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Z Jeseníku do St. Louis

Vážení rodiče, milí studenti,
další školní rok je za námi. Ohlížíme se za úspěchy, 
kterých bylo opět mnoho, a většinu z nich Vám přiná-
šíme na stránkách tohoto zpravodaje.
   Část zpravodaje je zaměřena také na dobrovolnic-
tví. Mnozí studenti se již aktivně zapojují do pomoci 
s různými školními i mimoškolními akcemi — a lze říci, 
že bez nich by se mnohé akce ani neuskutečnily.
    Děkujeme všem rodičům, kteří s námi v uplynulém 
roce spolupracovali a podpořili naši školu svým časem 
nebo financemi. Přejeme Vám klidnou dovolenou 
a hezké prázdniny.
    Učitelé Gymnázia Jeseník

   St. Louis je druhé největší město v americkém státě Missouri a každoročně se zde 
koná největší robotický festival, na který přijíždí desetitisíce lidí z celého světa, 
paralelně probíhá několik soutěží včetně World Festival FIRST LEGO League. Soutěži 
FLL se již jedenáctým rokem věnují naši studenti v rámci kroužků SVČ Duha Jeseník 
a jsou velmi úspěšní. 

   Již 11x v řadě se náš tým stal mistrem ČR 
FLL a s roboty jsme procestovali Evropu. Letos 
poprvé se týmu CO3 podařilo vybojovat postup 
do St. Louis, kam se ještě žádný český tým 
nepodíval. Díky velké podpoře firmy Fenix, 
Olomouckého kraje, města Jeseník a řady 
dalších sponzorů (Elvero, Trymeta, Ondrstroj, 
Chata Paprsek, Acrosun, EUROHARD, WOOX, 
Chata U Javoru) a podpory rodičů dětí se 
podařilo realizovat to, co se zprvu jevilo jako 
nereálný sen: uskutečnit 8 000 km dlouhou 
cestu z Jeseníku do St. Louis. 

   Cesta byla plná zážitků, Amerika je jiný svět a přichystala nám středoevropanům spoustu 
překvapení. Soutěž samotná však probíhala tak, jak ji důvěrně známe, jen těch soutěžních 
týmů tam bylo poněkud víc – přesně 108. Týmy z Japonska, Koreje, Pákistánu, Indie, Taiwanu, 
Ukrajiny i Ruska, Izraele či Islandu, z desítek zemí Evropy, Ameriky a Asie soutěžily v klasických 
FLL disciplínách (Robotgame, Výzkum, Design robota a Týmová práce). 
   A jak jsme v té obrovské konkurenci uspěli? Myslíme si, že dobře, přestože náš tým žádnou 
cenu nezískal. V každé disciplíně byly vyhlašovány pouze nejlepší tři týmy a na tyto medailové 
pozice jsme nepronikli. Naše hodnotící listy od jednotlivých porot byly velmi pěkné, a tak malý 
smutek rychle přebily velké zážitky z medailové ceremonie, ve které medaili obdržel každý 
účastník, a také ze slavnostního ukončení, kterého se zúčastnilo téměř 30 000 lidí. Někdy doo-
pravdy nemusíte zvítězit, krásné je i to, že jste tam byli. Velké díky všem, kteří nám pomohli, 
velmi si té obrovské podpory vážíme.   
   Za tým CO3 soutěžili: Adriana Hauke, Kateřina Šulcová, Veronika Vrtělková, Adam Popelka, 
Pavel Ostrý, Ondřej Ježek, Filip Ježek, Adam Plšek a Adam Žák. Kouči týmu byli Magda Dostá-
lová a Pavel Ostrý, doprovod týmu p. M. Žák.
   Magda Dostálová
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Koncert Studenti sobě patří k již
tradičním kulturním akcím v Jeseníku.

Při návštěve Londýna nelze 
vynechat The London Eye :-)

Informační zpravodaj Gymnázium Jeseník — červen 2017:

Redakční tým:
F. Worm, J. Formánková, E. Knoppová, I. Kalinová
Náklad 400 ks, vydává Gymnázium Jeseník.
Návrhy a připomínky zasílejte na adresu worm@gymjes.cz

  V prvním květnovém týdnu se uskutečnilo poslední projektové setkání studentů 
a učitelů jesenického gymnázia v rámci projektu Erasmus+ Strategická partnerství 
s názvem „Stats on Life“ (statistiky ze života). Partnerskými školami jsou španělská 
střední škola v Segovii a základní škola ve finských Helsinkách. 

   Na jaře minulého roku se již uskutečnilo projektové setkání v Jeseníku a na podzim pak 
ve španělské Segovii. Závěrečné setkání všech partnerských škol proběhlo ve finských Helsin-
kách, a jak již název článku napovídá, byl to týden 
plný slunce, jak na obloze, tak i v srdcích všech 
zúčastněných. 
   Do Finska se 1. května vydala skupina osmi studentů 
a tří učitelů, která do hlavního města Finska dorazila 
pozdě večer. Studenti byli ubytováni v hostitelských 
rodinách, což je nejlepší způsob, jak poznat partner-
skou zemi ze všech úhlů. 
   Program setkání byl velmi pestrý, zábavný i pra-
covní zároveň. Zahrnoval návštěvu mořského akvária 
i s přednáškou o významu ochrany oceánů, moří, je-
jich fauny a flóry. Dále návštěvu zábavního parku, in-
teraktivní prohlídku města a přilehlých vojenských pevností na ostrovech Suomenlinna. Třetí 
den studenti a učitelé ze všech škol navštívili národní park Nuuksio Haltia. Dopolední program 
proběhl ve vzdělávacím centru národního parku a odpoledne v přírodě pod vedením zkušených 
finských průvodců. Poslední den – v pátek – probíhaly veškeré aktivity ve škole. Kromě prohlíd-

ky školy, účasti na vyučování a oběda v tamní 
školní jídelně studenti také prezentovali zpra-
cované statistické údaje a vařili jídla typická 
pro jednotlivé země. Tyto pokrmy se pak staly 
součástí závěrečného večírku. 
   Kromě společných akcí pro všechny se každý 
den učitelé scházeli na pracovních schůzkách, 
na kterých jednali o způsobech závěrečné-
ho hodnocení projektu, zpracování a podoby 
finálního výstupu projektu o jeho diseminaci 

a udržitelnosti a v neposlední řadě o zpracování závěrečné zprávy. 
   V sobotu ráno se celá česká skupina letecky vrátila do Prahy a v pozdních odpoledních hodi-
nách také do Jeseníku. Toto setkání stejně jako dvě předchozí hodnotíme jako velmi úspěšné. 
Jsou příležitostí pro studenty navštívit různé země, poznat život v zemi, ve škole i v rodi-
ně, spolupracovat na stejném úkolu a především komunikovat v angličtině jak při práci, tak 
v každodenních situacích. V tomto směru můžeme pozorovat velký pokrok oproti roku 2012, 
kdy jsme s projekty partnerství škol začali. Naši studenti jsou mnohem komunikativnější, sebe-
vědomější a stali se tak rovnocennými partnery svých vrstevníků v zemích, 
kde má výuka angličtiny mnohem delší tradici. 
   Šárka Hynková

Gympláci v prosluněném Finsku

Víte, že řadu zajímavých fotografií najdete na Rajčeti?

 http://gymjes.rajce.idnes.cz/

Známe vítěze soutěže o nej foto z výletu.
S 97 hlasy se jím stává letící Ondra Taraba z 2B.



    Od února 2017 působí naši studenti Kamila Beková, Slavomír Glomb, Jana Tillová, Magdalena 
Kuchejdová, Daniela Zemčíková a Kateřina Žáková v Centru sociálních služeb v Jeseníku. Každý 
z nich jednou týdně navštěvuje „svou“ babičku. Povídají si, hrají hry, někdy jdou na procházku.
     Jsme rádi, že se podařilo najít lidi, kteří chtějí pomáhat a mohou tak získat i zkušenosti 
pro svou budoucí profesi. Vážíme si jich a děkujeme.

 Hledáme dobrovolníky i pro příští školní rok. Zájemci, kontaktujte prosím p. Konečnou.

Studenti Gymnázia jako dobrovolníci

Nechej po sobě VÝRAZNOU STOPU!

    Přemýšlíš, jak využít čas prázdnin? Láká tě 
seznámit se zajímavými lidmi a poznat práci 
DOBROVOLNÍKA? Pokud sis odpověděl/a alespoň 
na jednu otázku kladně, pak Tě zveme ve čtvrtek 
20. července do Javorníku do Domova pokojného 
stáří sv. Františka na Vernisáž obrazů jednoho 
z našich seniorů (pana Marečka) spojenou s malou 
zahradní slavností. 
  Pokud se ti u nás bude líbit, můžeme se domlu-
vit na další spolupráci. Pomáhat je možné v Javorníku, ve Vidnavě a nebo přímo v Jeseníku.

…skvělá možnost, jak poznat fungování sociální služby, získat praxi k přijímačkám na vysokou a nové 
zkušenosti…  Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci.

Charita Jeseník „Objednej“ si s námi spolupráci a kontaktuj nás na tel.: 731 140 095
Mgr. Zuzana Hanulíková, DiS. / PR Charity Jeseník
http://www.facebook.com/charitajesenik

Studenti Gymnázia již spolupracovali s Charitou
např. v rámci Tříkrálové sbírky. 

Kurzy GO, programy pro děti – pojď do toho! 
Láká Tě nabrat nové zkušenosti a zažít, jaké to je být třeba za oponou adaptačního kurzu? 
Chceš být součástí party, která společně tvoří něco trvalého? Dokážeš věnovat čas a dovednosti 
něčemu smysluplnému?
Ozvi se: EduArt – umění vzdělávat, z.ú., tel.: 735 776 765, email : institut@eduarti.cz

  Jsme nová orga-
nizace působící ve 
výchově a vzdělá-
vání na Jesenicku. 
Vedle adaptačních 
kurzů rádi zapojíme dobrovolníky také v pra-
videlné činnosti na kroužcích a v programech 
pro děti - např. program V přírodě v pohodě, 
Fotbal pro život.Více na www.eduarti.cz
   Dominik Liberda

Ročníkový projekt třídy sekunda A 
s názvem Žijeme v Evropě byl opět 
korunován prezentací států.

Primáni zakončili ročníkový projekt 
Poznej svůj region programem 
v Priessnitzových lázních.

Studenti třetího ročníku byli na 
exkurzi v Řetězárně Česká Ves



Studenti Gymnázia, kteří se podíleli na hladkém průběhu 
Jesenické 60. Zcela vlevo Emil Vodák, hlavní organizátor akce.

Jesenická 60 lámala rekordy
  Třetí nejvyšší počet účastníků v historii i překonání časového rekordu. 44. ročník 

tradičního turistického pochodu Jesenická 60, který připadl na sobotu 3. června 
2017, provázelo pěkné počasí na trati i příjemná atmosféra v cíli.

    Jesenická 60 za 44 let existence několikrát změnila v rámci Jeseníku místo startu 
a cíle - a k rošádě došlo i letos. Pochod tentokrát našel zázemí na zahrádce baru 
U Dvou štírů, kde na příchozí čekal příjemný stín i pestré občerstvení, připraveny 
byly například tři druhy polévek. Také díky zázemí si organizátoři letošní ročník po-
chvalovali jako jeden z nejvydařenějších v historii. Podstatná ale byla především 
bohatá účast.

   Některou z tras pochodu si vybralo celkem 652 účast-
níků, což je třetí nejvyšší počet v historii - silnější 
byly jen ročníky 1983 (920 lidí) a 1988 (751). Nejdelší 
60 km trasu vedoucí přes Rejvíz, Videlský kříž, Čer-
venohorské sedlo, Šerák a Bobrovník šlo celkem 323 
„pěších“ a k tomu 49 běžců, pro něž byla vyčleněna 

speciální kategorie pojatá jako závod s časomírou a cenami pro tři nejrychlejší muže 
a ženy. V běžecké kategorii se sešli kvalitní závodníci z celé Moravy, o čemž svědčí 
i fakt, že byl překonán rekord trati. Vůbec nejrychleji zdolal jesenické hřebeny Mi-
roslav Pištěk s časem 5:25:35. „Bloudil chvíli po městě, takže tady klidně mohl být 
ještě o 4-5 minut rychleji,“ doplnil pořadatel závodu Emil Vodák.
    Také v dalších kategoriích byla hojná účast. 25 km trasu si zvolilo 182 lidí, 15 km 
57, 8 km 38 a „kočárkovou“ 5 km trasu vedoucí ulicemi města 12. V některých kate-
goriích se jednalo o nárůst v řádech desítek i stovek procent. Přes to všechno zůstává 
Jesenická 60 „komornějším“ pochodem, jež doprovází přátelská a neformální atmo-
sféra, což je rozdíl oproti populárním běžeckým akcím s několikatisícihlavou účastí. 
Nelze než popřát, aby byly další ročníky pochodu obdobně vydařené.
    Organizátoři z Centra sportu Gymnázia Jeseník děkují následujícím sponzorům a 
partnerům: město Jeseník, firmám Bonera, Birki a Woox, časopisu Svět outdooru, 
baru U Dvou štírů a v neposlední řadě také studentům gymnázia, kteří ve volném 
čase obsluhovali kontrolní a občerstvovací stanice.
    Jiří Janík 

Tina Pastuchová (PA): 1. místo v krajském semifinále a 4. místo ve finále soutěže MIA FESTIVAL 
2017 v disciplíně mažoretky
Vojtěch Pánek (KA): 3. místo v celosvětové soutěži dechových orchestrů (Itálie)
David Plischke (2. C): 6. místo ve fitness soutěži v Ostravě
Adam Plšek (SA): Celosvětové finále v robotice FLL
Natálie Poláková (1. B): AŠSK přespolní běh, 1.místo v krajském kole a Juniorský maraton 
semifinále, 3.místo
Adam Popelka (QA): člen kytarového tria: soutěže a častá vystupování
David Posolda (KA): mistr kraje v karate
Robin Pospíšil (QA): člen kytarového tria: soutěže a častá vystupování
Kristýna Pospíšilová (3. C): 3. místo v soutěži Železný hasič, krajské kolo Olomouc
Karolína Poulíková (2. B): běžecké lyžování, EYOF, Turecko, 5. místo ve štafetě
Anna Rotterová (2. B): Otevřené mistrovství Moravy a Slezska v karate juniorky do 59 kg 1. místo
Eliška Rotterová (PA): 1. místo v krajském semifinále a 2. místo ve finále soutěže MIA FESTIVAL 
2017 v disciplíně balet, dále 1. místo v krajském semifinále a 4. místo ve finále stejné soutěže 
v disciplíně mažoretky
Filip Řeha (1. B): AŠSK přespolní běh, 1. místo v krajs. kole a Český Pohár v cyklistice, 7. místo
Zuzana Řezníčková (3. C): 2. místo Liga juniorek skupina D (florbal)
Tereza Spillerová (SA): Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu, 1.místo
David Stárek (QA): v karate získal 2. místo na Mistrovství ČR
Vojtěch Starý (QA): 3. místo v krajském kole ve stolním tenisu (Prostějov)
Anna Strouhalová (1. B): AŠSK přespolní běh, 1. místo v krajském kole a Juniorský maraton 
semifinále, 3. místo
Jakub Strouhal (1. B): AŠSK přespolní běh, 1. místo v krajském kole, Juniorský maraton semi-
finále, 3. místo a Český Pohár v lyžování a MČR, 6x 1. místo, 2x 2. místo, 2x 3. místo
David Svoboda (PA): se skupinou Jesflet – Stříbrné pásmo v ústředním kole Soutěžní přehlídky 
pro jazzové soubory a ostatní orchestry
Beáta Szarowská (TA): 3. místo na Mia dance Festival Prague v kategorii jazz dance
Kateřina Šefcová (1. B): Český koloběžkový pohár – 2x 1.místo
Natálie Šimčíková (TA): sólo baton 3. místo MČR v Brně, mini baton 1. místo MČR v Brně
Marie Šimíková (PA): 1. místo v krajském semifinále a 2. místo ve finále soutěže MIA FESTIVAL 
2017 v disciplíně balet
Amálie Štrajtová (KA): 4. místo MIA dancefestival Prague v kategorii discodance
Ondřej Taraba (2. B): mistr ČR v dráhové cyklistice, stíhací závod družstev
Adam Továrek (2. B): MČR v běžeckém lyžování, štafeta 3. místo
Daniel Tunys (XA): 1. místo v celostátní filmové soutěži společnosti CCI (získal studijní pobyt 
v Edinburghu)
Petr Velc (KA): 3. místo v celosvětové soutěži dechových orchestrů (Itálie)
Marek Volík (1. B): AŠSK přespolní běh 1. místo v krajském kole
Ivana Vondrušková (EA): 2. místo v ústředním kole soutěže MŠMT ve hře na kontrabas
Dominik Zábranský (KA): 3. místo v celosvětové soutěži dechových orchestrů (Itálie)
Veronika Zelenková (PA): 3. místo v krajském kole a 3. místo na Mistrovství Moravy soutěže 
TANEČNÍ SKUPINA ROKU, v disciplíně pom pom, 1. místo v krajském semifinále a 2. místo ve 
finále soutěže MIA FESTIVAL 2017 v disciplíně pom pom
Jan Zelinka (QA): člen kytarového tria, soutěže a častá vystupování
Kim Žalčík (2. B): běžecké lyžování, MČR, skate 7 km, 2. místo



Streetballový skalp putuje na Ostravsko

   V sobotu 10. června 2017 se na parkovišti před hotelem Staříč v Jeseníku uskutečnil 
tradiční turnaj ve streetbasketbalu. Přes počáteční rozmary počasí se nakonec hrálo 
do časných ranních hodin. Absolutním vítězem se stal tým Snakes z Ostravy, který 
vyhrál jak kategorii středoškoláků, tak nakonec i turnaj dospělých.

    Stejně jako v případě souběžně probíhajícího florbalového turnaje zamíchalo letos kartami 
počasí. Dopolední přeháňky způsobily, že nebylo možné odehrát zápasy v kategorii základních 
škol, kam se přihlásilo osm týmů. Po polední však vysvitlo slunce, hrací plocha na parkovišti 
u hotelu Stařič vyschla a turnaj pokračoval jak na drátku. 
    Jak bývá zvykem, hrály proti sobě tříčlenné týmy smíšeného složení, přičemž koše vstřelené 
děvčaty se počítaly dvojnásob. V kategorii středních škol se utkala tři družstva z Jeseníku slo-
žená ze studentů Gymnázia Jeseník a tři z Ostravska. Tuto kategorii suverénně vyhrál ostravský 
tým Snakes, jenž si svými výkony vybojoval právo startu v hlavní kategorii 20+. Zde nakonec 
startovalo osm týmů, které zápolily již za umělého osvětlení.
    „K velkému překvapení všech 
tuto kategorii vyhráli vítězo-
vé středních škol (Snakes), kteří 
předváděli nádherné výkony. Ve 
finále, na které se bude dlouho 
vzpomínat, porazili tým Hradečáci 
z Hradce košem v poslední vteři-
ně utkání,“ říká k průběhu utkání 
pořadatel akce Emil Vodák. Nutno 
dodat, že ostravští „Hadi“ překva-
pili nejen výkonem, ale i výdrží. 
Podtitul akce „StreetNIGHTball“ 
byl totiž velice přiléhavý, hrálo se 
do noci a finálový zápas končil pár minut před druhou hodinou ranní. Pro mnohé byl noční 
streetball nevšedním zážitkem, který doprovázela také soutěživá, ale přátelská atmosféra. 
    Jak je vidět, basketbal nepatří rozhodně jen pod střechy hal a tělocvičen, ale dokáže se 
uchytit i v centru města. Tradice streetballových turnajů již trvá léta a snad se jí dočkáme 
i v roce následujícím - minimálně za podobné účasti a bez povětrnostních komplikací.
   Pořadatelé děkují partnerům akce, jimiž jsou: Gymnázium Jeseník, Basketbalový oddíl 
Jeseník, Sběrné suroviny Lindovský, Woox, Birki, My Woss-nejlepší české ponožky a pojiš-
ťovna Generali.
    Jiří Janík

Jesenická 10

74 běžců na 10 km
24 běžců na 5 km a 23 dětí
Tomáš Kopřiva z kvarty vy-
hrál kategorii mužů na 5 km

Takový byl 2. ročník Jesenické 
desítky v kostce :-)

•
•
•

Marta Horáčková (XA): členka širšího kádru florbalové reprezentace juniorek
Martin Janíček (3. C): 2. místo Moravskoslezská divize V-19 (fotbal)
Štěpán Jati (2. C): 3. místo na mezinárodním festivalu dechových hudeb v Giulianově– Itálie
Filip Ježek (SA): Celosvětové finále v robotice FLL
Ondřej Ježek (QA): Mistr ČR v eskymování za rok 2017
Hanuš Kameník (TA): výtvarný obor — čestné uznání v soutěži 750 let města Jeseník
Simona Kamešová (KA): mažoretkový sport, se svým týmem obsadila 2 x 1. místo na mistrov-
ství Evropy, 1. místo – taneční skupina roku, mistr Moravy
Klára Kluková (TA): 3. místo Mia dance Festival Prague v jazz dance, ve výtvarném oboru 
čestné uznání za kolekci linorytů v Lidicích
Anežka Konečná (TA): 1. místo v krajském kole v Olomouci ve hře na housle
Jakub Konečný (2. C): pěkné umístění v celorepublikovém hodnocení v tenise
Tomáš Kopřiva (KA): vítěz běžeckého závodu „Jesenická 10“, v kat. na 5 km
Jana Kořenková (2.B): Crosscountry CAMS Ostrava, 1. místo v motokrosu
Tereza Králová (EA): 2. místo v 1. lize juniorek ve florbalu
Michaela Krejzková (1. C): účast na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu a nominace 
na postup do Jihoafrické republiky na Mistrovství světa 2018
Leoš Król (2. B): běžecké lyžování, krajský přebor, 2. místo
Jiří Kubánek (PA) s družstvem žáků FK Jeseník: vítězství v krajském přeboru žáků do 13 let 
Kateřina Lasovská (3. C): 2. místo v kat. Výrazový tanec, Mia festival Praha (SŽUS Jeseník)
Eva Lefa (TA): 1. místo Mia dance Festival Prague v kategorii roztleskávačky, v baletu – 
2x 2. místo Mia dance Festival Prague, 1. a 2. místo v soutěži Taneční skupina roku v kategorii 
roztleskávačky
Magdalena Lonková (XA): celostátní úspěchy v závodech OCR (extrémní překážkové běhy), 
dálkové běhy apod.
Hana Lukášová (SA): Mistrovství republiky v mažoretkách, 1. místo
Jan Maceček (QA): člen hudebního tělesa Jesflet : stříbrné plátno v celostátním kole (Litvínov) 
ačlen orchestru DOM Jeseník, 3. místo v celosvětové soutěži dechových orchestrů (Itálie)
Lukáš Malínek (2. B): Bikemaraton kolem Slezské Harty, 1. místo v cyklistice
Eliška Marcinová (EA): 2. místo v 1. lize juniorek ve florbalu
Hana Mašková (XA): 3. místo na Mezinárodním festivalu orchestrů (Itálie) a stříbrné pásmo 
v celostátním kole soutěže pro jazzové a ostatní soubory
Michal Mišun (SA): krajské kolo ve hře na kytaru, 1.místo
Jarmila Morongová (QA): členka orchestru DOM Jeseník, 3. místo v celosvětové soutěži de-
chových orchestrů (Itálie)
Jiří Mráz (EA): postup do 1. Chance futsal ligy s týmem AC Gamaspol Jeseník a futsalový re-
prezentant ČR do 19 let
Kristina Němečková (SA): Finále taneční soutěže ve street dance, 3. místo
Karin Neubauerová (XA): 3. místo na Mezinárodním festivalu mažoretek (Itálie) a  2. místo 
na MIA festivalu Praha v kategorii balet
Thao Nguyen Do (TA): 3. místo v Mia dance Festival Prague v kategorii jazz dance.
Helena Nováčková (1. B): AŠSK přespolní běh, 1. místo v krajském kole
Barbora Nováková (2. B): Sjezdové lyžování — mistryně ČR v obřím slalomu
Natálie Nováková (2. B): Taneční a hudební festival v Itálii, 3. místo
Filip Ondruch (TA): 1. místo v krajském kole v Olomouci, 2. místo v celostátním kole v Liberci 
ve hře na violoncello



Olympiáda v českém jazyce
Okresní kolo:
I. kategorie: Eliška Koryťáková, Amálie Štrajtová (obě KA)
II. kategorie: Iveta Navrátilová (4.C), Aneta Melicharová (QA), Kateřina Žáková (OA), Eva Ko-
řenková (1. C)
Krajské kolo:
Kateřina Žáková – 4. místo, Eliška Koryťáková – 5. místo, Aneta Melicharová – 6. místo, Iveta 
Navrátilová – 7. místo, Amálie Štrajtová – 12. místo. Kateřina Žáková a Eliška Koryťáková jsou 
náhradnice pro účast v celostátním kole

Dětská scéna 2017
Krajské kolo: Tina Pastuchová (PA), Eliška Dihlová (KA)
Wolkerův Prostějov
Krajské kolo: Klára Konečná (XA), Slavomír Glomb (EA), Magdalena Kuchejdová (OA)
cena poroty za přirozený projev: Magdalena Kuchejdová

Projekty dramatické výchovy
   V rámci dramatické výchovy funguje divadelní spolek Nezakopneš, který vystoupil ještě ně-
kolikrát s představením Študáci a kantoři, v současné době studuje nové představení.
Členové souboru Nezakopneš:
Eliška Dihlová, Eliška Koryťáková, Jan Juris, Tereza Přikrylová, Jana Valíčková, Petr Velc, Adriana Hauke, 
Veronika Vrtělková, Natalie Haltmarová, Štěpán Jati, Matěj Nosek, Jan Rokyta, Anna Ondruchová, David 
Žichovský, Slavomír Glomb, Marian Slíva, Zuzana Trunečková, Anna Černěnková, Jana Tillová, Magdalena 
Kuchejdová, Daniela Zemčíková, Martin Mokrý, Vojtěch Hejtmánek, Kateřina Žáková, Anna Černěnková

Zajímavé akce a úspěchy roku 2016 — 2017
Předmětová komise českého jazyka a literatury

Akce uskutečněné v rámci uvedených předmětů během školního roku: 
Otvírání Betlému, Koncert – Studenti sobě, Sněhové sochy, projekty „Poznej svůj region“ a „Žijeme 
v Evropě“
Exkurze 3. C a EA do Terezína, Svatováclavské setkání s názvem Hudba na Jesenicku, odhalení pietní 
desky k událostem 1938
Den otevřených dveří Maltézské pomoci, Debatiáda ve třídách XA a 1. C, besedy o finanční gramotnos-
ti, beseda s pamětníkem holocaustu panem Eliášem, beseda na téma Politika a média, beseda s Policií 
ČR, prezentace projektu Soutěž a podnikej, přednášky Poradny pro rodinu s dětmi, prezentace Charity 
a pomoc v rámci Tříkrálové sbírky
Srdíčkový den na podporu nemocných dětí a vzdělání
Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Dějepisná olympiáda
téma: Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století
Školní kolo: 
účast 25 žáků z TA, KA (1. Anna Bicanová (TA), 2. Štěpán Dvořák (TA), 3. Filip Ondruch (TA)
Okresní kolo: 2. Anna Bicanová
Krajské kolo: Anna Bicanová – úspěšný řešitel

•

•

•

•
•

Předmětová komise Člověk a společnost
dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, základy společenských věd

  Mezi našimi studenty je řada velmi talentovaných mladých lidí i v oblastech pře-
sahujících rámec školy, bylo by proto krátkozraké se o jejich dosažených úspěších 
nezmínit.
  Jsou zde nejen mladé talenty ze sportovní třídy s výbornými výsledky po celé re-
publice, ale i řada kreativních a úspěšných studentů, kteří získávají skvělá ocenění 
v různých oblastech svých zájmů. 
   Rádi bychom jim i tímto způsobem poděkovali za vzornou reprezentaci naší školy 
a kraje, jsme na ně patřičně hrdí. Chceme jim popřát, aby tyto svoje dovednosti 
i nadále úspěšně rozvíjeli a hodně štěstí do budoucna!

Tereza Achilisová (PA): 1. místo v krajském semifinále a 4. místo ve finále soutěže MIA FESTI-
VAL 2017 v disciplíně mažoretky
David Bár (PA): vítězství v krajském přeboru žáků do 13 let s družstvem žáků FK Jeseník
Vojtěch Bartošek (3. C): 2. místo Moravskoslezská divize V-19 (fotbal)
Eliška Bartuňková (1. B): 3. místo na Evropském poháru v bikrosu v Praze, 3. místo na Evrop-
ském poháru v bikrosu ve Veroně
Jan Bedeč (EA): 2. místo na Českém poháru v závodě silničních kol ve Zbraslavi
Gabriela Bedečová (1. C): účast na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu a nominace 
na postup do Jihoafrické republiky na Mistrovství světa 2018
Anna Bicanová (TA): mini pom pom 1. místo MČR v Brně
Tereza Bořutová (2. B): regionální výběr, 2. místo ve florbalu, stálé místo v reprezentaci
Michal Bráblík (3. C):  1. místo, Hromadný závod na ČHS (Tour de Jeseník); 1. místo, Cyklistic-
ký závod Zbraslav; 10. místo, Slezský pohár Krnov; 11. místo, Moravský pohár Vidnava
Jonáš Bubík (KA): 3. místo v celosvětové soutěži dechových orchestrů (Itálie)
Adriana Búranová (PA): 3. místo v krajském semifinále soutěže MIA FESTIVAL 2017 v disciplíně 
pom pom, dále 3. místo v krajském kole a 3. místo na Mistrovství Moravy soutěže TANEČNÍ 
SKUPINA ROKU, v disciplíně pom pom
Jana Čížková(2. C): 3. místo na mezinárodním festivalu dechových hudeb v Giulianově - Itálie
Eliška Dihlová (TA): obsadila 3. místo v okresním kole včelařské soutěže
Natálie Fellnerová (2. C): 2. místo na MČR v mažoretkovém sportu, nominace na ME v italské 
Giulianově
Ondřej Formánek (PA) s družstvem žáků FK Jeseník: vítězství v krajském přeboru žáků do 13 let
Veronika Franková (XA): 3. místo na Mezinárodním festivalu mažoretek (Itálie), 3. místo 
na Mistrovství Moravy Vyškov v kategorii třásně, 1. místo na MIA festivalu v Olomouci v kare-
gorii třásně, mix i duo
Veronika Grohmanová (1. B): MČR Halová soutěž hasičského dorostu –dvojboj překážky, 2. místo
Michala Gvizdová (TA): 1. a 3. místo v krajském přeboru v Grygově v disciplíně šachy
Vendula Hamalčíková (SA): Mistrovství republiky v mažoretkách a roztleskávačkách, 2x 1.místo
Barbora Hejdová (KA): 3. místo v celosvětové soutěži dechových orchestrů (Itálie)
Marcos Hernandez (TA): 3. místo MČR v Praze a 1. místo v krajském kole Grand Prix Ostrava 
v karate (kumite)
Daniel Hodgkins (SA): celostátní kolo ve hře na klavír, 5. místo a čestné uznání

Úspěchy našich studentů
v mimoškolních aktivitách



Předmětová komise cizích jazyků
anglický, německý a ruský jazyk

Akce uskutečněné v rámci uvedených předmětů během školního roku:
Halloween, beseda žáků o studiu v USA, anglické divadlo Peter Black 3
projekt v TA „Poznávej anglicky mluvící země“
zájezd do Londýna, zájezd do Legolandu
studijní pobyty v Dánsku a Německu

Anglický jazyk
Studijní pobyty v Dánsku
   Tradice výměnných studijních pobytů s dánskou školou v Langeskov pokračovala i v letošním 
roce. Výměnné studijní pobyty vyplynuly z úspěšného projektu partnerství Comenius v letech 
2012-2014. Od té doby studovala a žila již celá řada českých studentů v Dánsku a naopak, 
i do našeho města a do naší školy přijela celá řada dánských studentů. 
   V uplynulém školním roce v Dánsku pobývali celkem čtyři studenti našeho gymnázia (tři dívky 
a jeden chlapec) a to v rozmezí od jednoho do dvou měsíců. Také do Jeseníku přijela jedna 
dánská studentka - Maja, která pobývala v rodině Tomáše Horčičky, který se účastnil studijního 
pobytu v loňském roce, a letos jeho rodina oplatila pohostinnost dánské rodiny. Maja se do 
výuky i mimo školních aktivit zapojila velmi aktivně a se školou i rodinou zde prožila velmi 
intenzivní měsíc včetně lyžařského kurzu, jarních prázdnin na horách a divadelního předsta-
vení v Brně. Na druhé straně i naši čeští studenti si přivezli z Dánska spoustu krásných zážitků 
a spoustu nových přátelství.

Anglická konverzace
Okresní kolo ZŠ: 1. místo Amálie Štrajtová, 2. místo Tomáš Kopřiva (oba KA), 3. místo Filip 
Ondruch (TA)
Krajské kolo ZŠ: 7. místo Amálie Štrajtová, 10. místo Tomáš Kopřiva
Okresní kolo SŠ: 1. místo Anna Ondruchová (EA), 2. místo Kristýna Kaliničová (XA)

Německý jazyk
   V měsíci září se uskutečnil tradiční zájezd studentů našeho gymnázia do německého Lego-
landu ve městě Günsburg (47 studentů) a naše gymnázium hostilo 11 studentů z Descartes-
Gymnázia Neuburg.
   Listopad strávila Andrea Poljaková a Zuzana Trunečková (obě EA) na studijním měsíčním 
pobytu na Descartes-Gymnáziu v Neuburgu.
  Na Max-Regerově gymnáziu v bavorském Ambergu studují tento školní rok: Filip Kirchner a Zde-
něk Baďura a skládají v červnu mezinárodně uznávanou zkoušku Deutsch als Fremdsprache na 
Gothe-Institutu v Mnichově.

Konverzační soutěž 
Okresní kolo: Vítěze jsme měli tentokrát dva — Silvii Zbořilovou (EA) a Daniela Pražáka (2. C), 
oba se účastnili kola krajského v Olomouci.

Ruský jazyk
Beseda se spisovatelem A. N. Varlamovem pro 1. B, 2. B, 1. C a 3. C.

•
•
•
•

Informatika
tým CO3:

2. místo na Mistrovství ČR FLL v Olomouci (2x zlato, 1x stříbro, 1x bronz )
Semifinal Southeast CZ/SK/HU/BG FLL v Debrecenu
Pohár LEGO Creativity Award na Central Europe Final FLL v Regensburgu (24 týmů ze 7 zemí)
Účast na FLL Word Festival v St. Louis v USA (108 týmů z 55 zemí, poprvé v historii někdo z ČR)

Členové CO3: Adriana Hauke (QA), Ondřej Ježek (QA), Veronika Vrtělková (QA), Pavel Ostrý (QA), 
Kateřina Šulcová (QA), Adam Popelka (QA), Adam Žák (SA), Adam Plšek (SA), Filip Ježek (SA)

tým R. U. R.:
Mistrovství ČR FLL v Olomouci ( 1x zlato)
Semifinal Southeast CZ/SK/HU/BG FLL v Debrecenu
2. místo v kategorii Konstruktér na Robotrip Uničov

R.U.R. team: Bicanová Anna, Drlíková Sára, Dvořák Štěpán, Horáková Markéta, Kameník Hanuš, 
Kašová Veronika, Maceček Jan, Ondruch Filip, Pučok Jiří, Velc Petr, Vokal Jonáš
R.U.R. team new: Drochýtek Jan, Dzubák Vojtěch, Mišun Michal, Vondruška Jan
Coach: Roman Chasák, David Žichovský

Matematika
Logická olympiáda
Krajské kolo: 1. místo Filip Ondruch (TA), účast – Jiří Pučok, Anna Bicanová, Tomáš Cetkovský 
(všichni TA)

Matematický klokan
Okresní kolo: 1. místo Hanuš Kameník (TA)

Pythagoriáda
Okresní kolo: 2. místo Vít Proske (PA), 2. místo Natalie Stern (SA), 3. – 4. místo Adriana Búra-
nová a Veronika Zelenková (obě PA)

Matematická olympiáda:
Okresní kolo: 2. místo David Zbořil (PA), 3. místo Adriana Búranová (PA), 1. místo Natalie 
Stern (SA), 2. místo Adam Plšek (SA), 1. – 2. místo Jonáš Vokal a Andrea Rysnerová (oba TA) 

Fyzika
Astronomická olympiáda
Celostátní kolo: 17. místo Samuel Ševčík (PA) 

•
•
•
•

•
•
•

Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky 

Organizovali jsme devátý 
ročník robotického festi-
valu RoBoJ 2017, kterého 
se zúčastnily týmy z České 
republiky a Polska. Celkem 
soutěžilo 70 robotů a cca 
100 lidí v osmi disciplínách. 
Tým R.U.R. získal dvě pr-
venství a dvě třetí místa.



Během tohoto školního roku jsme se zúčastnili více než 70 sportovních soutěží, v tomto zpra-
vodaji uvádíme nejlepší dosažené výsledky.

Florbal
Krajské kolo florbal SŠ dívky – družstvo obsadilo 2. místo, reprezentovaly nás: 

N. Snopková (KA), Z. Řezníčková (3. C), E. Marcinová, M. Kouřilová, T. Králová (všechny 
EA), M. Horáčková(XA), T. Bořutová, A. Rotterová (obě 2. B) a A. Schreierová (1. B)

Mládežnický florbal
Krajská eliminace florbal SŠ dívky: dívky zvítězily, postup do Moravské eliminace
Národní finále Východ SŠ dívky:
tým dívek se umístil na 2. místě

T. Bořutová, T. Látalová, A. Rotte-
rová, N. Nováková (všechny 2. B), 
M. Horáčková (XA), J. Mrázová, K. 
Mičkerová, N. Snopková (všechny 
KA), A. Schreierová (1. B)

Jesenická liga ve florbalu starší 
žačky

J. Mrázová, K. Mičkerová, N. Snop-
ková, T. Přikrylová, V. Žáková, L. 
Uhrová (všechny KA), E. Rottero-
vá, H. Žitňanská (obě PA), dívky 
celou JFL vyhrály

Přespolní běh
Krajské kolo v přespolním běhu SŠ a ZŠ:
tratě Fenix-Ski klubu Jeseník, družstvo hochů i dívek SŠ zvítězilo a postoupilo do republikového 
finále v Malšově Lhotě. 
Republikové finále Malšova Lhota:

K. Žalčík, A. Továrek, Martin Bráblík, K. Poulíková (všichni 2. B), J. Strouhal, M. Volík, 
F. Řeha, A, Strouhalová, N. Poláková, H. Nováčková (všichni 1. B), K. Konupčíková (4. C) 
a M. Lonková (XA).

Hoši se umístili na 7. místě a dívky na 9. místě. V jednotlivcích byl K. Žalčík na 5. místě. 

Stolní tenis
Krajské kolo ve stolním tenise ZŠ:
M. Viterna, T. Cetkovský (oba TA), K. Tulis, D. Posolda (oba KA), chlapci zvítězili

Silový čtyřboj
Krajské kolo v silovém čtyřboji SŠ dívek:

M. Lonková (XA), M. Džurná (4. C), H. Hutníková (3. C) a M. Šimíková (QA), dívky obsadily 
4. místo

Šplh družstev
Krajské kolo ve šplhu družstev SŠ dívky: 

2. místo: L. Raifová, M. Kouřilová (obě EA), M. Horáčková (XA), A. Kabátová (OA)

•

•

•

•

•

•

Předmětová komise tělesné výchovy

Florbalistky Gymnázia Jeseník 
- letos ve vynikající formě!

Akce uskutečněné v rámci uvedených předmětů během školního roku:
projekty Poznej svůj region (PA), Žijeme v Evropě (SA) a Den mezi rostlinami (1. roč.)
přednášky o moderní chemii Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
přednáškový den Jeden den vysokoškolákem (Univerzita Palackého Olomouc).
přednášky s pracovníky CHKO Jeseníky (biologický seminář 3. roč. a prima A)

Biologie
Biologická olympiáda
Okresní kolo:
2. místo Michal Braun (PA)
4. místo Michal Mišun (SA)
Krajské kolo:
6. místo Marie Grimová (2. C)
15. místo Michal Braun (PA)

Zeměpis
Eurorebus
Krajské kolo: účast zástupců tříd 
1. C, QA, EA, SA, 2. B

Zeměpisná olympiáda
Okresní kolo: 
1. místo v kat. A — Samuel Ševčík (PA) 
2. místo v kat. C — Jiří Pučok (TA)
1. místo v kat. D — Magdalena Kuchejdová (OA)
2. místo v kat. D — Petr Pohl (OA)
3. místo v kat. D — Tereza Vodáková (EA)
Krajské kolo: 4. místo v kat. A — Samuel Ševčík, 11. místo v kat. C — Jiří Pučok, 13. místo 
v  kat. D — Petr Pohl, 15. místo v kat. D — Magdalena Kuchejdová

•
•
•
•

Výroba zmrzliny na Hodině moderní chemie
 s VŠCHT v Praze

Sportovně turistické kurzy
v září 2016 se třídy EA a 3. C zúčastnily cyklisticko-vodáckého kurzu v Rudě nad Moravou

Lyžařské kurzy: 
23. – 27. 1. 2017 pro třídu TA – 29 žáků
18. 2. - 25. 2. 2017 pro třídy QA a 1. C - 45 studentů

Okresní soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka 2016
26. ročník (95 účastníků, kteří odskákali 1002 pokusy)
V letošním školním roce jsme se poprvé zúčastnili i vánoční laťky Gymnázia Šumperk, kde se 
naši reprezentanti umístili do 7. místa. 
Byli to: T. Svoboda, Michal Bráblík (oba 3. C), F. Juris (2. B). M. Bráblík přeskočil laťku ve výšce 
165 cm.

Jesenická 15, 25 a 60
tradiční turistický pochod - letošních 652 účastníků se postaralo o třetí nejvyšší účast 
ze všech 44. ročníků!

•

Předmětová komise Člověk a příroda
biologie, zeměpis, chemie



Během tohoto školního roku jsme se zúčastnili více než 70 sportovních soutěží, v tomto zpra-
vodaji uvádíme nejlepší dosažené výsledky.

Florbal
Krajské kolo florbal SŠ dívky – družstvo obsadilo 2. místo, reprezentovaly nás: 

N. Snopková (KA), Z. Řezníčková (3. C), E. Marcinová, M. Kouřilová, T. Králová (všechny 
EA), M. Horáčková(XA), T. Bořutová, A. Rotterová (obě 2. B) a A. Schreierová (1. B)

Mládežnický florbal
Krajská eliminace florbal SŠ dívky: dívky zvítězily, postup do Moravské eliminace
Národní finále Východ SŠ dívky:
tým dívek se umístil na 2. místě

T. Bořutová, T. Látalová, A. Rotte-
rová, N. Nováková (všechny 2. B), 
M. Horáčková (XA), J. Mrázová, K. 
Mičkerová, N. Snopková (všechny 
KA), A. Schreierová (1. B)

Jesenická liga ve florbalu starší 
žačky

J. Mrázová, K. Mičkerová, N. Snop-
ková, T. Přikrylová, V. Žáková, L. 
Uhrová (všechny KA), E. Rottero-
vá, H. Žitňanská (obě PA), dívky 
celou JFL vyhrály

Přespolní běh
Krajské kolo v přespolním běhu SŠ a ZŠ:
tratě Fenix-Ski klubu Jeseník, družstvo hochů i dívek SŠ zvítězilo a postoupilo do republikového 
finále v Malšově Lhotě. 
Republikové finále Malšova Lhota:

K. Žalčík, A. Továrek, Martin Bráblík, K. Poulíková (všichni 2. B), J. Strouhal, M. Volík, 
F. Řeha, A, Strouhalová, N. Poláková, H. Nováčková (všichni 1. B), K. Konupčíková (4. C) 
a M. Lonková (XA).

Hoši se umístili na 7. místě a dívky na 9. místě. V jednotlivcích byl K. Žalčík na 5. místě. 

Stolní tenis
Krajské kolo ve stolním tenise ZŠ:
M. Viterna, T. Cetkovský (oba TA), K. Tulis, D. Posolda (oba KA), chlapci zvítězili

Silový čtyřboj
Krajské kolo v silovém čtyřboji SŠ dívek:

M. Lonková (XA), M. Džurná (4. C), H. Hutníková (3. C) a M. Šimíková (QA), dívky obsadily 
4. místo

Šplh družstev
Krajské kolo ve šplhu družstev SŠ dívky: 

2. místo: L. Raifová, M. Kouřilová (obě EA), M. Horáčková (XA), A. Kabátová (OA)

•

•

•

•

•

•

Předmětová komise tělesné výchovy

Florbalistky Gymnázia Jeseník 
- letos ve vynikající formě!

Akce uskutečněné v rámci uvedených předmětů během školního roku:
projekty Poznej svůj region (PA), Žijeme v Evropě (SA) a Den mezi rostlinami (1. roč.)
přednášky o moderní chemii Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
přednáškový den Jeden den vysokoškolákem (Univerzita Palackého Olomouc).
přednášky s pracovníky CHKO Jeseníky (biologický seminář 3. roč. a prima A)

Biologie
Biologická olympiáda
Okresní kolo:
2. místo Michal Braun (PA)
4. místo Michal Mišun (SA)
Krajské kolo:
6. místo Marie Grimová (2. C)
15. místo Michal Braun (PA)

Zeměpis
Eurorebus
Krajské kolo: účast zástupců tříd 
1. C, QA, EA, SA, 2. B

Zeměpisná olympiáda
Okresní kolo: 
1. místo v kat. A — Samuel Ševčík (PA) 
2. místo v kat. C — Jiří Pučok (TA)
1. místo v kat. D — Magdalena Kuchejdová (OA)
2. místo v kat. D — Petr Pohl (OA)
3. místo v kat. D — Tereza Vodáková (EA)
Krajské kolo: 4. místo v kat. A — Samuel Ševčík, 11. místo v kat. C — Jiří Pučok, 13. místo 
v  kat. D — Petr Pohl, 15. místo v kat. D — Magdalena Kuchejdová

•
•
•
•

Výroba zmrzliny na Hodině moderní chemie
 s VŠCHT v Praze

Sportovně turistické kurzy
v září 2016 se třídy EA a 3. C zúčastnily cyklisticko-vodáckého kurzu v Rudě nad Moravou

Lyžařské kurzy: 
23. – 27. 1. 2017 pro třídu TA – 29 žáků
18. 2. - 25. 2. 2017 pro třídy QA a 1. C - 45 studentů

Okresní soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka 2016
26. ročník (95 účastníků, kteří odskákali 1002 pokusy)
V letošním školním roce jsme se poprvé zúčastnili i vánoční laťky Gymnázia Šumperk, kde se 
naši reprezentanti umístili do 7. místa. 
Byli to: T. Svoboda, Michal Bráblík (oba 3. C), F. Juris (2. B). M. Bráblík přeskočil laťku ve výšce 
165 cm.

Jesenická 15, 25 a 60
tradiční turistický pochod - letošních 652 účastníků se postaralo o třetí nejvyšší účast 
ze všech 44. ročníků!

•

Předmětová komise Člověk a příroda
biologie, zeměpis, chemie



Předmětová komise cizích jazyků
anglický, německý a ruský jazyk

Akce uskutečněné v rámci uvedených předmětů během školního roku:
Halloween, beseda žáků o studiu v USA, anglické divadlo Peter Black 3
projekt v TA „Poznávej anglicky mluvící země“
zájezd do Londýna, zájezd do Legolandu
studijní pobyty v Dánsku a Německu

Anglický jazyk
Studijní pobyty v Dánsku
   Tradice výměnných studijních pobytů s dánskou školou v Langeskov pokračovala i v letošním 
roce. Výměnné studijní pobyty vyplynuly z úspěšného projektu partnerství Comenius v letech 
2012-2014. Od té doby studovala a žila již celá řada českých studentů v Dánsku a naopak, 
i do našeho města a do naší školy přijela celá řada dánských studentů. 
   V uplynulém školním roce v Dánsku pobývali celkem čtyři studenti našeho gymnázia (tři dívky 
a jeden chlapec) a to v rozmezí od jednoho do dvou měsíců. Také do Jeseníku přijela jedna 
dánská studentka - Maja, která pobývala v rodině Tomáše Horčičky, který se účastnil studijního 
pobytu v loňském roce, a letos jeho rodina oplatila pohostinnost dánské rodiny. Maja se do 
výuky i mimo školních aktivit zapojila velmi aktivně a se školou i rodinou zde prožila velmi 
intenzivní měsíc včetně lyžařského kurzu, jarních prázdnin na horách a divadelního předsta-
vení v Brně. Na druhé straně i naši čeští studenti si přivezli z Dánska spoustu krásných zážitků 
a spoustu nových přátelství.

Anglická konverzace
Okresní kolo ZŠ: 1. místo Amálie Štrajtová, 2. místo Tomáš Kopřiva (oba KA), 3. místo Filip 
Ondruch (TA)
Krajské kolo ZŠ: 7. místo Amálie Štrajtová, 10. místo Tomáš Kopřiva
Okresní kolo SŠ: 1. místo Anna Ondruchová (EA), 2. místo Kristýna Kaliničová (XA)

Německý jazyk
   V měsíci září se uskutečnil tradiční zájezd studentů našeho gymnázia do německého Lego-
landu ve městě Günsburg (47 studentů) a naše gymnázium hostilo 11 studentů z Descartes-
Gymnázia Neuburg.
   Listopad strávila Andrea Poljaková a Zuzana Trunečková (obě EA) na studijním měsíčním 
pobytu na Descartes-Gymnáziu v Neuburgu.
  Na Max-Regerově gymnáziu v bavorském Ambergu studují tento školní rok: Filip Kirchner a Zde-
něk Baďura a skládají v červnu mezinárodně uznávanou zkoušku Deutsch als Fremdsprache na 
Gothe-Institutu v Mnichově.

Konverzační soutěž 
Okresní kolo: Vítěze jsme měli tentokrát dva — Silvii Zbořilovou (EA) a Daniela Pražáka (2. C), 
oba se účastnili kola krajského v Olomouci.

Ruský jazyk
Beseda se spisovatelem A. N. Varlamovem pro 1. B, 2. B, 1. C a 3. C.

•
•
•
•

Informatika
tým CO3:

2. místo na Mistrovství ČR FLL v Olomouci (2x zlato, 1x stříbro, 1x bronz )
Semifinal Southeast CZ/SK/HU/BG FLL v Debrecenu
Pohár LEGO Creativity Award na Central Europe Final FLL v Regensburgu (24 týmů ze 7 zemí)
Účast na FLL Word Festival v St. Louis v USA (108 týmů z 55 zemí, poprvé v historii někdo z ČR)

Členové CO3: Adriana Hauke (QA), Ondřej Ježek (QA), Veronika Vrtělková (QA), Pavel Ostrý (QA), 
Kateřina Šulcová (QA), Adam Popelka (QA), Adam Žák (SA), Adam Plšek (SA), Filip Ježek (SA)

tým R. U. R.:
Mistrovství ČR FLL v Olomouci ( 1x zlato)
Semifinal Southeast CZ/SK/HU/BG FLL v Debrecenu
2. místo v kategorii Konstruktér na Robotrip Uničov

R.U.R. team: Bicanová Anna, Drlíková Sára, Dvořák Štěpán, Horáková Markéta, Kameník Hanuš, 
Kašová Veronika, Maceček Jan, Ondruch Filip, Pučok Jiří, Velc Petr, Vokal Jonáš
R.U.R. team new: Drochýtek Jan, Dzubák Vojtěch, Mišun Michal, Vondruška Jan
Coach: Roman Chasák, David Žichovský

Matematika
Logická olympiáda
Krajské kolo: 1. místo Filip Ondruch (TA), účast – Jiří Pučok, Anna Bicanová, Tomáš Cetkovský 
(všichni TA)

Matematický klokan
Okresní kolo: 1. místo Hanuš Kameník (TA)

Pythagoriáda
Okresní kolo: 2. místo Vít Proske (PA), 2. místo Natalie Stern (SA), 3. – 4. místo Adriana Búra-
nová a Veronika Zelenková (obě PA)

Matematická olympiáda:
Okresní kolo: 2. místo David Zbořil (PA), 3. místo Adriana Búranová (PA), 1. místo Natalie 
Stern (SA), 2. místo Adam Plšek (SA), 1. – 2. místo Jonáš Vokal a Andrea Rysnerová (oba TA) 

Fyzika
Astronomická olympiáda
Celostátní kolo: 17. místo Samuel Ševčík (PA) 

•
•
•
•

•
•
•

Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky 

Organizovali jsme devátý 
ročník robotického festi-
valu RoBoJ 2017, kterého 
se zúčastnily týmy z České 
republiky a Polska. Celkem 
soutěžilo 70 robotů a cca 
100 lidí v osmi disciplínách. 
Tým R.U.R. získal dvě pr-
venství a dvě třetí místa.



Olympiáda v českém jazyce
Okresní kolo:
I. kategorie: Eliška Koryťáková, Amálie Štrajtová (obě KA)
II. kategorie: Iveta Navrátilová (4.C), Aneta Melicharová (QA), Kateřina Žáková (OA), Eva Ko-
řenková (1. C)
Krajské kolo:
Kateřina Žáková – 4. místo, Eliška Koryťáková – 5. místo, Aneta Melicharová – 6. místo, Iveta 
Navrátilová – 7. místo, Amálie Štrajtová – 12. místo. Kateřina Žáková a Eliška Koryťáková jsou 
náhradnice pro účast v celostátním kole

Dětská scéna 2017
Krajské kolo: Tina Pastuchová (PA), Eliška Dihlová (KA)
Wolkerův Prostějov
Krajské kolo: Klára Konečná (XA), Slavomír Glomb (EA), Magdalena Kuchejdová (OA)
cena poroty za přirozený projev: Magdalena Kuchejdová

Projekty dramatické výchovy
   V rámci dramatické výchovy funguje divadelní spolek Nezakopneš, který vystoupil ještě ně-
kolikrát s představením Študáci a kantoři, v současné době studuje nové představení.
Členové souboru Nezakopneš:
Eliška Dihlová, Eliška Koryťáková, Jan Juris, Tereza Přikrylová, Jana Valíčková, Petr Velc, Adriana Hauke, 
Veronika Vrtělková, Natalie Haltmarová, Štěpán Jati, Matěj Nosek, Jan Rokyta, Anna Ondruchová, David 
Žichovský, Slavomír Glomb, Marian Slíva, Zuzana Trunečková, Anna Černěnková, Jana Tillová, Magdalena 
Kuchejdová, Daniela Zemčíková, Martin Mokrý, Vojtěch Hejtmánek, Kateřina Žáková, Anna Černěnková

Zajímavé akce a úspěchy roku 2016 — 2017
Předmětová komise českého jazyka a literatury

Akce uskutečněné v rámci uvedených předmětů během školního roku: 
Otvírání Betlému, Koncert – Studenti sobě, Sněhové sochy, projekty „Poznej svůj region“ a „Žijeme 
v Evropě“
Exkurze 3. C a EA do Terezína, Svatováclavské setkání s názvem Hudba na Jesenicku, odhalení pietní 
desky k událostem 1938
Den otevřených dveří Maltézské pomoci, Debatiáda ve třídách XA a 1. C, besedy o finanční gramotnos-
ti, beseda s pamětníkem holocaustu panem Eliášem, beseda na téma Politika a média, beseda s Policií 
ČR, prezentace projektu Soutěž a podnikej, přednášky Poradny pro rodinu s dětmi, prezentace Charity 
a pomoc v rámci Tříkrálové sbírky
Srdíčkový den na podporu nemocných dětí a vzdělání
Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Dějepisná olympiáda
téma: Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století
Školní kolo: 
účast 25 žáků z TA, KA (1. Anna Bicanová (TA), 2. Štěpán Dvořák (TA), 3. Filip Ondruch (TA)
Okresní kolo: 2. Anna Bicanová
Krajské kolo: Anna Bicanová – úspěšný řešitel

•

•

•

•
•

Předmětová komise Člověk a společnost
dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, základy společenských věd

  Mezi našimi studenty je řada velmi talentovaných mladých lidí i v oblastech pře-
sahujících rámec školy, bylo by proto krátkozraké se o jejich dosažených úspěších 
nezmínit.
  Jsou zde nejen mladé talenty ze sportovní třídy s výbornými výsledky po celé re-
publice, ale i řada kreativních a úspěšných studentů, kteří získávají skvělá ocenění 
v různých oblastech svých zájmů. 
   Rádi bychom jim i tímto způsobem poděkovali za vzornou reprezentaci naší školy 
a kraje, jsme na ně patřičně hrdí. Chceme jim popřát, aby tyto svoje dovednosti 
i nadále úspěšně rozvíjeli a hodně štěstí do budoucna!

Tereza Achilisová (PA): 1. místo v krajském semifinále a 4. místo ve finále soutěže MIA FESTI-
VAL 2017 v disciplíně mažoretky
David Bár (PA): vítězství v krajském přeboru žáků do 13 let s družstvem žáků FK Jeseník
Vojtěch Bartošek (3. C): 2. místo Moravskoslezská divize V-19 (fotbal)
Eliška Bartuňková (1. B): 3. místo na Evropském poháru v bikrosu v Praze, 3. místo na Evrop-
ském poháru v bikrosu ve Veroně
Jan Bedeč (EA): 2. místo na Českém poháru v závodě silničních kol ve Zbraslavi
Gabriela Bedečová (1. C): účast na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu a nominace 
na postup do Jihoafrické republiky na Mistrovství světa 2018
Anna Bicanová (TA): mini pom pom 1. místo MČR v Brně
Tereza Bořutová (2. B): regionální výběr, 2. místo ve florbalu, stálé místo v reprezentaci
Michal Bráblík (3. C):  1. místo, Hromadný závod na ČHS (Tour de Jeseník); 1. místo, Cyklistic-
ký závod Zbraslav; 10. místo, Slezský pohár Krnov; 11. místo, Moravský pohár Vidnava
Jonáš Bubík (KA): 3. místo v celosvětové soutěži dechových orchestrů (Itálie)
Adriana Búranová (PA): 3. místo v krajském semifinále soutěže MIA FESTIVAL 2017 v disciplíně 
pom pom, dále 3. místo v krajském kole a 3. místo na Mistrovství Moravy soutěže TANEČNÍ 
SKUPINA ROKU, v disciplíně pom pom
Jana Čížková(2. C): 3. místo na mezinárodním festivalu dechových hudeb v Giulianově - Itálie
Eliška Dihlová (TA): obsadila 3. místo v okresním kole včelařské soutěže
Natálie Fellnerová (2. C): 2. místo na MČR v mažoretkovém sportu, nominace na ME v italské 
Giulianově
Ondřej Formánek (PA) s družstvem žáků FK Jeseník: vítězství v krajském přeboru žáků do 13 let
Veronika Franková (XA): 3. místo na Mezinárodním festivalu mažoretek (Itálie), 3. místo 
na Mistrovství Moravy Vyškov v kategorii třásně, 1. místo na MIA festivalu v Olomouci v kare-
gorii třásně, mix i duo
Veronika Grohmanová (1. B): MČR Halová soutěž hasičského dorostu –dvojboj překážky, 2. místo
Michala Gvizdová (TA): 1. a 3. místo v krajském přeboru v Grygově v disciplíně šachy
Vendula Hamalčíková (SA): Mistrovství republiky v mažoretkách a roztleskávačkách, 2x 1.místo
Barbora Hejdová (KA): 3. místo v celosvětové soutěži dechových orchestrů (Itálie)
Marcos Hernandez (TA): 3. místo MČR v Praze a 1. místo v krajském kole Grand Prix Ostrava 
v karate (kumite)
Daniel Hodgkins (SA): celostátní kolo ve hře na klavír, 5. místo a čestné uznání

Úspěchy našich studentů
v mimoškolních aktivitách



Streetballový skalp putuje na Ostravsko

   V sobotu 10. června 2017 se na parkovišti před hotelem Staříč v Jeseníku uskutečnil 
tradiční turnaj ve streetbasketbalu. Přes počáteční rozmary počasí se nakonec hrálo 
do časných ranních hodin. Absolutním vítězem se stal tým Snakes z Ostravy, který 
vyhrál jak kategorii středoškoláků, tak nakonec i turnaj dospělých.

    Stejně jako v případě souběžně probíhajícího florbalového turnaje zamíchalo letos kartami 
počasí. Dopolední přeháňky způsobily, že nebylo možné odehrát zápasy v kategorii základních 
škol, kam se přihlásilo osm týmů. Po polední však vysvitlo slunce, hrací plocha na parkovišti 
u hotelu Stařič vyschla a turnaj pokračoval jak na drátku. 
    Jak bývá zvykem, hrály proti sobě tříčlenné týmy smíšeného složení, přičemž koše vstřelené 
děvčaty se počítaly dvojnásob. V kategorii středních škol se utkala tři družstva z Jeseníku slo-
žená ze studentů Gymnázia Jeseník a tři z Ostravska. Tuto kategorii suverénně vyhrál ostravský 
tým Snakes, jenž si svými výkony vybojoval právo startu v hlavní kategorii 20+. Zde nakonec 
startovalo osm týmů, které zápolily již za umělého osvětlení.
    „K velkému překvapení všech 
tuto kategorii vyhráli vítězo-
vé středních škol (Snakes), kteří 
předváděli nádherné výkony. Ve 
finále, na které se bude dlouho 
vzpomínat, porazili tým Hradečáci 
z Hradce košem v poslední vteři-
ně utkání,“ říká k průběhu utkání 
pořadatel akce Emil Vodák. Nutno 
dodat, že ostravští „Hadi“ překva-
pili nejen výkonem, ale i výdrží. 
Podtitul akce „StreetNIGHTball“ 
byl totiž velice přiléhavý, hrálo se 
do noci a finálový zápas končil pár minut před druhou hodinou ranní. Pro mnohé byl noční 
streetball nevšedním zážitkem, který doprovázela také soutěživá, ale přátelská atmosféra. 
    Jak je vidět, basketbal nepatří rozhodně jen pod střechy hal a tělocvičen, ale dokáže se 
uchytit i v centru města. Tradice streetballových turnajů již trvá léta a snad se jí dočkáme 
i v roce následujícím - minimálně za podobné účasti a bez povětrnostních komplikací.
   Pořadatelé děkují partnerům akce, jimiž jsou: Gymnázium Jeseník, Basketbalový oddíl 
Jeseník, Sběrné suroviny Lindovský, Woox, Birki, My Woss-nejlepší české ponožky a pojiš-
ťovna Generali.
    Jiří Janík

Jesenická 10

74 běžců na 10 km
24 běžců na 5 km a 23 dětí
Tomáš Kopřiva z kvarty vy-
hrál kategorii mužů na 5 km

Takový byl 2. ročník Jesenické 
desítky v kostce :-)

•
•
•

Marta Horáčková (XA): členka širšího kádru florbalové reprezentace juniorek
Martin Janíček (3. C): 2. místo Moravskoslezská divize V-19 (fotbal)
Štěpán Jati (2. C): 3. místo na mezinárodním festivalu dechových hudeb v Giulianově– Itálie
Filip Ježek (SA): Celosvětové finále v robotice FLL
Ondřej Ježek (QA): Mistr ČR v eskymování za rok 2017
Hanuš Kameník (TA): výtvarný obor — čestné uznání v soutěži 750 let města Jeseník
Simona Kamešová (KA): mažoretkový sport, se svým týmem obsadila 2 x 1. místo na mistrov-
ství Evropy, 1. místo – taneční skupina roku, mistr Moravy
Klára Kluková (TA): 3. místo Mia dance Festival Prague v jazz dance, ve výtvarném oboru 
čestné uznání za kolekci linorytů v Lidicích
Anežka Konečná (TA): 1. místo v krajském kole v Olomouci ve hře na housle
Jakub Konečný (2. C): pěkné umístění v celorepublikovém hodnocení v tenise
Tomáš Kopřiva (KA): vítěz běžeckého závodu „Jesenická 10“, v kat. na 5 km
Jana Kořenková (2.B): Crosscountry CAMS Ostrava, 1. místo v motokrosu
Tereza Králová (EA): 2. místo v 1. lize juniorek ve florbalu
Michaela Krejzková (1. C): účast na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu a nominace 
na postup do Jihoafrické republiky na Mistrovství světa 2018
Leoš Król (2. B): běžecké lyžování, krajský přebor, 2. místo
Jiří Kubánek (PA) s družstvem žáků FK Jeseník: vítězství v krajském přeboru žáků do 13 let 
Kateřina Lasovská (3. C): 2. místo v kat. Výrazový tanec, Mia festival Praha (SŽUS Jeseník)
Eva Lefa (TA): 1. místo Mia dance Festival Prague v kategorii roztleskávačky, v baletu – 
2x 2. místo Mia dance Festival Prague, 1. a 2. místo v soutěži Taneční skupina roku v kategorii 
roztleskávačky
Magdalena Lonková (XA): celostátní úspěchy v závodech OCR (extrémní překážkové běhy), 
dálkové běhy apod.
Hana Lukášová (SA): Mistrovství republiky v mažoretkách, 1. místo
Jan Maceček (QA): člen hudebního tělesa Jesflet : stříbrné plátno v celostátním kole (Litvínov) 
ačlen orchestru DOM Jeseník, 3. místo v celosvětové soutěži dechových orchestrů (Itálie)
Lukáš Malínek (2. B): Bikemaraton kolem Slezské Harty, 1. místo v cyklistice
Eliška Marcinová (EA): 2. místo v 1. lize juniorek ve florbalu
Hana Mašková (XA): 3. místo na Mezinárodním festivalu orchestrů (Itálie) a stříbrné pásmo 
v celostátním kole soutěže pro jazzové a ostatní soubory
Michal Mišun (SA): krajské kolo ve hře na kytaru, 1.místo
Jarmila Morongová (QA): členka orchestru DOM Jeseník, 3. místo v celosvětové soutěži de-
chových orchestrů (Itálie)
Jiří Mráz (EA): postup do 1. Chance futsal ligy s týmem AC Gamaspol Jeseník a futsalový re-
prezentant ČR do 19 let
Kristina Němečková (SA): Finále taneční soutěže ve street dance, 3. místo
Karin Neubauerová (XA): 3. místo na Mezinárodním festivalu mažoretek (Itálie) a  2. místo 
na MIA festivalu Praha v kategorii balet
Thao Nguyen Do (TA): 3. místo v Mia dance Festival Prague v kategorii jazz dance.
Helena Nováčková (1. B): AŠSK přespolní běh, 1. místo v krajském kole
Barbora Nováková (2. B): Sjezdové lyžování — mistryně ČR v obřím slalomu
Natálie Nováková (2. B): Taneční a hudební festival v Itálii, 3. místo
Filip Ondruch (TA): 1. místo v krajském kole v Olomouci, 2. místo v celostátním kole v Liberci 
ve hře na violoncello



Studenti Gymnázia, kteří se podíleli na hladkém průběhu 
Jesenické 60. Zcela vlevo Emil Vodák, hlavní organizátor akce.

Jesenická 60 lámala rekordy
  Třetí nejvyšší počet účastníků v historii i překonání časového rekordu. 44. ročník 

tradičního turistického pochodu Jesenická 60, který připadl na sobotu 3. června 
2017, provázelo pěkné počasí na trati i příjemná atmosféra v cíli.

    Jesenická 60 za 44 let existence několikrát změnila v rámci Jeseníku místo startu 
a cíle - a k rošádě došlo i letos. Pochod tentokrát našel zázemí na zahrádce baru 
U Dvou štírů, kde na příchozí čekal příjemný stín i pestré občerstvení, připraveny 
byly například tři druhy polévek. Také díky zázemí si organizátoři letošní ročník po-
chvalovali jako jeden z nejvydařenějších v historii. Podstatná ale byla především 
bohatá účast.

   Některou z tras pochodu si vybralo celkem 652 účast-
níků, což je třetí nejvyšší počet v historii - silnější 
byly jen ročníky 1983 (920 lidí) a 1988 (751). Nejdelší 
60 km trasu vedoucí přes Rejvíz, Videlský kříž, Čer-
venohorské sedlo, Šerák a Bobrovník šlo celkem 323 
„pěších“ a k tomu 49 běžců, pro něž byla vyčleněna 

speciální kategorie pojatá jako závod s časomírou a cenami pro tři nejrychlejší muže 
a ženy. V běžecké kategorii se sešli kvalitní závodníci z celé Moravy, o čemž svědčí 
i fakt, že byl překonán rekord trati. Vůbec nejrychleji zdolal jesenické hřebeny Mi-
roslav Pištěk s časem 5:25:35. „Bloudil chvíli po městě, takže tady klidně mohl být 
ještě o 4-5 minut rychleji,“ doplnil pořadatel závodu Emil Vodák.
    Také v dalších kategoriích byla hojná účast. 25 km trasu si zvolilo 182 lidí, 15 km 
57, 8 km 38 a „kočárkovou“ 5 km trasu vedoucí ulicemi města 12. V některých kate-
goriích se jednalo o nárůst v řádech desítek i stovek procent. Přes to všechno zůstává 
Jesenická 60 „komornějším“ pochodem, jež doprovází přátelská a neformální atmo-
sféra, což je rozdíl oproti populárním běžeckým akcím s několikatisícihlavou účastí. 
Nelze než popřát, aby byly další ročníky pochodu obdobně vydařené.
    Organizátoři z Centra sportu Gymnázia Jeseník děkují následujícím sponzorům a 
partnerům: město Jeseník, firmám Bonera, Birki a Woox, časopisu Svět outdooru, 
baru U Dvou štírů a v neposlední řadě také studentům gymnázia, kteří ve volném 
čase obsluhovali kontrolní a občerstvovací stanice.
    Jiří Janík 

Tina Pastuchová (PA): 1. místo v krajském semifinále a 4. místo ve finále soutěže MIA FESTIVAL 
2017 v disciplíně mažoretky
Vojtěch Pánek (KA): 3. místo v celosvětové soutěži dechových orchestrů (Itálie)
David Plischke (2. C): 6. místo ve fitness soutěži v Ostravě
Adam Plšek (SA): Celosvětové finále v robotice FLL
Natálie Poláková (1. B): AŠSK přespolní běh, 1.místo v krajském kole a Juniorský maraton 
semifinále, 3.místo
Adam Popelka (QA): člen kytarového tria: soutěže a častá vystupování
David Posolda (KA): mistr kraje v karate
Robin Pospíšil (QA): člen kytarového tria: soutěže a častá vystupování
Kristýna Pospíšilová (3. C): 3. místo v soutěži Železný hasič, krajské kolo Olomouc
Karolína Poulíková (2. B): běžecké lyžování, EYOF, Turecko, 5. místo ve štafetě
Anna Rotterová (2. B): Otevřené mistrovství Moravy a Slezska v karate juniorky do 59 kg 1. místo
Eliška Rotterová (PA): 1. místo v krajském semifinále a 2. místo ve finále soutěže MIA FESTIVAL 
2017 v disciplíně balet, dále 1. místo v krajském semifinále a 4. místo ve finále stejné soutěže 
v disciplíně mažoretky
Filip Řeha (1. B): AŠSK přespolní běh, 1. místo v krajs. kole a Český Pohár v cyklistice, 7. místo
Zuzana Řezníčková (3. C): 2. místo Liga juniorek skupina D (florbal)
Tereza Spillerová (SA): Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu, 1.místo
David Stárek (QA): v karate získal 2. místo na Mistrovství ČR
Vojtěch Starý (QA): 3. místo v krajském kole ve stolním tenisu (Prostějov)
Anna Strouhalová (1. B): AŠSK přespolní běh, 1. místo v krajském kole a Juniorský maraton 
semifinále, 3. místo
Jakub Strouhal (1. B): AŠSK přespolní běh, 1. místo v krajském kole, Juniorský maraton semi-
finále, 3. místo a Český Pohár v lyžování a MČR, 6x 1. místo, 2x 2. místo, 2x 3. místo
David Svoboda (PA): se skupinou Jesflet – Stříbrné pásmo v ústředním kole Soutěžní přehlídky 
pro jazzové soubory a ostatní orchestry
Beáta Szarowská (TA): 3. místo na Mia dance Festival Prague v kategorii jazz dance
Kateřina Šefcová (1. B): Český koloběžkový pohár – 2x 1.místo
Natálie Šimčíková (TA): sólo baton 3. místo MČR v Brně, mini baton 1. místo MČR v Brně
Marie Šimíková (PA): 1. místo v krajském semifinále a 2. místo ve finále soutěže MIA FESTIVAL 
2017 v disciplíně balet
Amálie Štrajtová (KA): 4. místo MIA dancefestival Prague v kategorii discodance
Ondřej Taraba (2. B): mistr ČR v dráhové cyklistice, stíhací závod družstev
Adam Továrek (2. B): MČR v běžeckém lyžování, štafeta 3. místo
Daniel Tunys (XA): 1. místo v celostátní filmové soutěži společnosti CCI (získal studijní pobyt 
v Edinburghu)
Petr Velc (KA): 3. místo v celosvětové soutěži dechových orchestrů (Itálie)
Marek Volík (1. B): AŠSK přespolní běh 1. místo v krajském kole
Ivana Vondrušková (EA): 2. místo v ústředním kole soutěže MŠMT ve hře na kontrabas
Dominik Zábranský (KA): 3. místo v celosvětové soutěži dechových orchestrů (Itálie)
Veronika Zelenková (PA): 3. místo v krajském kole a 3. místo na Mistrovství Moravy soutěže 
TANEČNÍ SKUPINA ROKU, v disciplíně pom pom, 1. místo v krajském semifinále a 2. místo ve 
finále soutěže MIA FESTIVAL 2017 v disciplíně pom pom
Jan Zelinka (QA): člen kytarového tria, soutěže a častá vystupování
Kim Žalčík (2. B): běžecké lyžování, MČR, skate 7 km, 2. místo



    Od února 2017 působí naši studenti Kamila Beková, Slavomír Glomb, Jana Tillová, Magdalena 
Kuchejdová, Daniela Zemčíková a Kateřina Žáková v Centru sociálních služeb v Jeseníku. Každý 
z nich jednou týdně navštěvuje „svou“ babičku. Povídají si, hrají hry, někdy jdou na procházku.
     Jsme rádi, že se podařilo najít lidi, kteří chtějí pomáhat a mohou tak získat i zkušenosti 
pro svou budoucí profesi. Vážíme si jich a děkujeme.

 Hledáme dobrovolníky i pro příští školní rok. Zájemci, kontaktujte prosím p. Konečnou.

Studenti Gymnázia jako dobrovolníci

Nechej po sobě VÝRAZNOU STOPU!

    Přemýšlíš, jak využít čas prázdnin? Láká tě 
seznámit se zajímavými lidmi a poznat práci 
DOBROVOLNÍKA? Pokud sis odpověděl/a alespoň 
na jednu otázku kladně, pak Tě zveme ve čtvrtek 
20. července do Javorníku do Domova pokojného 
stáří sv. Františka na Vernisáž obrazů jednoho 
z našich seniorů (pana Marečka) spojenou s malou 
zahradní slavností. 
  Pokud se ti u nás bude líbit, můžeme se domlu-
vit na další spolupráci. Pomáhat je možné v Javorníku, ve Vidnavě a nebo přímo v Jeseníku.

…skvělá možnost, jak poznat fungování sociální služby, získat praxi k přijímačkám na vysokou a nové 
zkušenosti…  Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci.

Charita Jeseník „Objednej“ si s námi spolupráci a kontaktuj nás na tel.: 731 140 095
Mgr. Zuzana Hanulíková, DiS. / PR Charity Jeseník
http://www.facebook.com/charitajesenik

Studenti Gymnázia již spolupracovali s Charitou
např. v rámci Tříkrálové sbírky. 

Kurzy GO, programy pro děti – pojď do toho! 
Láká Tě nabrat nové zkušenosti a zažít, jaké to je být třeba za oponou adaptačního kurzu? 
Chceš být součástí party, která společně tvoří něco trvalého? Dokážeš věnovat čas a dovednosti 
něčemu smysluplnému?
Ozvi se: EduArt – umění vzdělávat, z.ú., tel.: 735 776 765, email : institut@eduarti.cz

  Jsme nová orga-
nizace působící ve 
výchově a vzdělá-
vání na Jesenicku. 
Vedle adaptačních 
kurzů rádi zapojíme dobrovolníky také v pra-
videlné činnosti na kroužcích a v programech 
pro děti - např. program V přírodě v pohodě, 
Fotbal pro život.Více na www.eduarti.cz
   Dominik Liberda

Ročníkový projekt třídy sekunda A 
s názvem Žijeme v Evropě byl opět 
korunován prezentací států.

Primáni zakončili ročníkový projekt 
Poznej svůj region programem 
v Priessnitzových lázních.

Studenti třetího ročníku byli na 
exkurzi v Řetězárně Česká Ves



Koncert Studenti sobě patří k již
tradičním kulturním akcím v Jeseníku.

Při návštěve Londýna nelze 
vynechat The London Eye :-)

Informační zpravodaj Gymnázium Jeseník — červen 2017:

Redakční tým:
F. Worm, J. Formánková, E. Knoppová, I. Kalinová
Náklad 400 ks, vydává Gymnázium Jeseník.
Návrhy a připomínky zasílejte na adresu worm@gymjes.cz

  V prvním květnovém týdnu se uskutečnilo poslední projektové setkání studentů 
a učitelů jesenického gymnázia v rámci projektu Erasmus+ Strategická partnerství 
s názvem „Stats on Life“ (statistiky ze života). Partnerskými školami jsou španělská 
střední škola v Segovii a základní škola ve finských Helsinkách. 

   Na jaře minulého roku se již uskutečnilo projektové setkání v Jeseníku a na podzim pak 
ve španělské Segovii. Závěrečné setkání všech partnerských škol proběhlo ve finských Helsin-
kách, a jak již název článku napovídá, byl to týden 
plný slunce, jak na obloze, tak i v srdcích všech 
zúčastněných. 
   Do Finska se 1. května vydala skupina osmi studentů 
a tří učitelů, která do hlavního města Finska dorazila 
pozdě večer. Studenti byli ubytováni v hostitelských 
rodinách, což je nejlepší způsob, jak poznat partner-
skou zemi ze všech úhlů. 
   Program setkání byl velmi pestrý, zábavný i pra-
covní zároveň. Zahrnoval návštěvu mořského akvária 
i s přednáškou o významu ochrany oceánů, moří, je-
jich fauny a flóry. Dále návštěvu zábavního parku, in-
teraktivní prohlídku města a přilehlých vojenských pevností na ostrovech Suomenlinna. Třetí 
den studenti a učitelé ze všech škol navštívili národní park Nuuksio Haltia. Dopolední program 
proběhl ve vzdělávacím centru národního parku a odpoledne v přírodě pod vedením zkušených 
finských průvodců. Poslední den – v pátek – probíhaly veškeré aktivity ve škole. Kromě prohlíd-

ky školy, účasti na vyučování a oběda v tamní 
školní jídelně studenti také prezentovali zpra-
cované statistické údaje a vařili jídla typická 
pro jednotlivé země. Tyto pokrmy se pak staly 
součástí závěrečného večírku. 
   Kromě společných akcí pro všechny se každý 
den učitelé scházeli na pracovních schůzkách, 
na kterých jednali o způsobech závěrečné-
ho hodnocení projektu, zpracování a podoby 
finálního výstupu projektu o jeho diseminaci 

a udržitelnosti a v neposlední řadě o zpracování závěrečné zprávy. 
   V sobotu ráno se celá česká skupina letecky vrátila do Prahy a v pozdních odpoledních hodi-
nách také do Jeseníku. Toto setkání stejně jako dvě předchozí hodnotíme jako velmi úspěšné. 
Jsou příležitostí pro studenty navštívit různé země, poznat život v zemi, ve škole i v rodi-
ně, spolupracovat na stejném úkolu a především komunikovat v angličtině jak při práci, tak 
v každodenních situacích. V tomto směru můžeme pozorovat velký pokrok oproti roku 2012, 
kdy jsme s projekty partnerství škol začali. Naši studenti jsou mnohem komunikativnější, sebe-
vědomější a stali se tak rovnocennými partnery svých vrstevníků v zemích, 
kde má výuka angličtiny mnohem delší tradici. 
   Šárka Hynková

Gympláci v prosluněném Finsku

Víte, že řadu zajímavých fotografií najdete na Rajčeti?

 http://gymjes.rajce.idnes.cz/

Známe vítěze soutěže o nej foto z výletu.
S 97 hlasy se jím stává letící Ondra Taraba z 2B.
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Z Jeseníku do St. Louis

Vážení rodiče, milí studenti,
další školní rok je za námi. Ohlížíme se za úspěchy, 
kterých bylo opět mnoho, a většinu z nich Vám přiná-
šíme na stránkách tohoto zpravodaje.
   Část zpravodaje je zaměřena také na dobrovolnic-
tví. Mnozí studenti se již aktivně zapojují do pomoci 
s různými školními i mimoškolními akcemi — a lze říci, 
že bez nich by se mnohé akce ani neuskutečnily.
    Děkujeme všem rodičům, kteří s námi v uplynulém 
roce spolupracovali a podpořili naši školu svým časem 
nebo financemi. Přejeme Vám klidnou dovolenou 
a hezké prázdniny.
    Učitelé Gymnázia Jeseník

   St. Louis je druhé největší město v americkém státě Missouri a každoročně se zde 
koná největší robotický festival, na který přijíždí desetitisíce lidí z celého světa, 
paralelně probíhá několik soutěží včetně World Festival FIRST LEGO League. Soutěži 
FLL se již jedenáctým rokem věnují naši studenti v rámci kroužků SVČ Duha Jeseník 
a jsou velmi úspěšní. 

   Již 11x v řadě se náš tým stal mistrem ČR 
FLL a s roboty jsme procestovali Evropu. Letos 
poprvé se týmu CO3 podařilo vybojovat postup 
do St. Louis, kam se ještě žádný český tým 
nepodíval. Díky velké podpoře firmy Fenix, 
Olomouckého kraje, města Jeseník a řady 
dalších sponzorů (Elvero, Trymeta, Ondrstroj, 
Chata Paprsek, Acrosun, EUROHARD, WOOX, 
Chata U Javoru) a podpory rodičů dětí se 
podařilo realizovat to, co se zprvu jevilo jako 
nereálný sen: uskutečnit 8 000 km dlouhou 
cestu z Jeseníku do St. Louis. 

   Cesta byla plná zážitků, Amerika je jiný svět a přichystala nám středoevropanům spoustu 
překvapení. Soutěž samotná však probíhala tak, jak ji důvěrně známe, jen těch soutěžních 
týmů tam bylo poněkud víc – přesně 108. Týmy z Japonska, Koreje, Pákistánu, Indie, Taiwanu, 
Ukrajiny i Ruska, Izraele či Islandu, z desítek zemí Evropy, Ameriky a Asie soutěžily v klasických 
FLL disciplínách (Robotgame, Výzkum, Design robota a Týmová práce). 
   A jak jsme v té obrovské konkurenci uspěli? Myslíme si, že dobře, přestože náš tým žádnou 
cenu nezískal. V každé disciplíně byly vyhlašovány pouze nejlepší tři týmy a na tyto medailové 
pozice jsme nepronikli. Naše hodnotící listy od jednotlivých porot byly velmi pěkné, a tak malý 
smutek rychle přebily velké zážitky z medailové ceremonie, ve které medaili obdržel každý 
účastník, a také ze slavnostního ukončení, kterého se zúčastnilo téměř 30 000 lidí. Někdy doo-
pravdy nemusíte zvítězit, krásné je i to, že jste tam byli. Velké díky všem, kteří nám pomohli, 
velmi si té obrovské podpory vážíme.   
   Za tým CO3 soutěžili: Adriana Hauke, Kateřina Šulcová, Veronika Vrtělková, Adam Popelka, 
Pavel Ostrý, Ondřej Ježek, Filip Ježek, Adam Plšek a Adam Žák. Kouči týmu byli Magda Dostá-
lová a Pavel Ostrý, doprovod týmu p. M. Žák.
   Magda Dostálová
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