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Kraj zaplatí gymnazistům špičkové vybavení
Gymnázia v olomouckém Hejčíně a v Jeseníku se letos dočkají zásadní modernizace.
Investici v hodnotě několika desítek miliónů
korun už schválil Olomoucký kraj. Studenti
se mohou těšit nejen na opravené budovy,
ale třeba i na kvalitní laboratorní vybavení.
„Studentům v Jeseníku zaplatíme modernizaci zastaralých laboratoří a dále rekonstrukci fyzikálních, chemických a biologických
učeben,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk. Investice by se měly realizovat během letošního léta. Zdroj: Olomoucký kraj

Bufík u Emila v novém!
„Tři měsíce jsem stavěl a čtyři měsíce čekal
na kulatá razítka,“ prohlásil s humorem Emil
Vodák — tělocvikář, organizátor akcí a provozovatel školního bufetu v jedné osobě. Školní
občerstvovací stanice se tak přesunula na vyšší gymnázium a proměnila se ve školní klub.
Od září se můžeme těšit na přednášky a koncertíky, které budou pravidelně oživovat toto
pohodové místo.

Spolupráce s Naturfyt-BIO, s. r. o.
Díky spolupráci s PharmDr. Rodanem Hojgrem a příspěvku od jesenické společnosti Naturfyt-BIO, s. r. o. jsme
mohli v tomto školním roce uskutečnit řadu besed zaměřených na primární prevenci sociálně patologických jevů.
Přemek Šeděnka z organizace KAM mluvil se studenty o poruchách příjmu potravy a prezentoval své
osobní zkušenosti. Studenti třetího ročníku se setkali s pamětníkem koncentračního tábora Osvětim
panem Michaelem Salomonovičem. Využití finančního daru bude pokračovat také po prázdninách,
kdy chystáme zajímavou akci zaměřenou na prevenci sociálně patologických jevů - EXIT Tour.

Byli jsme u zrodu Studentské rady města Jeseníku
Když se v květnu tohoto roku poprvé sešla Studentská rada města Jeseníku, byli jsme u toho. Naši zástupci prezentují své názory, řeší využití daru od
Města Jeseníku a snaží se o zvýšení kvality života v Jeseníku. Aktuálně řeší
návrh na zlepšení dopravní situace ve Vodní ulici, konkrétně pěší přístup
z parčíku u Tyršovy ulice. Přecházení komunikace je zde nepřehledné a pro
naše studenty jdoucí do školy nebezpečné. Studenti 2. B hledali v rámci ZSV
problematická místa pro chodce a dané místo vytipovali jako nebezpečné.
Na problém upozornili na červnovém setkání Ranního klubu, kde informaci
předali členům Dopravní komise Města Jeseníku.

Jaký byl školní rok 2017/2018 – úspěchy a akce
Snažíme se dělat výuku zajímavější a také připravovat naše studenty na soutěže, aby
obstáli v náročné konkurenci. Úspěchy a akce, o kterých se dočtete na následujících
stranách, rozhodně nejsou všechny. Náš zpravodaj má pouze omezenou kapacitu.
Omlouváme se tedy těm, kdo se zde nenajdou.

Předmětová komise českého jazyka a literatury
Olympiáda v českém jazyce – krajské kolo:
Aneta Melicharová (XA) – 4. místo, Zuzana Trunečková (OA) – 8. místo, Klára Konečná (EA) – 9. místo,
Ester Konečná (KA) – 14. místo. Aneta Melicharová byla náhradnicí pro celostátní kolo.
Dětská scéna 2018 (recitační soutěž) – krajské kolo: David Zbořil, Daniel Hodgkins
Divadelní spolek Nezakopneš:
Už několik let funguje ve škole pod vedením paní učitelky Michaely Janské divadelní spolek Nezakopneš. Letos nacvičil novou hru – Duch lorda Cantervilla. Uskutečnila se řada představení této hry
pro školu i veřejnost (Divadlo Petra Bezruče, Kongresový sál PLL atd.)
- členové souboru jsou:
Jan Rokyta, Eliška Koryťáková, Matěj Nosek, Sára Drlíková, Eliška Dihlová, Tomáš Horčička, Štěpán
Jati, Zuzana Trunečková, Slavomír Glomb, Jana Valíčková, Anna Ondruchová, Natálie Haltmarová,
Bára Ondrášková, Tereza Vavřínová, Marian Slíva, David Žichovský

Předmětová komise Člověk a příroda (chemie, biologie, zeměpis)
V rámci předmětové komise Člověk a příroda proběhly projekty: v primě „Poznej svůj region“,
v sekundě „Žijeme v Evropě“. Studenti navštívili v kině Pohoda zeměpisný výukový program o Barmě. Taktéž mohli diskutovat se zahraničními studenty, kteří nás navštívili v posledním lednovém
týdnu. V rámci biologie navštívili například transfúzní stanici, absolvovali přednášky s CHKO Jeseníky, studenti prvního ročníku absolvovali projekt „Den mezi rostlinami“. Chemici se zúčastnili exkurze
na fakultu chemie Palackého univerzity v Olomouci.
Chemická olympiáda - okresní kolo:
kat. D: Filip Ondruch (KA) - 1. místo, Vojtěch Zbranek (KA) - 2. místo / kat. C: Nguyen Hai (1. B)
- 1. místo, Michaela Schöppelová (1. C) - 2. místo
Biologická olympiáda - krajské kolo:
kat. A: Marie Grimová (3. C) - 9. místo, René Macháček (EA) - 13. místo
kat. B: Halka Vašinková (1. B) - 15. místo / kat. D: Michal Braun (SA) - 13. místo
Přírodovědná soutěž Zlatý list – krajské kolo: V kategorii mladší žáci se naše družstvo umístilo na
5. místě (Filípek, Kuzyk, Worm, Bicanová, Kvitová, Bandiková – všichni PA)
Účast v celostátním kole zeměpisné soutěže Eurorebus (Argirovská, Kuzyk a Kvitová – PA)

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo:
kat. A: Denys Kuzyk (PA) - 6. místo / kat. B: Vít Proske (SA) - 10. místo / kat. C: Jiří Pučok ( KA) 11. místo / kat. D: Štěpán Jati (3. C) - 12. místo, Tomáš Kopřiva (QA) - 15. místo

Předmětová komise Člověk a společnost (hudební výchova, výtvarná výchova,
dějepis, základy společenských věd)
Hudební výchova
- dvě hlavní akce: otvírání Betlému (koledování) a koncert – Studenti sobě
Výtvarná výchova
- Estetická úprava chodeb gymnázia, spolupráce s týmem R.U.R, otvírání Betlému, výstava obrazů
v Plíživé Kontře
Dějepis
- v rámci výuky dějepisu proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády, okresní kolo Středoškolské
odborné činnosti (SOČ), exkurze 3. ročníků do Osvětimi
- naši studenti se zúčastnili Vlastivědného semináře (Svatováclavské dny), výstavy Zrození Československa na Jesenicku 1918 - 1920 (Státní okresní archiv), workshopu na téma Zakládání měst ve
středověku a tvorba zakládající listiny, Příběhy bezpráví (film a beseda o poválečném období)
Základy společenských věd
Výuku ZSV se snažíme pravidelně oživovat různými akcemi. V tomto roce se podařily tyto přednášky
a besedy:
- O finanční gramotnosti a investicích (4. roč.), setkání s pamětníkem holocaustu (3. roč.), přednášky pro 4. roč. na téma dluhová problematika na Jesenicku, finance, sociální vyčleněnost (Člověk
v tísni), setkání s Policií ČR (4. roč.), představení činnosti Probační a mediační služby (2. a 3. roč.),
beseda o pomaturitním studiu ve 4. roč. (Sokrates), přednáška o správném učení na střední škole
(1. roč.), o kariérovém poradenství (4. roč.), setkání s hejtmanem Olomouckého kraje (3. roč.),
beseda s europoslancem JUDr. Pospíšilem (4. roč.), Jesenická studentská rada – setkání zástupců
studentských rad se SŠ se zástupci města, Srdíčkový den na podporu nemocných dětí a vzdělání.

Předmětová komise cizích jazyků
Německý jazyk
V září 2017 hostilo naše gymnázium 13 studentů z DescartesGymnázia v Neuburgu. V říjnu se uskutečnil tradiční zájezd
studentů našeho gymnázia do německého Legolandu ve
městě Günsburg (47 studentů). V listopadu se naši studenti
zúčastnili překladatelské soutěže vypsané Palackého univerzitou Olomouci. V krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce v kategorii „Bilinguální student“ se Filip Kirchner
(EA) umístil na 2. místě. Letos v červnu naopak navštívila skupina 12 našich studentů DescartesGymnázium v Neuburgu an der Donau. Němečtí kolegové jim přichystali pestrý program.
Ruský jazyk
Školní kolo překladatelské soutěže v ruském jazyce pro 3. C a 4. C vypsané Palackého univerzitou
Olomouc. Ve fakultním kole nás reprezentovali tři nejlepší: Dagmar Bílková (4. C), Daniel Dutka (3. C)
a Tomáš Hajda (4. C.)

Anglický jazyk
Fakultní kolo překladatelské soutěže na Palackého univerzitě v Olomouci: Zúčastnily se Kristýna
Kaliničová (EA), Anna Ondruchová (OA) a Silvie Zbořilová (OA) - ta skončila na 4. místě).
Konverzační soutěže pro NG: Filip Ondruch (KA) - 1. místo, Jan Drochýtek (KA) - 2. místo, Sára Drlíková
(KA) - 3. místo v okresním kole. V krajském kole si vybojoval Jan Drochýtek 6. místo a Filip Ondruch
9. místo.
Mimořádný úspěch sklidily studentky VG Kristýna Kaliničová EA a Eva Kořenková 2. C, které z okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce postoupily do krajském kola v Olomouci. Kristýna
obsadila 1. místo a postoupila do celostátního kola, Eva pak skončila druhá.
V květnu prezentovali žáci tercie svým spolužákům a veřejnosti výsledky projektu „ Anglicky mluvící země“.
Na našem gymnáziu se v tomto školním roce vyučovala nepovinně také francouzština a španělština.

Předmětová komise Matematiky, fyziky a informatiky
Talent Olomouckého kraje: Filip Ondruch byl oceněn v oboru přírodovědném za vítězství v krajském kole Logické olympiády a 5. místo v celostátním kole této soutěže ve školním roce 2016/17
Informatika
- tým R.U.R. se v září 2017 účastnil konference eCall Days v Hamburku
- soutěž RoboTrip, SPŠ Uničov: kategorie Lego Sumo ZŠ: 3. místo – Jiří Pučok (KA), kategorie Kostruktér:
1. místo - tým Jiří Pučok (KA), Petr Velc (QA) a Pavel Ostrý (XA)
- Studentské trenérské centrum Microsoft, Praha: Petr Velc (QA) a Matěj Dostál (XA) byli vybráni v celostátním kole a zařazeni do dvouletého vzdělávacího projektu Microsoft Education
- konference Vzdělávací systém v Olomouckém kraji pro trh práce v 21. století, Olomouc: prezentace robotického a polytechnického programu naší školy: Pavel Ostrý
(XA), Petr Velc (QA), Jan Maceček (XA), Jiří Pučok (KA).
- robotická soutěž Roboj – organizace tým R.U.R. - mezinárodní soutěž robotiky v Jeseníku
- tým R.U.R. soutěžil na světovém finále ve FLL v americkém Detroitu (více v samostatném článku)
Matematika
Matematický klokan pro NG i VG
- OK kategorie Benjamin: Vít Proske (SA) - 2. místo,
Adam Žák (SA) a Denys Kuzyk (PA) - 4. místo, Agáta Agóčová (SA) a Hana Žitňanská (SA) - 7. místo
- OK kategorie Kadet: ze tříd TA a KA se zúčastnilo 52 žáků, Hanuš Kameník (KA) - 1. místo, Filip
Ondruch (KA) - 2. místo, Šimon Agóč (KA) - 4. místo
Matematická olympiáda kat. Z6 - Z8 - okresní kolo:
kategorie Z6: Martkéta Hrancová - 2. místo, Ema Cenková - 3. místo, Jonáš Worm - 11. místo
kategorie Z7: Adam Žák - 2. místo, Martin Valíček - 6. místo
kategorie Z8: Natalie Stern - 2. místo, Adam Plšek -7. místo
Logická olympiáda - krajské kolo: zúčastnili se Filip Ondruch (KA), Libor Alföldi (EA), Anna
Ondruchová (OA), Adam Weber (OA), Eliška Buchtová (OA). Filip Ondruch - 1. místo, postup do
celostátního kola, kde se umístil na 18. místě. Libor Alföldi (EA) obsadil v KK 9. místo

Fyzika
- Celostátní kolo Astronomické olympiády: Samuel Ševčík (SA), 3. místo
- OK Archimediády: úspěšní řešitelé Vít Proske, Samuel Ševčík, Adam Žák, Hana Žitňanská, Michal
Klabačka, Eliška Rotterová, všichni z SA
- Okresní kolo Fyzikální olympiády: Filip Ondruch - 1. místo v kat. E

Předmětová komise tělesné výchovy
Jako každý rok i v tomto školním roce bylo na naší škole bohaté sportovní vyžití. Celkem se uskutečnilo 72 sportovních akcí a namátkou vybíráme jen některé z nich:
Již tradiční jsou cyklovodácké sportovní kurzy pro 3. ročníky VG, tak jako lyžařské kurzy pro 1. ročníky a tercii. I v tomto školním roce se uskutečnily dlouhodobé školní soutěže – florbalová liga na NG
(vítězové jsou Florbalíci), basketbalová liga na VG (vítězové jsou Auťáci) nebo florbalová liga VG, kde
zvítězily Kopretinky.
Mezi jednorázové akce školy patří například – Juniorský maraton, soutěž v silovém čtyřboji, turistický pochod Jesenická 60, Nonstop basket, Šplháme na Mt. Blanc (letos zvítězila TA) nebo běžecký
závod Jesenická desítka.
Mezi největší sportovní úspěchy patří:
Přespolní běh
– dívky (Jana Mrázová, Helena Nováčková, Anna Strouhalová, Kateřina Šefcová, Anna Schreierová a
Karolína Poulíková) – 1. místo v krajském kole a postup do republikového finále, kde děvčata obsadila vynikající 4. místo (Jana Mrázová, Helena Nováčková, Anna Strouhalová, Kateřina Šefcová, Natálie
Poláková a Karolína Poulíková)
– hoši (Martin Bráblík, Adam Továrek, Jakub Strouhal, Jáchym Cenek, Marek Volík a Nguyen Quang
Hai) – 2. místo
KK ve stolním tenise ZŠ: 1. místo, bohužel tento ročník byl bez dalšího postupu (Marek Viterna,
Tomáš Cetkovský, Marcos Hernandez a Pavel Harbich – všichni KA)
KK v košíkové SŠ hoši: 5. místo (Vojtěch Jurník, Jan Zelinka, Jakub Hastík, Matěj Richter, Vojtěch Bartošek, Filip Kern, Jonáš Bubík, Marek Beneš, Jan Dubský a Martin Dubský)
KK v šachu ZŠ: 4. místo (Michaela Gvizdová, Vojtěch Zbranek, Martin Valíček a Adrien Stojčev
OK ve skoku vysokém (Vánoční laťka): soutěže se zúčastnilo 92 skokanů z celého okresu
KK Florbal Challenge dívky SŠ: 2. místo (Marta Horáčková, Diana Zeleňáková, Jana Diblíková, Kateřina Langerová, Anna Rotterová, Petra Latzelová, Natálie Nováková, Natálie Poláková, Jana Mrázová,
Tereza Látalová a Anna Schreierová)
KK ve florbale SŠ dívky: 3. místo (Anna Schreierová,
Petra Latzelová, Eliška Marcinová, Zuzana Řezníčková,
Marta Horáčková, Tereza Látalová, Natálie Nováková,
Martina Kouřilová, Jana Mrázová)
Republikové finále ve šplhu dívek SŠ: 9. místo (Jana
Mrázová, Marta Horáčková, Anna Schreierová a Tereza Hošková)

Gymnázium se sportovní přípravou
Sjezdové lyžování

Barbora Nováková - 5. místo v závodu Super G ve Špindlerově Mlýně; 8. místo ve sjezdu, Slovensko
– Vyšna Boca – 7. místo slalom, 8. místo obří slalom, Karlov FIS závody – slalom 3. místo, Fis závody
Itálie - slalom 8. místo, obří slalom 21. místo, obří slalom 11. místo, super G 19. a 13. místo, Jizerské
Hory – slalom 14. místo, MČR a Finále ČP Krkonoše 19. – 24. 3. 2018 - obří slalom 17. místo, slalom
15. místo

Běžecké lyžování

MČR v Novém Městě na Moravě:
Kim Žalčík – 3. místo – individuální volná technika, 7. místo – klasika. Karolína Poulíková – 5. místo – individuální volná technika, sprint a klasika. Anna Strouhalová – 8. místo – individuální volná
technika. Natálie Poláková – 10. místo – sprint, Jakub Strouhal – 4. místo – sprint
MS juniorů ve Švýcarsku – účast Kim Žalčík
ČP Zadov:
Karolína Poulíková – prolog 3. místo, 5 km volně 1. místo, 7 km klasicky 2. místo
Anna Strouhalová – prolog 10. místo, 5 km volně 7. místo, 7 km klasicky 8. místo
Jakub Strouhal – prolog 5. místo, 7 km volně 7. místo, 10 km klasicky 12. místo
Kim Žalčík – prolog 9. místo, 7 km volně 9. místo, 10 km klasicky 9. místo
OPA Cup, Itálie, Cogne: Karolína Poulíková - celkové 23. místo (2. z ČR), Kim Žalčík - celkové 26.
místo (3. z ČR)
MČR Horní Mísečky
Sprint dvojic skate: Cenek, Medek – 2. místo, Mičkerová, Bakešová – 13. místo, Strouhalová, Poulíková – 2. místo, Žalčík, Kozlovský – 5. místo
Klasika indiviuál: Karla Mičkerová – 6. místo, Jáchym Cenek – 14. místo, Karolína Poulíková
– 3. místo, Jakub Strouhal – 6. místo, Kim Žalčík – 5. místo
Sprint klasicky: Karla Mičkerová – 8. místo, Jáchym Cenek – 6. místo, Karolína Poulíková – 5. místo,
Anna Strouhalová – 10. místo, Jakub Strouhal – 4. místo
Štafety družstev: Poulíková, Strouhalová,
Nováčková – 4. místo, Žalčík, (Kozlovský,
Pechoušek – nejsou z Gymnázia) – 3. místo
Hromadný start: Karolína Poulíková – 2.
místo, Jakub Strouhal – 9. místo, Kim Žalčík
– 4. místo

Cyklistika

Mistrovství České republiky
Časovka: Filip Řeha – 8. místo
Silniční závod: Filip Řeha – 18. místo

Úspěchy jesenických gymnazistů na poli mimoškolských aktivit
v roce 2017/2018
Jelikož v řadách našich studentů je řada velmi talentovaných mladých lidí i v oblastech
přesahujících rámec školy, bylo by škoda se o jejich dosažených úspěších nezmínit.
Máme zde nejen mladé talenty ze sportovních tříd, kteří dosahují výborných výsledků
po celé republice, ale i mnoho kreativních a úspěšných studentů v různých oblastech
jejich zájmů. Rádi bychom jim i tímto způsobem blahopřáli a popřáli jim hodně štěstí
do budoucna, aby tyto svoje dovednosti i nadále úspěšně rozvíjeli a abychom na ně my
všichni mohli být patřičně hrdí. Pokud jsme na někoho zapomněli, prosíme o pochopení :-)
Tereza Achilisová, SA – 3. místo na Mistrovství Moravy a 3. místo na Mistrovství ČR s postupem na
Mistrovství Evropy v disciplíně mažoretky
Lucie Argirovská, PA – členka Basketbalového klubu Javorník, účast v mezinárodním turnaji
Denisa Bakešová, 1. B – 3. místo v regionálním závodu Českého poháru v letním biatlonu (Bystřice
pod Hostýnem)
Monika Bandiková, PA – účast v KK Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, pořádá Olympijský
výbor
Eliška Bartuňková, 2. B – účast na MS v bikrosu
Gabriela Bedečová, 2. C – mistryně republiky v mažoretkovém sportu (postup na mistrovství světa
v JAR v září)
Anna Bicanová, KA – účast na tanečních soutěžích: Mistrovství ČR v Hradci Králové: 1. místo – skupina mix, 1. místo miniformace pompom, 4. místo skupina baton
Kateřina Bicanová, PA – Taneční studio Lenky Bachové: 1. místo, dvakrát 2. místo a 4. místo na MČR
v mažoretkovém sportu, čtyřikrát 1. místo na Mistrovství Moravy
Adriana Búranová, SA – 1. místo na Mistrovství Moravy a titul Mistři Moravy v soutěži TANEČNÍ
SKUPINA ROKU; titul Vicemistři ČR soutěže MIA DANCE FESTIVAL
Ema Cenková, PA – Fenix Ski Team, běh na lyžích: 4. a 5. místo v celostátním kole soutěže Hledáme
talenty, 2. a 4. místo na Mistrovství Slovenska. 7. místo v KK Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů, pořádá Olympijský výbor
Tomáš Cetkovský, KA – 2x 3. místo v krajském kole ve stolním tenise
Jana Čížková, 3.C – 1. místo v mezinárodní hudební soutěži v Praze s DOM ZUŠ Jeseník
Matěj Dostál, XA – vybrán do programu STC Microsoft
Sára Drlíková, KA – účast na tanečních soutěžích
Štěpán Dvořák, KA – 2. místo v krajském kole ve hře na trumpetu
Vítek Dvořák, 2. B – 4. místo MČR SŠ ve stolním tenise
Natálie Fellnerová, 3.C – mistryně ČR v mažoretkovém sportu, nominace na ME v Praze a MS v JAR
Veronika Franková, EA – Mistrovství ČR CMA (mažoretky) - 3. místo
Michala Gvizdová, KA – účast na Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců v šachu, účast na Mistrovství ČR v šachu
Sára Haukeová, 2.C – 1. místo v baletu na festivalu MIA
Vendula Hamalčíková, TA – celostátní finále taneční soutěže v Praze - 1.místo
Pavel Harbich, KA – 1. – 3. místa v krajských soutěžích v ping pongu
Marcos Hernandez, KA – 1. místo ve Wimter karate competition v Olomouci, 2. místo v Národním
poháru karate v Hradci Králové, 3. místo v Kumite dorostenci (Havířov), 3. místo v Grand prix (Havířov)
Karolína Hoczová, PA – Taneční škola Yes Dance, obor roztleskávačky: 2. místo na MČR, 1. místo na
Mistrovství Moravy, ZUŠ Jeseník – 1. místo v KK soutěže ve hře na kytaru

Marta Horáčková, EA – členka extraligového týmu ženského florbalu (FBS Olomouc)
Markéta Hrancová, PA – ZUŠ Jeseník: 2. místo v KK soutěže ve hře na dechové dřevěné nástroje.
Plavecký klub Jeseník – 1., 2., třikrát 3. místo v oblastním přeboru
Štěpán Jati, 3.C – 1. místo v mezinárodní hudební soutěži v Praze s DOM ZUŠ Jeseník, práce v divadelním spolku Nezakopneš, 3. místo v krajském kole ve hře na dechové hudební nástroje (trubka)
Ondřej Ježek, XA – mistr republiky v roce 2018 v eskymování (kajak, singl kanoe)
Ester Konečná, KA – účast v krajském kole flétnové soutěžě
Jana Kořenková, 3. B – Enduro sprint Palkovice 1. místo, Enduro sprint Šiklův Mlýn 1. místo, Cross
Country Dobřany 1. místo, Enduro sprint Jablonné nad Vltavou 2. místo
Michaela Krejzková, 2.C – mistryně republiky v mažoretkovém sportu (postup na mistrovství světa
v JAR v září)
Klára Kroupová, PA – SZUŠ taneční Jeseník, obor třásně: 2., dvakrát 3. místo na MČR , 1. místo, dvakrát 2. místo na MM. Horolezci Jeseník – 8. místo v celostátním kole lezení na obtížnost
Tereza Kudelková, 1.C – 1. místo v krajském kole dechových nástrojů
Hana Lukášová, TA – celostátní finále taneční soutěže v Praze - 1. místo
Eva Lefa, KA – účast na tanečních soutěžích
Hana Mašková, EA – 20. mezinárodní festival dechových orchestrů Praha - zlaté pásmo s vyznamenáním a cena poroty za nejlepší provedení povinné skladby stř. třídy, absolutní vítěz v KK Hry na
flétnu a 2. místo v celostátním kole.
Karin Neubauerová, EA – Mistrovství Evropy MIA (balet) - 1. místo a výhra celé kategorie ve výrazovém tanci
Kristina Němečková, TA – celostátní finále taneční soutěže v Praze - 1. místo
Matěj Nosek, EA – 20. mezinárodní festival dechových orchestrů Praha - zlaté pásmo s vyznamenáním a cena poroty za nejlepší provedení povinné skladby stř. třídy
Helena Nováčková, 2. B – 1. místo ČP v biatlonu, 4. místo na republikovém finále v přespolním
běhu družstev
David Novák, SA – 8. místo ve slalomu na Mistrovství Moravy žáků v Karlově
Natálie Nováková, 3. B – Evropský festival – 1. místo balet
Petra Nováková, KA – účast na krajských a republikových kolech ve sjezdovém lyžování
Pavlína Plchová, 1.B – 1. místo (kategorie juniorky) v cyklokrosu v jednotlivém závodu Českého
poháru (Stará Ves pod Ondřejnicí)
David Plischke, 3.C – vicemistr Moravy a Slezska v Men’s Physique v kategorii fitness, postup do
finále MČR
Natálie Poláková, 2.B – 4. místo na republikovém finále v přespolním běhu družstev
Nela Poulíčková, 1.B – 2. vicemistryně ČR v mažoretkovém sportu
Petra Rosypalová, 1.C – 19. místo na mistrovství ČR v kuželkách
Eliška Rotterová, SA – 1. místo v okresním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu, titul 2. vicemistři
ČR v mažoretkovém sportu; 2. a 1. místo v semifinále a 3. a 1. místo ve finále soutěže MIA DANCE
FESTIVAL v disciplíně výrazový tanec
Filip Řeha, 2.B – VC Svorada Masarykův okruh – 1.místo, ČP dráha – stíhací závod družstev – 2.místo, Mistrovství Olomouckého kraje – 2.místo
Anna Schreierová, 2. B – 4. místo na republikovém finále v přespolním běhu družstev
Tereza Spillerová, TA – Mistrovství ČR v taneční soutěži – nominace na MS v JAR
Alexandr Steiger, PA – Fenix Ski Team, běh na lyžích, 5. místo v KK soutěže Výběh na Boží horu
Ondřej Stránský, SA – 1. místo v horolezeckém závodě (z 20 účastníků)
Jakub Strouhal, 2.B – výrazné úspěchy /1-5 místo/ na MČR, ČP na lyžích a na kolečkových lyžích
Anna Strouhalová, 2. B – 2. místo na MČR v běhu na lyžích - sprint dvojic, 4. místo na republikovém
finále v přespolním běhu družstev

David Svoboda, SA – s Dechovým orchestrem mladých ZUŠ Jeseník – Absolutní vítězové Mezinárodní soutěže dechových orchestrů v Praze
Kateřina Šefcová, 2. B – 4. místo na republikovém finále v přespolním běhu družstev
Natálie Šimčíková, KA – 4. místo – Sportovec roku 2017 v okrese Jeseník a účast na tanečních soutěžích: Mistrovství ČR v Hradci Králové: 1. místo – skupina mix, 1. místo miniformace baton, 2. místo
– duo baton, 3. místo – sólo 2 baton, 4. místo – sólo baton a skupina baton
Marie Šimíková, SA – 2. a 1. místo v semifinále a 3. a 1. místo ve finále soutěže MIA DANCE FESTIVAL
v disciplíně výrazový tanec
Eva Švubová, SA – 4. místo na Otevřeném mistrovství Moravy a Slezska (42 účastníků v kategorii).
Zuzana Tulisová, PA – Taneční škola Yes Dance: 6. místo na celorepublikovém finále Mia Dance
festivalu 2018, 1. místo na Mistrovství Olomouckého a Moravskoslezského kraje v oboru roztleskávačky
Martin Valíček, SA – 1. místo na Velké ceně
Vrbna pod Pradědem; 3. místo na Grand Prix
Litovle; 2. místo v Českoveském turnaji v kategorii U14 v šachu
Veronika Zelenková, SA – 1. místo na Mistrovství Slezska a 1. místo na Mistrovství Moravy
v soutěži TANEČNÍ SKUPINA ROKU; dvakrát 1.
místo v kvalifikaci a 2. a 1. místo ve finále souKoncert Studenti sobě je již tradiční
přehlídkou toho, co naši studenti umí

Primáni a projekt Poznej svůj region
Už více než deset let funguje na jesenickém gymnáziu ročníkový projekt Poznej svůj region určený
pro naše nejmenší žáky – primány. V celoročním projektu se žáci učí poznávat náš region z pohledu historie, geografie či biologie a získávat k němu užší vztah. Zároveň pracují v týmu a zdokonalují se v sociálním a společenském ohledu, jako je respekt, tolerance a komunikace. Seznamují
se i se základy první pomoci nebo s prací CHKO. Vrcholem
projektu je soutěžní den v jesenických lázních.
A jak vidí projekt samotní primánci?
„Náš tým se vždy na všem shodl a navzájem jsme si nic
nevyčítali. Šli jsme do toho s tím, že si to jdeme užít, a ne
proto, abychom vyhráli. S naší průvodkyní z tercie A jsme
si dobře rozuměli. Dopoledne bez deště jsme si moc užili.“
Čertíci
„Projekt byl zajímavý a hezký. Naučil nás, že bez spolupráce
a tolerance to nikam nedotáhneme. I malá nedorozumění
jsme dobře zvládli. I přes velkou námahu jsme nakonec vše
úspěšně zvládli. Projekt hodnotíme jako skvělý zážitek.“
Pradědečci
„Projekt byl nad naše očekávání. Úkoly, které jsme plnili,
byly zábavné, ale i poučné. Jsme rádi, že jsme se připravovali už v hodinách, takže jsme vše hezky
zvládli. Na všem jsme se dokázali shodnout. Těšíme se na další projekty.“ Mecháčci

Náš tým R.U.R. zazářil v USA na FIRST Championship
Letošní rok je pro náš tým R.U.R. (Rainbow
Universal Robots) obzvlášť úspěšný. Vedle
toho, že slaví 10. výročí od svého vzniku, má
na kontě také mnoho skvělých výsledků.
V prosinci 2017 tým R.U.R. obsadil celkově
1. místo v Moravském kole robotické soutěže FIRST LEGO League. Odtud postoupil do
mezinárodního Semifinal Southeast FLL do
polského města Lodž. Zde tým obsadil celkové 2. místo a postoupil do Central Europe
Final v německém Aachen. Tým R.U.R. zde
obdržel LEGO Creativity Award a celkově
obsadil 13. místo mezi 26 nejlepšími týmy ze
7 zemí střední Evropy, kde v sezóně 2017/18
soutěžilo celkem 1 000 týmů.
Díky skvělým výsledkům se naši R.U.R. kvalifikovali do celosvětového kola soutěže FLL
na tzv. FIRST Championship v americkém
Detroitu. Tamní kolo se konalo na přelomu
dubna a května 2018. Mezinárodní porotu
jesenický tým oslovil zejména originální konstrukcí robota, díky níž se v disciplíně Robot

design umístil na společném 4. místě. V Robotgame skončil tým na 24. místě. Amerického kola
se účastnilo 108 týmů z 37 zemí. Tým R.U.R. tak
dosáhl nejlepšího výsledku ve FLL za 12 roků účasti v soutěži (tj. včetně předchozích týmů).
Členové týmu R.U.R. jsou: Jan Drochýtek (TA),
Anna Bicanová (KA), Markéta Horáková (KA), Hanuš
Kameník (KA), Jonáš Vokál (KA), Filip Ondruch (KA),
Jiří Pučok (KA), Petr Velc (QA), Jan Maceček (XA),
Pavel Ostrý (XA), Samuel Zvířecí (1C).

Informační zpravodaj Gymnázium Jeseník — červen 2018:
Redakční tým: F. Worm, J. Formánková, E. Knoppová, I. Kalinová
Náklad 350 ks, vydává Gymnázium Jeseník.
Návrhy a připomínky zasílejte na adresu worm@gymjes.cz

Projekty EU na jesenickém gymnáziu
Ve školním roce 2017/2018 probíhaly na Gymnáziu Jeseník tři projekty financované
z prostředků Evropské Unie. Jedním z nich byl právě končící projekt mobilit pedagogických pracovníků, v rámci kterého celkem osm učitelů školy v minulých dvou letech
vycestovalo do Anglie nebo Španělska na jazykové či metodické kurzy. Poslední dva kurzy se uskutečnily v březnu 2018 ve Skotském Edinburghu. Tyto kurzy umožňují učitelům
naší školy osobnostní růst, zdokonalování v cizích jazycích a poznávání nových kultur, což
se pak pozitivně projevuje při výuce studentů.
Nově byl zahájen tříletý projekt Erasmus+ Strategické partnerství. Spolupracujícími školami jsou gymnázia v Dánsku, Belgii a
Lotyšsku. První setkání, které celý projekt
odstartovalo, se uskutečnilo v Jeseníku v říjnu
2017. V rámci druhého setkání vycestovalo
sedm studentů jesenického gymnázia do Belgického Eupenu na konci dubna 2018. Cílem
projektu je společně vytvářet vzdělávací videa,
naučit se pracovat s IT technologiemi, zdokonalit se v cizím jazyce a poznávat nové země,
lidi a kultury. Další setkání studentů a učitelů
všech škol je plánováno na začátek října 2018
v Dánsku a na jaře 2019 v Lotyšsku.
Posledním realizovaným projektem jsou Šablony na SŠ, díky kterému mohou studenti
využívat hodin doučování v maturitních předmětech, učitelé školy se zdokonalují v cizích
jazycích, účastní se kurzů dalšího vzdělávání a spolupracují v rámci svých předmětů. Tento projekt také umožnil využití rodilé mluvčí ve všech třídách školy.
Šárka Hynková
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