našich hlav ohledně ochrany osob při mimořádných 

událostech. 

Úterý bylo z celého týdne asi nejnáročnější, čekal nás totiž celodenní výšlap na hrad Buchlov, kdy byly naše nohy podrobeny 

trochu testu výdrže – celá trasa totiž měřila asi 17 km a často byla do kopce. Po cestě na Buchlov jsme se zastavili i v 

buchlovickém zámku a jeho krásných zahradách a následně v centru Buchlovic na oběd. Pak už jsme zamířili rovnou na hrad 

a jeho prohlídku. Ve výsledku si myslím, že navzdory náročnosti výletu, jsme si ho všichni moc užili. Večer nás pak čekal 

seznamovací program s 1. ročníkem. 

Následující dva dny – středu a čtvrtek – jsme se pak soustředili na poznávaní sebe samých, svých spolužáků a utužování 

kolektivu za pomoci kouče, což bylo taky rozhodně super a každý z nás se dozvěděl o sobě nebo o někom jiném nejednu 

novou věc. 

Ve čtvrtek večer jsme potom obě třídy uspořádaly táborák, kde se zpívalo a ukusoval se u toho špekáček s chlebem. Od 

táboráku jsme se potom přesunuli na závěrečnou diskotéku, která měla sloužit jako takové rozloučení s kurzem. Tenhle večer 

byl vážně skvělý. 

A v pátek už nás čekal smutný odjezd, vyklízení pokojů a závěrečný test na všechny znalosti, které jsme během kurzu získali. 

Tenhle týden podle mě každému z nás něco dal a rozhodně splnil svůj účel v tom, že nás poučil a stmelil nás jak jako třídu, 

tak jako jednotlivé kamarády mezi sebou. Všichni na něj budeme rádi vzpomínat. 

Kateřina Novotná, kvinta 

 


