Purkyňovo gymnázium
Strážnice

2012/2013
Mgr. Ludmila Mrkvová

1

SRPEN 2012
Od 1.8.2012 se změnilo vedení školy. Do funkce ředitelky Purkyňova gymnázia nastoupila
dosavadní zástupkyně školy PhDr. Jaroslava Večeřová, která zvítězila v konkurzu na ředitele
školy. Nahradila dosavadního ředitele RNDr. Václava Matyáše, CSc., který odešel do starobního důchodu. Na místo zástupkyně ředitelky byla jmenována PhDr. Alexandra Bahulová.
Přípravný týden začal v pondělí 27.8.2012. Konaly se přípravné práce na školní rok, opravné
a náhradní zkoušky. Začaly také opravy fasády školy, na které se teprve v srpnu podařilo vyřídit povolení. Celková cena opravy bude kolem 7 milionů korun.
ZÁŘÍ 2012
Školní rok byl zahájen v pondělí 3.9.2012. V letošním školním roce má škola v důsledku celostátních úspor o jednu třídu čtyřletého studia méně, takže byla otevřena jen jedna třída
v prvním ročníku. Celkem je zde 8 tříd čtyřletého studia a 7 tříd čtyřletého studia.
Žáci byli 3. 9. 2012 přivítáni třídními učiteli ve třídách. Pro žáky primy se konala v aule informační schůzka. Téhož dne se konala náhradní maturitní zkouška ze ZSV pro studentky
loňské 4. A Roubalovou a Přikrylovou. Ve dnech 4. - 5.9.2012 se konal adaptační kurz pro
kvintu a ve dnech 6.9. – 7.9.2012 adaptační kurz pro primu. Místem konání byla tradičně chata Anna na Lučině. Dne 11.9.2012 konali maturitní zkoušku studenti loňské oktávy Jurásek a
Jurigová, kteří nebyli na konci školního roku připuštěni k maturitní zkoušce, neboť neměli
uzavřený ročník.
Ve dnech 11. – 13.9. se účastnili studenti maturitních ročníků exkurze do Prahy. Dne
19.9.2012 se konala informační a třídní schůzka pro rodiče žáků prvních ročníků.
Do 24.09. odevzdávali učitelé tematických a časových plány učiva.
Den 26. 9. byl vyhlášen Evropským dnem jazyků. Na škole v tomto dni proběhl šestý ročník
Ekolympiády. Jednalo se o celodenní akci s ekologickou tematikou pro žáky 2. stupně, kterou
organizuje každoročně naše gymnázium pod vedením prof. Jongepiera. Soutěže se účastnilo
osm tříčlenných družstev z Veselí nad Moravou, Vnorov, Strážnice, Hodonína, Kyjova a Prušánek. Vítězem se stalo družstvo ZŠ Vančurova z Hodonína.
Státní svátek 28.9. připadl na pátek.
Září 2012 bylo také měsícem, kdy si gymnázium připomnělo 115 let své existence. První
školní rok zde začal 18. září 1897, byly otevřeny dvě třídy, v nichž studovalo 67 žáků, které
vyučoval šestičlenný sbor.

První profesorský sbor

Budova roku 1904

2

Oprava fasády školní budovy
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ŘÍJEN 2012
Ve dnech 3. – 4. 10.2012 se konal v Hodoníně Veletrh vzdělávání okresu Hodonín, na kterém
byla zastoupena i naše škola. Ve čtvrtek 4.10.2012 byl zahájen v kulturním domě Strážničan
Kurz tance a společenského chování, který pravidelně navštěvují naši studenti 2.ročníku a
sexty.
Ve dnech 4. – 05.10.2012 se konal adaptační kurz pro 1.A. Byl ukončen předčasně již 4.10.
kvůli technické poruše v chatě.
Ve středu 10. 10. 2012 třída tercie navštívila Horňáckou farmu v Hrubé Vrbce, kde se seznámila s chodem ekofarmy, a poté si prohlédla větrný mlýn v Kuželově. Žáky doprovázel třídní
prof. Horňák a prof. Uhrová.
Dne 16.10. 2012 se konala v aule školy beseda pro 1. ročník a kvintu pod názvem „AIDS a
vztahy“. Dne 17.10. se naše škola opět účastnila celonárodní dobročinné veřejné sbírka Bílá
pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých. Dne 24. 10. se konalo školní kolo sportovní
soutěže pro dívky ve volejbalu dívky.
V pondělí 22. 10. proběhlo na škole školní kolo soutěže Bible a my. Téhož dne odjela skupina studentů pod vedením prof. PhDr. Jaroslava Žáka do Brna, aby převzala ocenění, které
získalo naše gymnázium za vítězství ve druhém ročníku malířské soutěže „ČAROVNÉ
BARVY ZEMĚ“, jejíž vyhlášení proběhlo v červnu. První místo obsadily dva týmy z naší
školy: kolektiv spolužáků třídy kvarty – Kristýna Jugasová, Karin Sečkařová, Vendula Letovská, Vladimír Pokorný a Richard Průžek – a tříčlenná skupina sexty – Tereza Zezulová, Tereza Maňáková a Jiří Štábl. Soutěž Čarovné barvy země je pokračováním česko-rakouského
projektu Malujeme barvami země a vychází z původně rakouského konceptu spočívajícího
v pěstování úcty a pozitivního vztahu k půdě prostřednictvím tvůrčího uměleckého zážitku
z práce s hlínou. V česko-rakouském projektu Malujeme barvami země byly vítězné práce
vystaveny v unikátní archeologické lokalitě areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích
Ve středu 24.10. se konal v aule školy výchovný koncert. Ve čtvrtek a pátek 25.10. - 26.10.
byly podzimní prázdniny. Státní svátek 28.10. připadl na neděli.
Vítězové soutěže Čarovné barvy země
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Návštěva Horňácké farmy v Hrubé Vrbce 10.10.2012
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Kuželovský mlýn – 10.10.2012
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LISTOPAD 2012
Ve dnech 4. – 10. 11. se uskutečnil výměnný pobyt žáků naší školy s družební nizozemskou
školou Nehalennia. Se studenty odcestoval do Nizozemí prof. Jongepier a prof. Minaříková.
V úterý 6.11. se konala v aule školy přednáška Finanční gramotnost určená pro 3.A,
3.B, septimu. Ve středu 7.11.2012 se účastnil soutěžní tým z naší školy pod vedením prof.
Horňáka turnaje v pIšQworkách, který se uskutečnil na Gymnáziu a Obchodní akademii
v Hodoníně. Strážnický tým Ranaři získal 1. místo. Vítězný tým tvořili Václav Šašinka, Martin Hlahůlek, Jan Konečný, Adam Šimoník, Michal Malčík. Druhá byla Střední odborná škola
Strážnice a třetí místo získala Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad
Moravou. V odpoledních hodinách 7.11. se konalo ve škole Plenární zasedání Občanského
sdružení a Den otevřených dveří. Protože 7.11. byl také Mezinárodním dnem Ekoškol, uskutečnila se na škole dotazníková akce žáků gymnázia ve městě, která se týkala ekologie.
V pátek 9. 11. 2012 se zúčastnilo družstvo chlapců z našeho gymnázia 1. kola Středoškolské futsalové ligy v hale SOŠE a SOU Veselí nad Moravou. Utkání sehráli s domácím
družstvem SOŠE a SOU Veselí a družstvem chlapců z VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec.
V pondělí 12. listopadu 2012 u příležitosti Dne studentstva se zúčastnili naši žáci Karolína Zlámalová z oktávy, Jakub Tomšej a Jakub Vojtíšek z třídy 3. A, spolu s prof. RNDr.
Janou Hálkovou slavnostního přijetí představiteli našeho kraje. Akce se konala v Zastupitelském sále v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. Žáci se setkali s hejtmanem kraje Michalem Haškem. Jako poděkování za vzornou reprezentaci Jihomoravského kraje v celostátním kole SOČ a vynikající výsledky jim předal pamětní listy a upomínkové
předměty.
Jakub Tomšej a Jakub Vojtíšek byli také zařazení do Programu podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji a následně podepsali smlouvy o spolupráci s Jihomoravským
centrem pro mezinárodní mobilitu. Ve dnech 16. – 20. 11.2012 byli vybráni na odbornou exkurzi do Švýcarska, kde navštívili výzkumné centrum částicové fyziky CERN, jehož součástí
je také expozice Mikrocosm. Spolu s českými a slovenskými vědci podnikli okruh s odborným výkladem po laboratořích.
Dne 20. 11. 2012 se konal školní turnaj ve smíšeném volejbale, kterého se zúčastnilo
11 družstev z kvarty až oktávy a 2. až 4. ročníků. Zvítězilo družstvo oktávy, 2. místo obsadila
septima, 3. místo třída 4.A.
Ve středu 21.11.2012 se na škole uskutečnil Větrníkový den pro slané děti nemocné
cystickou fibrózou. V jídelně se sešli dobrovolníci, kteří chtěli pomoci při výrobě větrníků na
pomoc nemocným dětem. Téhož dne se konala čtvrtletní pedagogická rada a třídní schůzky
s rodiči.
Ve čtvrtek 22.11.2012 proběhla na naší škole poprvé soutěž "Sapere, vědět jak žít",
kterou vyhlásilo MŠMT a je zařazena do programu "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v
soutěžích v roce 2012 - Excelence středních škol 2012". Soutěž se týká znalostí z oblasti
zdravé výživy a zdravého životního stylu.
23. 11. 2012 se v aule gymnázia konala cestopisná přednáška prof. Ivy Uhrové na téma Keňa, Uganda, Tanzánie aneb putování východní Afrikou. Povídání o dobrodružné cestě,
kterou absolvovala do země mnoha kontrastů, divokých zvířat, domorodých kmenů bylo doplněno mnoha fotografiemi, videem a ukázkami suvenýrů.
Dne 23. listopadu se konalo krajské kolo turnaje pIšQworky 2012 v Brně na Gymnáziu, tř. Kapitána Jaroše. Šestnáct nejlepších středoškolských týmů z Jihomoravského kraje se
utkalo o tři postupová místa do celorepublikového finále. Náš tým RANAŘI obsadil čtvrté
místo. Tým tvořili Václav Šašinka, Michal Malčík, Martin Hlahůlek, Jan Konečný a Adam
Šimoník.
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Dne 27. 11. 2012 proběhlo v Hodoníně okresní kolo ve volejbale. Našemu družstvu
dívek se podařilo obsadit 2. místo.
Na konci listopadu se studenti maturitních ročníků připravovali na stužkovací večírky.
Na škole proběhlo zvaní jednotlivých tříd, které bylo provázeno hudbou a scénkami.
pIšQworky
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Den otevřených dveří – 7.11.2012
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1. kolo Středoškolské futsalové ligy – mužstvo našeho gymnázia
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Výstava obrazů profesora PhDr. Jaroslava Žáka
Dne 9.11.2012 byla zahájena výstava obrazů „Folklorikanova – životní pole“ profesora Jaroslava Žáka v Bukovanském mlýně. Úvodní slovo pronesl prof. Michal Jamný, o hudební doprovod se postaral prof. Vít Trumpeš.

prof. Jaroslav Žák – Strážnice z oken gymnázia (olej na plátně, 2012)
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Den Ekoškol

Ekolympiáda
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Naši studenti v Nizozemí
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V Nizozemí při vystoupení

12.11.2012 – přijetí studentů u hejtmana Jihomoravského kraje v Brně
Zleva: Jakub Tomšej (3.A), Karolína Zlámalová (oktáva), Jakub Vojtíšek (3.A)
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Švýcarsko – CERN
Vybraní studenti z Jihomoravského kraje, z našeho gymnázia Jakub Vojtíšek a Jakub
Tomšej (klečí vpravo dole)

Centrum částicové fyziky CERN a jeho součást, expozice Mikrocosm
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Expozice kosmu
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Urychlovače částic
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Společné foto v CERNU
Prohlídka švýcarských památek
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Ve výrobnách sýrů a čokolády, prohlídka muzea čokolády
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Pohled na Ženevské jezero
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Také obyvatel Ženevy
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Stužkovací večírek – 4. A
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Zvaní ve škole. Dole stužkovací večírek.
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Stužkovací večírek – 4. B

32

Stužkovací večírek – oktáva
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Zvaní ve škole. Dole stužkovací večírek
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PROSINEC 2012
Dne 3. prosince odevzdávali studenti ředitelce školy přihlášky k maturitní zkoušce. Téhož dne
se konala v aule školy přednáška Ing. Františka Froly z Ministerstva životního prostředí ČR
na téma Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny. Zaměřovala se zejména na životní
prostředí jako zájem společnosti a právní ochranu prvků životního prostředí, problematiku
biodiverzity, obnovitelných zdrojů energie a ochranu krajiny a krajinného rázu. Byl zde rozebírán stav životního prostředí v České republice v roce 2011. Přednášky se účastnila třída
sexta, která je nejaktivnější v Ekoškole, a zájemci z dalších tříd.
V prosinci proběhla na škole řada soutěží - dne 5.12.školní kolo recitační soutěže, 6.12. školní kolo soutěže Mladý Demosthenes, 11.12. školní kolo Matematické olympiády kategorie A
a školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, 12.12. školní kolo Olympiády v německém jazyce, 13.12. školní kolo Olympiády v ruském jazyce.
Dne 11. 1. se také konal zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na představení
hry Kalibův zločin od K. V. Raise. Následujícího dne 12.12 se žáci 3.A, 3.B a septimy účastnili divadelního představení Zkrocení zlé ženy, které se hrálo v angličtině. Představení se konalo v Multikulturním centru Stadec v Brně.
Dne 17.12 studenti odevzdávali přihlášky k maturitní zkoušce do CERTIS.
Ve středu 19.12. se konala školní vánoční besídka, kterou připravil profesor výtvarné výchovy
Trumpeš. V pátek 21. 12. v 17.00 hodin se uskutečnil v aule školy vánoční koncert pro veřejnost.
Ve čtvrtek 20. 12. se členové Ekotýmu vypravili z podnětu prof. Uhrové do hodonínského
psího útulku, aby zde předali dárky pro pejsky. Jednalo se o výtěžek sbírky, která probíhala na
gymnáziu a do které přispívali žáci i zaměstnanci gymnázia formou granulí, konzerv, různých
pamlsků, dek, ale i nemalou finanční hotovostí. Žáci si prohlédli zvířátka v útulku, pobesedovali s jeho zaměstnanci a jako symbolické poděkování dostali vánoční perníčky ve tvaru psa.
V pátek 22.12. bylo ukončeno vyučování a začaly vánoční prázdniny.

Žáci gymnázia přinesli dárky do psího útulku v Hodoníně.
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Vánoční besídka
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LEDEN 2013
Ve čtvrtek 3. ledna 2013 bylo zahájeno vyučování po vánočních prázdninách.
Ve dnech 13. – 19. ledna se konal lyžařský výcvikový kurz pro první ročník v Karlově pod
Pradědem v Jeseníkách. Do počtu byli dobráni také zájemci z vyšších ročníků. Žáci byli ubytováni v Malé Morávce.
Ve středu 16. ledna proběhlo na naší škole okresní kolo soutěže SAPERE - vědět, jak žít, mapující znalosti žáků v oblasti zdravého životního stylu. Okresní kolo proběhlo ve dvou kategoriích, v každé z nich soutěžil tým složený ze tří žáků, kteří dosáhli nejlepších výsledků ve
školním kole této soutěže. Za 2. kategorii (prima - kvarta) to byli Júlia Kurucová, Patrik Vávra a Johana Kazdová, za 3. kategorii (vyšší gymnázium) soutěžily Romana Káčerková, Barbora Hrdoušková a Simona Miklíková. Zda naše škola postoupí i do kola krajského, se dozvíme
na začátku února, kdy budou vyhodnoceny celkové výsledky všech zúčastněných škol.
Ve čtvrtek 24.1. proběhlo školní kolo Matematické olympiády kategorie B, C. Téhož dne byla
ukončena klasifikace za první pololetí školního roku a všichni vyučující poprvé zapisovali
známky do programu Bakalář na počítači. V letošním školním roce tak škola přešla
k elektronickému zápisu známek. Ten sice na škole probíhal již řadu let, ale do počítače zapisovali známky z papírových třídních výkazů třídní učitelé. Třídní výkazy v papírové podobě
se letos použily jen u maturitních ročníků. V pátek 25. ledna odevzdávali třídní učitelé přehledy prospěchu, chování a absence ředitelce školy.
Večer 25. ledna 2013 se konal XVII. reprezentační ples školy. Proběhl v kulturním domě
Strážničan. Zahájila jej ředitelka školy a poté studenti zatančili polonézu. Otevřeny byly
všechny prostory kulturního domu. K tanci hrála slovenská skupina Black & White a cimbálová muzika s primášem Alešem Mičkou.
Neděle 27.ledna byla vyhlášena Dnem památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti
lidskosti, žádné vzpomínkové akce se však ve škole nekonaly.
V pondělí 28. ledna se konala pololetní klasifikační porada. V úterý 29. ledna se naše škola
stala hostitelskou školou okresního kola Dějepisné olympiády. Pololetí bylo ukončeno ve
čtvrtek 31. ledna 2013 vydáním výpisů z vysvědčení.

Lyžařský výcvikový kurz
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Naši studenti se dočkali velkého úspěchu v zahraničí. Obraz Magdy Kuníkové (oktáva) a Pavla Fojtíka (septima) s názvem "Naše Budoucnost?" je v současné době instalován v galerii Die
Brucke v rakouském městě St. Poltenu. O tento obraz projevili zájem rakouští organizátoři
soutěže "Malujeme barvami země", které se již třetím rokem naše škola zúčastnila. V této
soutěži se studenti Purkyňova gymnázia se svými obrazy umístili několikrát na prvních příčkách v celkovém hodnocení výtvarné mezinárodní soutěže.

Obraz “Naše budoucnost?”
O tom, že na gymnáziu studují talentovaní studenti svědčí fakt, že student oktávy Lukáš Lexa
zorganizoval v Městském muzeu ve Strážnici výstavu s názvem - Život za první republiky.
Slavnostní vernisáž proběhla v neděli 13. ledna 2013.
V průběhu ledna byla ukončena soutěž Gympl roku, kde měli studenti i absolventi příležitost
ohodnotit svou školu. Naše gymnázium se umístilo na předním místě. Z 357 gymnázií v republice obsadilo 3. místo a v rámci Jihomoravského kraje, kde je 41 gymnázií, se umístilo na
1. místě.
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Lukáš Lexa uprostřed jako průvodce na své výstavě Život za první republiky
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Uniformy legionářů

Vyhlášení výsledků okresního kola Dějepisné olympiády na našem gymnáziu
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ÚNOR 2012
V pátek 1.2.2013 byly pololetní prázdniny. Druhé pololetí školního roku začalo v pondělí
4.2.2013. Ve středu 6.2. naše škola uspořádala již podruhé v tomto školním roce Den otevřených dveří, který se setkal s velkým zájmem.
Ve čtvrtek 7.2. se naši žáci účastnili v Hodoníně okresního kola Olympiády v českém jazyce.
V aule školy se téhož dne konala přednáška Mgr. Z. Krpoun s názvem Facebookování.
Ve dnech11. 2. - 15. února 2013 byly jarní prázdniny. Už v neděli 17. února odjeli žáci kvinty
na lyžařský výcvikový kurz, který trval do 23. února. Sněhové podmínky byly letos výborné,
napadlo hodně sněhu, takže se kurz vydařil.
Dne 21. února se žáci zúčastnili okresního kola Olympiády z anglického jazyka a ve čtvrtek
28. února uspořádal prof. Jongepier pro zájemce přednášku v aule o biodiverzitě.

Ples gymnázia – tanečníci a tanečnice polonézy
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BŘEZEN 2013
V březnu vypisovaly předmětové komise témata pro seminární práce. Dne 6. března se konala
Prezentace KET, PET a FCE Cambridge Exam. V 17.00 uspořádala škola přednášku
s besedou na téma prevence zdraví, zdravý životní styl. Přednášel MUDr. Jaromír Bertlík –
český lékař působící v Kanadě.
V březnu probíhaly olympiády, kterých se naši žáci účastnili – krajská kola olympiád
z německého a ruského jazyka, dějepisu a matematiky v Brně, Zeměpisná olympiáda na ZŠ
v Mistříně, Biologická olympiáda, kat. C na ZŠ ve Veselí nad Moravou, Matematický klokan.
Ve dnech 14.3. – 20.3. 2013 se skupina našich šesti studentů pod vedením prof. Kubálka a
Jamného účastnila setkání studentů ve Španělsku v rámci Projektu Comenius.
Dne 15. 3. byla uzávěrka přihlášek žáků základních škol ke studiu na našem gymnáziu. Dne
27.3.2013 natáčel sbor studentů písničky pro projekt Lidé Země, který je určen dětem
v mateřských školách.
Ve čtvrtek a pátek 28. a 29. března byly velikonoční prázdniny. Do prázdnin odevzdávali maturanti ředitelce školy své žákovské seznamy literárních děl k státní ústní maturitní zkoušce
z českého jazyka a literatury. Byli jmenování místopředsedové a dalších členové maturitních
komisí.
Naše škola se v březnu zapojila do výstavy, kterou pořádalo od 22. března 2013 Masarykovo
muzeum v Hodoníně pod názvem „Studentská halenka ta je tuze tenká…“ Výstava, kterou
připravilo Masarykovo muzeum v Hodoníně společně se Státním okresním archivem Hodonín, přiblížila historii školství v českých zemích od 17. století po polovinu století dvacátého a
blíže se zaměřila na vznik a vývoj škol v Hodoníně. Představila dřívější jednotlivé školy
obecné a měšťanské a postupný vznik středních škol. Zastoupeny zde byly kromě hodonínských škol také dvě historicky významné školy z okolí, a to kyjovské a strážnické gymnázium. Výstava obsahovala fotografie, písemné dokumenty, různé školní pomůcky a rozsáhlý
soubor historických školních obrazů. Výstava trvala do 26. května 2013.

Vernisáž výstavy Studentská halenka ta je tuze tenká…
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Výstava Studentská halenka ta je tuze tenká… - prezentace strážnického gymnázia

45

DUBEN 2013
Dne 1.4. bylo Velikonoční pondělí. V úterý 2.4.se uskutečnil zájezd do Slováckého divadla do
Uherského Hradiště na představení Oleanna.
V průběhu dubna se uskutečnila tři konzultační odpoledne pro zájemce o studium na naší škole, a to 3., 11. a 16. dubna. Naši studenti se zúčastnili dalších olympiád - 5. dubna Krajského
kola Biologické olympiády kat.A v Brně, 10. dubna Biologické olympiády kat. D ve Veselí
nad Moravou, 11. dubna Krajského kola Olympiády v českém jazyce a téhož dne Krajské
přehlídky dětských recitátorů. Dne 10. dubna proběhlo ve škole školní kolo Středoškolské
odborné činnosti (SOČ).
Dne 5.dubna navštívili někteří studenti pod vedení, prof. Vrbové a Žáka výstavu Autosalon
Brno 2013.
Ve dnech 7. – 12 dubna se účastnila skupina studentů pod vedením prof. Bočkové a Janovského pobytu v Polsku v rámci Projektu Comenius. Ve dnech 7. – 12. dubna navštívila naši
školu v rámci výměnného pobytu skupina studentů s profesory z Nizozemí v rámci výměnného pobytu.
Dne 16. dubna se konalo Okresní kolo SOČ ve Veselí nad Moravou. Naše škola byla velmi
úspěšná, a to především zásluhou prof. Hálkové, která organizuje SOČ ve škole. Naši žáci
vypracovali 12 prací v různých kategoriích. Devět prací zvítězilo a postoupilo do krajského
kola, dvě práce se umístily na druhém místě. Dne 17. dubna se konal projektový den pro 2.
ročníky a sextu, který se týkal zdravého životního stylu. Žáci zhlédli film o škodlivosti alkoholu a nikotinu, vyslechli si přednášku paní Margity Slimákové o zdravé životosprávě a následně prováděli v chemii chemické rozbory potravin.
Odpoledne téhož dne se konala čtvrtletní pedagogická rada a následovaly třídní schůzky
s rodiči.
V pátek a pondělí 19. a 22. dubna si naše škola připomněla Den Země úklidem ve škole a
okolí a vědomostními aktivitami pro nižší gymnázium.
V pondělí a úterý 22. a 23. dubna probíhalo první kolo přijímacích zkoušek ke studiu.
Dne 22.dubna se konal zájezd žáků do Mahenova divadla a 25.dubna byla v 16:00 hodina
zahájena vernisáž výstavy GYVA, během níž si účastníci výtvarného kurzu Gymnaziální výtvarné akademie převzali z rukou PhDr. Jaroslava Žáka osvědčení o úspěšném absolvování.
V pátek 26. dubna 2013 se na školním dvoře uskutečnilo poslední zvonění maturitních tříd,
které se tím rozloučily s naší školou a nastoupily k maturitním zkouškám.
Dne 29. dubna 2013 se konala pedagogická rada pro maturitní třídy. Všichni žáci maturitních
ročníků ukončili úspěšně čtvrtý ročník studia a byli připuštěni k maturitní zkoušce.
Dne 30. dubna 2013 se uskutečnil v rámci výuky němčiny jednodenní zájezd do Vídně, studenty doprovázely profesorky Mezuliáníková a Štipčáková. Žáci navštívili secesní budovu
technického muzea, kde si prohlédli spoustu technických exponátů, ale mohli si také například vyzkoušet, jak funguje televizní studio nebo si prohlédnout železniční vagón, ve kterém
cestovala po Evropě Alžběta, zvaná Sissi, choť Františka Josefa I. Následovala prohlídka centra města. Žáci si prohlédli chrám Sv. Štěpána s přilehlým okolím, kapucínskou kryptu, v níž
jsou pohřbeni Habsburkové, náměstí Hoher Markt se zajímavým vídeňským orlojem Ankeruhr, svatební kašnou a římským muzeem a obytný dům Friedensreicha Hunderwassera.
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Ve Vídni

Studenti v Polsku
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V Polsku
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Návštěva z Nizozemí
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Návštěva z Nizozemí
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Projektový den Zdravý životní styl
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Poslední zvonění třídy 4. A
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Poslední zvonění třídy 4. B
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Poslední zvonění třídy oktávy
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KVĚTEN 2013
Ve dnech 2. – 9. května 2013 se konaly didaktické testy a písemné práce v rámci společné
části písemné maturitní zkoušky.
Dne 3. května 2013 se naši studenti účastnili krajského kola Fyzikální olympiády v Uherském
Hradišti, kam je doprovázel profesor Horňák. Ve dnech 9. a 10. května se uskutečnilo pod
vedením prof. Uhrové a Hubačky terénní cvičení pro první ročník v Mikulčicích.
V období svatého týdne od 13. do 17. května se uskutečnily třídní výlety některých tříd.
Dne 15. května 2013 proběhlo v Brně na Gymnáziu Třída Kapitána Jaroše krajské kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti Jihomoravského kraje. Zúčastnili se ho pod vedením profesorky Hálkové také studenti našeho gymnázia. Účastníky byli vítězové okresních kol z celé
jižní Moravy. V našem okrese proběhlo 16. dubna 2013 na Obchodní akademii ve Veselí nad
Moravou. Gymnázium mělo v krajském kole soutěže SOČ opět velmi silné a důstojné zastoupení, neboť její studenti dokázali obhájit postupová místa celkem v 8 kategoriích.
V letošním roce Purkyňovo gymnázium v krajském kole reprezentovali tito studenti: v oboru
chemie to byla Anna Raczová (4. B), která obhajovala práci na téma „Izolace a biologická
aktivita nepeptoinidů z Plecthrantus forsteri Marginatus“ a obsadila 9. místo. V oboru biologie skončily studentky Jana Kadubcová a Tereza Maňáková (obě sexta) s obhajobou práce
„Etologie šimpanzů“ na7. místě. Velmi pěkného 2. místa a současně postupu do Celostátního
kola soutěže dosáhli studenti třídy 4. A Martin Macko a Tomáš Prášek a to obhajobou práce v
oboru geografie„Aplikace poznatků o Sluneční soustavě mezi širokou veřejnost“. Na pěkném
4. místě se umístili Jaromír Novotný a David Šustek (oba septima) s prací „ Venkovní LED
osvětlení s fotovoltaickým panelem“, kterou obhájili v oboru ochrana a tvorba životního prostředí. Úspěšnými účastníky krajského kola se stali i Jakub Tomšej a Jakub Vojtíšek (oba ze
3.A), kteří si 2. místem v kategorii tvorba učebních pomůcek a obhajobou práce „Projekt – bít
či nebít bobry“ zajistili postup do Celostátního kola soutěže.Dalšími účastníky krajského kola
byli Jolana Macháčková (oktáva), které patří 4. místo v oboru teorie kultury za obhajobu práce „Op art“ a Lukáš Lexa (oktáva), který obsadil 5. místo v oboru historie s prací „ Absolventi
strážnického gymnázia v protifašistickém odboji“. V oboru informatika byli úspěšní Pavel
Fojtík a Jaromír Kuchyňka (oba septima), kteří s obhajobou práce „Bezpečné ověření osob
pomocí moderní kryptografie“ obsadili 5. místo. Garantem soutěže na naší škole je profesorka
RNDr. Jana Hálková.
Dne 15. května 2013 se žáci našeho gymnázia zúčastnili pod vedením profesorky Hálkové
krajského kola SOČ v Brně.
Ve dnech 20. – 24. května se konaly ústní maturitní zkoušky. Žáci nematuritních ročníků měli
celý týden ředitelské volno, neboť v pátek po ukončení maturit se konalo pro všechny pedagogy školení pod názvem Škola základ života – Práce nejen třídního učitele.
Ve dnech 27.5. – 31.5. se uskutečnily 2. celoplošné generální zkoušky, jichž se účastnila
kvarta. V úterý 8. května 2013 uspořádal profesor Suchomel botanickou exkurzi do Bílých
Karpat na Lučinu, které se účastnily třídy 3.A, 3.B a septima.
ČERVEN 2013
Ve dnech 2. - 7. června 2013 se konal studijní zájezd do Londýna, kam studenty doprovázely
profesorky Šaňková a Bahulová. Celkem jelo 30 žáků z naší školy a 20 žáků ze Základní
školy Náměšť nad Oslavou. Cesta autobusem byla dlouhá, přes kanál La Manche jeli Eurotunelem. Po příjezdu si studenti prohlédli London Eye (obrovské ruské kolo na břehu Temže) a
pokračovali směrem do centra kolem Westminsteru až po Buckinghamský palác, kde měli
možnost vidět výměnu stráží. Dále procházeli spoustu zajímavých míst, jako byly například
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Čínská čtvrť SOHO, Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus nebo Downing Street, kde sídlí
britský premiér David Cameron. Večer byli rozděleni do hostitelských rodin, které se o ně
čtyři dny staraly. Ráno je rodiny přivezly k seřadišti, odkud studenti pokračovali v poznávání
města. Navštívili London Dungeon, strašidelný dům, který je provázel ulicemi středověkého
Londýna a ukazoval největší zvrhlíky té doby. Poté jeli autobusem na Leeds Castle, nádherný
zámek, ve kterém dříve sídlili významní angličtí panovníci. Cestou zpátky do Londýna se
zastavili v Greenwich, kde se nachází nultý poledník společně s observatoří a nádherným výhledem na Londýn. Ve středu jeli do Oxfordu, kde viděli kampusy univerzitních kolejí a navštívili také Christ Church College, kde se natáčel film Harry Potter. Poslední den završili
prohlídkou Londýnského akvária, Shakespearova Globe Theatre, procházkou po Millennium
Bridge a nákupy na Oxford Street. Nakonec měli nezapomenutelný výhled z Londýnského
oka.
Dne 5. 6. 2013 převzal profesor gymnázia Jan Jongepier s manželkou Ivanou v rezidenci
primátora města Prahy Cenu Josefa Vavrouška, jejímž cílem je vyzdvihnout přínos konkrétních jednotlivců k ochraně přírody. Nominováni byli za přínos v teoretickém a zejména praktickém managementu lučních ekosystémů s vysokou biodiverzitou, za mimořádnou
a dlouhodobou popularizační práci v oblasti ekologické výchovy v oblasti Bílých Karpat a v
rámci celé ČR a za mezinárodní propagaci vědeckých i ochranářských výsledků.
Manžele Jongepierovi patří k nejvýraznějším osobám v oblasti ochrany přírody a krajiny,
fungujícím v regionech ČR (v Bílých Karpatech), které v současnosti máme. Dopad jejich
práce je nadnárodní. Postupy vypracované a praktikované v Bílých Karpatech při ochraně a
managementu orchideových luk a lučních společenstev vůbec jsou uváděny v lekcích ekologie na univerzitách po celé Evropě.
Kromě toho jsou organizátory širší ekologické práce, výzkumu Bílých Karpat (autoři velké a
mimořádné knižní monografie a dalších děl), patří k předním autorům metodologie péče o
chráněná území. Dlouhodobě působí v regionu při výchově mládeže a zájemců o ochranu
přírody a vytváří jakýsi ekologický střed v oblasti Bílých Karpat, kde se potkávají odborníci,
studenti a manažeři chráněných oblastí a rezervací z celého světa.
Především jejich zásluhou patří Bílé Karpaty k odborně nejlépe zpracovaným velkoplošným
chráněným územím u nás. Oba se zásadní měrou podíleli na publikaci Ekologická obnova v
České republice shrnující v české a anglické mutaci výsledky praktické ekologie obnovy u
nás, která byla vydána u příležitosti 8. evropské konference o ekologické obnově pořádané v
roce 2012. Publikace byla velmi pozitivně přijata účastníky z celého světa a udělala České
republice dobrou reklamu. Ivana Jongepierová byla platnou členkou organizačního výboru
zmíněné konference.
Odborná porota Ceny Josefa Vavrouška v letošním ročníku vybírala ze 13 nominovaných
osobností, jejichž profil byl z profesního hlediska velmi rozmanitý. Mezi nominovanými byli
expert na energetiku, ředitel neziskové organizace, vysokoškolský pedagog nebo dětský psycholog. Vítězství si nakonec odnesli botanici a ekologové Ivana a Jan Jongepierovi, kteří svůj
život zasvětili ochraně luční biodiverzity. Cenu udělují Nadace Partnerství a Nadace Charty
77, laureáti byli veřejnosti představeni 6. června na slavnostním večeru konaném u příležitosti
Světového dne životního prostředí. Cenu předala paní Eva Vavroušková společně s panem
Miroslavem Příkopou z Českomoravského cementu, který je generálním partnerem ceny.
Laco Miko, bývalý ministr životního prostředí ve svém projevu uvedl:
„Ivana a Jan za sebou mají obrovský kus práce, jsou dle mého naprosto výjimečnou dvojicí po
všech stránkách – lidské, odborné, ochranářské i osvětové. Jejich dům a jejich srdce jsou neustále otevřena pro každého, kdo chce přírodu chránit, být jí užitečný, či jí zkoumat. Strávit
podvečer v jejich přítomnosti a diskutovat o ekologii, ochraně přírody a jejím managementu
je osvěžující a inspirující zkušenost, kterou si účastník doplní někdy chybějící energii a rád
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znovu zopakuje. Navštívit Bílé Karpaty v jejich doprovodu je a zůstane zážitkem a dnešní
stav zdejších unikátních orchidejových luk je jejich skvělou vizitkou. Jsem si jist, že Josef
Vavroušek by s rozhodnutím komise souhlasil a že letošní cena, která nese jeho jméno, bude
v těch nejlepších rukou.“
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Ve dnech 3. – 7. června 2013 proběhlo na strážnickém gymnáziu ústřední kolo 42. ročníku
Dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jej 32 soutěžících z celé republiky. Největší zastoupení
soutěžících v ústředním kole měly letos kraje Zlínský, Jihomoravský, Pardubický a Jihočeský.
Letošní ročník dějepisné olympiády 2012 - 2013 měl téma Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. Kromě testu se hodnotila též předložená písemná práce a její prezentace před
odbornou komisí. Naši školu na soutěži reprezentoval Tomáš Macalík z kvarty.
V pondělí 10. června 2013 odjely třídy 2.A, 2.B a sexta do malé obce Hostětín nedaleko od
Bojkovic, kde se žáci i dozorující učitelé seznámili s řadou ekologických projektů. Jednalo se
o druhý projektový den na téma Zdravý životní styl a životní prostředí v regionu. V Hostětíně
se seznámili s pasivním domem, moštárnou, obecní výtopnou na dřevní štěpku, kořenovou
čistírnou odpadních vod, přírodním sadem a sušírnou ovoce. Ke každému objektu poskytl
pracovník Centra Veronica výklad. U čističky dostala družstva žáků za úkol z obrázků a popisků sestavit koloběh vody. Po prohlídce zájemci poobědvali biologický bulgur na způsob
rizota.
Dne 11. 6. 2013 se účastnily třídy septima, 3.A a 3.B exkurze do Moravské zemské knihovny
v Brně.
Dne 13. 6. 2013 se několik studentů našeho gymnázia zúčastnilo slavnostního vyhlášení vítězů 3. ročníku výtvarné soutěže "Čarovné barvy země". Studenti sexty - Tereza Zezulová, Tereza Maňáková, Jiří Štábl obsadili 1. a 2. místo, studentky kvarty - Kristýna Jugasová, Vendula Letovská, Karin Sečkařová, obsadily 3. místo ve IV. kategorii s názvem "Obrazy z dějin"
(Magnae Moraveae). Oba kolektivy studentů pracují na gymnáziu v předmětu Estetická výchova pod vedením PhDr. Jaroslava Žáka. Úspěch si vydobyli v konkurenci více než 140
účastníků ze 14 škol.
Ve dnech 14. – 16. června 2013 obhajovali studenti z celé republiky své práce SOČ před odbornými porotami v Brně na Celostátní přehlídce. Do celostátního kola 35. ročníku soutěže
Středoškolské odborné činnosti, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství České republiky a
organizuje Národní institut dětí a mládeže, se probojovalo letos 300 studentů. Tito středoškoláci představují velmi nadanou a perspektivní skupinu mladých lidí, kteří jednou budou přínosem pro každou univerzitu. Letošní přehlídku vítězných prací vzorně připravilo Jihomoravské
centrum pro mezinárodní mobilitu s významnou podporou Jihomoravského kraje.
Slavnostní zahájení proběhlo v areálu brněnského výstaviště v pátek. V sobotu pak probíhaly
obhajoby v prostorách Ekonomicko - správní fakulty MU a náročný den byl zakončen kulturní akcí v parku SVČ Lužánky. Jubilejní 35. ročník SOČ nabídl v rámci doprovodného programu možnost jak finalistům, tak ostatním talentovaným středoškolákům, nahlídnout do zákulisí výzkumných a vzdělávacích institucí. V neděli pak byla Celostátní přehlídka ukončena
slavnostním vyhlášením vítězů na brněnském výstavišti.
Naši školu v letošním školním roce reprezentovali studenti Jakub Tomšej a Jakub Vojtíšek
(oba třída 3. A). Prezentovali a obhajovali zde svoji práci - projekt „Bít či nebít bobry“, kterou
zařadili do oboru 12 - Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie. Oba studenti nejsou
v soutěži SOČ nováčky, neboť loni v celostátním kole zvítězili. V letošním ročníku obsadili
ve své kategorii velmi hezké 4. místo, a tím úspěšně reprezentovali naši školu.
Dalšími žáky našeho gymnázia, kteří postoupili přes okresní a krajská kola až do Celostátní
přehlídky SOČ byli letošní maturanti – žáci třídy 4. A Tomáš Prášek a Martin Macko, kteří na
přehlídce přestavili svoji práci s názvem „Aplikace poznatků o sluneční soustavě mezi širokou veřejnost“. Práce byla zařazena v oboru 5 - Geografie a geologie. Studenti v konkurenci
ostatních účastníků obsadili ve své kategorii 6. místo. Účast na Celostátní přehlídce byla pro
tyto studenty významným úspěchem. Vedle diskuse s odbornou porotou měli studenti příležitost seznámit se s prací svých kolegů a být přímými účastníky odborné diskuse ke své práci a
získat tak impulsy pro svou další odbornou činnost
Do 18. června 2013 se zapisovaly známky za druhé pololetí a 19. června se odevzdávaly je-
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jich přehledy ředitelce školy.
Ve čtvrtek 20. června se konala pololetní pedagogická rada.
Ve dnech 20. a 21. června se některé třídy účastnily brigády v zámeckém parku, v pátek 21.
června proběhlo Ekolečko pro kvartu. Ve dnech 24. a 26. června se žáci účastnili specializované výuky dle vlastního výběru z nabízených seminářů. V úterý se konal Kulturní den. Dopolední představení bylo určeno pro naše studenty, večer se konalo pro veřejnost.
Dne 27. června se konala burza učebnic, úklid tříd a šaten. Školní rok byl ukončen v pátek 28.
června 2013 vydáním vysvědčení.

Vyhlášení vítězů soutěže Čarovné barvy země. Dole soutěžící z kvarty
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Soutěžící ze sexty
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Sexta v Hostětíně
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Hostětín – ekologický dům a prohlídka ekologického osvětlení v obci
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Hostětín – kořenová čistírna odpadních vod. Práce na popisu koloběhu vody
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Hostětín – sušárna ovoce, beseda v přírodním sadu
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Naši studenti v Anglii
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Kulturní den – úvodní slovo ředitelky školy a taneční vystoupení studentů
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Lukáš Gronský ze sexty a školní cimbálová muzika
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Studenti gymnázia ve školním roce 2012/2013
Osmileté gymnázium

Třída prima: Třídní prof. Mgr. Hegrová Barbora
Blažek Jošua Křišťan * Blažek Martin * Brablec Martin * Grombířová Pavla * Chudíček
Lukáš * Jamná Nika * Koláriková Marie * Kománek Jan * Kuchařová Karolína * Kuchařová
Natálie * Kurucová Júlia * Lapčíková Timea * Macalík Adam * Mirošová Kristýna * Nádeníček Jaroslav * Novák David * Oselková Markéta * Petruchová Anna * Pivoňka Daniel Karel * Pokorná Štěpánka * Skalková Daniela * Sochor Kryštof * Šebestová Anna * Šebestová
Vendula * Šmídová Natálie * Tomčalová Anna * Vávra Patrik * Ventrčová Nikol * Vrhelová
Štěpánka
Třída sekunda: Třídní prof. Mgr. Jana Šaňková
Berčíková Amálie * Bezděková Anna * Dubravec Martin * Dudík Tomáš * Evjáková Barbora
* Evjáková Vendula * Hřivnová Alžběta * Chudíček Ondřej * Ilášová Petra * Jugasová Viktorie * Kadubcová Marie * Kajzarová Simona * Kobidová Alena * Karyčanský David * Kostelanský Michal * Kropíková Zuzana * Lidáková Veronika * Nedomová Adéla * Obrtlíková
Miroslava * Opravilová Sarah * Rosíková Rozálie Františka * Salčáková Simona * Sojková
Alena * Suranová Ivona * Šebesta Tomáš * Šuráň Jakub * Vajčnerová Natálie
Třída tercie: Třídní prof. Mgr. František Horňák
Dvořáková Natálie * Hýlová Monika * Janušková Klára * Janušková Nela * Jochman Stanislav * Kadlecz Dominik * Malárová Adéla * Míka Tomáš * Mlýnková Tamara * Petříková
Karolína * Podolan Dominik * Pres Vojtěch * Rektoříková Terezie * Rýpal Matěj * Sochor
Antonín * Sochor Ondřej * Sup Bronislav * Svitálková Tereza * Šebestová Barbora * Šimšová Klára * Štědronský Vít * Těthal Ondřej * Toman Martin * Vojtíšková Tereza * Vozábalová Anna * Vymazalová Kateřina
Třída kvarta: Třídní prof. Ing. Oldřich Vyoral
Bačíková Monika * Čagánek Michal * Dudíková Lucie * Falešníková Renáta * Falešníková Veronika * Gajdoštíková Aneta * Hofírková Adéla * Hořáková Barbora * Hubáček
Jan * Jugasová Kristýna * Kazdová Johana * Kostelanský Lukáš * Kozumplíková Laura
* Letovská Vendula * Macalík Tomáš * Podkalská Veronika * Pokorný Vladimír * Průžek Richard * Režňáková Kristýna * Říhová Tereza * Sečkařová Karin * Skalka Jan *
Šimečková Jana * Špírková Anastázie * Šťastný Josef * Tomčalová Marie * Zábelka
Nikolas * Žák Adam
Třída kvinta: Třídní prof. Mgr. Petra Vrbová
Bartošová Zdeňka * Blažíčková Ivana * Blažková Romana * Dřínková Dagmar * Flašar
Petr * Hálka Miroslav * Hrdoušková Barbora * Káčerková Romana * Kasák Patrik *
Konečný Martin * Kropíková Tereza * Kuthan Jan * Macháček Petr * Macháň Lukáš *
Mičková Barbora * Němcová Anna * Ondra Benjamin Samuel * Opletalová Nicole *
Prášková Jana * Roubalová Johana * Slezák Jiří * Studénková Jana * Svrčina Dominik
* Šara Kryštof * Šebestová Petra * Trnová Jana * Trýsková Alžběta * Uřičářová Daniela * Vašíček Vilém
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Třída sexta: Třídní prof. Mgr. Ludmila Mrkvová
Bedravová Anna * Buchtelová Martina * Gronský Lukáš * Hlaváčová Eliška * Ivan
Martin * Jagošová Kristýna * Juříková Jana * Kadubcová Jana * Kozumplík Filip *
Maňáková Aneta * Maňáková Tereza * Míková Jana * Můčková Andrea * Odrazilová
Eva * Petruchová Lucie * Salčák František * Slovák Daniel * Šebesta David * Ševčíková Barbora * Ševčíková Marie * Šimoník Adam * Šmahajová Adéla * Štábl Jiří *
Štipský Pavel * Vajčnerová Magdalena * Vaverka Tomáš * Zezulová Tereza
Třída septima: Třídní prof. Mgr. Lenka Karasová
Bábík Tomáš * Bačík Zdeněk * Blažková Jordana * Červenka Filip * Dajčová Sandra *
Doležalová Jana * Fojtík Pavel * Gerstberger Martin * Horan Julija * Jongepierová Katrin
* Kolacia Kryštof * Kubálková Tamara * Kuchyňka Jaromír * Machálek Jan * Novotný
Jaromír * Podrazil Vítězslav * Semrádová Kateřina * Solaříková Martina * Stanislav
Filip * Sup Jiří * Šefránek Zdeněk * Štos Radek * Šustek David * Tesařová Jolana *
Tyllich Marek * Vašíčková Alžběta * Zajko Michal * Zmeškalová Markéta
Třída oktáva: Třídní prof. Mgr. Vlastimil Prachař
Adamec Petr * Berčíková Jana * Dvorská Jana * Ebringer Erik * Fajkus Karel * Hálka
Lubomír * Holubík Lukáš * Jagoš Pavel * Josefík Martin * Kotková Petra * Kuníková
Magdaléna * Leskovská Andrea * Lexa Lukáš * Ljasovská Simona * Lžičařová Anna *
Macháčková Jolana * Potěšilová Petra * Řimáková Denisa * Sochor Jiří * Šimek Radim
* Tatarková Lenka * Tomeček Petr * Tomeček Petr ml. * Velčovský Karel * Vojáčková
Adéla * Zlámalová Karolína

Čtyřleté gymnázium

Třída 1.A: Třídní prof. Mgr. Jiří Hubačka
Balada Tomáš * Blašková Kristýna * Blažková Jana * Boráňová Adéla * Dufková Simona *
Farkašová Hana * Foltýnová Ludmila * Hrabčíková Barbora * Chromková Sára * Jagošová
Petra * Janásová Michaela * Kostelanská Tereza * Kozohorská Denisa * Kožuchová Adriana
* Líčeník Adam * Marková Adéla * Martinková Šárka * Mikesková Tereza * Miklíková Simona * Mikošková Lucie – Novák Daniel * Novák Petr * Pomykalová Marie * Prášková Anna * Říha Mikuláš * Stanislav Silvestr * Šutovská Martina * Tomečková Kristýna * Zábojník
Tomáš * Zalubilová Radka * Zemanová Anežka * Zostalová Kateřina * Zubalík Petr
Třída 2.A: Třídní prof. Mgr. Jaroslava Gazárková
Alexová Adéla * Balgová Vendula * Hlahůlková Šárka * Chalupa Erik * Jakoubek Michal *
Kohút Jiří * Kučeráková Kristýna * Kuchyňková Kateřina * Machynková Pavla * Němečková Darina * Pavlík Tadeáš * Pešková Jitka * Přikrylová Barbora * Psík Michal * Řičica Dominik * Řičica Tomáš * Říhová Kristýna * Smaženková Andrea * Smiešková Jana * Svobodová Michaela * Syrová Veronika * Štipčáková Andrea * Tomečková Klára * Tomšej Radek
* Zajíčková Kateřina * Zámečníková Barbora * Zelinka Tomáš
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Třída 2.B: Mgr. Lenka Macháčková
Andrýsek Martin * Armstarková Markéta * Beláčková Hana * Bellayová Magdalena * Bartošíková Vendula * Čechová Ludmila * Dudová Lucie * Esterková Kateřina * Hanus Patrik *
Hazuzová Judita * Horká Andrea * Hostýnek Ondřej * Hřebačková Markéta * Chromeček
Radim * Jagošová Sára * Jakubíček Radim * Kuník Tomáš Daniel * Kývalová Michaela *
Mrkvová Kristýna * Nemčeková Lucie * Nováková Zuzana * Opavská Ilona * Pavlicová Klára * Pavlicová Lucie * Pernikářová Lenka * Pešková Klára * Piškulová Zuzana * Polák Lukáš
* Sochorová Kristýna * Svoboda Ondřej * Šopfová Kristýna * Veverka Adam
Třída 3.A: Třídní prof. Mgr. Eva Kalužová
Bittnerová Ludmila * Břečka Marek * Doušová Jana * Foltýn Jiří * Helísková Eva * Hořáková Hana * Hudečková Michaela * Josefíková Marie * Klaban Jakub * Konečný Jakub * Konečný Jan * Kozinová Eva * Kratochvílová Jana * Kučera Radek * Kudielková Sabina *
Kunický Ondřej * Mikesková Miroslava * Petrucha Jan * Prášková Tereza * Salčáková Beáta
* Svoboda Ondřej * Svobodová Marie * Šimša Jan * Tomšej Jakub * Urbanová Žaneta *
Vitovská Klára * Vojtíšek Jakub * Hlahůlek Martin
Třída 3.B: Třídní prof. Mgr. Renata Bočková
Běťák Martin * Běťáková Tereza * Buček Petr * Fojtíková Monika * Hadačová Irena * Hájková Jitka * Horňáček David * Janásová Vendula * Jančaříková Žaneta * Koryčanská Veronika * Kristoň Zbyněk * Křápková Aneta * Kyselá Kristýna * Machálková Zuzana * Motyčková Kristýna * Novák Michal * Popovská Erika * Procházková Michaela * Říhová Kamila *
Studénková Anna * Surá Hana * Svitáková Karla * Šašinka Václav * Ševčíková Barbora *
Štefánková Dominika * Šutovská Lucie * Trýsková Andrea * Vymazalů Viki
Třída 4.A : Třídní prof. RNDr. Jana Hálková
Bláhová Klára * Borek Jakub * Hanáková Lucie * Hráčková Kristýna * Hrubý Jan *
Ježková Karolína * Kotásková Barbora * Kristoň Martin * Macek Jan * Macko Martin
* Mai Duc Dung * Mikulcová Klára * Múčková Marie * Pavlíková Martina * Prášek
Tomáš * Salajková Adéla * Stanislav Jiří * Stanislavová Marie * Staňková Jitka * Stojaspalová Barbora * Sukupová Kateřina * Sup Libor * Šimková Alžběta * Štípská Hana
* Tomečková Jana * Tomečková Kateřina * Tomšejová Marie * Varsamisová Petra *
Zelinková Lucie * Zelinková Monika * Zeman Adam * Zemanová Adéla
Třída 4.B : Třídní prof. Mgr. Ludvík Suchomel
Brákora Šimon * Březina Ondřej * Bunžová Aneta * Čajková Kristýna * Ďugová
Magdaléna * Fojtíková Lucia * Gazárková Tereza * Hagen Lubor *
Kolářová Petra
* Komínková Lucie * Koryčanská Martina * Koryčanská Veronika * Malčík Michal *
Mikulová Klára * Nejezchlebová Vanda * Němečková Monika * Novotná Monika *
Pavlicová Marie * Pomykalová Pavla * Ráczová Anna * Sedlářová Michaela * Skřivánková Kristýna * Strachotová Kateřina * Škodáková Miroslava * Urbančíková Aneta
* Valkovičová Eliška * Vaštíková Zdena * Vávrová Zuzana * Zemánková Nikola *
Zemánková Silvie
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Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013
Aprobace:
PhDr. Večeřová Jaroslava
PhDr. Bahulová Alexandra
PhDr. Bartoš Walter
Mgr. Bočková Renata
Mgr. Ebringer Jan
Mgr. Gazárková Jaroslava
RNDr. Hálková Jana
Mgr. Hegrová Barbora
Mgr. Horňák František
Mgr. Hubačka Jiří
Mgr. Jagoš Dušan
Mgr. Jamný Michal, Ph.D.
Mgr. Janovský Miroslav
Ing. Jongepier Jan Willem
Mgr. Jozífková Zuzana
Mgr. Kalužová Eva
Mgr. Karasová Lenka
Mgr. Kotenová Veronika
Mgr. Kubálek Jiří
Mgr. Macháčková Lenka
Mgr. Maňáková Hedvika
Ing. Matyáš Jiří
Mgr. Mezuliáníková Ludmila
Mgr. Minaříková Eva
Mgr. Mrkvová Ludmila
Mgr. Prachař Vlastimil
Mgr. Šálková Blanka, MBA.
Mgr. Vařechová Radka
Ing. Sadovská Blanka
Mgr. Suchomel Ludvík
Mgr. Šaňková Jana
Mgr. Šimlík Petr
PhDr. Štipčáková Marcela
RNDr. Tomeš Josef
Mgr. Trumpeš Vít
Mgr. Uhrová Iva
Mgr. Vrbová Petra
Ing. Vyoral Oldřich
Mgr. Vyoralová Jana
PhDr. Žák Jaroslav, BcA
Mgr. Žáková Pavla

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky
poslanec Parlamentu ČR

výchovný poradce
vedoucí Ekoškoly
mateřská dovolená
mateřská dovolená

mateřská dovolená
mateřská dovolená
mateřská dovolená

správce počítačové sítě

metodik prevence
mateřská dovolená

Externí učitel:
P. ThLic. Mgr. Karpiňsky Lukáš – náboženství
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D, Č
R, A
D, ZSV, R
A
Tv, Z
Bi, Ch
Bi, Ch
Č, Lat
Fy, M
D, Z
Bi,Tv
N, ZSV
Č, A. On
A
Bi, Ch
N, R
M, IVT, Prg
N, D
Fy, A
Fy, M
M, Ch
A
N, R
Č, A, Hv
Č, D
M, Ch
A, N
Č, A
IVT, Fy
Bi, Tv
A, Č
Č, ZSV
N, R
M, Z, IVT
Hv
Ch, Bi
M, Fy
IVT, Fy
Č, R
Vv, D
A, Č

Na škole
od roku:
1989
2011
1995
2006
1998
1991
2008
2004
2010
2007
2002
2004
2006
2001
2003
1989
1994
2003
2003
2000
1976
2012
1980
1974
1996
1995
1999
2007
2000
1989
1983
2006
2006
1996
2012
2010
2006
2010
1972
2001
2009

Uvolněn na výkon funkce:
PhDr. Walter Bartoš - poslanec Parlamentu ČR
Na mateřské dovolené:
Mgr. Zuzana Jozífková - od 2008
Mgr. Radka Vařechová – od 2011
Mgr. Pavla Žáková – od 2011
Ing. Blanka Sadovská – od 2010
Mgr. Blanka Šálková, MBA - od 2012
Mgr. Veronika Kotenová – od 2012
Na počátku školního roku přišli:
Mgr. Vít Trumpeš – nastoupil místo Mgr. Kateřiny Mičkové
Ing. Blanka Sadovská – na částečný úvazek, dále na mateřské dovolené
Na konci roku odešli:
Ing. Jiří Matyáš

Provozní zaměstnanci školy ve školním roce 2012 / 2013
Na škole od roku:
1991
2000
2006
1991

Gajošová Ludmila
Mrkvová Miriam
Jančová Irena
Vajčner František

hospodářka
knihovnice, sekretářka
mzdová účetní
školník

Martinková Věra
Sečkářová Miroslava
Dudíková Jana
Lípová Petra
Sochorová Jana

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka

1999
1995
2005
2010
2009

Pirklová Marie
Stanislavová Naděžda
Vojtková Emílie
Tomečková Antonie
Blažková Božena

uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka, kuchařka

1994
2008
1995
2007
2011
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Fotografie tříd

Prima

Sekunda
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Tercie

Kvarta
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Kvinta

Sexta
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Septima

1. ročník
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2. A

2. B
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3.A

3. B

81

4. A

4. B
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Profesorský sbor

Aula školy

83

