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SRPEN 2014
Před nástupem na přípravný týden se uskutečnil zájezd pro zaměstnance školy do Českého
Švýcarska. Přípravný týden nového školního roku začal v pondělí 25.8.2014. Konala se
pedagogická rada a celý týden probíhaly odložené klasifikace a opravné zkoušky. Všichni
zaměstnanci školy byli proškoleni paní Mgr. Libuší Černou v oblasti BOZP a PO a prof.
Karasová provedla školení třídních učitelů v programu Bakaláři na počítačích. Konaly se
schůzky předmětových komisí a připravoval nový školní rok.
Zájezd do Českého Švýcarska
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ZÁŘÍ 2014
Nový školní rok začal v pondělí 1.9.2014. Školu navštěvuje 380 žáků, což je o 25 žáků méně
než v loňském roce, kdy jich bylo 405. Do 1. ročníku nastoupili 34 žáci a do primy 28. Ve
škole je zaměstnáno 36 učitelů, z toho čtyři učitelky jsou na mateřské dovolené. Nově
nastoupila Mgr. Barbora Chytilová, která bude vyučovat výtvarnou výchovu.
Školní rok zahájili žáci ve svých třídách s třídními učiteli. Žáci primy a 1. ročníku měli
slavnostní zahájení v aule školy. Téhož dne se konaly opravné maturitní zkoušky dvou žáků
loňské oktávy, oba zkoušku úspěšně vykonali. Radek Štos odmaturoval z dějepisu na
výbornou, Martina Solaříková z biologie dostala známku dobrý.
Ve dnech 4. a 5. 9.2014 se konal na Vápenkách preventivní kurz pro kvintu, kterého se
účastnila třídní profesorka Marcela Štipčáková a prof. Barbora Chytilová. Ve dnech 8. – 9.9.
se konal na stejném místě adaptační kurz pro 1. ročník za doprovodu prof. Kalužové a prof.
Karasové. Prima se účastnila adaptačního kurzu ve dnech 11. a 12.9.2014 za doprovodu prof.
Hálkové a prof. Jozífkové.
Ve dnech 10. - 12.9.2014 byly maturitní ročníky na exkurzi v Praze. Třída oktáva využila
nabídky absolventa naší školy z roku 2013 Petra Adamce, který studuje v Praze práva a
pracuje jako asistent poslance v parlamentu, a velmi důkladně si prohlédla prostory
Parlamentu ČR. Pedagogický dozor tvořili ve třídě 4.A prof. Gazárková a prof. Prachař, 4. B
doprovázeli prof. Macháčková a prof. Šimlík a oktávu prof. Mrkvová a prof. Šaňková. Třídy
4.A a oktáva byly ubytované na vysokoškolských kolejích VŠE Jarov, třída 4.B byla
ubytovaná v hostelu Klamovka.
V úterý 16.9. se konala exkurze sekundy do Technického muzea v Brně, žáky doprovázeli
prof. Vrbová a prof. Prachař. Dne 16.9. se předkládaly zástupkyni školy ke kontrole osobní
složky žáků. Ve středu 17.9. uspořádala bývala profesorka naší školy Iva Uhrová přednášku o
Indonésii, kterou v létě navštívila v rámci dobrovolnictví. Odpoledne téhož dne se konala
informační a třídní schůzka pro rodiče žáků prvních ročníků.
Ve čtvrtek 25.9. se zúčastnili žáci primy a dívky 1. ročníku a kvinty přednášky „Prevence a
zdravý životní styl v dospívání“, kterou vedla paní Šindelářová.
Téhož dne odpoledne proběhlo v aule gymnázia slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku
soutěže „Úspěch se musí odpracovat“ ze školního roku 2013/2014, kterého se zúčastnili
ocenění žáci, jejich rodiče, učitelé a pozvaní hosté, např. starostka města Strážnice Mgr.
Renata Smutná, radní města a profesor našeho gymnázia PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA,
PhDr. Karel Klusák – majitel cestovní kanceláře INTACT, za školskou radu Ing. Jaromír
Kuchyňka a Ing. Roman Blažek.
Projekt založil Ing. Leoš Novotný před pěti lety na gymnáziu v Uherském Hradišti a
v loňském roce ho přenesl na naše gymnázium. Projekt zafinancoval na dobu pěti let částkou
450 000,- Kč. Žáci byli rozděleni do pěti kategorií podle věku a hodnoceni podle předem
daných pravidel. V každé kategorii byli oceněni tři první účastnící a podobně byli ohodnoceni
i učitelé. Finanční odměna byla za 1. místo 35 000,- Kč, za 2. místo 25 000,- Kč a za 3. místo
15 000,- Kč. Peníze, které výherci získali, však musí investovat do dalšího vzdělávání. Pokud
by se rozhodli pro studijní pobyt v Anglii, dostanou příspěvek 5 000,- Kč od cestovní
kanceláře PhDr. Karla Klusáka.
Do 26.9.2014 se odevzdávaly tematické a časové plány učiva. Pátek 26. září byl Evropským
dnem jazyků. Státní svátek Den české státnosti připadl na neděli 28. září 2014.
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Kvinta na preventivním kurzu na Vápenkách
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1. ročník na adaptačním kurzu na Vápenkách
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Ve dnech 6. – 20. 9. 2014 se konalo 51. mistrovství světa ve střelbě na skeet ve španělské
Granadě. Účastnila se ho i naše studentka ze 4.A Jitka Pešková. Byla úspěšná, spolu s Radkou
Mančíkovou a Barborou Šumovou vybojovala týmové stříbro v juniorské skupině a
zaznamenala tak po MS Evropy další týmový úspěch.
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Oktáva s třídní prof. Mrkvovou na exkurzi v Praze.
Dole v jednacím sále Poslanecké sněmovny ČR
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Třída 4.B s třídní profesorkou Macháčkovou v Praze

Třída 4.A s třídní profesorkou Gazárkovou v Praze
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Bývalá profesorka Iva Uhrová v Indonésii, o které vyprávěla v září studentům při besedě.
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Ve čtvrtek 18. 9. 2014, proběhla ve škole sbírka pro syrské děti. Podařilo se shromáždit dva
pytle a tři velké krabice zboží. Syrské děti tak od žáků naší školy dostanou dvanáct aktovek či
batohů, více než stovku sešitů, dvacet pouzder a stovky tužek, propisek, fixek a pastelek. Díky
Denise Kozohorské ze 3.A darovalo krabici nových školních potřeb i veselské papírnictví
Chludil. Ve středu 24. září odletěly všechny tyto věci z Prahy letadlem do Libanonu.

Ve čtvrtek 25.9.2014 odpoledne proběhlo v aule gymnázia slavnostní vyhlášení výsledků 1.
ročníku soutěže „Úspěch se musí odpracovat“, kterého se zúčastnili ocenění žáci, jejich rodiče
a pozvaní hosté.
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Ocenění loňští oktaváni Filip Stanislav a Pavel Fojtík
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„ÚSPĚCH SE MUSÍ ODPRACOVAT“ – VÝSLEDKY šk. roku 2013/2014
NIŽŠÍ GYMNÁZIUM:
1. Jakub Šuráň
2. Rozálie Františka Rosíková
3. Michal Kuchařík

(tercie)
(tercie)
(prima)

126 b.
117 b.
107 b.

1. A + kvinta:
1. Vladimír Pokorný
2. Anna Grombířová
3. Vendula Letovská

(kvinta)
(1. A)
(kvinta)

142 b.
132 b.
124 b.

2. A + sexta:
1. Jana Studénková
2. Kristýna Tomečková
3. Petra Jagošová

(sexta)
(2. A)
(2. A)

115 b.
91 b.
87 b.

3. A + 3. B + septima
1. Jitka Pešková
2. Jiří Štábl
3. Vendula Balgová

(3. A)
(septima)
(3. A)

110 b.
99 b.
78 b.

4. A + 4. B + oktáva
1. Jaromír Kuchyňka
2. Pavel Fojtík

(oktáva)
(oktáva)

122 b.
92 b.

3. Filip Stanislav

(oktáva)

84 b.

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM:

UČITELÉ:
1. Ing. Jan Willem Jongepier
2. Mgr. Jiří Kubálek
3. Mgr. Iva Uhrová
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V pátek 26. 9. 2014 navštívil gymnázium náš bývalý absolvent Jan Florián Ass.Prof., který
v současnosti působí v USA, na Loyola University Chicago jako profesor chemie. V aule
před studenty 3. ročníku a septimy přednesl velmi zajímavě připravenou přednášku o školství
v USA a zároveň našim studentům odkryl možnosti, jak postupovat při výběru dalšího studia
nejen v USA. Povyprávěl také zajímavé informace z jeho působení v USA.
Jan Florián studoval na strážnickém gymnáziu v letech 1979 – 1983. Jeho třídní profesorkou
byla Jana Kozlová. V roce 1983 maturoval. Po maturitě byl přijat na Matematicko-fyzikální
fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Po jejím absolvování působil krátce jako vědecký
pracovník v oddělení fyziky biomolekul Fyzikálního ústavu UK. V roce 1995 odešel do USA
na University of Southern California a později na Loyola University v Chicagu, kde zastává
místo docenta (associate professor) na katedře chemie a biochemie. Kromě vedení přednášek
z obecné a fyzikální chemie, kterými prošlo přibližně tisíc studentů, má Dr. Florián vlastní
výzkumný program zaměřený na počítačové modelování struktury a enzymatické aktivity
DNA a proteinů, v jehož rámci publikoval několik desítek vědeckých článků s vysokou
citovaností (jeho Hirschův index je 35).
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ŘÍJEN
Ve středu 1.10.2014 proběhl ve Strážnici osmý ročník soutěže „Ekolympiáda“. Jedná se o
celodenní soutěž s ekologickou tematikou pro žáky 2. stupně z okolních škol, kterou
každoročně organizuje strážnické Purkyňovo gymnázium, nositel titulu Ekoškola.
Prvním úkolem byl znalostní test. Žáci dostali celé dvě stránky otázek nejen z biologie, ale
také o vodě, ovzduší, odpadech, energii, dopravě atd. Zatímco v minulých letech soutěžící
další část soutěže řešili v zámeckém parku, kde se nacházela stanoviště se spíše praktickými
úkoly, byla letos stanoviště kvůli dešti rozmístěna po školní budově. Po absolvování všech
šesti stanovišť měla družstva dvě hodiny na to, aby dokázala, že umí své ekologické znalosti
kombinovat s tvořivostí i selským rozumem. Úkolem tohoto takzvaného projektu bylo sestavit
návrh webových stránek pomyslné ekologické školy. Na výkrese o velikosti A3 měli
rozplánovat webové stránky tak, aby byly atraktivní, obsahovaly různé ekologické
vymoženosti školy a vypadaly i realisticky.
Znalosti následně vyhodnotila porota. Zvítězila Církevní základní škola ve Veselí nad
Moravou s 151 body. Na druhém místě se 141 body skončila Základní škola Hutník z Veselí
nad Moravou, třetí byla ZŠ Vnorovy se 138 body. Díky spolupráci se Vzdělávacím a
informačním střediskem Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou tyto školy dostaly do své
knihovny nejen přírodovědné publikace, ale i dvě DVD. Hodnotný balíček si ale odnesli i
ostatní soutěžící a každý žák dostal na cestu navíc i müsli tyčinku.
Ve čtvrtek 2.10.2014 se konala akce River Action Day za účasti sexty a 2.A. pod vedením
profesorů Kubálka a Jongepiera žáci uklízeli koryto potoka Radějovka a navštívili čistírnu
odpadních vod ve Strážnici.
Ve dnech 5.-11.10.2014 se skupina studentů pod vedením prof. Kubálka a Jamného zúčastnila
výměnného pobytu ve Srbsku.
Dne 8. a 9.10. se konal v Hodoníně XVIII. veletrh vzdělávání okresu Hodonín, zastoupení
naší školy organizovaly profesorky Bahulová, Karasová a Hálková.
Ve dnech 8.10.-14.10. se konala Logická olympiáda – kategorie B (2.st. ZŠ), kterou
organizovala profesorka Macháčková. V úterý 14.10. 2014 se konalo Bio terénní cvičení 2.A
pod vedením profesorů Jongepiera a Jozífkové v rámci projektu Podpora přírodovědného
vzdělávání SŠ badatelská aktivita. Žáci pátrali po bobrech, aby zkoumali jejich život.
Ve středu 15.10.2014 se naše škola zapojila tradičně do celonárodní dobročinné veřejné
sbírka Bílá pastelka. Ve středu 15.10.2014 a úterý 21.10.2014 se konala Logická olympiáda –
kategorie C (SŠ), kterou organizovala profesorka Macháčková, v pondělí 20.10.2014 se
konalo školní kolo soutěže Bible a my pod vedením profesorky Mrkvové.
V pátek 24.10.2014 se konalo po škole zvaní oktávy na stužkovací večírek, který se bude
konat 21.11.2014 ve Vnorovech.
Ve čtvrtek 30.10.2014 se v Hodoníně uskutečnil oblastní turnaj v pIšQworkách, jako jeden z
prvních v tomto roce. Náš tým ve složení Adam Šimoník, Anna Šašinková, Tomáš Vaverka,
Pavel Štipský a Petr Svoboda vybojoval 2. místo.
V pátek 31.10.2014 zvala na svůj stužkovací večírek do Vnorov 5.12.2014 třída 4.A.
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Náš tým pIšQworek
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Ekolympiáda
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Ekolympiáda
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Ve čtvrtek 2.10.2014 proběhla v mnoha evropských zemích akce s názvem „River Action
Day“ s podtitulem „Together for rivers“. Jednou z evropských škol, které se akce zúčastnily,
bylo i Purkyňovo gymnázium. Žáci druhého ročníku se zapojili do akčního plánu
poznávacími i pracovními aktivitami. Od ranních hodin procházeli koryto řeky Radějovka na
území strážnického katastru a snažili se je vyčistit od neblahých důsledků činnosti poněkud
podivných spoluobčanů. I když je říčka relativně často uklízena i v rámci jiných projektů,
ukázalo se, že jde o velmi obtížný úkol pro tak malý počet dobrovolníků. Za dopoledne již
byly naplněny veškeré připravené pytle, a to zejména plastovými odpadky nasbíranými
v horní části toku. Poté byl odpad díky vstřícnosti pracovníků Technických služeb města
Strážnice odvezen na skládku. Studenti získali příjemný pocit z dobře vykonané práce, který
byl vykoupen značně promočeným a zašpiněným oblečením.
V další části projektového dne pak žáci navštívili čistírnu odpadních vod ve Strážnici. Zde se
studenti díky vstřícnosti společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín seznámili s detaily
fungování celého komplexu a mohli se na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá voda při vtoku do
ČOV a v jakém stavu voda naopak ČOV opouští. Díky tomuto projektovému dni se mnozí
studenti zamysleli nad tím, jak je voda a její ochrana pro náš život důležitá, a na vlastní kůži
si vyzkoušeli, kolik práce dá odstranění následků lidské hlouposti a bezohlednosti.

Akce „River Action Day
Čištění radějovského potoka a prohlídka čistírny odpadních vod
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V pátek 3. 10. 2014 studenti našeho gymnázia Vladimír Pokorný (sexta) a Martin Mičulka
(2.A) zvítězili v soutěži MatFyz FEAT (Fyzikální Experimenty ATraktivně) na půdě
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o grantový projekt, který
poskytuje Karlova univerzita pro přibližně 10 týmů ze základních a středních škol. Naši
studenti sestrojili Teslův transformátor, který se bude nacházet na Purkyňově gymnáziu a
bude k dispozici pro atraktivní výuku fyziky. Na celém projektu pracovali od počátku září.
V Praze se konalo finální kolo soutěže. Každý z týmů měl 15 minut na prezentaci svého
experimentu před odbornou komisí složenou z docentů a profesorů MFF UK. Po prezentacích
se komise odebrala vytvořit konečné pořadí. Naši studenti se se svým projektem umístili na
prvním místě a od MFF UK dostali věcné ceny.

Vladimír Pokorný a Martin Mičulka se svým transformátorem
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Ve dnech 5. – 11.10.2014 se skupina našich studentů účastnila již podruhé výměnného pobytu
v Srbsku. Doprovázeli je profesoři Kubálek a Jamný.
Studenti Purkyňova gymnázia opět zavítali do partnerské školy v srbském historickém městě
Sremska Mitrovica. Základním smyslem programu bylo procvičení anglického jazyka, neboť
studenti naší školy pobývali v rodinách žáků dvojjazyčné třídy s vyučovacím jazykem
anglickým a účastnili se vyučovacích hodin různých předmětů v anglickém jazyce. V rámci
pobytu nechyběl ani čas na zábavu a poznávání. Kromě historických památek v samotném
městě Sremska Mitrovica (sídelní místo římských císařů v 1. – 4. století našeho letopočtu)
navštívili i Novi Sad, hlavní město autonomní republiky Vojvodina, a Bělehrad, hlavní město
Srbska. V Bělehradu mimo jiné absolvovali večerní okružní jízdu otevřeným autobusem,
v Novém Sadu byli okouzleni Petrovaradinskou pevností, kde se v létě odehrává proslulý
hudební festival Exit. Žáci byli v rámci pobytu vřele přijati nejen rodinami žáků, ale i dalšími
obyvateli Srbska.
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V Srbsku
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V Srbsku
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V Srbsku
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Ve středu a čtvrtek 8. a 9. 10.2014 proběhl v Hodoníně XVIII. veletrh vzdělávání. Na veletrhu
vystavovalo 56 škol a navštívilo ho dva tisíce žáků ZŠ a jejich rodičů. Naše škola
prezentovala jako každoročně možnosti studia na čtyřletém a osmiletém gymnáziu. Součástí
programu veletrhu byla různá kulturní vystoupení. Také naše studentky Tereza Kropíková,
Kristýna Lípová, Ivana Blažíčková, Barbora Ševčíková, Barbora Hrdoušková, Romana
Káčerková si připravily hudební vystoupení, se kterým měly velký úspěch. Naše zastoupení
na veletrhu zajišťovaly prof. Bahulová, Karasová a Hálková.
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Veletrh vzdělávání okresu Hodonín
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Od září letošního školního roku na našem gymnáziu budou pravidelně komunikovat s našimi
žáky rodilé mluvčí z Anglie. První setkání bylo velmi zdařilé. Naši žáci tak mají příležitost
vyzkoušet si své znalosti z angličtiny přímo ve škole. V říjnu se uskutečnil další anglický
týden.
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Ve středu 15.10.2014 se naše gymnázium opět zapojilo do sbírky Bílá pastelka na podporu
nevidomých a slabozrakých. Čtyři děvčata ze septimy - Alžběta Trýsková, Anna Němcová,
Romana Káčerková a Romana Blažková - oblékla trička s logem Bílé pastelky a připojila se k
2600 dobrovolníků v celé ČR. Dívky vybíraly finanční příspěvky do sbírky nejen ve škole, ale
i v ulicích Strážnice.
Na začátku října získala Anna Šašinková z 1. ročníku 3. místo v talentové soutěži Ostravská
pyramida 2014, která se konala v Ostravě. Vybojovala si tak nominaci na WCOPA 2015 do
USA.

LISTOPAD 2014
Ve dnech 4.- 7.11. se konal v Brně veletrh Gaudeamus, na který jeli individuálně i naši
studenti 3. a 4. ročníků, aby zde získali informace o vysokých školách. V úterý 4.11. se konal
ve Veselí nad Moravou turnaj ve futsale. Naše studenty tam doprovázel prof. Ebringer.
Ve středu 5.11. proběhly pod vedením prof. Macháčkové žákovské projekty z fyziky pro
základní školy. Téhož dne se konal na škole Den otevřených dveří. Pátek 7.11. byl Světovým
dnem Ekoškol. Naše škola se do něj zapojila ekologickými aktivitami a soutěžemi žáků
během školního dne. Téhož dne se v Brně se konalo krajské kolo Logické olympiády, na které
studenty doprovázela prof. Karasová.
Ve středu 12.11. se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Letošní ročník měl téma
"Pot, slzy a naděje aneb Život je boj" a tak se týkal především válčení, bitev, zbraní a
vojevůdců. Téhož dne se konala čtvrtletní pedagogická rada, po níž následovaly třídní
schůzky s rodiči.
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Ve čtvrtek 13. 11. 2014 navštívil Purkyňovo gymnázium náš absolvent z roku 2003 Mgr.
Lukáš Gregor, PhD. V současné době působí jako vedoucí Ateliéru animované tvorby na
Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Věnuje se teorii a
dějinám filmu, (přednostně animovaného filmu), je autorem několika knih a pracuje také jako
lektor efektivity a metody GTD. Žáky 3. a 4. ročníků při besedě v aule gymnázia seznámil s
činností Ateliéru filmové tvorby, poukázal na dlouhou tradici českého animovaného filmu, a
to i ve spojitosti s městem Zlín. Naši žáci mohli zhlédnout také zajímavé ukázky animací
vytvořených studenty ateliéru. Seznámili se s nabídkou dalších studijních oborů na Fakultě
multimediálních komunikací UTB, užitečné byly také informace o podmínkách a průběhu
přijímacího řízení.
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V pátek 14.11. se všichni žáci vyššího gymnázia účastnili divadelního představení hry Karla
Čapka Bílá nemoc, které se uskutečnilo v kulturním dům Strážničan. Státní svátek 17. 11.
připadl na pondělí, kdy bylo volno. Ve středu 19.11. se konala v aule přednáška Mgr.
Slimákové Zdravý životní styl, které se účastnily sexta a 2.A.
Ve čtvrtek 20. 11. 2014 odcestovali naši žáci Tereza Zezulová (oktáva), Jiří Štábl (oktáva) a
Benjamin Samuel Ondra (septima) do Brna, kde převzali od představitelů Jihomoravského
kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem ocenění za úspěchy, kterých dosáhli v
celostátních kolech vědomostních soutěží. Hejtman Michal Hašek v prostorách
zastupitelského sálu sídla Jihomoravského kraje přítomným poděkoval za úspěšnou
reprezentaci Jihomoravského kraje a popřál hodně úspěchů v budoucím pracovním i osobním
životě. Součástí slavnostního ceremoniálu bylo také přivítání nových účastníků Programu
podpory nadaných studentů, který realizuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu.
Nechybělo ani rozloučení se studenty, již program úspěšně ukončili.

Nahoře zleva: Benjamin Samuel Ondra, Tereza Zezulová a Jiří Štábl v Brně
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Ve dnech 19. - 21.11.2014 se naši studenti - Anička Grombířová (2. A), Lucie Pavlicová (4.
B) a Tadeáš Pavlík (4. A) zúčastnili celostátního kola Dějepisné soutěže studentů gymnázií v
Chebu, kam je doprovázel prof. Hubačka. V konkurenci 75 českých a slovenských gymnázií
vybojovali 11. místo.
V pátek 21. 11. 2014 proběhl volejbalový turnaj dívek pod vedením Mgr. Ludvíka
Suchomela, kterého se zúčastnilo 6 družstev. Odehrálo se celkem 15 zápasů na dva sety. Na 1.
místě se umístily dívky z 3. A, které vyhrály všechny zápasy. Na 2. místě skončila sexta a na
3. místě septima.
V úterý 25. 11. 2014 proběhlo na sportovním stadionu v Hodoníně okresní kolo Středoškolské
volejbalové ligy. Našemu týmu ve složení Magdaléna Bellayová, Martina Buchtelová, Tereza
Kropíková, Adéla Boráňová, Vendula Letovská, Nela Zalubilová a Anna Bezděková se pod
vedením prof. Ebringera podařilo obhájit 1. místo a postupují do krajského kola soutěže.
Ve dnech 24. a 25. 11. 2014 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii
soutěžilo 17 žáků tercie a kvarty, ve 2. kategorii 13 žáků vyššího gymnázia. Mladší i starší
účastníci museli v časovém limitu vyřešit řadu jazykových úloh, ve druhé části soutěže je pak
čekal slohový úkol („Pohled z okna“ pro mladší kategorii a „Podzimní dny“ pro starší
účastníky soutěže). Do okresního kola postupuje v 1. kategorii Vendula Evjáková (kvarta), ve
2. kategorii Daniela Uřičářová (septima) a Barbora Hořáková (sexta).
Ve středu 26.11.2014 se konalo na Základní škole M. Kudeříkové ve Strážnici okresní kolo
soutěže Bible a my, kterého se z naší školy zúčastnil za II. kategorii Tomáš Novák z primy, za
III. kategorii Marie Kadubcová z kvarty a za IV. kategorii Vladimír Pokorný ze sexty. Dne
26.11.2014 uspořádala prof. Hegrová soutěž Sapere o správném životním stylu.
Ve čtvrtek 27.11.2014 proběhla na naší škole soutěž ve skládání kdysi velmi populárního
hlavolamu - Rubikovy kostky. Soutěž byla určena žákům nižších ročníků osmiletého
gymnázia. Skládali kostky různých úrovní náročnosti. V soutěži se vyskytli i mistři a právě
pro ně bude snad možno uspořádat ještě jednu soutěž, která prověří jejich dovednosti při
skládání těchto vyšších a také patřičně složitějších forem Rubikovy kostky. V základní
kategorii 3x3x3 se jednoznačným vítězem stal Lukáš Chudíček z tercie (čas 18,75 s), druhé
místo obsadil Ondra Chudíček z kvarty (čas 20,27 s) a na třetím místě skončil David Novák z
tercie (čas 22,26 s). Další místa obsadili Martin Šebesta (sekunda), Jan Kománek (tercie) a
Martin Blažek (tercie). V kategorii 2x2x2 obsadil 1. místo Martin Blažek z tercie (čas 6,50 s),
druhé místo patřilo Lukáši Chudíčkovi z tercie (čas 6,83 s) a na třetím místě byl Martin
Šebesta ze sekundy (čas 7,60 s). Další místa patří Janu Kománkovi z tercie a Ondrovi
Chudíčkovi z kvarty.
V pátek 28. 11. 2014 se 11 řečníků zúčastnilo školního kola soutěže v mluveném projevu
Mladý Démosthenés. Jejich úkolem bylo pronést krátký mluvený projev na jedno z 21
centrálně zadaných témat. Mezi nejmladšími řečníky vynikl v 1. kategorii Štěpán Šimša
(sekunda). Ve 2. kategorii zvítězila Natálie Vajčnerová (kvarta). O soutěž 3. a 4. kategorie
(vyšší gymnázium) projevilo letos zájem jen minimum žáků. V postupovém kole soutěže
budou naši školu reprezentovat zkušené a úspěšné Vendula Letovská (3. kategorie) a Tereza
Kropíková (4. kategorie).

41

Náš volejbalový tým na utkání Středoškolské volejbalové ligy v Hodoníně ve složení
Magdaléna Bellayová, Martina Buchtelová, Tereza Kropíková, Adéla Boráňová, Vendula
Letovská, Nela Zalubilová a Anna Bezděková. Pod vedením prof. Ebringera obhájil 1. místo a
postoupil do krajského kola soutěže.

Soutěž ve skládání Rubikovy kostky
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Den otevřených dveří
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Světový den Ekoškol

45

Zvaní oktávy na stužkovací večírek
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Stužkovací večírek oktávy
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Zvaní 4. A na stužkovací večírek
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Stužkovací večírek 4.A
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Zvaní 4. B na stužkovací večírek
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Stužkovací večírek 4. B
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PROSINEC 2014
Do pondělí 1.12.2014 odevzdávali studenti maturitních ročníků přihlášky k maturitní
zkoušce. Ve středu 3.12. se konaly žákovské projekty z fyziky a chemie pro ZŠ pod vedením
profesorů Horňáka, Hálkové, Prachaře a Macháčkové. Téhož dne se žáci zapojili do
vánočních tvůrčích dílem pod vedením prof. Jongepiera a prof. Chytilové. Vyráběly se svíčky
ze včelího vosku, krájela se jablka na křížaly, pomeranče a citrony na usušení, tvořily se
zápichy, ozdůbky a přáníčka z různých materiálů nebo obaly na čajové svíčky. Záměrem dílen
bylo vyrobit malé vánoční předměty vlastními sílami a přitom využít co nejvíce přírodních
materiálů. Prodej těchto výrobků má přinést peníze k dobrému účelu.
Dne 8. 12. 2014 se dva žáci naší školy – Michal Jaroš (prima) a Radek Tomšej (4. A)
zúčastnili národního kola soutěže „Bobřík informatiky“ a obsadili skvělá místa mezi vítězi ve
své kategorii. Michal Jaroš – kategorie Benjamin – 1. místo a Radek Tomšej – kategorie
Senior – 3. místo. Téhož dne se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v ruštině.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii SŠI nás bude v krajském kole reprezentovat
žákyně kvinty Tereza Svitálková, 2. místo obsadila ze stejné třídy Monika Hýlová. V
kategorii SŠII dosáhla žákyně septimy Natálie Hanáková nejvyšší počet bodů. Za ní se
umístily Petra Šebestová ze stejné třídy a Vendula Letovská ze sexty.
V úterý 9.12.2014 proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii I.B
zvítězil Pavel Kristoň (sekunda), v kategorii II.B se probojovala na první místo Alžběta
Hřivnová (kvarta) a v nejvyšší kategorii překvapila a zvítězila Tereza Bělohoubková (1.A).
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola. Ve středu 10.12. 2014
odcestovali studenti sexty a septimy do Brna, kde se v Multikulturním centru Stadec
zúčastnili divadelního představení představení v anglickém jazyce.
Ve čtvrtek 11.12.2014 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v němčině. V kategorii II.B
zvítězila Alena Kobidová z kvarty a bude naši školu reprezentovat v okresním kole. Její
spolužačky Sarah Opravilová, Ivona Suranová a Alžběta Hřivnová se podělily o druhé, třetí a
čtvrté místo. V kategorii III.A získal Richard Průžek ze sexty nejvíce bodů a postoupil do
okresního kola. Za ním se umístili Marie Tomčalová ze sexty a Petr Novák ze 3. A. V
kategorii III.B neměl Benjamin Samuel Ondra ze septimy konkurenci a postoupil přímo do
krajského kola.
Ve středu a čtvrtek 10. - 11. 12. 2014 se v rámci projektu Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání v rámci klíčové aktivity Žákovské projekty z fyziky pro SŠ „Přeměny
energie“ plánovaných pro žáky vyšších ročníků gymnázia uskutečnila druhá ze čtyř exkurzí,
tentokrát do Prahy. Pod pedagogickým dozorem profesorů Macháčkové, Chytilové a Horňáka
navštívili studenti třetího ročníku Letiště Václava Havla, Vodárenské muzeum v Podolí a
vodárnu hlavního města.
V pátek 12.12.2014 se po loňském úspěchu burzy nepotřebných předmětů Ekotým rozhodl
uspořádat i letos Blešák před Vánocemi. Akce vynesla přes tři tisíce korun. Výtěžek byl
využitý jako vánoční dar naší školy dětem strážnického Dětského domova. Vedení gymnázia
předalo před Vánocemi ředitelce Dětského domova paní Olze Lysé částku 3.000,- Kč. Akce
následně inspirovala žáky prvního ročníku k tomu, že zorganizovali sbírku určenou útulku pro
zvířata.
V úterý 16.12.2014 navštívili žáci septimy, sexty a 3. A Vídeň. Průvodcem byl pan profesor
Walter Bartoš, který studenty seznámil nejen s historií města, ale i se spoustou jiných
zajímavostí. Krásným zážitkem se stala vánoční atmosféra města. Studenti navštívili hrobku
Habsburků, náměstí Marie Terezie, Stephansdom a další. Na vánočních trzích si zakoupili
vánoční dárky, ochutnali typické rakouské cukroví a tradiční punč. Velkým zážitkem byl
večerní pohled na krásně osvětlenou vánoční Vídeň.
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Ve středu 17. prosince 2014 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A,
určené pro nejmenší, tedy primu, zvítězil Michal Jaroš. V kategorii B se umístil na prvním
místě Robert Chytil ze sekundy. Pro žáky z tercie a kvarty se pak organizuje společná
kategorie C, které se u nás ovšem z kvarty letos nikdo neúčastnil. Vítězem se stala Pavla
Grombířová z tercie. Všichni vítězové postoupili do okresního kola, které proběhne v březnu
v nedalekém Rohatci.
Ve čtvrtek 18. 12. 2014 šli žáci našeho gymnázia zazpívat vánoční písně a koledy do Domova
seniorů ve Strážnici a také na Městský úřad ve Strážnici. O skvělý hudební doprovod se
postaral profesor Vít Trumpeš.
V pátek 19.12.2014 proběhla v aule tradiční vánoční besídka, na níž se ve dvou etapách
vystřídali všichni žáci školy. Mezi vystupujícími byli zastoupeni žáci ze všech ročníků.
V pondělí 22. 12. 2014 začaly vánoční prázdniny, které trvaly do 4. ledna 2015.

Vánoční tvůrčí dílny
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Exkurze do Prahy - Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
Letiště Václava Havla
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Technické muzeum
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Vodárna hlavního města

61

Blešák 2014
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Vídeň
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Zpívání vánočních písní na Městském úřadě ve Strážnici a v Domově pro seniory

64

Předání dárkového šeku Domovu dětí ve Strážnici
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Vánoční besídka
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LEDEN 2015
Vyučování po vánočních prázdninách bylo zahájeno v pondělí 5. ledna 2015. Téhož dne
získala 1. místo v celostátním kole 9. ročníku Přírodovědného klokana v kategorii Junior naše
studentka Anna Grombířová z 2. A.
Ve dnech 11. - 16. ledna se účastnili studenti tercie a kvinty lyžařského výcvikového kurzu v
Karlově pod Pradědem. Doprovázeli je profesoři Jagoš, Ebringer, Suchomel, Vrbová a
Karasová.
V úterý 20. ledna se konalo na naší škole okresní kolo Dějepisné olympiády. Z 31 účastníků si
postup do krajského kola zajistili ti, kteří získali nejméně 79 bodů. Náš student Jakub Šuráň z
kvarty se umístil na 4. místě s 85 body a zúčastní se tedy krajského kola, které se bude konat
19. 3. 2015 v Brně.
Ve čtvrtek 22. ledna se naši žáci účastnili okresního kola Matematické olympiády pod
vedením profesorů Prachaře a Karasové.
V pátek 23. ledna se konal reprezentační ples školy. K poslechu a tanci hrála skupina Black
and White. Ples zahájili po proslovu ředitelky školy studenti druhého ročníku a sexty
polonézou. Celým večerem provázeli moderátoři Tereza Kropíková a Daniel Novák. Na plese
byla bohatá tombola a velmi úspěšný byl fotokoutek, kde se mohli zájemci nechat
vyfotografovat fotografkou Barborou Příkazskou.
Do pondělí 26. ledna 2015 se uzavíraly známky za první pololetí a v úterý 27. ledna se konala
pololetní pedagogická rada. Téhož dne 27. ledna 2015 obsadilo družstvo našeho gymnázia 4.
místo v jihomoravském krajském kole Přeboru škol v šachu. Turnaj se konal v Břeclavi a
účastnilo se ho 36 družstev. Naši školu reprezentovali Adam Šimoník z oktávy, Jan Skalka ze
sexty, Michal Bačík ze sekundy, Daniela Skalková z tercie a Emilie Tomšicová z primy.
Ve středu 28. ledna 2015 se mohli zájemci z naší školy i z řad veřejnosti zúčastnit testování
IQ. Testování proběhlo na našem gymnáziu a vedli ho pracovníci MENSY České republiky.
První pololetí školního roku bylo ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015, kdy byly žákům
vydány výpisy z vysvědčení. V pátek 30. ledna 2015 byly pololetní prázdniny.

Družstvo našeho gymnázia na šachovém turnaji v Břeclavi
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Ples Purkyňova gymnázia
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ÚNOR 2015
Ve středu 4.2.2015 se konal již podruhé v tomto školním roce Den otevřených dveří. Zájemci
o studium na naší škole si spolu s rodiči mohli prohlédnout všechny prostory gymnázia a
seznámit se s tím, co a jak se na naší škole učí.
Ve středu 4.2.2015 proběhlo v Hodoníně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1.
(mladší) kategorii naši školu reprezentovala Vendula Evjáková (kvarta), která z výborného 4.
místa postupuje do krajského kola soutěže. Ve 2. kategorii obsadila Daniela Uřičářová
(septima) 5. místo a Barbora Hořáková (sexta) 6. místo.
Ve dnech 8. - 13. 2. 2015 se účastnili žáci prvního ročníku lyžařského výcvikového kurzu v
Karlově pod Pradědem. Doprovázeli je profesoři Ebringer, Jagoš, Vrbová a Tomeš.
Ve středu 11.2.2015 se žáci pod vedením profesora Jamného zúčastnili okresního kola
soutěže Finanční gramotnost.
Ve čtvrtek 12. 2. 2015 proběhlo na hodonínském gymnáziu okresní kolo Olympiády v
anglickém jazyce. V kategorii II B naši školu reprezentovala Alžběta Hřivnová (kvarta), která
zvítězila a postupuje do krajského kola soutěže. V nejstarší kategorii (III A) obsadila Tereza
Bělohoubková (1. ročník) 4. místo.
V úterý 17. 2. 2015 proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády v Rohatci pro kategorie A
(prima), B (sekunda) a C (tercie a kvarta). Poslední roky se naše gymnázium řadí k těm
úspěšnějším školám v okrese a zdá se, že nastolený trend pokračuje i nadále - kategorii B s
naprostým přehledem vyhrál sekundán Robert Chytil, v kategorii A vybojoval Michal Jaroš
vynikající druhé místo a Pavla Grombířová z tercie skončila na desátém místě kategorie C.
V únoru proběhlo školní kolo Biologické olympiády v kategorii B, kterého se zúčastnili žáci
prvního a druhého ročníku, sexty a kvinty. Součástí úkolů bylo poznávání rostlin, hub a
živočichů, vědomostní test a laboratorní práce. Všechny úkoly důkladně prověřily znalosti
žáků z biologie. Na 1. místě se umístila Marie Hrdoušková (1.A) a na 2. místě Jan Sečkař
(2.A). Oba postupují do krajského kola, které se uskuteční 10. 4. 2015 v Brně na Masarykově
univerzitě.
V únoru proběhlo na území České a Slovenské republiky kvalifikační kolo soutěže N-trophy.
Ta je určena pro studenty středních škol z České a Slovenské republiky a je realizována za
podpory Jihomoravského kraje. Soutěžními obory jsou biologie, chemie, fyzika a logika.
Tříčlenné týmy plní rozmanité úkoly, které spojuje experimentování, bádání a
výzkum. Nejprve probíhá kvalifikace a na základě bodového umístění postoupí prvních 16
týmů do velkého celostátního finále. Na naší škole se soutěže zúčastnily celkem dva týmy.
V celkové konkurenci 150 týmů se na 4. místě umístil tým EMA ve složení Eva Filípková,
Martin Mičulka a Anna Grombířová (všichni z 2. A). Tento tým postoupil do finále, které
proběhne první březnový víkend v Kampusu Masarykovy Univerzity v Brně. Do soutěže se
také zapojil tým Noubrejni ve složení Jana Blažková, Sára Chromková a Adriana Kožuchová
(žákyně 3.A).
V únoru tohoto roku se trojice našich studentů zúčastnila okresního kola soutěže Finanční
gramotnost. Tým ve složení Kryštof Šara (septima), Patrik Kasák (septima) a Kristýna
Kučeráková (4. A) bez ztráty jediného bodu získal první místo, což mu zajistilo postup do
krajského kola.
Naše škola se zapojila v listopadu 2015 do druhého ročníku do soutěže Web Rangers o
bezpečnosti na internetu pořádané společností Google. Reprezentovaly nás zde žákyně kvarty
Alena Sojková a Ivona Suranová. Jejich úkolem bylo vytvořit projekt a prezentovat jej. Svůj
projekt nazvaly "Neváhej a jednej!", vytvořily tři videa a jedno videoshrnutí a vše
prezentovaly na našem gymnáziu a v Lázních Hodonín. Ve společnosti Google jejich projekt
zaujal natolik, že je s dalšími čtyřmi týmy pozvali zpět do Prahy k jeho prezentaci. V porotě
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zasedli čtyři pracovníci společnosti Google a jako pátý youtuber Jirka Král. Projekt našich
studentek se umístil na třetím místě.
V letošním školním roce opět probíhala internetová soutěž o nejlepší gymnázium v republice
nazvaná Gympl roku. V únoru 2015 byly zveřejněny výsledky hlasování a naše škola se
umístila již potřetí na 1. místě v Jihomoravském kraji.
Ve dnech 23. února - 1. března 2015 byly jarní prázdniny.
Soutěžící Alena Sojková a Ivona Suranová v soutěži Web Rangers
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BŘEZEN 2015
Studenti 1.A se v březnu opět vydali pomáhat opuštěným zvířátkům do bzeneckého útulku.
Celá třída se dohodla, že každý přinese zvířátkům nějaký malý dárek, který je potěší. Celého
čtvrt roku, který uplynul od Vánoc, kdy byli v útulku naposledy, shromažďovali jídlo pro psy
i pro kočky a další věci jako prostěradla, ručníky a podobně. Když bylo v březnu všechno
nachystáno, předali věci zaměstnancům útulku.
Ve středu 4. 3. 2015 se žáci naší školy opět zúčastnili soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“, kde
mohli uplatnit své znalosti v oblasti zdravého životního stylu. Soutěžící byli podle věku
rozděleni do dvou kategorií, z nichž jednu představovali žáci nižšího gymnázia zastoupeni
družstvem ve složení Júlia Kurucová, Jan Hrdoušek a Alena Kobidová, druhou starší žáci –
Vilém Vašíček, Tomáš Míka a Veronika Podkalská. Oba soutěžní týmy předvedly v okresním
kole skvělý výkon – umístily se jako první a postoupily do krajského kola.
Téhož dne se zúčastnili nejlepší recitátoři z naší školy okresního kola Přehlídky dětských
recitátorů v Hodoníně. Ve 3. kategorii určené žákům 6. a 7. tříd soutěžila Tereza Janečková z
primy, která se dokázala prosadit v konkurenci 19 recitátorů a obsadila třetí místo. U nejstarší
kategorie představované žáky 8. a 9. tříd byly předvedeny téměř profesionální výkony. Naše
žákyně Júlia Kurucová z tercie se v této kategorii umístila jako sedmá.

Tereza Janečková z primy
Ve středu 4. března se konal na naší škole středeční workshop z chemie a fyziky pro šest
projektových škol našeho regionu. Jedná se o školy ze Strážnice, Veselí nad Moravou,
Blatnice, Hroznové Lhoty, Bzence a Moravského Písku. Žáci pracovali v laboratoři chemie
pod vedením prof. Prachaře a prof. Hálkové a v laboratoři fyziky pod vedením prof. Horňáka
a prof. Macháčkové. Smyslem celého projektu zaměřeného na podporu přírodovědného
vzdělání, který je financován z prostředků Evropské unie, je podpořit zájem žáků o tyto
předměty, neboť odborníků v oblasti přírodních věd je v Evropě nedostatek.
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Ve čtvrtek 5. března se v brněnské ZŠ Antonínská konala krajská kola olympiád z němčiny v
kategoriích IIA, IIB a IIC. Naše gymnázium zde zastupovala v kategorii IIB. Alena Kobidová
z kvarty, která získala ve velké konkurenci 8. místo.
V pondělí 9. března 2015 se konalo na našem gymnáziu okresní kolo Chemické olympiády.
Jakub Šuráň z kvarty se dokázal prosadit v konkurenci 15 soutěžících, obsadil 1. místo a
postoupil do krajského kola. Alena Kobidová z kvarty se umístila jako desátá.
V úterý 10. března proběhlo ve Středisku volného času v brněnských Lužánkách krajské kolo
Olympiády v ruštině. Naši školu reprezentovaly Tereza Svitálková, vítězka školního kola
kategorie SŠI, a Natálie Hanáková, vítězka školního kola kategorie SŠII. Tereza Svitálková
obsadila 5. místo a Natálie Hanáková byla celkově čtvrtá.
Ve středu 11. března proběhla na tomtéž místě v Lužánkách v Brně krajské kola Olympiády z
anglického jazyka (kateg. II. a III.). Naše gymnázium v kategorii II.B reprezentovala Alžběta
Hřivnová z kvarty. Soutěžící prošli poslechovým testem a pětiminutovým hovorem s rodilými
mluvčími.
Ve středu 11. března 2015 se konala v prostorách gymnázia v Břeclavi soutěž v mluveném
projevu v německém jazyce s názvem „Rednerwettbewerb“. Úkolem soutěžících bylo
připravit si několikaminutovou prezentaci na dané téma, tuto prezentaci předvést před porotou
a publikem a následně odpovídat na jejich otázky. Publikum i porotu tvořili převážně učitelé a
žáci z rakouského města Laa an der Thaya. Soutěžící museli prokázat nejenom dobrou znalost
němčiny, ale také schopnost obhájit své názory a argumentovat. Naše gymnázium
reprezentoval žák sexty Richard Průžek, který prokázal vynikající znalosti němčiny, s
tématem letošního ročníku soutěže „Wahre Helden“ (Skuteční hrdinové) si poradil nejlépe ze
sedmi účastníků soutěže a vybojoval 1. místo.
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Ve čtvrtek 12. března se konalo v Brně krajské kolo Olympiády v německém jazyce
v kategoriích IIIA a IIIB. V kategorii IIIA. soutěžil žák sexty Richard Průžek, který opět
prokázal výborné znalosti němčiny. Nepodařilo se mu sice obhájit prvenství z minulého roku,
ale umístil se na pěkném 2. místě. V kategorii IIIB reprezentoval už počtvrté naše gymnázium
žák septimy Benjamin Samuel Ondra, který počtvrté zvítězil. Členové poroty byli většinou
učitelé z Rakouska a Německa. Benjamin bude reprezentovat naše gymnázium a
Jihomoravský kraj v celostátním kole olympiády v německém jazyce.
Dne 15. března bylo ukončeno podávání přihlášek žáků základních škol ke studiu na našem
gymnáziu.
V úterý 17. března 2015 dostal Ekotým na naší škole zprávu, že malba na stěně v přízemí u
hlavního vchodu byla zařazena mezi 10 nejlepších projektů a získala finanční odměnu 10.000
Kč. Kresbu vytvořily v loňském roce malířky Kristýna Šopfová (4. B) a Tereza Zezulová
(oktáva), hlavním realizátorem loga z víček byly Adéla Alexová, Michaela Svobodová a
Andrea Smaženková (4. A). Navrhovatelem malby byl profesor Jaroslav Žák.
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V úterý 17. března proběhlo v Brně na pedagogické fakultě krajské kolo Zeměpisné
olympiády, kterého se zúčastnili tři naši studenti. Vynikajících úspěchů dosáhl Michal Jaroš
z primy, který získal 2. místo. Robert Chytil ze sekundy se umístil také na 2. místě ve své
kategorii. Středoškolské kategorie D se účastnil Petr Novák ze 3. A, který se umístil na 7.
místě.
Ve středu 18. března se konala další část přírodovědného projektu Zajímavá fyzika, blok
praktické chemie pro ZŠ, který vedli profesoři Macháčková, Horňák, Hálková a Prachař.
Ve čtvrtek 19. března se konalo v Brně krajské kolo Dějepisné olympiády, kam prof. Hubačka
doprovodil našeho studenta Jakuba Šuráně z kvarty. V pátek se konala soutěž Matematický
klokan.
V úterý 24. března škola uspořádala další Konzultační odpoledne pro uchazeče o studium. Ve
středu 25. března se studenti maturitních ročníků zúčastnili besedy s představiteli České
policie, v níž jim byly představeny možnosti práce u policie.
Ve středu 25. března v 17 hodin uspořádal prof. Trumpeš v učebně hudební výchovy hodinu
hudební výchovy pro veřejnost. Na programu bylo téma "Zakladatelé české národní hudby" a
zpěv písní na přání. Téma bylo pojato komparativně, kdy byli srovnáváni najednou čtyři
významní čeští skladatelé (B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů) z hlediska jejich
životního i hudebního vývoje a přínosu pro českou hudbu. Součástí přednášky byly i krátké
ukázky z děl mistrů a diskuse s posluchači.
Ve středu 25. března připravily profesorky němčiny soutěž v luštění německých křížovek,
které se účastnili žáci tercie a kvarty. Pro terciány byla vybrána obrázková varianta, zatímco
kvartáni měli typickou křížovku.
Do pátku 27. března odevzdávali žáci maturitních tříd žákovské seznamy literárních děl
ředitelce školy.
V pondělí 30. března 2015 proběhlo na Střední průmyslové škole chemické v Brně krajské
kolo Chemické olympiády kategorie D. Do této soutěže postoupili ti nejlepší z jednotlivých
okresních kol. Za naše gymnázium se soutěže účastnil Jakub Šuráň z kvarty. Ze všech 37
účastníků získal nejvíc bodů (98,5 bodů ze 100 možných), a stal se tak vítězem krajského
kola. Tím dosáhl v této kategorii maximálního úspěchu, protože tato kategorie již další kola
nemá.
V úterý 31. března 2015 proběhlo v Brně okresní kolo Středoškolské odborné činnosti,
kterého se zúčastnilo osm žáků našeho gymnázia. Ti obhajovali své práce v několika
kategoriích – biologie, zemědělství, didaktika a učební pomůcky, historie, politologie a
pedagogika.
V oboru biologie získal první místo Vladimír Pokorný ze sexty, který porotu zaujal svou prací
na téma Studium DNA polymerázy beta spojené s procesem kancerogeneze, a postoupil proto
do krajského kola. Následovala jej Eliška Hlaváčová s prací Analýza tavených sýrů a Michal
Jakoubek, který srovnával starý a nový občanský zákoník. Z druhého místa do krajského kola
postoupily Andrea Štipčáková s prací Druhá světová válka na Horňácku a Petra Jagošová s
Kristýnou Tomečkovou, které uspěly s prací na téma Cvičení z chemie v kostce. Na třetích,
bohužel nepostupových místech, se umístila Eva Odrazilová, která prezentovala svou práci na
téma Hodnocení kvality medu, a Vendula Balgová se svou tajnou řečí učitelů. Naší žáci
budou své vítězné práce prezentovat v krajském kole, které se bude konat 14. května v Brně.
Na konci března se zúčastnil tříčlenný tým žáků naší školy ve složení Kryštof Šara ze
septimy, Kristýna Kučeráková ze 4. A a Patrik Kasák ze septimy krajského kola soutěže
Finanční gramotnost. Vybojovali 4. místo.
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V úterý 24. března 2015 vybojoval náš tým chlapců 3. místo
v okresním finále Poháru Josefa Masopusta v kopané.
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Soutěž v luštění německých křížovek
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Počátkem března proběhlo v aule gymnázia autorské čtení naší absolventky, paní Marie
Jarošové, rozené Novákové, která na našem gymnáziu maturovala v roce 1976. Křtu básnické
sbírky Křídla a okovy se ujal strážnický archeolog a historik PhDr. Jiří Pajer, CSc., absolvent
našeho gymnázia z roku 1967.

Na konci března byly vyhlášeny výsledky XV. kola celostátní výtvarné soutěže „Příroda
kolem nás“, kterou organizuje Správa Národního parku Podyjí Znojmo. Soutěže se účastnilo
121 škol, které zaslaly 1175 výtvarných prací. Studentka naší primy Kristýna Bulvasová
získala 2. místo ve 4. kategorii žáků 5. a 6. tříd se svým obrazem Pohled na řeku Dyji.
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DUBEN 2015
Ve středu 1. dubna se konalo Konzultační odpoledne pro uchazeče o studium. S příklady
zadání u přijímacích zkoušek seznámili zájemce o studium profesoři Šimlík, Mrkvová,
Prachař a Vrbová.
Ve čtvrtek a pátek 2. a 3. dubna byly Velikonoční prázdniny, na které navázalo Velikonoční
pondělí 6. dubna 2015. Ve středu 8. dubna se uskutečnil ve škole přírodovědný projekt, který
připravili profesoři Macháčková, Horňák, Hálková a Prachař.
Dne 8. dubna se účastnila naše škola pod vedením profesora Hubačky krajského kola
Dějepisné soutěže gymnázií, která se konala na biskupském gymnáziu v Brně. Tříčlennou
skupinu studentů našeho gymnázia tvořily Anna Grombířová ze 2.A, Tereza Svitálková z
kvinty a Tomáš Macalík ze sexty. Naši studenti získali v krajském kole 1. místo.
Dne 8. dubna se studenti za doprovodu profesora Tomše účastnili okresního kola
Matematické olympiády v Hodoníně. Michal Jaroš z primy získal 1. místo v kategorii Z6
(získal 18 bodů z 18 možných), úspěšnou řešitelkou v této kategorii byla Kristýna Bulvasová
z primy (získala 12 bodů), Michal Kuchařík a Lukáš Karas (oba se sekundy) se umístili na 2.
místě v kategorii Z7, v kategorii Z8 dosáhl nejlepšího umístění David Novák z tercie.
Ve čtvrtek 9. dubna se konalo další Konzultační odpoledne pro uchazeče o studium.
Téhož dne 9. dubna 2015 se konalo na Novoměstské radnici v Praze slavnostní předání cen
vítězům literární soutěže o nejlepší povídku roku na téma „Svět uvnitř mé hlavy, kterou
vyhlásil v rámci 10. ročníku Ceny Waltera Sernera Nadační fond Festivalu spisovatelů Praha.
Letošního ročníku se zúčastnilo 575 studentů středních škol z celé České republiky a mezi
nimi i student naší sexty Tomáš Macalík, který se v soutěži umístil na 6. místě a jako cenu
získal 12 knih od nejlepších českých nakladatelství.

Tomáš Macalík první zleva vzadu
V pátek 10 dubna se konalo krajské kolo Biologické olympiády kat. B v Brně, kam
doprovodila studenty profesorka Jozífková.
Ve středu 15 dubna 2015 odpoledne se konala čtvrtletní pedagogická rada, po níž následovaly
třídní schůzky s rodiči.
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Ve dnech 15. a 16. dubna proběhly na naší škole přijímací zkoušky. Naše škola se letos
připojila k pilotnímu projektu jednotného přijímacího řízení a využila centrálně zadávané
testy, které byly následně vyhodnocovány institucí pro vzdělávání Cermat. Ve středu 15.
dubna se konalo první kolo státních přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium a ve čtvrtek 16.
dubna první kolo státních přijímacích zkoušek pro osmileté studium.
Dne 16. dubna se naši studenti zúčastnili předkola Ekonomicko-manažerské olympiády,
kterou pořádala Fakulta managementu a ekonomiky Baťovy univerzity ve Zlíně. Třináct
zástupců naší školy si v konkurenci 2082 soutěžících vedlo dobře. Jana Studénková ze
septimy a Jan Kočí ze 3.A se probojovali do stovky nejlepších a postoupili do finálového kola
olympiády.
V pondělí 20. dubna se konal školní turnaj chlapců ve futsale, který zorganizoval profesor
Jagoš.
Ve dnech 20. - 24. dubna se uskutečnil na naší škole výměnný pobyt studentů ze Srbska
z výběrového gymnázia Mitrovačka gimnazija se sídlem v historickém srbském městě
Sremska Mitrovica. Spolu s našimi studenty se ujali organizace a doprovodu srbských přátel
profesoři Kubálek a Jamný. Srbští hosté bydleli v hostitelských rodinách. Přivítání ve
Strážnici obstarala cimbálová hudba Purkyňova gymnázia, na radnici pak byli přijati
strážnickým místostarostou dr. Waltrem Bartošem. Během nabitého programu se srbští
návštěvníci seznámili nejen se zajímavými místy města Strážnice, ale také s dalšími městy a
vesnicemi našeho regionu, mimo jiné navštívili Uherské Hradiště, údolí Filipov u Javorníka a
Luhačovice. Kromě poznávání krás východní Moravy naši hosté absolvovali i celodenní výlet
do Vídně, neboť před 100 lety byla současná rakouská metropole společným hlavním městem
pro obě naše školy.

Studenti ze Srbska
Ve čtvrtek 23. dubna se konalo okresní kolo Biologické olympiády kat.D ve Veselí nad
Moravou, kam se studenty odcestovala profesorka Jozífková.
Ve dnech 20. - 24. dubna 2015 navštívili naši školu v rámci výměnného pobytu také studenti
z holandského města Goes. Akci tradičně zorganizoval náš holandský kolega Jan Jongepier.
Během společně strávených dní si prohlédli Strážnici a její okolí, navštívili Moravský kras a
Prahu. Přes nabitý program si našli také čas na navazování přátelských vztahů se studenty naší
školy, kterým pomohli ve zlepšování angličtiny. Došlo i na pár ‚lekcí‘ holandštiny a češtiny.
Na podzim pojedou zase naši studenti na výměnný pobyt do Holandska.
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Holandští studenti na výměnném pobytu
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Ve dnech 21.- 22. dubna navštívili studenti sexty v rámci projektu Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání jadernou elektrárnu Temelín a Techmania Science Center v Plzni,
kde se nacházejí interaktivní exponáty z oblasti fyziky, chemie, matematiky, biologie.
Součástí prohlídky bylo promítání 3D dokumentu Hluboký vesmír. Foto z akce pořídil
Vladimír Pokorný ze sexty.
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Techmania Science Center v Plzni
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V pátek 24. dubna 2015 se konala v aule gymnázia přednáška o nakládání s odpady.
Přednášejícím byl absolvent našeho gymnázia z roku 1994 Ing. Igor Laštůvka, ředitel divize
Jih firmy SITA CZ, a.s., která zpracovává a využívá odpady pomocí vyspělých technologií.
Firma provozuje kompostárny, spalovny i skládky. Ing. Laštůvka informoval žáky, jak by
měli s odpady nakládat. V přednášce zazněla řada zajímavých faktů, například to, že 85 %
domácího odpadu je zrecyklováno a využíváno jako druhotná surovina. Žáci se také dověděli,
že do bioodpadu nepatří oleje, recyklaci papíru ztěžuje mastný papír, nebo že do plastů patří
měkký i tvrdý plast a všechny druhy plastů jsou oddělovány na třídící lince. Kromě
powerpointové prezentace, ve které představil svou firmu i situaci s odpadem ve světě,
přednášející vystavil několik vzorků materiálů, které firma SITA z odpadů vyrábí. Čtyři žáci
dostali šanci odhadnout, z jakých komodit tyto vzorky pocházejí, což víceméně zvládli, a tak
si odnesli pěkné ceny. Všichni posluchači obdrželi plakátek s jasnými informacemi o tom, jak
správně třídit domácí odpad.

Dne 24. dubna 2015 se třída kvarta zúčastnila v rámci projektu Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání workshopu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně na
téma „Historie, princip a zpracování fotografie“.
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Workshop „Historie, princip a zpracování fotografie“
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V pondělí 27. dubna se konalo ve Veselí nad Moravou okresní kolo Biologické olympiády,
kam studenty doprovázel profesor Jagoš.
V pondělí 27. dubna 2015 se konala v aule gymnázia přednáška našeho absolventa z roku
2003 npor. Ing Bronislava Němce na téma Svět jménem Afghánistán. Přednášející naše
studenty zaujal poutavým vyprávěním svých vlastních zážitků na pozici velitele vojenské
jednotky v moderně vedené válce v zemi, kde se zastavil čas – zemi islámských radikálů,
prezentovanou obrázky vzdálené krajiny, vojenské techniky, vojenského vybavení,
bezpečnostní situace, náboženských zvyků, ale i místní fauny a mezilidských vztahů.
Dlouhotrvající potlesk našich studentů mu byl odměnou za jeho vyprávění z válečné zóny.

npor. Ing Bronislav Němec
Ve dnech 27. a 28. dubna 2015 se konalo terénní cvičení třídy 1.A v rámci Přírodovědného
projektu. Studenti za doprovodu profesorů Hubačky a Jozífkové navštívili Mikulčický luh.
Naše škola se také zapojila do evropského projektu eTwinning, který je založen na poznávání
vrstevníků z cizích zemí a podporuje výměnu kontaktů mezi žáky různých zemí. Výhodou je,
že je zcela zdarma a podporuje samostatnou práci žáků v cizích jazycích. Komunikace v
anglickém jazyce studentům umožňuje o životě svých vrstevníků zjišťovat zajímavé
informace, které realizují v platformě zvané TwinSpace. Jde o obdobu sociálních sítí, ovšem v
uzavřené skupině s kontrolou ze strany koordinátorů, takže nehrozí negativní jevy spojené s
kyberzločinem.
V tomto školním roce byly realizovány tři projekty. První vytvořila naše škola ve spolupráci
se studenty střední školy Collège Jules Verne z francouzského městečka Saint Hilaure du
Harcouet (Normandie). Do toho projektu se zapojili žáci tercie (Štěpánka Pokorná, Júlia
Kurucová, Karolína Kuchařová, Natálie Kuchařová) a žáci primy (Antonín Cáb, Valentýna
Falešníková, Magdalena Lžičařová, Lucie Kolaříková, Petr Piškula, Martin Kaleta, Michal
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Jaroš, Emílie Tomšicová a Diana Smékalová). Tito žáci vytvořili své prezentace a vyměňovali
si informace se svými francouzskými vrstevníky. Celou školu pak svou prezentací
reprezentovala Renáta Falešníková z třídy sexta.
Do dalších projektů se naši žáci připojili pouze jako účastnící, nikoliv jako autoři. Jeden
projekt, řízený řeckými administrátory, byl zaměřen na meteorologii, druhý, řízený albánskou
školou, pak byl zaměřen na poznávání albánských lidových tradic. Díky těmto projektům se
žáci seznámili se zajímavými prezentacemi zahraničních škol, ale někteří se také naučili
internetové komunikaci s žáky ze zahraničí a položili tak základy možné budoucí účasti v
dalších, a to i nevirtuálních mezinárodních projektech.

Ve středu 29. dubna 2015 se konala Pedagogická rada pro maturitní třídy. Ty se se školou
rozloučily ve čtvrtek 30. dubna 2015 při posledním zvonění, po kterém jim bylo vydáno
vysvědčení za poslední ročník studia. Poslední zvonění proběhlo za pěkného počasí na dvoře
školy. Událost zachytil na svých fotografiích student sexty Vladimír Pokorný.
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Poslední zvonění – oktáva
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Poslední zvonění 4. A
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Poslední zvonění 4. B

92

93

KVĚTEN 2015
V pátek 1. května byl státní svátek. V pondělí 4. května začala společná část státních
maturitních zkoušek, a to didaktické testy a písemné práce.
Ve dnech 5. až 8. května 2015 se zúčastnili vybraní žáci Purkyňova gymnázia Strážnice
evropského projektu, jenž se konal v německém městě Herxheim ve spolkové zemi Porýní
Falc. Studenty doprovázeli profesoři Mezuliániková a Jamný. První den se žáci ubytovali
v německých rodinách a následující ráno vyrazili před obrovskou budovu – Pamina
Schulzentrum. Zde měli za úkol číst různé texty, pracovat ve skupinkách s dalšími žáky
z okolních zemí Evropy a vypracovávat projekty. Odpoledne navštívili zámek Hambach a
staré německé město Speyer. V tomto historickém městě si prohlédli románský dóm a
krásnou pěší zónu s mnoha obchody. Mohli nakoupit suvenýry, dopřát si zmrzlinu na náměstí,
či si jen tak popovídat s ostatními žáky. Další den čekalo žáky setkání s německou ministryní
školství a předání titulu „Evropská škola“ gymnáziu Herxheim. Paní ministryně ale bohužel
kvůli nehodě na dálnici nepřijela. To však nikoho neodradilo od dalších úkolů tohoto dne:
zpívání hymny Evropské unie – Ódy na radost, společného focení a také návštěvy některých
vyučovacích hodin na herxheimském gymnáziu. Poslední večer měli žáci možnost strávit
pouze se svými hostitelskými rodinami, neboť následující ráno se odjíždělo zpátky do České
republiky.
Středa 6. května byla Dnem Země. Akce na tento den připravil Ekotým pod vedením
profesora Jongepiera.
Ve čtvrtek 7. května se konalo na zámku v Mikulově celostátní kolo soutěže cimbálových
muzik ze základních uměleckých škol. Soutěže se účastnila také cimbálová muzika ZUŠ
Strážnice, kde většinu členů tvoří žáci Purkyňova gymnázia (Barbora Hrdoušková, Romana
Káčerková, Jiří Slezák, Petr Tomšej, Ondřej Chudíček, Vladimír Pokorný). V celostátním
kole se umístili na 3. místě.
V pátek 8. května byl státní svátek. Celá Evropa si připomínala 70 let od ukončení druhé
světové války v Evropě. Na naší škole byla k této příležitosti vytvořena nástěnka, na které
byly zachyceny významné události války.
V úterý 12. května 2015 se konalo v Hodoníně okresní kolo Pythagoriády pro primu, žáky se
doprovodila profesorka Vrbová.
Ve středu 13. května 2015 proběhla na našem gymnáziu soutěž pro žáky primy a sekundy s
názvem Spelling Bee. Šlo o týmovou verzi soutěže, která je velmi populární na Primary
schools ve Spojeném království. Žáci při ní soutěží v aktivním i pasivním hláskování
(spellingu) zadaných slov a tím si nenásilnou formou procvičují správný pravopis anglických
slovíček. V aule školy se tak odehrál napínavý souboj čtyř týmů, který po hodině zápolení
přinesl nečekaně vyrovnané výsledky. Týmy Sekunda A a Sekunda B získaly shodně po 22
bodech, zatímco tým Prima B zůstal těsně za nimi s 20 body.
Ve středu 13. května 2015 zorganizovala profesorka Mezuliániková jednodenní zájezd do
Vídně. První zastávkou v Rakousku byl zámek Horní Belveder, který obklopují krásné
zahrady. V zámku si studenti prohlédli výstavu obrazů. Pak se přesunuli do Karlskirche,
kostela zasvěceného sv. Karlu Boromejskému, ve kterém je umístěný panoramatický výtah na
vrchol kopule. Tento výtah vyvezl studenty do výšky 45m a dál vystoupali po schodech až do
výšky 70m. Dalším cílem cesty byl Stephansplatz, kde si prohlédli katedrálu sv. Štěpána.
Následovala cesta k fontáně Zasnoubení Panny Marie se svatým Josefem a k nejstaršímu
kostelu ve Vídni. V blízkosti fontány si studenti prohlédli Vídeňský orloj. Výlet po Vídni
skončil prohlídkou Hunderwasserhaus village.
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Zájezd do Vídně – zámek Belveder
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Hunderwasserhaus village a Vídeňský orloj
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Kostel sv. Karla Boromejského
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Ve Vídni

Naše gymnázium se už tradičně zúčastnilo mezinárodní soutěže v komunikaci Mladý
Démosthenés. Všichni naši řečníci, Štěpán Šimša, Natálie Vajčnerová, Vendula Letovská a
Tereza Kropíková, vybojovali v regionálním kole soutěže první místo. V následujícím
krajském kole se pak ve čtvrté, nejstarší kategorii probojovala Tereza Kropíková ze septimy
mezi nejlepší řečníky. Ti se mezi sebou utkali v umění monologu v pražském finále. Porota
složená z uznávaných odborníků na komunikaci (např. moderátorka a autorka projektu Jana
Adámková či specialisté z řad vysokoškolských pedagogů) posuzovala 14. května 2015
v klášteře Emauzy jejich projevy. Tereza Kropíková, která reprezentovala celý Jihomoravský
kraj již potřetí, získala za svůj přesvědčivý výstup uznání poroty a byla ve své kategorii
ohodnocena jako druhý nejlepší řečník v České republice.

Vítězka Tereza Kropíková ze septimy
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Ve čtvrtek 14. května 2015 se účastnili naši studenti za doprovodu profesorek Hálkové a
Jozífkové krajského kola soutěže Středoškolské odborné činnosti Jihomoravského kraje, které
se konalo na Gymnáziu Kapitána Jaroše v Brně a kterého se účastní vítězové okresních kol z
celé jižní Moravy. Naši studenti letos postoupili v pěti oborech.
V oboru biologie reprezentoval naši školu student sexty Vladimír Pokorný s prací na téma
„Studium DNA polymerázy beta spojené s procesem kancerogeneze“ a obsadil 5. místo.
Velmi pěkného 2. místa a současně postupu do celostátního kola soutěže dosáhly studentky
třetího ročníku Petra Jagošová a Kristýna Tomečková v oboru tvorba učebních pomůcek s
prací "Cvičení z chemie v kostce". Do celostátního kola se probojovala z druhého místa i
maturantka Andrea Štipčáková v oboru historie s prací "Druhá světová válka na Horňácku".
Úspěšnými účastníky krajského kola se stali i Eliška Hlaváčová z oktávy v oboru zemědělství
s prací „Analýza tavených sýrů“ a Michal Jakoubek v oboru filosofie s prací "Nový občanský
zákoník". Celostátní přehlídka se bude konat 19. - 21. června 2015 v Praze.
Dne 14. května se konal ve školní tělocvičně turnaj dívek ve futsale, Pythagoriáda pro
sekundu a tercii v Hodoníně a přednáška V. Šáchy v aule školy na téma Louky Bílých
Karpat.
V pátek 15. května se uskutečnila exkurze kvinty do Čertoryjí, která byla součástí
přírodovědného projektu. Studenty doprovázeli profesoři Jozífková a Jongepier.
V sobotu 16. 5. 2015 se skupina našich žáků účastnila krajského kola přírodovědné soutěže
Českého svazu ochránců přírody pod názvem Zlatý list. Smyslem soutěže je setkání dětí s
hlubším zájmem o přírodu. V jednotlivých kolech Zlatého listu soutěžila šestičlenná družstva
rozdělená do dvou tříčlenných hlídek. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřovali
znalosti dětí v oblastech ekologie, ochrany přírody, životního prostředí, geologie, zoologie,
botaniky, neživé složky ekosystému (např. meteorologie, klimatologie, ad.). Šestice žáků ze
třídy sekundy (Šimša Štěpán, Hrdoušek Jan, Vojtíšek David, Hartlová Tereza, Kuchařík
Michal, Chytil Robert) získala první místo v našem kraji a postoupila do národního kola
soutěže.
V pátek 15. května skončil maturantům přípravný maturitní týden a v pondělí 18. května
začaly ústní maturitní zkoušky, kterých se naposledy účastnily tři třídy. Ve třídě oktávě byla
předsedkyní maturitní komise dr. Jolana Ryčlová z gymnázia v Hodoníně, ve třídě 4. A Mgr.
Věra Minaříková z gymnázia v Kyjově a ve třídě 4. B Milan Káňa z gymnázia v Břeclavi.
K maturitním zkouškám nebylo připuštěno několik studentů - Filip Kozumplík z oktávy,
Darina Němečková ze 4. A, která si ze zdravotních důvodů požádala o opakování ročníku, a
Adam Veverka ze 4. B. V maturitní zkoušce neobstáli Tomáš Řičica ze 4.A, Kristýna
Mrkvová a Ondřej Hostýnek ze 4.B. Budou konat opravnou zkoušku v září.
Maturitní zkoušky skončily ve čtvrtek 21. května, a protože všichni studenti měli celý týden
ředitelské volno, v pátek 22. května se uskutečnil autobusový zájezd pro učitelský sbor na
Velehrad, kde si mohli prohlédnou baziliku, navštívit archeoskanzen v Modré nebo se vydat
na pěší túru po Chřibech na Bunč. Po krátkém programu dle vlastního výběru je čekal
výborný oběd u archeoskanzenu a cesta domů.
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Slavnostní zahájení maturitních zkoušek
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Na Velehradě
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Archeoskanzen v Modré
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Společný oběd
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V pondělí 18. května 2015 převzali na půdě Karlovy univerzity v Praze letošní maturanti
Tereza Zezulová a Jiří Štábl, oba z oktávy, Cenu Učené společnosti České republiky, která se
uděluje jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném
výzkumu. Od roku 1998 se uděluje toto ocenění v kategorii „středoškolský student“. Předání
cen se konalo ve Velké aule Karlovy univerzity za účasti místopředsedy vlády ČR
Pavla Bělobrádka. Akce se zúčastnila pouze Tereza Zezulová, neboť Jiří Štábl skládal ten
den maturitní zkoušku. Po slavnostním zahájení následovalo hudební vystoupení smyčcového
kvarteta, projevy předních světových vědců a poté tisková konference v Císařském sále.
Tereza po skončení tiskové konference poskytla rozhovor dvěma novinářům. Odpoledne
probíhaly odborné přednášky v Modré posluchárně Karlovy univerzity.
Studenti našeho gymnázia získali tuto cenu za společnou studii „ Screening vybraných
obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců“. Cílem práce bylo shromáždění informací o
obsahových látkách v rostlinných vzorcích kosatců a určení přítomnosti těchto látek v
konkrétním druhu. Předmětem studie bylo pomocí kapkových testů stanovit na devatenácti
vzorcích získaných z osmi druhů kosatců odebraných ze všech částí rostliny (kořen, list, květ)
přítomnost vybraných obsahových látek. Zkoumanými látkami byly fenoly, flavonoidy,
chinony, taniny, terpenoidy, saponiny, srdeční glykosidy. Naměřené hodnoty ukázaly širokou
škálu přítomných chemických látek ve všech částech rostliny. Výsledky práce je možno
aplikovat v oblasti farmacie, potravinářství a biotechnologie. Kosatce obsahují látky, díky
nimž jsou pro tyto obory významným přínosem. Vlastnosti těchto látek jsou zužitkovatelné
především v lékařství a potravinářství díky jejich příznivým účinkům pro lidský organizmus.
Práce byla publikována i v odborném tisku (odkaz Záhradníctvo 2014, Zborník vedeckých
prác).
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Tereza Zezulová s cenou Učené společnosti České republiky
Ve středu 20. května 2015 se konalo na Klvaňově gymnáziu v Kyjově okresní kolo Fyzikální
olympiády kategorie G, kterého se zúčastnilo 28 žáků. Naši školu reprezentovali žáci
sekundy. Na prvním místě se umístil Lukáš Karas, čtvrté místo obsadil Robert Chytil a na
osmém místě skončil Michal Kuchařík.
V pondělí 25. května 2015 se v aule Purkyňova gymnázia konalo autorské čtení a beseda se
spisovatelkou a publicistkou Ivou Pekárkovou. Iva Pekárková studovala přírodovědeckou
fakultu, ale krátce před jejím dokončením v roce 1985 emigrovala. Žila v Americe, kde
vystřídala několik zaměstnání včetně barmanky a taxikářky v New Yorku. V roce 1997 se
vrátila do Prahy, krátce působila v redakci MF DNES. Od roku 2005 žije v Londýně. Literární
činnosti se věnuje od začátku 80. let minulého století, vydala kolem 20 knih, má svůj blog na
stránkách iDnes.cz. V současné době vychází její poslední titul Postřehy z Londonistánu.
Autorka na přání studentů 3. ročníku nejprve přednesla svůj text „Proč jsou černoši líní“. Po
něm následovala beseda, při níž byly otevřeně a poutavě zodpovězeny dotazy inspirované
přečteným textem. Žáci se dozvěděli zajímavá fakta o autorčině pobytu v Africe a mohli si
poskládat alespoň několik střípků z jejího pestrého života.
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Na konci května byli vyhlášeni vítězové letošního školního kola fotosoutěže. Porotu tvořili
PhDr. Večeřová, Ing. Jongepier, Mgr. Mičolová, MgA. Trumpeš a studentka Tereza Říhová
ze sexty. Posoudili celkem 9 příspěvků. Na 1. místě se umístila fotografie Vladimíra
Pokorného ze sexty pod názvem Ranní Tvarožná Lhota (9 bodů), 2. místo získala Marie
Kadubcová z kvarty za snímek Lipov (6 bodů) a na 3. místě se umístila opět fotografie
Vladimíra Pokorného s názvem Lučina (5 bodů).

1. místo: Ranní Tvarožná Lhota (Vladimír Pokorný)

2. místo: Lipov (Marie Kadubcová)

3. místo: Lučina (Vladimír Pokorný)
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Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

4. A (27.5.2015)
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4. B a oktáva (28.5.2015)
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4. B

109

Oktáva
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V sobotu 22. května 2015 navštívili naši školu absolventi z roku 1955, kteří si připomněli
60leté výročí své maturitní zkoušky a ukončení studia na gymnáziu. V aule školy je přivítala
ředitelka PhDr. Jaroslava Večeřová, která je seznámila s úspěchy naší školy v současném
období. Bývalí studenti poté zavzpomínali na svá mladá léta prožitá ve Strážnici i na své
profesory. Škole věnovali svůj nový třídní Minialmanach.
Maturanti z roku 1955, třídní prof. Zdeněk Přikryl
Bezděk Josef * Břečka Josef * Čechmánková Marie * Černá Dana * Černý
Svatopluk * Čmelíková Vlasta * Dvořák Jaroslav * Harnošová Jarmila * Hořčica
Antonín * Jagoš Jiří * Jašková Jiřina * Karásková Anežka * Kolář
Miroslav * Kusáková Květoslava * Migota Martin * Michálek Karel * Mikulčíková
Ludmila * Kallus Josef * Pavlicová Marie * Pavlík Jan * Pavlinec Jan * Petrucha
František * Rýznar František * Seménka Antonín * Slovák Jan * Smělík
Zdeněk * Sobotka Vladimír * Sochor František * Sovka Martin * Stehlíčková
Zdenka * Studnička Jan * Ševčík Cyril * Šilc Miloslav * Šiška Stanislav * Uchytil
Vladimír * Valová Eva * Vidomusová Ludmila * Vítek Vítězslav * Vlachynská
Irena * Zákravský Ivan * Zlatníčková Marie * Žáková Růžena * Šiška Vladislav

Nový Minialmanach z roku 2015
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ČERVEN 2015
V úterý 2. června odpoledne se uskutečnil zájezd do divadla v Brně. Ve středu 3. června byla
z důvodu oprav ve městě vypnutá elektřina po celou dobu vyučování. Nevařilo se, proto bylo
vyučování ukončeno po čtvrté vyučovací hodině. Pro žáky nižšího gymnázia byl na tyto čtyři
hodiny připraven program různých soutěží k Mezinárodnímu dni dětí. Organizaci akce měla
na starosti prof. Karasová. Téhož dne se účastnily profesorky Hálková a Jozífková kurzu
Izolace DNA ze slin na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Ve dnech 3. a 4. června 2015 se konala v rámci přírodovědného projektu exkurze třídy
septimy do Ostravy a Kopřivnice. V Ostravě si prohlédli centrum Svět techniky a
v Kopřivnici navštívili muzeum Tatry Kopřivnice. Studenty doprovázely profesorky
Macháčková a Vrbová.
Ve středu 3. června 2015 pořádalo výzkumné výukové centrum Bioskop Masarykovy
univerzity jednodenní kurz s názvem DNA ateliér, kterého se zúčastnili vybraní studenti 2. a
3. ročníku. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“, jehož cílem je
rozvinout užší spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a středními školami našeho regionu.
Žáci naší školy se pravidelně účastní odborných seminářů a kurzů na Přírodovědecké fakultě
v Brně. Zájemci o biologii se mohli na této akci seznámit s tím, co je to DNA, kde se nachází
a jak ji můžeme získat. Prohlédli si, jak vypadají buňky v jejich slinách. Každý si navíc
vyizoloval svoji vlastní DNA, kterou si odnesl domů. Pochopení složitých procesů se lektorky
snažili účastníkům usnadnit pomocí názorných pomůcek, různých modelů a simulačních her,
takže nuda zde určitě nebyla. Teorie byla prokládána vhodnými laboratorními experimenty,
proto byla tato odborná exkurze velmi přínosná.

DNA ateliér na Masarykově univerzitě v Brně
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V pátek 5.6.2015 se konal v aule školy výchovný koncert pro všechny třídy s výjimkou 3.
ročníku a septimy. Akci zorganizoval profesor Trumpeš.
Ve středu 10. 6. 2015 proběhlo 1. kolo školní soutěže Biologická stezka. Žáci nižšího
gymnázia absolvovali deset stanovišť, kde řešili zadané úkoly z oblasti botaniky, zoologie,
biologie člověka a mineralogie. Čtyřčlenná družstva byla složena vždy z žáků primy,
sekundy, tercie a kvarty. Na prvním místě se umístilo družstvo ve složení Michal Jaroš
(prima), David Vojtíšek (sekunda), Nikol Ventrčová (tercie) a Alena Kobidová (kvarta). Na
druhém místě se umístili Kristýna Bulvasová (prima), Štěpán Šimša (sekunda), Natálie
Šmídová (tercie) a Natálie Vajčnerová (kvarta). A třetí místo bylo ve složení Tereza
Janečková (prima), Tereza Hartlová (sekunda), Anna Tomčalová (tercie), David Koryčanský
(kvarta). Akci zorganizovaly profesorky Hálková a Jozífková.

Biologická stezka
Ve středu 10. června 2015 uspořádalo ČVUT v Praze devátý ročník setkání a prezentací prací
studentů středních škol „Středoškolská technika 2015 - StreTech 2015“. Práce mohly být
individuální nebo kolektivní a mohly být prezentovány buď formou posteru nebo modelu,
případně elektronickou prezentací na notebooku. Naši školu zde reprezentoval Vladimír
Pokorný ze sexty se svou prací Studie DNA polymerázy β s procesem karcinogeneze. Na akci
ho doprovázel profesor Prachař.
Ve čtvrtek 11. června se uskutečnil zájezd na dopolední představení Národního divadla
v Brně, kde žáci kvarty zhlédli balet.
Ve dnech 15. – 21. června doprovázel profesor Jagoš skupinu studentů ze septimy na národní
kolo soutěže Zlatý list do Náměšti nad Oslavou.
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V úterý 16. června 2015 se konal Projektový den v ekologické obci Hostětíně pro třídy 2.A a
sextu. Na tuto akci pak navázal ve čtvrtek 18. června projektový den Zdravý životní styl.
V pátek 19. června se v aule školy konal koncert nevidomého klavíristy.
Od pátku 19.6. do neděle 21.6 se konala na VŠE v Praze celostátní přehlídka SOČ.
V pondělí a úterý 22. a 23. 6.2015 se konaly školní výlety jednotlivých tříd.
V úterý 23.6. dopoledne se konalo Ekolečko pro nižší gymnázium, v němž žáci řešili různé
ekologické problémy a prováděli ekologické aktivity.
Do úterý 23.6.2015 se uzavíraly známky za druhé pololetí a v úterý ve 13.30 byla pololetní
pedagogická rada. Středa 24.6.2015 byla posledním vyučovacím dnem. Ve čtvrtek 25.6.2015
začaly ve Strážnici první programy Mezinárodního folkloristického festivalu. Dopoledne se
celá škola účastnila vystoupení zahraničních souborů pro školy na stadionu Bludník. V pátek
26.6.2015 se konal sportovní den. V pondělí 29.6.2015 proběhla ve škole burza učebnic,
cvičení CO a žáci uklízeli třídy a šatny. Školní rok byl ukončen v úterý 30.6.2015 vydáním
vysvědčení.
Vzhledem k tomu, že se v příštím školním roce opět sníží počet tříd, neboť letos byly
naposledy dvě čtyřleté třídy v posledním ročníku, odešli na konci školního roku někteří
učitelé. Oldřich Vyoral odešel do starobního důchodu, Vítu Trumpešovi nebyla prodloužena
pracovní smlouva na výuku hudební výchovy, zástup za výtvarnou výchovu byl ukončen
Martině Mičolové a z důvodu nadbytečnosti byla ukončena pracovní smlouva Františku
Horňákovi, který vyučoval fyziku a matematiku.

Sexta na projektovém dnu v Hostětíně
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Studenti gymnázia ve školním roce 2014/2015

Osmileté gymnázium
Třída prima: Třídní prof. RNDr. Jana Hálková
Bulvasová Kristýna * Cáb Antonín * Falešníková Valentýna * Faltýnková Nikola *
Hartmanová Eliška * Hložková Nikol * Hřivnová Barbora * Janeček Josef * Janečková
Tereza * Jaroš Michal * Káčerek David * Kaleta Martin * Kobida Jan * Kolaříková Lucie *
Lapčíková Nina * Lžičařová Magdaléna * Machálková Kristýna * Maňáková Eva * Můčka
Martin * Novák Sebastian * Novák Tomáš * Piškula Petr * Růžička Matěj * Sasínová Klára *
Smékalová Diana * Solaříková Aneta * Tomšicová Emílie * Zubalíková Anna
Třída sekunda: Třídní prof. Mgr. Vlastimil Prachař
Arcante Magdalena * Bačík Michal * Batrlová Zuzana * Blata Antonín * Hartlová Tereza *
Horňáková Aneta * Hrdoušek Jan * Hýlová Anna * Chytil Robert * Janásová Eliška *
Janatová Aneta * Karas Lukáš * Kolacia Dominik * Kolář Martin * Koryčanská Alžběta
Anna * Kristoň Pavel * Kuchařík Michal * Lekeš Ivo * Marek Vít * Mrkva Jakub *
Podkalský Stanislav * Pres Ondřej * Šebesta Martin * Šimša Štěpán * Šrahůlková Barbora *
Tomšej Petr * Turčin Vít (vrátil se na ZŠ k 1.11.2014) * Vojtíšek David * Zika Kryštof
Třída tercie: Třídní prof. Mgr. Jagoš Dušan
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 (†16.7.2015) *
Vrhelová Štěpánka * Chrena Richard
Třída kvarta: Třídní prof. Mgr. Jana Šaňková
Berčíková Amálie * Bezděková Anna * Dubravec Martin * Dudík Tomáš * Evjáková Barbora
* Evjáková Vendula * Hřivnová Alžběta * Chudíček Ondřej * Ilášová Petra * 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 kvinta: Třídní prof. PhDr. Marcela Štipčáková
Dvořáková Natálie * Hýlová Monika * Janušková Klára * Janušková Nela * Jochman
Stanislav * Kadlecz Dominik * Kalenda Martin * 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 * Těthal Ondřej * Toman Martin * Vojtíšková Tereza *
Vozábalová Anna * Vymazalová Kateřina
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Třída sexta: Třídní prof. Mgr. Ludmila Mezuliáníková
Bačíková Monika * Dudíková Lucie * Falešníková Renáta * Falešníková Veronika *
Gajdoštíková Aneta * Hofírková Adéla * Hořáková Barbora * Hubáček Jan * Kazdová
Johana * Kostelanský Lukáš * Kozumplíková Laura * Letovská Vendula * Lípová Kristýna
* 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 septima: Třídní prof. Mgr. Petra Vrbová
Blažíčková Ivana * Blažková Romana * Dřínková Dagmar * Flašar Petr * Hálka Miroslav
* Hanáková Natálie * Hrdoušková Barbora * Káčerková Romana * Kasák Patrik * Konečný
Martin * Kropíková Tereza * Kuthan Jan * Macháček Petr * Macháň Lukáš * Mičková
Barbora * Němcová Anna * Ondra Benjamin Samuel * Prášková Jana * Roubalová Johana
* Slezák Jiří * Studénková Jana * Svrčina Dominik * Šara Kryštof * Šebestová Petra *
Trnová Jana * Trýsková Alžběta * Uřičářová Daniela * Vašíček Vilém
Třída oktáva: 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

Čtyřleté gymnázium
Třída 1.A: Třídní prof. Mgr. Eva Kalužová
Andrýsek Zbyněk * Bělohoubková Tereza * Berčík Martin * Bílek Jan * Bláha Jan *
Brožovičová Natálie * Černá Lucie * Čížová Denisa * Dudová Nikola * Dufková Daniela *
Hlupíková Karolína * Hoffová Lucie * Hrdoušková Marie * Jagošová Alžběta * Kadubec
Martin * Kotková Barbora * Kučerová Karolína * Lecián Filip * Machálek Lukáš *
Majdanová Lucie * Mikesková Pavla * Mikesková Simona * Oláhová Vendula * Rozbrojová
Michaela * Schüllerová Kateřina * Sochor Jakub * Svoboda Petr * Synková Magdaléna *
Šašinková Anna * Tomeček Jan * Vrhel Vojtěch * Zábojník Jaroslav * Zalubilová Nela *
Zeman Jiří
Třída 2. A: Třídní prof. Mgr. Petr Šimlík
Blažek Martin * Blažková Marie * Dohnal Nikolas * Filípková Eva * Grabec Jan *
Grombířová Anna * Hlaváčková Lucie * Hoangová Marie * Hřibnáková Lucie * Kolníková
Alena * Kománek Pavel * Kostelanská Markéta * Kozumplík Pavel * Kristoňová Hana *
Kuníková Michaela * Macek Libor * Mičulka Martin * Moučková Kristýna * Plešová
Barbora * Procházková Daniela * Příkazká Tereza * Sečkař Jan * Skřivánek Přemysl *
Skřivánková Klára * Smiešková Kateřina * Sotolář Jan * Spazierová Tereza * Svoboda Jan *
Sýkora Dušan * Trávníčková Alžběta * Urbanová Patricie * Valášková Lenka * Vaňková
Andrea * Větříšek Jakub
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Třída 3. 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 * Kočí Jan * 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 4. 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
Třída 4. B: Třídní prof. Mgr. Lenka Macháčková
Andrýsek Martin * Armstarková Markéta * Bartošíková Vendula * Beláčková Hana *
Bellayová Magdalena * * Čechová Ludmila * Dudová Lucie * Esterková Kateřina * Hanus
Patrik * Hazuzová Judita * Horká Andrea * Hostýnek Ondřej * 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
pozn.
Z maturitních ročníků neukončili poslední ročník a nematurovali žáci:
Němečková Darina, 4.A – neklasifikovaná pro velkou absenci z důvodu nemoci, požádala o
opakování ročníku
Kozumplík Filip, oktáva – neklasifikován pro velkou absenci, požádal o opakování ročníku
Richard Průžek ze sexty odešel po ukončení ročníku studovat do Vídně.
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Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015

PhDr. Večeřová Jaroslava
PhDr. Bahulová Alexandra
PhDr. Bartoš Walter, Ph.D., MBA
Mgr. Bočková Renata
Mgr. Ebringer Jan
Mgr. Gazárková Jaroslava
RNDr. Hálková Jana
Mgr. Hegrová Barbora
Mgr. Horňák František
Mgr. Hubačka Jiří
Mgr. Chytilová Barbora
Mgr. Jagoš Dušan
Mgr. Jamný Michal, Ph.D.
Ing. Jongepier Jan Willem
Ing. Mgr. Jozífková Zuzana
Mgr. Kalužová Eva
Mgr. Karasová Lenka
Mgr. Kotenová Veronika
Mgr. Kubálek Jiří
Mgr. Macháčková Lenka
Mgr. Mezuliáníková Ludmila
Mgr. Mičolová Martina
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
MgA. Trumpeš Vít
Mgr. Vrbová Petra
Ing. Vyoral Oldřich
Mgr. Žáková Pavla

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky

metodik prevence
výchovný poradce
vedoucí Ekoškoly

mateřská dovolená

mateřská dovolená
mateřská dovolená

správce počítačové sítě

mateřská dovolená

Externí učitel:
P. ThLic. Mgr. Karpiňsky Lukáš – náboženství
Na mateřské nebo rodičovské dovolené:
Mgr. Radka Vařechová – od 2011
Mgr. Pavla Žáková – od 2011
Mgr. Blanka Šálková, MBA - od 2012
Mgr. Veronika Kotenová – od 2012
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Aprobace:

Na škole
od roku:

D, Č
R, A
D, ZSV, R
A
Tv, Z
Bi, Ch
Bi, Ch
Č, Lat
Fy, M
D, Z
Vv
Bi,Tv
N, ZSV
A
Bi, Ch
N, R
M, IVT, Prg
N, D
Fy, A
Fy, M
N, R
ČJ, Vv
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
M, Fy
IVT, Fy
A, Č

1989
2011
1995
2006
1998
1991
2008
2004
2010
2007
2014
2002
2004
2001
2003
1989
1994
2003
2003
2000
1980
2008, 2015
1974
1996
1995
1999
2007
2000
1989
1983
2006
2006
1996
2012
2006
2010
2009

Na počátku školního roku přišly:
Mgr. Barbora Chytilová (*16.2.1983), bydliště Kyjov
Mgr. Martina Mičolová (*12.8.1980 Kyjov), roz. Kasánková – zástup na výtvarnou výchovu
za Barboru Chytilovou od 17.2.2015 do 30.6.2015
Na konci školního roku odešli:
Ing. Oldřich Vyoral – starobní důchod, zástup za nemocnou Ing. Sadovskou
Mgr. Martina Mičolová – zástup za Mgr. Barboru Chytilovou
MgA. Vít Trumpeš
Mgr. František Horňák

Provozní zaměstnanci školy ve školním roce 2014 / 2015
Na škole od roku do:
Gajošová Ludmila
Jančová Irena
Hlahůlková Hana
Mrkvová Miriam
Vajčner František

hospodářka
mzdová účetní
hospodářka
mzdová účetní
knihovnice, sekretářka
školník

1991 - 2015
2006
2015
2015
2000
1991

Martinková Věra
Sečkářová Miroslava
Dudíková Jana
Lípová Petra
Sochorová Jana

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka

1999
1995
2005
2010
2009

Blažková Božena
Krakovská Eva
Možnarová Jana
Pirklová Marie
Stanislavová Naděžda
Vojtková Emílie
Tomečková Antonie
Tomečková Jana

uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

V průběhu školního roku odešly:
Gajošová Ludmila – k 1.2.2015 nástup do starobního důchodu
Pirklová Marie – odchod k 30.9.2014
Tomečková Antonie – odchod k 31.5.2015
Vojtková Emílie – odchod k 15.5.2015
V průběhu školního roku přišly:
Krakovská Eva – nástup 18.8.2014
Hlahůlková Hana – nástup k 1.2.2015
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2011
2014
2015
1994 - 2014
2008
1995 - 2015
2007 - 2015
2015

FOTOGRAFIE TŘÍD
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Kvarta
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Oktáva
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4.A

4. B

126

Učitelský sbor
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FOTOGRAFIE NA TABLA

4.B
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4.A
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Během letních prázdnin došlo ke dvěma smutným událostem. Po dlouhé nemoci zemřela
bývalá ředitela Purkyňova gymnázia RNDr. Jarmila Šimšíková a brzy nato zahynula tragicky
při dopravní nehodě 14letá studentka tercie Nikol Ventrčová ze Bzence.

RNDr. Jarmila Šimšíková (1943 – 2015) se narodila 22. dubna 1943 ve Strážnici. Zde také
v roce 1960 maturovala na gymnáziu. Poté vystudovala na Přírodovědecké fakultě Palackého
univerzity v Olomouci biologii a zeměpis. Od roku 1965 vyučovala na strážnickém gymnáziu.
V roce 1990 zvítězila v konkurzním řízení a stala se ředitelkou školy, která se vrátila ke
svému původnímu názvu z první republiky Purkyňovo gymnázium.
Po celou dobu jejího působení probíhaly na škole stavební práce, které budovu
modernizovaly. Byla provedena rekonstrukce střechy a škola získala dnešní vzhled. Pořídilo
se nové vybavení učeben a kabinetů. Kromě školských aktivit působila doktorka Šimšíková
v porevolučním zastupitelstvu města Strážnice. Věnovala se také práci ve svém oboru a
připravovala učebnici biologie pro střední školy. Z funkce ředitelky gymnázia byla odvolaná
po konkurzu v roce 1999. V tomto roce také opustila strážnické gymnázium. Po odchodu do
důchodu pokračovala ve své vědecké práci. Brzy však onemocněla. Ke konci života byla
upoutána na invalidní vozík a na lůžko. Zemřela 8. července 2015 ve věku 72 let.
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