
Hodnocení minimálního preventivního programu 

 za školní rok 2016 / 2017 
 

Minimální preventivní program naší školy byl v tomto školním roce realizován následujícím způsobem: 

 

1) Akce pořádané pro studenty: 

    Cílem těchto akcí bylo vytvoření zodpovědného přístupu žáků k protidrogové tematice, k sociálně – 

patologickým jevům, k handicapovaným jedincům. Akce byly zaměřeny především na to, aby žáci 

projevovali svou tvořivost, aktivní přístup k plnění úkolů a  navazovali kontakty s veřejností. Jednalo se 

o tyto akce: 

 

a) jednorázové akce: 

 Den s IZS – v úterý 11. 10. 2016 se v areálu Amfik v Popovicích u Uh. Hradiště uskutečnil první 

Soutěžní den s IZS. Akce se zúčastnilo 20 desetičlenných hlídek z 10 škol Zlínského kraje. 

Závodníci měli za úkol splnit během 6 hodin praktické i vědomostní úkoly na téměř 20 stanovištích 

hasičů, záchranářů, vojáků, policistů, lezců, příslušníků celní správy a BESIPu. Soutěžící kromě 

toho museli zápasit i s nepřízní počasí, neboť celý den pršelo a foukal studený vítr. Se všemi úkoly 

a obtížemi se nejlépe vypořádalo družstvo tercie A Gymnázia Kroměříž, družstvo tercie B skončilo 

na 10. místě. Žáci se během soutěže seznámili s prací složek IZS a dalších uniformovaných sborů, 

rozšířili si teoretické znalosti získané ve škole a naučili se řadu věcí využitelných v běžném životě. 

 7. září dopoledne jsme v naší škole přivítali skupinu žáků a učitelů z družební 26. střední školy v 

Petrohradě, kde jsme strávili zajímavý týden v měsíci květnu školního roku 2015/2016. Na příjezd 

kolegů, se kterými jsme v kontaktu od 1. května 2013 po podepsání dohody o vzájemné spolupráci, 

jsme se pečlivě připravovali. Chtěli jsme se pochlubit krásami našeho města i regionu, a tak do 

programu musel být zařazen Arcibiskupský zámek, Květná zahrada, projížďka vláčkem 

Podzámeckou zahradou a centrem města, kroměřížské kostely, areál Psychiatrické léčebny, hrob 

Ludvíka Svobody, Muzeum Kroměřížska s obrazy Maxe Švabinského, Moravský kras s Macochou, 

bojiště u Slavkova, Vizovice s likérkou R. Jelínek, Luhačovice, Zlín, Hostýn… 

 Zahraniční studenti na Gymnáziu Kroměříž: V letošním školním roce studovali na naší škole tři 

zahraniční studenti – Aditi Ashok Nahar z Indie, Gabriel Mackenzie Sharpless z USA a Carolina 

Duran Koczy z Kolumbie. Jejich vědomostí a zkušeností bylo využíváno zejména v rámci výuky 

jazyků, kdy svým spolužákům přibližovali kulturu a místa, odkud pocházejí. Přestože čeština byla 

pro všechny tvrdým oříškem, zdá se, že pro ně nebyl studijní pobyt v Kroměříži promarněným 

rokem a že si odvezou řadu vzpomínek a navázaných přátelství.  

 Výměnné pobyty žáků Gymnázia Kroměříž v rámci Rotary klubu (Eliška Buzášová – Argentina) 

 

 Zahraniční návštěva na Gymnáziu Kroměříž: V úterý 6. 6. 2017 hostila naše škola pedagogické 

pracovníky z Řecka, Turecka a Skotska, kteří v rámci projektu Erasmus plus sledovali, jak se na 

naší škole pracuje s nadanými žáky. Velmi se zajímali o strukturu výuky u nás, diskutovali s našimi 

pedagogy, vyslechli krátké přednášky o práci výchovného poradce, předmětových komisí, ale i o 

úspěších našich žáků v soutěžích, e-Twinningu nebo o práci ve studentském parlamentu. Nakonec 

navštívili vybrané vyučovací hodiny (anglického jazyka, zeměpisu,…).  

 Regionální výběrová konference Evropského parlamentu mládeže – V devatenáctileté historii 

aktivit Evropského mládežnického parlamentu v České republice má účast Gymnázia Kroměříž jen 

nepatrně dlouhou tradici. Přestože posíláme naše studenty do této náročné debatní soutěže teprve 

třetím rokem, vracejí se zatím vždy s mimořádnými výsledky. I letošní Regionální výběrová 

konference konaná ve dnech 9. – 11. prosince v Hradci Králové přinesla skvělý úspěch. Všech 

našich osm delegátů, jmenovitě Martin Haderka, Prokop Švábík, Vojtěch Trdlica, Valerie Vítková, 

Martin Veselý, Eliška Sedlářová, Petra Sedláková a Anna Ryšánková získalo nominaci na Národní 

výběrovou konferenci.  



 Den Evropského parlamentu mládeže na Gymnáziu Kroměříž: Dne  4. 11. 2016 uspořádala 

Žákovská rada naší školy, podruhé ve své historii,  EYP Day, European Youth Parliament Day. 

Jednodenní program přibližuje aktivity a práci EPM podporující zájem studentů o aktuální témata 

života kolem nás a také touhu po sebevzdělávání a seberealizaci. Přináší  příležitost zdokonalit se 

ve vyjadřování  svých názorů, rozvíjí dovednost práce v týmu. Veškerá komunikace je navíc 

vedena v anglickém jazyce. Ve dvou komisích zaměřených na turismus/ transport a obranu/ 

bezpečnost spolupracovalo celkem 19 studentů. Jednotlivými body programu ( Teambuilding, 

Committee Work, General Assembly) je prováděli jiní naši studenti, již zkušení členové EPM 

v ČR. Jmenovitě Markéta Ovečková 

ze 3. A, Veronika Sedláková a Martin Haderka ze 7. A. Děkujeme za výborně odvedenou práci a 

inspiraci pro další generaci delegátů. 

 Studenti Gymnázia Kroměříž budou reprezentovat Českou republiku: Zástupci studentů 

Gymnázia Kroměříž na debatních konferencích European Youth Parliament jsou pravidelnými 

přispěvateli webových stránek naší školy. Letošní národní výběrová konference EYP, v pořadí již 

devatenáctá, se konala v malebném jihočeském Písku ve dnech 23. až 26. března 2017. Její 

leitmotif byl tentokrát  rozvoj měst……Designing future cities together. 92 studentů z 27 středních 

škol České republiky, Portugalska, Lotyšska a Finska pracovalo v 9 komisích a podrobně se 

zabývalo tématy jako jsou například sdílení dopravních služeb, podpora vzniku mobilních aplikací 

pro veřejnou dopravu, nesnáze při budováním sociálního bydlení  a mnoho dalších. Celé tři dny 

intenzivně debatovali, psali, četli a přepisovali své návrhy, aby je čtvrtý den, v neděli, na General 

Assembly obhajovali před ostatními. Prací v komisích se zdokonalovali v angličtině i v sociálních 

dovednostech, tzv. soft skills, které jim v budoucnu jistě pomohou prosadit se mezi nejlepšími ve 

svém oboru. Především ale prokazovali, že jim svět kolem nich není lhostejný a hledají cestu jak 

k řešení různorodých problémů přispět. Našimi v debatách nepřehlédnutelnými zástupci byli 

Eliška Sedlářová ze 6. B, Petra Sedláková a Anička Ryšánková z Kvinty B, Prokop Švábík  a 

Martin Haderka ze 7. A, Vojtěch Trdlica ze 7. B a Martin Veselý ze 6. B. To , že jsou mimořádným 

týmem vyhodnotila porota jednoznačně. Zástupci Gymnázia Kroměříž jsou jedinou kompletní 

delegací, která bude Českou republiku reprezentovat na mezinárodním zasedání EYP. Mohou 

si  vybrat, zda to bude Brno, Tbilisi nebo Mezinárodní fórum v Basileji. Další,  individuální 

nominace získaly navíc Petra Sedláková a Eliška Sedlářová do Lausanne, Opole, Luxemburgu 

nebo Vilniusu. Srdečně blahopřejeme a děkujeme, moc nás těší být nejlepšími v republice! 

 Týden vysokých škol na Gymnáziu Kroměříž. Ve dnech 12. až 16. prosince proběhla na naší škole 

akce pod názvem "Týden vysokých škol", která byla pořádána Žákovskou radou Gymnázia 

Kroměříž. Účelem bylo především rozšířit povědomí o různých tradičních i netradičních studijních 

oborech, co nejosobněji a nejvíce detailně přiblížit vysokoškolský život, ale také poskytnout 

důležité informace k přijímacím zkouškám. Každý den od 16 hodin si na současné gymnazisty 

udělali čas naši absolventi a o svém současném studiu na vysoké škole si vzájemně popovídali. 

Akce byla jistě přínosem pro obě strany a těšíme se na další setkání. 

 S legionáři do vojenských muzeí - V rámci předvánočních projektových aktivit jsme navštívili 

předvánoční Prahu. Našim cílem ovšem nebyly vánoční trhy zaplavené ohromnými davy turistů, 

náš zájem směřoval k vojenské historii. První zastávkou našeho programu byla expozice 

Vojenského historického ústavu na Vítkově. Po výstupu k Národnímu památníku, který byl pro 

mnohé studenty těžko řešitelným fyzickým výkonem, a prohlídce monumentální funkcionalistické 

budovy, jsme se přesunuly do vojenského muzea. Postupně jsme prošli expozice věnované dějinám 

československé armády v průběhu 20. století. Druhou zastávkou bylo Muzeum Policie ČR, které 

sídlí v bývalém augustiniánském klášteře na Karlově a skrývá řadu unikátů z dějin 

československého četnictva, poválečného SNB a vojsk Ministerstva vnitra i současné Policie ČR. 

Poté již přesycení informacemi jsme se vydali každý podle své chuti a zájmu obdivovat krásy 

velkoměsta. Akce proběhla za finanční podpory Československé obce legionářské. Děkujeme!  

 Projekt „Studenti a učitelé gymnázia za 2. světové války“: Na 4. května 2017 byla připravena pro 

ruštináře vyššího gymnázia v rámci výchovy k vlastenectví  mozaika životních osudů bývalých 



pedagogů a studentů školy v těžkých letech světového válečného konfliktu prostřednictvím 

filmového dokumentu, historických materiálů (školní katalog 1941–1942, kronika školy, brožury 

mapující dění našeho regionu, písemné prameny, publikace a knihy), ale zejména besedou 

s pamětníky. Paní Jaroslava Antošová, neteř bývalého prezidenta Ludvíka Svobody, navázala na 

zhlédnutý 22. díl cyklu Heydrich – konečné řešení, Východní vítr, aby připomněla, jak operace 

paravýsadku u Dřínova 1941 ovlivnila životní osudy mnoha rodin. Dále jsme přiblížili 

prostřednictvím korespondence osobnost studenta 7.C Miroslava Svobody a prof. Václava 

Sedláčka, kteří za svou odbojovou činnost zaplatili životem v nacistických koncentračních táborech. 

Jsme rádi, že jsme mohli přivítat na naší akci i vzácného hosta, paní profesorku Zoe Klusákovou-

Svobodovou, dceru L. Svobody. Ve své krátké zdravici se vyznala z lásky k rodné Kroměříži, 

zavzpomínala na svá studentská léta a popřála našim žákům šťastný život v míru, úspěchy ve studiu 

a radost z možnosti vzájemného přátelství. Po prohlídce vystavených dokumentů Okresního archivu 

v Kroměříži a knihovny Muzea Kroměřížska se žáci kvart zúčastnili i pietního aktu na městském 

hřbitově. 

 Mezinárodní internetová soutěž Naše dědictví 2017: Ve dnech 18.-20. dubna 2017 se družstvo naší 

školy ve složení Zuzana Kopčilová, Tomáš Flídr, Martin Flídr, Adam Doubrava, Marek Buzáš a 

Rostislav Huňa zúčastnilo mezinárodní internetové hry Naše dědictví 2017, kterou pro školy 

UNESCO pořádá jeho moskevské centrum s cílem přibližovat mládeži jednotlivé památky 

přírodního a kulturního dědictví lidstva. Ve třech kolech měli soutěžící za úkol rozpoznat a blíže 

identifikovat na leteckých snímcích některé objekty UNESCO ve světě a odpovědět na doplňující 

otázky, což bylo velmi náročné při nutném dodržení časového limitu. Hry se zúčastnilo celkem 94 

škol. Z 45 možných bodů žáci Gymnázia Kroměříž  jich získali 39 a obsadili při dělených místech 

sedmou příčku. 

 Gulagy pohledem pamětnice: V pondělí 22.5. se mohli žáci tří tříd naší školy seznámit díky pozvání 

Knihovny Kroměřížska s hrůzami sovětských gulagů. Se svým životním osudem nás totiž seznámila 

paní Věra Sosnarová, která v "bolševickém ráji" strávila neuvěřitelných 19 let. Zatímco většina 

našich studentů navštívila koncentrační tábor v Osvětimi, a získala tak představu o nacistických 

zvěrstvech, o podmínkách v gulazích toho moc nevěděli. Velmi emotivní vyprávění o 

bezprecedentním zacházení s vězni, kteří se naprosto ničeho nedopustili, vhánělo posluchačům slzy 

do očí. Brutalita sovětských vojáků a dozorců mnohdy předčila chování SSmanů. Zatímco 

koncentrační tábory jako Osvětim, Mauthausen a mnohé další jsou dnes prohlášeny národními 

kulturními památkami, či jsou dokonce zapsány na seznam UNESCO, současná ruská politika si 

nepřeje připomínání hrůz minulosti a existující tábory se pomalu rozp  adají nebo jsou likvidovány. 

I proto je nutné si připomínat tato dnes již téměř zapomentá zvěrstva komunistického režimu, aby 

se znovu neopakovala. 

 Exkurze za historií II. světové války – návštěva památníku Ploština a následné setkání s pamětníky 

(výběr žáků VG) 

 beseda s badatelem historikem Jiřím Tesařem + dokumentární film 

 exkurze v zámecké knihovně pro žáky prim 

 komentovaná prohlídka Podzámecké zahrady (1.A) 

 Poznej lépe Rusko: I v tomto školním roce se zájemci z řad ruštinářů naší školy zúčastnili 

celorepublikové soutěže s názvem Poznej Rusko lépe. V ní tradičně změřili své znalosti nejen 

v ruském jazyce, ale i v historii, literatuře, umění a geografii této země. Ve své kategorii první a 

druhé místo obsadily Natálie Bezděková a Natálie Kurucová ze septimy B a obě byly přítomny na 

slavnostním vyhlášení výsledků celé akce 14. června 2017 na Velvyslanectví Ruské federace 

v Praze. 

 Exkurze do Berlína: V brzkých ranních hodinách začátkem čtvrtého listopadového týdne opustila 

skupina žáků naší školy Kroměříž a vydala se poznávat hlavní město Německa, Berlín. Německá 

metropole toho může určitě hodně nabídnout: mezi památky, které jsme stihli za čtyři dny spatřit, 

patřily například tamní televizní věž (nejvyšší budova EU), historická budova německého 

parlamentu nebo slavná Braniborská brána. Vzdělávali jsme se i v muzeích – kromě Pergamon-

muzea, kde jsme na vlastní oči spatřili sumerskou Ištařinu bránu, mnohé zaujala například prohlídka 

atomového krytu v rámci expozice Story of Berlin. Hlavní ale bylo poznat atmosféru tohoto města, 

skoro třicet let rozděleného Berlínskou zdí (což vám její všude postávající zbytky neustále 



připomínají), a třeba si dát i ten Currywurst. Po zastávce v Postupimi, kde jsme viděli zámky 

Sanssouci, letní sídlo Fridricha Velikého, a Cecilienhof, který se proslavil tím, že se v něm roku 

1945 naposledy setkali zástupci vítězných mocností druhé světové války, už byl čas vrátit se domů. 

 Expedice Eurorebus – na základě výsledků červnového celostátního kola jsme se my, tým z Tercie 

B Gymnázia Kroměříž, ve složení Tomáš Flídr, Svatava Huňová a Tereza Genzerová, mohli 

zúčastnit tzv. E.ON expedice EUROREBUS do SR, Rakouska, Slovinska a Itálie. V kategoriích 

jednotlivců se obdobný úspěch vydařil i Tomáši Flídrovi z naší třídy a Adamu Doubravovi z Kvinty 

A. Mimo nás se expedice mohlo zúčastnit i dalších sedm žáků z naší třidy a pan učitel Kubík jako 

náš doprovod. V ostatních kategoriích tuto soutěž vyhrály i školy z Frýdku-Místku a Klatov. 

 Beseda s cestovatelem Ladislavem Ziburou o jeho pěším putování mezi „buddhisty a komunisty“ – 

do Číny a Nepálu. Příběhy, zážitky a zkušenosti ze svého putování cestovatel podal s nadhledem a 

humorem. Studenti vyššího gymnázia, kterým byl tento pořad určen, určitě nelitovali. 

 eTwinningový projekt National Parks - International Treasure: Již od minulého školního roku se 

žáci kvarty A v hodinách angličtiny věnují mimo jiné také na spolupráci na eTwinningovém 

projektu. Ten má název “National Parks - International Treasure”. Společně s partnery z Polska, 

Slovenska, Albánie a dvou skupin ze Španělska se účastníci v různých fázích projektu zamýšlejí 

nad smyslem a důležitostí myšlenky národních parků. V různých internetových nástrojích si své 

národní parky představili (nástroje Padlet, Scribblemaps), skupiny “odborníků” se pak zabývaly 

specifickou skupinou organismů v nich žijících (ryby, savci, hmyz, aj.). Vznikly myšlenkové mapy 

v prostředí MindMeister, nástroj Tricider pomohl při výběru log jednotlivých expertních skupin, byl 

vytvořen čtyřjazyčný slovníček základních pojmů. Studenti též vytvořili společný “Treasure 

International Park”, do kterého byli zařazeni zástupci z národních parků každé země. Pomocí 

programu easel.ly se vytváří infografika s pravidly pro návštěvníky tohoto fiktivního parku. 

Proběhlo dokonce několik chatů, kde studenti se svými zahraničními protějšky hovořili o 

projektových aktivitách a mohli si ověřit své schopnosti užití cizího jazyka v reálné komunikaci. 

V březnu byl projekt úspěšně dokončen. Odkazy na projektové výstupy lze najít na webových 

stránkách školy. 

 Sextáni sparring partnery nejmladším spolužákům. V úterý 31. 1. 2017 pořádali studenti sexty B 

konverzační soutěž v anglickém jazyce pro spolužáky z prim a sekund. Provázeli je v rozhovorech 

pěti různými úkoly, pomáhali jim a povzbuzovali je, samozřejmě jenom anglicky. Bylo velmi 

nesnadné stanovit celkové pořadí, protože všech 19 soutěžících bylo motivovaných a dobře 

připravených. Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme a těšíme se na jejich výkony v příštích 

ročnících. Děkujeme studentům sexty B, za vynaložené úsilí, trpělivost a laskavost s jakou byli 

mladším spolužákům velkým příkladem a inspirací do dalšího studia anglického jazyka. 

 Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině: Dne 7. února 2017 uspořádalo Gymnázium 

Holešov okresní kolo Soutěže v anglické konverzaci Naši reprezentanti v konkurenci ostatních 

škol ukázali, jak vysoko je nastavená laťka už na domácí půdě. V nejnižší, I. kategorii, obsadil 

Tomáš Minks 3. místo, v kategorii II. Barbora Tvarůžková 2. místo , nejvýše dosáhla Eliška 

Sedlářová ve III. kategorii, kterou s přehledem vyhrála.  

 Krajské kolo konverzační soutěže ve FJ: Ve středu 29. 3. 2017 proběhlo ve Zlíně krajské kolo 

Konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Naši školu zastupovaly studentky  Klára Vymětalová 

(T.B) v kategorii A1, Markéta Ovečková (3.A) v kategorii B1 a Kateřina Valachová (7.B) 

v kategorii B2. Markéta ve své početně zastoupené kategorii obsadila 3. místo.  

 Krajské kolo Olympiády v ruském jazyce: Ve středu 8.3. proběhlo ve Vsetíně krajské kolo 

Olympiády v ruském jazyce. První místa v silné konkurenci ve svých kategoriích obsadili: Martin 

Doležal z kvarty B a Anna Bláhová z oktávy B, která z této postupové skupiny zastupovala 

Zlínský kraj také v ústředním kole v Praze 

 Účast žáků kvarty A v celostátní chemické soutěži ChemQuest 

 Pangea – matematická soutěž 

 Mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior – v letošním školním roce proběhl již 5. 

ročník této soutěže, určené pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií. Jedná se o týmovou soutěž, která 

proběhla současně na mnoha místech po celé České a Slovenské republice.  



 divadelní představení „Nový epochální výlet Matěje Broučka“ -  nastudované žáky a učiteli 

Gymnázia Kroměříž 

 „1984“ – divadelní představení podle předlohy Georga Orwella v nastudování Divadla různých 

jmen, Praha. Představení bylo určeno pro žáky VG, místo konání DK Kroměříž 

 „4 ženy Karla IV.“ – divadelní představení pro zájemce z řad žáků, Praha 

 beseda se spisovatelem Markem Tomanem 

 Úspěchy studentů ve standardních tancích - V neděli 29.1.2017 se konalo v Hradci Králové 

Mistrovství České republiky ve standardních tancích. V kategorii do 21 let získali zlatou medaili a 

titul MISTŘI REPUBLIKY taneční pár Anna Starečková (studentka našeho Gymnázia ze sexty B) 

a Martin Mestek. Blahopřejeme k úspěchu! 

 Gymnasia Cantant: Dne 8.března, se náš pěvecký sbor pod vedením prof. Šárky Motalové zúčastnil 

regionální přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant v Brně. Přestože se paní sbormistryně 

rozhodla přihlásit sbor do kategorie B – tedy nesoutěžní kategorie, naši zpěváci  podali vynikající 

výkon, získali si přízeň odborné poroty, a jako jediný sbor z této kategorie postoupili na celostátní 

přehlídku Gymnasia Cantant. Všem zpěvákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.   

 Koncert tří sborů - od klasiky k popu (ZeSrandy, Pěvecký sbor Gymnázia Kroměříž, Dívčí pěvecký 

sbor SPgŠ Kroměříž)  

 Okresní basketbalový turnaj: V pondělí 21. 11. 2016  uspořádalo naše gymnázium okresní 

basketbalový turnaj. V jediném utkání dívek porazilo družstvo Gymnázia Kroměříž tým z AG 

Kroměříž 23 : 6 a stalo se tak okresním přeborníkem. Turnaje chlapců se zúčastnilo 5 týmů. Ve 

finále se potkala dvě družstva kroměřížského gymnázia. Tým složený ze starších hráčů zvítězil nad 

mladšími spolužáky 42 : 19. Do krajského finále však postoupil mladší tým, protože na turnaji, který 

naše gymnázium pořádalo  6.12.2016, mohli hrát jen hráči narození v roce 1999 a mladší. 

 Krajské kolo v basketbalu: V úterý 6.12.2016 pořádalo Gymnázium Kroměříž krajské kolo 

v basketbalu středních škol. V jediném utkání dívek zvítězila děvčata z Gymnázia Rožnov p/R. nad 

týmem Gymnázia Kroměříž  92 : 16 a stala se přebornicemi kraje. Ze tří chlapeckých družstev byl 

nejúspěšnější tým Gymnázia Kroměříž, který porazil jak hráče Gymnázia Uherský Brod, tak i tým 

Gymnázia Valašské Meziříčí. Stal se nejlepším týmem Zlínského kraje a postoupil do moravské 

kvalifikace o mistrovství republiky. 

 Výsledky basketbalové kvalifikace - ve středu 14. 12. 2016 se basketbalisté našeho gymnázia 

pokusili probojovat na mistrovství republiky. Jako nejlepší tým Zlínského kraje se utkali s nejlepším 

týmem Moravskoslezského kraje a nejlepším týmem kraje Olomouckého. I když předvedli velmi 

dobrou hru, na starší soupeře ze sportovních gymnázií nestačili a v turnaji skončili na třetím místě.  

 Krajské kolo a mladí basketbalisté Gymnázia Kroměříž: Vítězné tažení mladých basketbalistů 

pokračuje i v krajském kole. Po vítězství v okresním kole zvítězilo Gymnázium Kroměříž 

reprezentované družstvem chlapců i v kole krajském, pořádaném 29. 3. 2017 v Kroměříži. Tento 

úspěch znamená, že se náš tým zúčastní i republikové kvalifikace pořádané v Kroměříži. 

Blahopřejeme chlapcům k úspěchu a už se těšíme na příští rok. 

 Úspěch našich šachistů - Ve středu 14. prosince 2016 se naši studenti zúčastnili okresního kola 

Přeboru škol čtyřčlenných družstev v šachu. Tým ve složení Julie Šimčáková, Lenka Navrátilová, 

Jakub Vančura a Dominik Večeřa zvítězil a postoupili do krajského kola ve Zlíně. Také naše B-

družstvo ve složení Rostislav Huňa, Ivo Řezníček, Adam Doubrava a Jakub Šikl zabojovalo a 

obsadilo třetí místo. 

 Dobrovolníci pro letecké museum: Poslední březnový víkend se zúčastnilo 13 žáků ze sekundy B 

a 3.A jarního úklidu v Leteckém muzeu v Kunovicích. Dokázali tak, že historie nemusí být jen 

nudné studium faktů z knih, a navíc zdarma pomohli dobré věci. Za odměnu si pak mohli členové 

úklidového komanda prohlédnout "naganský speciál", kterým se naši hokejisté vrátili ze slavné 

olympiády v roce 1998.  

 Setkání s rodiči maturitních ročníků – Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se uskutečnila schůzka rodičů 

maturitních ročníků s vedením školy a s výchovným poradcem. Rodiče dostali přehledné 

informace o skladbě maturitní zkoušky, termínech i o změnách oproti minulému školnímu roku. 

Pan ředitel Mgr. Havela a paní zástupkyně Mgr. Vašíčková předávali informace o maturitách a 

odpovídali na dotazy rodičů. Na závěr pohovořil výchovný poradce pan Kozmík o problematice 



výběru vysoké školy a o přijímacích zkouškách. Schůzky se zúčastnila většina rodičů žáků 

maturitních ročníků. Věříme, že akce splnila svůj cíl a přispěla k větší informovanosti v otázkách, 

které musí maturanti letos řešit. 

 

 b) dlouhodobé, tradičně pořádané akce: 

 Adaptační kurz pro studenty prim a 1. ročníku v Rajnochovicích – již tradiční seznamovací kurz, 

zaměřený na vytváření pozitivních vztahů v nově vznikajících kolektivech. 

 Turistický kurz kvart - od pondělí 5. 9. 2016 do pátku 9. 9. 2016 se 55 žáků obou kvart zúčastnilo 

turistického kurzu v krásné krajině Českého Ráje. Teplé počasí umožnilo žákům prozkoumat 

Prachovské a Suché skály, zříceniny hradů Frýdštejn a Vranov v Malé Skále. Během putování 

krajinou se žáci seznámili se specifickou geologickou stavbou a geomorfologií Českého Ráje a 

současně si upevnili vědomosti a dovednosti nutné pro pobyt v přírodě – např. orientaci v krajině 

podle mapy, orientaci podle turistického značení a mobilní navigace. Při sjíždění Jizery se učili 

základům vodní turistiky. Svoji obratnost a sílu prokázali v lanovém centru. 

 Lyžařské kurzy – sekundy, kvinty, 1. A. Tradiční akce, propojující lyžařskou výuku s utvrzováním 

třídních kolektivů a aktivitami působícími jako prevence sociálně nežádoucích jevů. 

 Výběrový lyžařský kurz 2017 – Nassfeld: Již takřka tradičně byl ze strany GKM připraven i letos 

výběrový lyžařský kurz. Toto jaro se skupina žáků vydala společně s Mgr. Havelou a Mgr. Hajnou 

na rakousko-italské hranice, konkrétně do Nassfeldu. Toto středisko je studentům gymnázia již 

důvěrně známo z předchozích ročníků lyžařského kurzu a i letos byli žáci tímto prostředím nadšeni. 

V termínu od 26. 3. do 30. 3. provázelo žáky na nádherných alpských sjezdovkách krásné slunečné 

počasí. Studenti tak měli možnost pilovat svou lyžařskou i snowboardovou techniku za ideálních 

podmínek. Pod odborným dozorem vedoucích pedagogů byl každý lyžařský den skvěle naplánován 

a všichni zúčastnění si tak odvezli perfektní sportovní zážitek. 

 Vodácký kurz –  účastnily se třídy septima A + B, 3.A 

 Sedláčkův memoriál – září. Každoročně pořádaná sportovní akce, zaměřená nejen na dosažení co 

nejlepších sportovních výsledků, ale i na navazování vzájemných kontaktů s učiteli a žáky gymnázia 

v Liptovském Mikuláši. Akci provází také vzájemné předávání informací a zkušeností o školních i 

mimoškolních aktivitách zaměřených na minimalizaci sociálně – patologických jevů v ČR a na 

Slovensku. 

 Pohár rozhlasu 2017 – atletická soutěž   

 Turnaj v malé kopané 

 CORNY pohár – atletika 

 Středoškolská odborná činnost - Ve středu 5. dubna se naše škola proměnila v malé vědecké 

pracoviště. Hostili jsme totiž účastníky okresního kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), kteří 

svými prezentacemi a praktickými ukázkami bojovali o postup do kola krajského. Studenti našeho 

ústavu, Arcibiskupského gymnázia, Gymnázia Ladislava Jaroše z Holešova, Vyšší policejní školy 

z Holešova a Centra odborné přípravy technické Kroměříž a Tauferovy střední odborné školy 

veterinární Kroměříž obsadili deset odborných okruhů a představili třem komisím výsledky svého 

vědeckého bádání a zkoumání. Boj o postup se odehrával především v oborech humanitních, které 

byly obsazeny nejvíce, nicméně ani zástupci oborů technických a přírodovědných nenechávali nic 

náhodě a snažili se ze všech sil obhájit svůj projekt. 

Z našich studentů se do krajského kola podívá Tomáš Hurdálek (septima B), který porotu zaujal 

Teslovým transformátorem vlastní konstrukce, který ostatně i prakticky předvedl. 

 oborové olympiády – již tradičně proběhla školní kola oborových olympiád, na jejichž základě se 

pak nejlepší studenti gymnázia účastnili dalších, vyšších kol.  

 Česká národní banka – výběrová exkurze 

 V rámci sítě přidružených škol UNESCO pokračovala družba s Gymnáziem M. M. Hodži ve 

slovenském Liptovském Mikuláši. 

 Český den proti rakovině – dobrovolné zapojení žáků naší školy do projektu veřejné sbírky pořádané 

Ligou proti rakovině Praha. 

 Sokrates –  beseda pro maturanty zaměřená na tematiku výběru a studia na VŠ 

 SCIO – přednáška o výběru vysoké školy 



 Vzpomínka na osvobození města: Ve středu 3. května si studenti naší školy připomněli společně 

s představiteli města Kroměříž a za účasti paní velvyslankyně Rumunské republiky Carmen Lilian 

Burlacu výročí osvobození města Kroměříže položením věnců k památníku na náměstí Míru. 

Řečníci vyzdvihli ve svých projevech především vstřícnost rumunského velení dobývat město bez 

použití těžkého dělostřelectva, čímž bylo sice uchráněno rozsáhlé kulturní dědictví, nicméně to mělo 

za následek vyšší ztráty na straně rumunských vojáků. Jejich jména také během pietního aktu 

zazněla. 

 Osvětim – svědomí lidstva: Jsou témata v historii i současnosti, která bychom si měli neustále 

připomínat, aby byla mementem pro budoucnost. Takovými tématy jsou bezpochyby zrůdnosti, 

které je člověk schopen páchat na jedincích vlastního druhu jen proto, že nesplňují jakési 

„parametry“ dokonalosti, nebo že se narodili na špatném místě nebo ve špatném čase. Proto jsme 

se, jako ostatně každoročně, vypravili do polské Osvětimi. Návštěva koncentračního tábora, který 

se během války postupně změnil v největší tábor s vyhlazovacím programem, je pro kvartány a 

případné další zájemce vždy velmi silným zážitkem. Nejinak tomu bylo i letos 12. dubna, zvláště 

ve spojitosti s bezprostředně navazujícími velikonočními svátky. Doufejme, že tato exkurze přispěje 

k oživení historické paměti a zabrání v budoucnu zpochybňování holocaustu i jiných zločinů. 

 28. říjen - den vzniku samostatného československého státu – účast žáků Gymnázia Kroměříž na 

pietní akci k připomenutí založení ČSR 

 Filipíny – za obry a trpaslíky - projekt Planeta Země 3000 – komentovaná videoprojekce 

s cestovateli, zaměřená nejen na předávání nových informací, ale především na odstranění 

předsudků a podnícení zájmu o cizí kultury; účastnili se žáci NG 

 Vietnam – brána do Indočíny - projekt Svět kolem nás – beseda s cestovateli doprovázená 

videoprojekcí, účastnili se žáci VG 

 Mezinárodní certifikát DSD (celým označením Deutsche Sprachdiplom der 

Kultusministerkonferenz): Ve školním roce 2016/17 se ke zkouškám DSD II. přihlásilo 8 studentů. 

Podobně jako státní maturita má i zkouška jazykového diplomu 2 části – písemnou a ústní, obě jsou 

centrálně zadávány a hodnoceny německou centrálou pro vzdělávání v zahraničí. Písemná část 

proběhla v letošním školním roce dne 30. listopadu 2016. Ústní část se konala ve středu 14. prosince 

2016, zkušební komise pracovala ve složení Miriam Schadwill– předsedkyně, Zora Fuksová a 

Stanislava Holišová – zkoušející a přísedící. Všichni studenti s napětím očekávali výsledky. Teprve 

10. dubna 2017 se Dominika Jurinová, Lucie Nohavová, Radana Šimůnková, Lubor Šimůnek, 

Vladimír Marek, Valerie Vítková, Filip Novotný a Jan Pospíšil dozvěděli, že zkoušku zvládli 

výborně, všem se podařilo dosáhnout nejvyšší jazykové úrovně C1 dle Evropského referenčního 

rámce. 

 JDI – Jugend debattiert international – účast studentů Gymnázia Kroměříž v mezinárodních 

debatách v německém jazyce konaných na Gymnáziu Olomouc. 

 Bible a my – tematická vědomostní soutěž 

 Wolkerův Prostějov, Svátek poezie (recitační pásmo „Pampelišky“) – recitační soutěže 

 Pivečkův Slavičín – literární soutěž 

 soutěž o nejoriginálnější vánoční výzdobu tříd 

 Vánoční jarmark Gymnázia Kroměříž - tak jako minulý rok se i letos konal Vánoční jarmark 

pořádaný studenty Gymnázia Kroměříž. Těšit jste se mohli jak na mnoho originálních, ručně 

vyráběných ozdob, dárků a doplňků, tak i na spoustu vybraných vánočních specialit jako je 

nealkoholický punč s ovocem, perníčková káva nebo nabídka dortů a zákusků všech druhů. Do 

vánoční pohody návštěvníky naladila besídka se sborem gymnázia za poslechu jejich vánočních 

písní.  

 Vánoční koncert Sboru GKM – pro žáky školy, pro veřejnost 

 Vánoční zpívání na schodech, vánoční projekty tříd – tradiční akce v režii třídních učitelů, 

propojující vánoční tradice s posilováním sounáležitosti třídního kolektivu 

 Halloween – oslava anglosaského lidového svátku v pojetí žáků Gymnázia KM, výroba tradičních 

dlabaných dýní 



 oslava svátku sv. Patrika – oslava proslulého svátku v rámci výuky angličtiny 

 sběr léčivých bylin – pod vedením Mgr. Slezáka 

 Dny otevřených dveří (v prosinci, v lednu a v únoru) 

 Akademie školy – tradiční zakončení školního roku v DK Kroměříž, plné zábavy, smíchu, ale i 

bilancování nad končícím školním rokem 

 Ples Gymnázia Kroměříž 

 školní exkurze jednotlivých tříd – dle zvážení třídních učitelů 

 vydávání školního časopisu „Géčko“ 

 články našich studentů na školním webu 

 aktivně fungující Žákovský parlament 

 MAJÁLES 2017 – již tradiční akce studentů kroměřížských středních škol, které se také letos 

zúčastnili žáci Gymnázia Kroměříž 

 

c) volnočasové aktivity – zájmové kroužky 

Jako každý rok nabídla škola žákům široké spektrum aktivit pro vyplnění jejich volného  

času. 

 ve škole fungovalo množství nepovinných předmětů a zájmových kroužků (např. divadelní, 

recitační,…) 

 

2) Spolupráce s výchovným poradcem: 

Pravidelné čtvrtletní konzultace výchovného poradce s žáky se slabým prospěchem a vysokou absencí, 

směřující ke stanovení postupu pro zlepšení výsledků. 

 

3) Spolupráce s rodiči:  

Rodiče jsou o aktivitách školy v této oblasti pravidelně informováni – a to v rámci programu třídních 

schůzek a konzultací. Informace mohou získat také z webových stránek školy. 

     

4) Efektivita realizovaných programů: 

Po každé akci byli žáci vyzváni k tomu, aby provedli hodnocení přínosu akce, podělili se o zážitky 

s ostatními, vznesli připomínky. S těmito materiály dále pracuje tým organizátorů jednotlivých akcí, pro 

který je to cenná zpětná vazba.  

    

5) Další vzdělávání školního metodika prevence: 

 pravidelná školení preventistů v PPP pod vedením okresní metodičky prevence –  Bc. Ireny Grodové 

 Správní právo – vzdělávací seminář, BEA Olomouc, přednášející JUDr. Jaroslav Staněk 

 

6) Spolupráce školy s ostatními zařízeními: 

Spolupráce školy s ostatními zařízeními, která se zabývají prevencí sociálně – patologických jevů, je 

dobrá. V daném školním roce se jednalo zejména o kontakty s Pedagogicko – psychologickou poradnou 

v Kroměříži, Policií ČR, HZS Kroměříž. 

 

7) Opatření pro školní rok 2017 / 2018: 

 aktualizovat dokumenty školy týkající se prevence sociálně-patologických jevů 

 aktualizovat webové stránky školy zaměřené na prevenci soc. - patol. jevů 

 do plánu prevence průběžně zařazovat akce reflektující aktuální potřeby školy 

 lépe koordinovat termíny pro organizaci akcí zaměřených na prevenci s termíny ostatních akcí 

školy, důsledněji dbát na naplnění plánu prevence 

 upřednostnit subjekty provádějící sociální prevenci zdarma  

 do organizování sociální prevence více zapojit členy pedagogického sboru  

 klást větší důraz na evaluaci akcí – důraz na hodnocení akcí ze strany žáků a jejich přínos pro 

praktický život. Opatření zaměřeno zejména na působení třídních učitelů v třídnických hodinách, 

příslušné oborové učitele a metodika prevence. 

V Kroměříži, dne 22. 6. 2017 



 

zpracoval školní metodik prevence: Mgr. Michal Kříž 

schválil ředitel školy: Mgr. Josef Havela 


