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Úvodník 
 
 
 

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti, 
září je obdobím, kdy začíná nový školní rok. Je před námi deset měsíců práce, 
společných kontaktů a aktivit. Přeji Vám - studentkám a studentům - hodně 
úspěchů ve škole, Vám rodičům pak přeji radost z Vašich dětí po celý školní 
rok a dobrou spolupráci s naší školou. 
 
Na začátek školního roku jsme pro Vás opět přichystali Zpravodaj Gymnázia 
Šumperk, abychom Vám prostřednictvím tohoto bulletinu poskytli některé 
důležité informace a sdělili Vám ty změny, ke kterým došlo na konci 
uplynulého a na počátku nového školního období. Chceme se nejen pochlubit 
některými úspěchy školy, ale také hodláme vysvětlit změny, které nastávají 
s novým školním rokem. Věřím, že těchto několik stránek se stane Vaším 
pomocníkem i v budoucnu, kdy budete hledat kontakty na učitele, vedení 
školy i zaměstnance v jednotlivých úsecích. Doufám, že se tím také zlepší 
informovanost a vzájemná spolupráce školy a rodičů. 
 

Mgr. Milan Maceček, ředitel školy 
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„Rád Vás uvítám a vyslechnu Vaše náměty, připomínky, pomohu vyřešit problémy…“ 

http://www.gymspk.cz/
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Stužkovací a absolventský ples  
 
 

Motto: Gaudeamus igitur – radujme se! 

 

 

Stužkovací a absolventský ples gymnázia  5. prosince 2015 v DK 

 

Gymnázium Šumperk je společensky trojjediné: ve smyslu zářijové Imatrikulace, tedy 

slavnostního uvítání primánek a primánů a studentek a studentů prvního ročníku; 

v podobě Stužkovacího plesu – tedy pasování maturantek a maturantů v podzimním 

čase posledního ročníku; a v nostalgii závěrečného - pomaturitního vyřazení 

absolventek a absolventů z řad gymnaziálních… 

 
 

Španělsko 2015 

 

 

Koncem září nás opět čeká historicko-
poznávací zájezd do Španělska. Naším 
cílem bude západní Andalusie, 
Extremadura a nezbytná návštěva 
Barcelony. Zájezdu se zúčastní 40 
studentek a studentů naší školy            
a poznají nejenom zcela odlišnou 
krajinu, ale i kulturu a zvyklosti této 
země. Pro studenty španělštiny je to 
jedinečná možnost vyzkoušet si 
španělštinu v praxi a poznat, jak jsou 
Španělé otevření a přátelští ke všem, 
kteří znají jejich řeč. Pro všechny pak 
budou jistě nezapomenutelné 
návštěvy římských, křesťanských, 
židovských a arabských památek. Jsou 
ještě dvě volná studentská místa, 
proto neváhejte a přidejte se k nám. 

 Libuše Nováková a Oldřich Kníř 

  

 

Schůzky vedení školy, pedagogického sboru a rodičů se konají ve dnech        18. listopadu 2015  

         13. dubna 2016  

 

Vyučování 
 

I. pololetí   út 1. 9. 2015 – čt 28. 1. 2016 
II. pololetí  po 1. 2. 2016 – čt 30. 6. 2016 

 
Prázdniny 
  
  Podzimní        čt + pá = 29. + 30. 10. 2015 
  Vánoční  st 23. 12. 2015 – ne 3. 1. 2016  

Vyučování započne                               po 4. 1. 2016 
 
  Pololetní                              pá 29. 1. 2016  
  Jarní          po 15. 2. – pá 19. 2. 2016 
  Velikonoční        čt + pá = 24. + 25. 3. 2016  
  Hlavní                       1. 7. – 31. 8. 2016  
 
Maturitní zkoušky       
  

Jarní zkušební období      2. 5. – 10. 6. 2016 
Podzimí       1. 9. – 20. 9. 2016 

  
Maturitní zkoušky se uskuteční podle modelu, který oficiálně navrhlo MŠMT.  
Státní společná maturita – model 2 + 2 (volitelně 2+3), povinně Čj a volba mezi Cj a M.  
Profilová maturita - model 2 + 2 z předmětů schválených ředitelstvím školy.  
Za „+“ jsou uvedeny povolené počty nepovinných předmětů. 
 
Schůzky s rodiči 

 
Úvodní = s rodiči prvních ročníků               23. 9. 2015 
Následné                 18. 11. 2015 

              13. 4. 2016  
 
 

 
pokračování na straně 3  
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Psycholog ve škole 

Od začátku tohoto školního 
roku nově působí ve škole psycholog 
jako součást poradenských služeb 
studentkám a studentům, jejich 
rodičům a pedagogům. Můžete se na 
něj obracet v konzultačních hodinách 
nebo na níže uvedených kontaktech. 
Jako studenti ve věci školních obtíží, 
osobních a vztahových problémů, při 
neshodách s rodiči nebo učiteli, 
v případě nějakých problémů ve třídě 
nebo při touze na sobě pracovat... 
Jako rodiče v případě potíží 
souvisejících se školou (výuka nebo 
třída dítěte), v případě výchovných 
potíží nebo neharmonických vztahů 
doma... Dle individuálních potřeb 
každého zájemce poskytuje psycholog 
poradenské, konzultační, terapeutické 
služby!  

Protože je psycholog kmenovým 
pracovníkem Střediska výchovné péče 
Dobrá Vyhlídka Šumperk, jsou 
všechny jeho služby zdarma. 

 

Jan Remeš 

Telefon:  
mobil 778 765 853 
SVP 583 284 011 
Mail:  

remes@gymspk.cz, 
svp.psycholog@dds-spk.cz 
Konzultační hodiny na gymnáziu: 
Kabinet 274  
Pondělí 7:30 – 10:00  
Úterý 15:00 – 16:00  
Kdykoliv jindy na základě předchozí 
domluvy. 
 

Více informací na www.gymspk.cz 

nebo www.dobravyhlidka.cz  

 

Organizace školního roku 
 
pokračování ze strany 2 
 
Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na G  4. 11. 2015  (9 – 17 h)     
Ve stejný  den se v tělocvičně G koná prezentace škol - Scholaris   
 
Další den otevřených dveří              27. 1. 2016 
 
Kurzy 
 
Adaptační  Třídy 1. A, B, C        1. – 5. 9. 2015  
   

Prima (G.1)      2. – 4. 9. 2015   
 

 
LVVK  Třídy sekunda (G.2), 1. A, B, C              únor 2016   
 
STK  Třídy septima (G.7), 3. A, B, C     20. – 24. 6. 2016 
 
Plavání  Třídy prima (G.1),  2. A, B, C                   od listopadu 2015 
 
Rodinná výchova Septima (G.7), 2. A, B, C   pět dní v týdnu maturit  
 
 
Exkurze a výlety 
Praha pro maturitní ročník         září, říjen 2015 
Poznávací a jazykově zdokonalovací Španělsko                 září 2015  
Bad Hersfeld reciproční             duben 2016 
Integrované odborné exkurze celého 2. ročníku         od 20. 6. 2015 
 
Přijímací zkoušky: 

                             Informace pro rodiče: na burze škol – 4. listopadu 2015 

                                I. termín pro čtyřleté i osmileté G. – 15. a 18. 4. 2016 

 

mailto:remes@gymspk.cz
mailto:svp.psycholog@dds-spk.cz
http://www.gymspk.cz/
http://www.dobravyhlidka.cz/
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Výchovné poradenství 

Vážení rodiče, milí studenti, 
 na naší škole najdete také 
pracoviště výchovné poradkyně. 
Každoročně našim studentům 
nabízíme poradenství v oblasti 
školních, výchovných či osobních 
starostí. Konzultační hodiny 
najdete na webových stránkách 
školy a další si můžete domluvit 
osobně. Výchovná poradkyně 
(kabinet 274) ve spolupráci se 
školním psychologem pro nově 
nastupující studenty vždy na 
přelomu září a října pořádá 
besedy o technikách učení, aby 
jim byl usnadněn nástup na naši 
školu. Na tomto pracovišti se také 
můžete poradit o dalším 
směřování ve Vašem studiu, nabízí 
se také kariérové poradenství. 
Přeji Vám v letošním školním roce 
bezproblémové studium a - pokud 
možno - návštěvu výchovné 
poradkyně jen v rámci Vašeho 
dalšího studijního směřování! 

                                                 
Miroslava Vinklerová,  

výchovná poradkyně 
 
 
 
 

 

K čemu slouží nový čip?  
aneb změny tří systémů ve škole 
 
 
Jedna z prvních skutečností, kterou naši studenti i rodiče po prázdninách zaznamenali, je 
výměna původních čipů za nové. V následujícím textu se dočtete, proč se tak stalo a jaké 
služby studentům budou s novým čipem nabídnuty. 
V úvodu je třeba říci, že hlavní smysl změny je vytvořit systém, ve kterém bude každý 
student a učitel ovládat jedním čipem více funkcí. Celá změna je jistě krokem vpřed. 
Dokonce tak velkým, že se pohybujeme částečně v technicky ne zcela dobře probádaném 
území, což s sebou nese jisté organizační potíže. Původně jsme chtěli zachovat staré čipy, 
které studenti používali již v minulém školním roce. Časové, technické i organizační 
problémy byly však tak velké, že odladit systém by bylo takřka nemožné. Proto jsme, ač 
neradi, přistoupili k výměně čipů. Víme, že tento finanční výdaj nebude rodičovskou 
veřejností přijatý zcela bez výhrad. Proto chci v tomto textu vysvětlit výhody komplexního 
systému, které podle našeho názoru převáží i negativa spojená se zakoupením nových čipů. 
Ve stručnosti řečeno - nový čip umožní žákům vstup do budovy (navíc provázaný se 
systémem školní agendy Bakaláři), umožní žákům odběr stravy a umožní využívat školní 
systém tiskáren a kopírovacích strojů. Každé funkci se budu dále věnovat samostatně. 
Zabezpečení přístupů do škol se stalo po loňských událostech ve Žďáru nad Sázavou 
naléhavou nutností, kterou kontrolovala i Česká školní inspekce. Proto naše škola 
přistoupila ke změně, která přinese trvalé uzavření školních vchodů. Změna proběhne 
dvoufázově. První fázi jsme realizovali o prázdninách na konci srpna, kdy jsme na tři hlavní 
vchody umístili čtečky spojené se serverem školy. Funkční čip zpřístupní žáku i učiteli školní 
dveře, a dokonce v budoucnu bude evidovat přítomnost žáka ve výuce (což ve spojení se 
systémem Bakaláři umožní přejít na elektronickou třídní knihu a výkaz třídy). Systém 
dokonce umí zabezpečit i službu zasílání mailů či SMS zpráv rodičům v případě, kdy žák 
nepřijde do školy (nenačte jej vchodová čtečka) – to může být užitečné zejména pro rodiče 
primánů. Ve druhé fázi, počátkem příštího roku, umístíme čtečku také na vchod ze dvora, 
který využívají studenti jezdící do školy na kole. Systém řízený počítačem umožní lepší a 
snazší evidenci osob, řešení přístupových práv, celkově se zabezpečení školy významně 
zvýší. 
Stejný čip umožní studentům odebírat stravu ve školní jídelně. Fungovat bude jako 
doposud. Strávník se při odběru oběda přihlásí čipem, který kuchařkám umožní kontrolu 
zaplacení oběda, popřípadě ukáže zvolené jídlo při výběru ze dvou různých obědů. Žáci si 
mohou čipem aktivovat čtečku v suterénu jídelny, na které si mohou stravu přihlašovat a 
odhlašovat, volit ze dvou obědů. Všechny funkce jsou přístupné taky z počítače 
prostřednictvím kódu umožňujícího přístup do webové aplikace, který strávníkům vydává 
vedoucí kuchyně. 
Novou službou studentům, která posouvá školu do 21. století, je nabídka využití 
kopírovacích strojů a tiskáren. Na školních chodbách jsou rozmístěné tři moderní černobílé 
kopírky RICOH, u kanceláře školy je pokročilá kopírka barevná. Všechny stroje jsou spojené 
se serverem školy, obslužný program umožňuje dokonalou evidenci tisku a řízení 
přístupových práv. Prostřednictvím nového čipu, po přihlášení se na stroj, bude moci každý 
student využívat služeb této techniky. A co stroje umí? Službou zdarma je skenování 
dokumentů. Každý žák si může, po přihlášení se čipem na čtečce kopírky, stroj aktivovat, 
naskenovat si dokument (sešit spolužáka, stránku učebnice aj.) a stiskem tlačítka odeslat 
sken na svůj školní Google mail. Služba je to rychlá, jednoduchá, zdarma. Jistě bude široce 
využívaná, např. když přijde student po nemoci a bude potřebovat dohnat zameškané 
učivo, „dopsat sešity“... 
Další funkcí je klasické kopírování dokumentů na papír. Tato služba bude placená a bude se 
řídit jistými pravidly (viz další článek) - za finančně velice slušných podmínek si žáci budou 
moci ve škole pořídit (sami pomocí čipu) kopie dokumentů černobílých i barevných.  
Poslední funkcí je tisk dokumentů. Po přihlášení se v počítačové učebně na PC si bude 
každý žák školy moci poslat na tiskárnu svůj dokument, prezentaci, projekt, a opět po 
přihlášení se čipem ke kopírce si bude moci své dokumenty nechat natisknout. 

Komplexní systém služeb žákům je věcí, která by každému jedinci měla usnadnit studium 

na škole. I když služby zprovozňujeme takřka „za chodu“, a řešíme řadu dílčích drobných 

technických problémů, věřím, že se všichni rychle naučíme využívat výhod nové techniky 

a zlepší se fungování školy. Stejně tak myslím, že výměna čipů se žákům mnohonásobně 

vrátí. 

Mgr. Milan Maceček 
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5 Tiskové služby školy žákům 

Ve spolupráci s firmou Impromat umístila škola na chodby kopírovací stroje RICOH (jedna 
kopírka barevná a tři stroje černobílé). Kopírky budou kdykoli k dispozici žákům po 
přihlášení se pomocí elektronického čipu. Žáci si mohou tisknout a kopírovat dokumenty 
za následujících podmínek: 
1. K využití služby je nutné si předplatit kredit. Zvolený obnos (např. 60 Kč) zaplatí žák 
předem v kanceláři školy. Při placení paní sekretářka aktivuje žákovi v systému zaplacený 
kredit. Po přihlášení se čipem ke kterékoli kopírce systém rozpozná, že žák má kredit,           
a umožní realizovat tiskové úlohy. Kredit se zmenší o částku, kterou žák prokopíroval.  
2. Tiskové úlohy jsou zpoplatněné, ceník platný od 1. 9. 2015 je následující: 

Cena za stránku A4 černobílou … 1,20 Kč 
Cena za stránku A4 barevnou   … 3,50 Kč 
Cena za stránku A3 a cena za oboustranný tisk… vypočte se jako násobek předchozího. 
Ceny jsou kalkulované jako součet nákladů za pronájem strojů, výdaje energií, ceny 
papíru, poplatek Dílii za autorská práva, manipulační poplatek. Ve srovnání s běžnými 
cenami je cena velice nízká (zejména u barevné kopie). Výše uvedený kredit 60 Kč by 
žákovi umožnil kdykoli během školního roku nakopírovat 50 stránek černobílých. Ceny 
jsme nastavili jako výchozí a chceme je držet do doby, dokud se nezdraží vstupní náklady. 
3. Na černobílých kopírkách budou žáci pracovat samostatně, s využitím manuálů 
umístěných u kopírek. Na barevné kopírce budou žáci pracovat za asistence sekretářky 
školy (což souvisí s tím, že barevná kopírka využívá speciální papír z určeného podavače). 
Věřím, že výhody tisku ve škole se naučí žáci využívat a služba zlepší studijní zázemí našich 
studentek a studentů. 
 

Co dělat při ztrátě čipu? Čip je nositelem unikátního osobního kódu, kterým se žák 

prokazuje při vstupu do školy, při odběru stravy, který umožňuje přístup ke kopírkám. Na 
čip se váže kredit, který má student zaplacený k odběru stravy, popř. tiskový kredit ke 
kopírkám. Z tohoto důvodu je nutné následující: 

V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost ihned hlásit ve škole (třídnímu učiteli, 
v kanceláři školy nebo přímo správci systému Bakaláři). Je třeba postupovat podobně 
jako při ztrátě např. dokladů, nebo klíčů od domácnosti. Po nahlášení ztráty správce 
systému ihned zablokuje pro daný čip jeho funkčnost, takže jej nebude možné nijak 
zneužít. Současně s čipy jsou vydávány nálepky s logem školy, které si žáci mohou 
(nemusí) nalepit na čip. Nálepka může sice nasměrovat nepoctivého nálezce ke škole, 
kde by se mohl pokusit čip využít ve svůj prospěch (což se mu nepodaří, nahlásí-li žák 
ztrátu co nejdříve). Poctivý nálezce však může díky nálepce odevzdat čip do školy, 
kde na čtečce kancelář dohledá majitele čipu. 

 
Vysvětlení postupu školy při výměně čipů. 
Vážení rodiče, obracím se na Vás s vysvětlením postupu školy ve věci výměny 
stravovacích čipů studentů. Výměnu čipů doporučila na základě svých minulých 
zkušeností firma, která proces zajišťovala. Přechod školy na nový systém byl náročný, 
spoustu kroků jsme dělali průběžně, v časové tísni a nově, a určitě je na místě i 
omluva rodičovské veřejnosti za nedostatek informací, které jsme Vám měli na 
počátku roku poskytnout. 
Jak víte, studenti si v minulých letech kupovali stravovací čip a vstupní kartu do školy, 
obojí v součtu za 400 Kč. Po zkušenostech z let předešlých, kdy jsme vydávali obě věci 
na zálohu, jsme v posledních třech letech prodávali čip i kartu se sdělením, že je 
vlastnictvím studenta a peníze se nevrací. Je to následek skutečnosti, že po čtyřech 
letech studia (o osmi letech nemluvě) jsou čip i karta často tak amortizovány, že je 
škola již nemůže znovu použít. Jednou z výhod nového systému (jeden čip na 
všechno) bude rovněž zmenšení počátečních nákladů u nových studentů (dříve čip + 
karta za 400, nyní jeden čip za 200 Kč na vše). Chápeme ale fakt, že starší studenti si 
v loňském roce kupovali obojí, a nyní chceme po Vás - jejich rodičích - nové peníze na 
totéž. Přesto prosíme o shovívavost. Děkujeme. 
 
Shrnutí:  

- Přechod na komplexní systém vyžaduje změnu čipů, každý student musí 

obdržet a používat čip nový 

- Žáci primy a prvního ročníku si nový čip zakoupí za částku 200 Kč.  

Za zálohu dostanou čip jen maturanti. 

- Po skončení studia se peníze nevrací. Čip je majetkem žáka. 

 

Šachový kroužek 

 

 
 
 
Je možné se přihlásit do ŠACHOVÉHO 
KROUŽKU. Je bezplatný, termín bude 
stanoven v průběhu září = úterý nebo 
středa odpoledne (14 - 15:30 h), podle 
časových možností zájemců.  
 

Jiří Voráč 
 
 

 

 

Světluška 

Studentky a studenti G-Šumperk         
se v posledních letech pravidelně 
účastní celonárodní sbírky „V ZÁŘÍ 
SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. V loňském roce       
se za jediné zářijové odpoledne 
podařilo našim dobrovolníkům z řad 
studentů vybrat neuvěřitelnou částku 
25 422 Kč! 
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Vážení rodiče, sponzoři 

Děkujeme, že nám jako donátoři 
zachováváte svou přízeň.  
Váš sponzorský příspěvek tvoří 
velmi důležitý finanční základ, 
s nímž Nadace pracuje. Stále však 
máme více nápadů a možností, co 
dotovat, než reálných finančních 
zdrojů. Byli bychom nesmírně 
vděčni za takové sponzory z Vašich 
řad, kteří by mohli přispět i více. 
Peníze bychom mohli použít jako 
výpomoc sociálně slabým 
studentům (příspěvky na školní 
akce, na které nemohou 
z finančních důvodů jet), nebo na 
počítače do studentské relax zóny… 
 
Zašlete, prosím, krátkou informaci     
o svým možnostech, o Vaší ochotě 
finančně se podílet na rozvoji 
gymnaziálních nadstandardů! 
Mail  macecek@gymspk.cz 
Ochotné dárce budu rád 
kontaktovat, vystavím dohodu 
o sponzorském daru.  
 
Nadační fond při Gymnáziu, 
Šumperk 
IČO 258 525 74 
Č.ú. - 167 036 080 / 0300 
 

Správní rada fondu 

Devítičlenná Správní rada 
Nadačního fondu pracuje již dlouho 
v prvotním složení. V následujících 
měsících bude nutné provést její 
obměnu.  
V minulosti jsem již jednou vyzval 
Vás, ochotné rodiče, ke spolupráci. 
Přihlásil se pouze jeden zájemce.  
Apeluji proto ještě jednou - Vy, kdo 
byste byli ochotni ve Správní radě 
Nadace pracovat, ozvěte se, prosím! 
Kontaktní mail macecek@gymspk.cz 
nebo osobně během rodičovských 
schůzek či kdykoli po předchozí 
domluvě. Děkuji za pomoc, Vaše 
nabídka spolupráce Nadaci a škole 
prospěje! 
Správní rada Nadačního fondu se 
bude scházet asi dvakrát za rok,  
má kontrolní funkci, poskytuje 
Nadaci organizační a myšlenkovou 
podporu, pomáhá s kontakty  
na další možné sponzory. 
 

Činnost Nadačního fondu při Gymnáziu, Šumperk  
ve školním roce 2014/2015   

 
 

Nadační fond v loňském roce podporoval dle svého statutu školní i mimoškolní 
studentské aktivity, finančně zajišťoval akce v průběhu celého školního roku. Hlavním 
zdrojem příjmu byly sponzorské rodičovské příspěvky a dary soukromých osob. 
Mnohé aktivity se uskutečnily jen díky příspěvku z Nadace. Některé finanční 
prostředky vložené do fondu byly účelově vázané na uskutečnění konkrétních akcí – 
na adaptační kurzy, družební akce aj. V textu níže je uveden přehled hospodaření 
fondu v hospodářském roce 2014. 
 
PŘÍJMY fondu v uplynulém roce činily přibližně 734 000 Kč. Výši částky ovlivnily 
především účelové vklady účastníků školních akcí, jako byly GO kurzy – 311 000 Kč, 
družební akce v Maarssenu - 117 000 Kč, další příspěvky studentů na družbu v Bad 
Hersfeldu, na plavání, na družbu s Ukrajinou činily v součtu 110 000 Kč, granty města 
Šumperk na adaptační kurzy a družbu činily 49 000 Kč. Různé drobné příjmy činily 
22 000 Kč. Sponzorské dary rodičů a firem činily základ pro práci fondu – 124 600 Kč. 
 
Celkové VÝDAJE fondu v uplynulém školním roce činily 845 000 Kč. Největší výdaje 
tvořily účelově vázané částky – 341 000 Kč na adaptační pobyty, 169 000 Kč na 
družební akci v Maarssenu, 70 000 na družbu s Bad Hersfeldem, 41 000 Kč na plavání 
primánů, 35 000 Kč na lyžařské kurzy prvního ročníku. 
Nadační fond hradil celou řadu akcí a studentských aktivit. Příspěvek na vydání 
ročenky školy činil 32 000 Kč, na ocenění nejlepších studentů za prospěch a soutěže 
bylo vydáno 34 000 Kč, na organizaci školních soutěží a ceny pro vítěze přispěla 
nadace 24 500 Kč, cestovné studentů na soutěže mimo školu bylo činí 44 000 Kč. 
Odměna pokladníkovi nadace byla 5 000 Kč, ostatní různé, účelově nevázané náklady, 
činily v souhrnu 96 000 Kč (nevázané výdaje činily celkem 345 000 Kč). 
 
Z porovnání příjmů a výdajů plyne, že rok skončil ztrátou 111 000 Kč. Rozdíl je 
způsobený vyššími dotacemi na adaptační, lyžařské kurzy a družební aktivity, 
nárůstem cestovného studentů na soutěže (řada žáků se probojovala na republiková 
finále soutěží a Nadační fond platil nejen cestovné, ale někdy dokonce i ubytování). 
Ztrátu plánujeme v příštím roce umořit zvýšeným úsilím při získávání sponzorských 
darů a také omezením dotací pro některé aktivity. 
Poděkování za práci patří pokladní nadačního fondu, Petře Jelinkové.  

 

 

mailto:macecek@gymspk.cz
mailto:macecek@gymspk.cz
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Prevence rizikového chování 
 
 
 
Prevence rizikového chování na Gymnáziu Šumperk ve školním roce 2014-2015. 
Škola v souladu s Minimálním preventivním programem organizovala akce, které 
napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje rizikových forem chování prostřednictvím 
různých aktivit v rámci školního vyučování i mimo něj. Uskutečnila se řada akcí, které 
podporují zdravý životní styl, sociální a komunikační dovednosti. Některé pak byly 
specificky zaměřeny přímo na problematiku rizikového chování, následující přehled podává 
jejich stručný výčet.  
Pro žáky vyššího gymnázia to byly v oblasti adiktologie beseda „Život se závislostí“ pro první 
ročníky, garantovaná sdružením ACET, a besedy s externím pracovníkem K-Centra Krédo o 
důsledcích rizikového užívání návykových látek = pro druhé ročníky. Oblasti vztahové se 
týkaly besedy pro žáky druhých ročníků v rámci tzv. rodinné výchovy a navazující „Duhové 
semináře o rodičovství a partnerství osob stejného pohlaví“ pro dvě třídy druhých ročníků.  
Besedy s problematikou rizikového chování pro žáky nižšího gymnázia se uskutečňovaly 
v průběhu celého školního roku v rámci projektu Komplexní primárně preventivní program 
Šumperk, do kterého byla naše škola zapojena.  
Přehled besed v rámci KPPŠ pro nižší gymnázium... 
Oblast rasismu, xenofobie: beseda „Multikulturní výchova k toleranci“ pro sekundu a 
beseda „Subkultury naší společnosti“ pro tercii. 
Oblast vztahy, šikana, agrese: beseda „Sociální sítě“ pro primu, beseda  „Nenásilná 
komunikace" pro sekundu, beseda na téma „Klima třídy“ pro primu a interaktivní „Hry s 
psychologickým obsahem“ pro primu. 
Oblast poruchy příjmu potravy: beseda  „Poruchy příjmu potravy" pro sekundu. 
Oblast rizikové sexuální chování: beseda  „Rizikové sexuální chování" pro kvartu. 
Oblast trestně právní: beseda „Trestně právní zodpovědnost" pro kvartu, beseda „Práva a 
povinnosti“ pro primu, a beseda „Právo a morálka“ pro tercii.  
V oblasti adiktologie se navíc uskutečnila exkurze do K-Centra Krédo pro sekundu.  
Vícedenní programy byly zastoupeny již tradičními akcemi jako adaptační pobyty a kohezní 
pobyt třídy prima v Kunčicích, tentokrát pořádaný ve spolupráci se SVP Dobrá Vyhlídka. Na 
vztahy ve třídě byl pak zaměřen program ve třídě kvarta.  
Na organizačním zajištění výše uvedených programů a besed se podílely následující 
organizace: MěÚ Šumperk, PPP a SPC Šumperk, PONTIS Šumperk, Poradna zdraví Šumperk, 
SVP Dobrá Vyhlídka, Policie České republiky, pánové František Sutorý a MUDr. Dušan 
Fügner, platforma PROUD o. s. Praha, za což jim patří náš upřímný dík. 
 

PhDr. Helena Bihuncová, 
školní metodička prevence 

 
 
 

 
 

Nové označování tříd 

víceletého gymnázia  

 
Uplynulé léto se neslo ve znamení 
mnoha změn v životě školy. Jednou 
z nich je přechod k novému 
programu elektronického prostředí 
školní administrativy s názvem 
Bakaláři (opustili jsme dosud 
používaný systém SAS). 
Věříme, že tento systém bude i pro 
Vás příjemnější alternativou pro 
informovanost o klasifikaci Vašich 
dětí. Sledovat ji můžete nejen 
prostřednictvím webových stránek, 
ale také prostřednictvím chytrých 
telefonů s androidem. 
Umožní snadnější propojení s nově 
zaváděným vstupním systémem a 
bude spolupracovat i se systémem 
stravovacím. 
  
V této souvislosti došlo také ke 
změně tradičního a letitého 
oficiálního označování tříd 
osmiletého studijního programu 
římskými číslicemi. Do nového 
školního roku tedy vstoupili 
„osmileťáci“ s názvy tříd ve tvaru: 
G.1 pro primu, G.2 pro sekundu, G.3 
pro tercii, G.4 pro kvartu, G.5 pro 
kvintu, G.6 pro sextu, G.7 pro 
septimu a G.8 pro oktávu. Nové 
názvy se budou používat na všech 
oficiálních školních dokumentech 
včetně vysvědčení a rozvrhů, na 
suplovacích lístcích nebo na 
třídnicích. Slovní názvy samozřejmě 
ponecháváme beze změny, takže 
prima zůstane nadále primou, 
kvarta kvartou nebo oktáva oktávou 
- zde se nic nemění. Na nové 
označování tříd si jistě brzy 
zvykneme a to se záhy stane 
přirozenou součástí školního života 
na našem gymnáziu. 

 
           

Mgr. Tomáš Hlavsa                                   
zástupce ředitele 
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Erasmus 

Gymnázium Šumperk se v letošním 
roce zúčastnilo výběrového řízení 
v rámci programu ERASMUS+  školní 
vzdělávání  – KA1. Předložená 
projektová žádost byla vyhodnocena 
jako třetí nejlepší z předložených tří 
stovek projektů z celé republiky          
a díky tomuto skvělému výsledku byla 
naše škola zařazena mezi úspěšné 
žadatele o grant.  

V období 6/2015 – 5/2017 tak v rámci 
evropského programu Erasmus+ 
vycestuje do zahraničí na 
metodologické jazykové kurzy šest 
učitelů cizích jazyků. Metodické kurzy 
budou zaměřeny na techniku výuky a 
moderní postupy ve výuce. Další dva 
učitelé odborných předmětů si rozšíří 
své znalosti cizích jazyků na 
zahraničních jazykových kurzech. 
Cílem těchto aktivit je zkvalitnění 
výuky cizích jazyků a modernizace 
výukových postupů stejně jako 
zkvalitnění reprezentace školy 
v rámci mezinárodních soutěží, 
projektů a kontaktů s partnerskými 
školami. Všechny kurzy jsou 
dvoutýdenní a uskuteční se v různých 
zemích Evropské unie. 

Gymnázium Šumperk dlouhodobě 
podporuje a vytváří podmínky pro 
další vzdělávání svých pedagogických 
pracovníků. Podpora mezinárodních 
vzdělávacích aktivit učitelů zapadá do 
koncepce rozvoje školy, která pracuje 
s vizí moderní respektované 
vzdělávací instituce s aktivními 
pedagogy, efektivními metodami 
výuky, motivovanými žáky a čilými 
mezinárodními kontakty. 

Projekt ERASMUS+ by měl podpořit 
myšlenku vybudování regionálního 
centra vzdělávání v oblasti výuky 
cizích jazyků, ale i přírodovědného 
vzdělávání, a to s velkým důrazem na 
environmentální problematiku. Mezi 
účastníky projektu je i člen vedení 
školy. Zkvalitnění jazykového 
vybavení managementu školy je 
důležité pro rozvoj mezinárodní 
spolupráce naší školy s partnerskými 
školami v zahraničí. 

Účast v projektu by měla v konečném 
důsledku zvýšit kvalitu jazykového i 
dalšího odborného vzdělávání ve 
prospěch žáků a přispět tak ke 
zvýšení atraktivity studia na naší 
škole. 

 

Projekt v rámci tzv. Výzvy 56 
 
 
Na jaře tohoto roku Gymnázium Šumperk úspěšně žádalo o finanční podporu 
projektové žádosti s názvem „Jazyková vybavenost pro všechny“ v rámci tzv. 
Výzvy 56, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Úspěch 
této žádosti a samotná realizace projektu znamená zajímavou příležitost pro 
studenty školy i jejich vyučující zvýšit atraktivní formou svoje znalosti a 
kompetence na poli cizích jazyků. Stejně tak projekt přinese možnost zlepšit 
čtenářskou gramotnost v oblasti mateřského jazyka. 
Celkem čtyři klíčové aktivity projektu zahrnují týdenní jazykově-vzdělávací 
pobyty pro studenty naší školy v Německu, dvoutýdenní zahraniční jazykové 
kurzy pro učitele, týdenní pobyt učitele na zahraniční škole v rámci tzv. 
stínování (shadowing) a podporu tzv. čtenářské gramotnosti. Veškeré aktivity 
projektu proběhnou do konce stávajícího kalendářního roku. 
První aktivita se týkala celkem 40 studentek a studentů našeho gymnázia, 
kteří již měli možnost odjet na týdenní, zážitkově-vzdělávací pobyt do 
Německa. Konkrétní vybranou destinací bylo hlavní město Berlín. 
V dopoledním bloku studenti chodili do školy a účastnili se pravidelné výuky, 
v odpoledním bloku poznávali berlínské reálie v rámci připraveného 
programu. Ubytování bylo zajištěno v rodinách. Jako doprovod se akce 
účastnili také čtyři vyučující. 
V rámci druhé a třetí klíčové aktivity projektu vyjedou čtyři vyučující na 
zahraniční jazykové studijní pobyty do Irska, Skotska a Německa, jedna 
vyučující pojede do Španělska. V prvním případě jde o dvoutýdenní jazykové 
kurzy různého typu (obecné/metodologické/intenzivní) s ubytováním 
v rodinách, ve druhém případě se vyučující účastní tzv. shadowingu, tedy 
asistence při výuce na konkrétní škole ve Španělsku v rozsahu jednoho 
pracovního týdne. 
Díky klíčové aktivitě 4, v rámci podpory čtenářské gramotnosti, budou ve 
vybraných hodinách českého jazyka v některých třídách realizovány programy 
tzv. Čtenářských dílen. Díky financování v rámci projektu budeme moci v této 
souvislosti nakoupit do školní knihovny nemalé množství nových knih a 
významně tak obnovit knižní fond. 
Veškeré aktivity projektu směřují k dalšímu zkvalitňování vzdělávání na 
Gymnáziu Šumperk, k rozvoji jazykových kompetencí žáků školy i jejich 
vyučujících a ke zvýšení motivace k dalšímu seberozvoji všech zúčastněných. 
 

Mgr. Tomáš Hlavsa, 
                                   zástupce ředitele 
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Kontakty 
 
Mgr. Milan Maceček, ředitel školy 
Tel.: 588 188 500,  macecek@gymspk.cz 
 
Mgr. Lenka Hegerová, zástupkyně ředitele 
Tel.: 588 188 501,  hegerova@gymspk.cz 
Zástupkyně pro evidenci práce a pedagogické dokumentace, pro organizaci akcí školy, přijímacích zkoušek, 
maturit, pro systematizaci volitelných předmětů, dělení žáků do tříd, testování tříd… 
 
Mgr. Tomáš Hlavsa, statutární zástupce ředitele 
Tel.: 588 188 501,  hlavsa@gymspk.cz 
Zástupce pro organizaci výchovně vzdělávacího procesu, pro tvorbu rozvrhu a suplování, organizaci akcí školy, 
pro přijímání žáků, pro technickou správu školy, pro testování tříd… 
 
Mgr. Miroslava Vinklerová, výchovná poradkyně 
Tel.: 588 188 502,  vinklerova@gymspk.cz 
Výchovný poradce na gymnáziu zajišťuje profesní poradenství hlavně pro třetí a čtvrté ročníky, vykonává 
pedagogickou a psychologickou diagnostiku, poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení 
problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků, u žáků se zdravotním znevýhodněním či 
zdravotním postižením. Poskytuje poradenství zákonným zástupcům v oblasti vzdělávání žáků a pomáhá při 
řešení osobních problémů, které by mohly narušit průběh vzdělávání.  
Na webových stránkách školy najdete schránku důvěry, do níž mohou studenti anonymně sdělit svůj problém 
a požádat o radu. Tamtéž najdete kontakt umožňující osobní setkání s výchovnou poradkyní… 
 
PhDr. Helena Bihuncová, školní metodička prevence 
Tel.: 588 188 516,  bihuncova@gymspk.cz 
Realizuje Minimální preventivní program na škole, sleduje problematiku rizikového chování žáků a navrhuje 
opatření k eliminaci těchto jevů. Podílí se na organizaci preventivních a vzdělávacích akcí, žákům i rodičům je 
k dispozici jako první pomoc při řešení výše uvedených problémů. Při zjištění problému komunikuje s orgány 
sociálně právní ochrany dítěte a s Policií ČR. Vstupuje do řešení problémů sociálních vztahů mezi žáky, 
organizuje akce k eliminaci jednání vedoucího k šikaně… 
 
 

 

Mgr. Renata Schubertová, koordinátorka environmentální výchovy na škole 
Tel.: 588 188 510,  schubertova@gymspk.cz 
Zajišťuje ekologickou výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji na škole. Získává granty na EVVO, 
koordinuje studenty a učitele při zajištění ekologické výchovy, organizuje akce, řeší projekty související 
s tříděním odpadů a jejich propagaci ve škole, organizuje exkurze ve spolupráci s regionálními organizacemi 
podílejícími se na ochraně životního prostředí… 
 
Ing. Alena Zimáčková, finanční referentka 
Tel.: 588 188 523,  zimackova@gymspk.cz 
Hlavní ekonomka školy, spravuje rozpočet, účtuje, vede celou agendu účetnictví školy. Vystavuje faktury, 
zajišťuje příjem a výdej faktur (mimo Nadaci), pro studenty a rodiče zajišťuje vydávání individuálních faktur 
(např. za pobyt studentů na lyžařském výcviku)… 
 
p. Světlana Dvořáková, sekretářka ředitele 
Tel.: 588 188 511,  dvorakova@gymspk.cz 
Koná administrativní práce pro školu, vydává potvrzení studentům o studiu, přijímá omluvné telefonáty 
rodičů a předává informace třídním učitelům, vede spisovou službu a mailovou korespondenci, kopíruje 
dokumenty a ověřuje je (vysvědčení, maturitní vysvědčení). Vede pokladnu školy… 
 
p. Leona Šinkovská, referentka majetkové správy a doplňkové činnosti 
tel. 588 188 528,  sinkovska@gymspk.cz 
Vede inventarizaci majetku, majetkové inventury, zajišťuje školní matriku a práce s ní související. Organizuje 
doplňkovou činnost – pronájmy majetku (zejména tělocvičny), rozvrh pronájmů, účetnictví doplňkové 
činnosti, objednávky a fakturaci pronájmů… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další kontakty 

Kancelář školy 
Tel.: 588 188 511 
 
IČO: 495 89 792 
 
IZO: 102 692 181 
 

Bankovní spojení 
 
Komerční banka, Šumperk 
Číslo účtu: 86-7476410277/0100 
 
 
Webové stránky školy  
www.gymspk.cz  
  
 
Email učitelů    
prijmeni@gymspk.cz 

 

 
Gymnázium Šumperk 
Masarykovo nám. 8 
787 58 Šumperk 

mailto:macecek@gymspk.cz
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mailto:vinklerova@gymspk.cz
mailto:bihuncova@gymspk.cz
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mailto:dvorakova@gymspk.cz
mailto:sinkovska@gymspk.cz
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                                          Telefonní seznam 

                                         588 188 5XY 
 Přímá telefonní linka na učitele gymnázia: Poslední dvojčíslí XY najdete v níže uvedené tabulce. 

  Zkr. Kab. Tel. 
  

Zkr. Kab. Tel. 

ANDRLOVÁ P., Mgr. An 366 25   PROCHÁZKOVÁ D., PaedDr. Pr 209 17 

BARTOŠ P., Mgr. Br 205 16   PRŮŠA L., Mgr. Pu 363 24 

BEZDĚK M., Mgr. Be 275 20   ŘÍHOVSKÝ F. Ří 344 4 

BIHUNCOVÁ H., PhDr. Bh 205 16   SCHUBERTOVÁ R., Mgr. Sb 305 10 

BRAUNER, M, Mgr. Bn 363 24   STRNAD R., RNDr. St 369 3 

BROŽOVÁ H. Bá 309 8   SVATOŇ J., PaedDr. Sv 275 20 

FLEK R., Mgr. Fk 404 6   ŠRÁMKOVÁ J., Mgr. Šr 244 14 

GROZMANOVÁ, L., 
Mgr. 

Gr 167 19   ŠUŠKOVÁ P., Mgr. Šu 275 20 

GURIČOVÁ, S., Mgr. Gu 211 13   TESAŘOVÁ D., Mgr. Ts 244 14 

HAAG G. Ha 211 13   VAŇKOVÁ H., Mgr. Vh 366 25 

HAAG J., Mgr. Hj 301 7   VAVŘÍKOVÁ L., Mgr. Vá 167 19 

HEGEROVÁ L., Mgr. Hg 263 1   VINKLEROVÁ M., Mgr. Vi 274 2 

HLAVSA T., Mgr. Hs 263 1   VORÁČ J. Vo 369 3 

HRADIŠOVÁ H., Mgr. Hr 201 15   VORÁČOVÁ H., Mgr. Vr 401 5 

JÍLKOVÁ R., Ing. Jr 201 15   VYKYDAL T., Mgr. Vd 174 9 

KNÍŘ O. Kn 311 12   ZIKOVÁ, L., Mgr. Zk 305 10 

KUČEROVÁ B., PhDr. Ká 201 15   ZELENÁ K., Mgr. Ze 309 8 

MACEČEK M., Mgr. Mc 268 31   ŽÁKOVÁ L., Mgr. Žá 301 7 

MACHAČOVÁ M., Mgr. Má 401 5       

MĚŠŤÁNEK K., Mgr. Mk 374 21       

MIKULÁŠ M., Mgr. Mš 174 9       

MINÁŘOVÁ H., Mgr. Mi 404 6       

MUTINOVÁ L., Mgr. Mu 311 12       

NOVÁKOVÁ L., Ing. No 211 13       

OPEKAR P., Mgr. Op 167 19   EKONOM - P. Jelinková, Ing. 

 

270 23 

OPEKAROVÁ V., Mgr. Or 167 19   EKONOM - A. Zimáčková, Ing.                       270 23 

PÁLKOVÁ E. Pv 336 18   KANCELÁŘ - S. Dvořáková   266 11 

PAPOUŠEK Z., Mgr. Pk 374 21   PRONÁJMY Tv - L. Šinkovská   266 28 

POLÁŠEK M., PaedDr. Pš 309 8   KANCELÁŘ - 2. telefon   266 22 

POLIŠENSKÁ H. Po 301 7   JÍDELNA, J. Golová   suterén 29 

POSPÍŠILOVÁ R., Mgr. Pp 404 6   ŠKOLNÍK - V. Bartoš   234 26 

    
 

  

 

 Ředitel Mgr. Milan Maceček tel. 588 188 500 
 

 

 
Zástupci ředitele 

Mgr. Lenka Hegerová 
Mgr. Tomáš Hlavsa 

tel. 588 188 501 

 

 

 Výchovný poradce Mgr. Miroslava Vinklerová tel. 588 188 502 

 

 

 Kancelář školy Světlana Dvořáková tel. 588 188 511 

 

 

 Kancelář, pronájmy 
tělocvičny 

Leona Šinkovská tel. 588 188 528 

 

 

 
Ekonom 

Ing. Alena Zimáčková 
Ing. Petra Jelinková 

tel. 588 188 523 

 

 

 Školní jídelna, vedoucí Jarmila Golová tel. 588 188 529 

 

 

 Školník Vlastimil Bartoš tel. 588 188 526 

 

 

 
       

 
 

Technický personál 
školy 

J. Dias, J. Cikrytová, J. Fischerová, R. Joklová, J. Kesslová, J. Tunysová 

 

Personál kuchyně J. Golová, E. Karasová, J. Kotrlová, E. Smrčková, D. Škrancová 
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Latina 

Volitelný dvouhodinový seminář pro 
třetí ročník, ale také nepovinná latina 
pro kohokoli! 
Antiqua et lingua Latina neque vivae, 
neque mortuae, sed semper viventes 
immortalesque sunt...  
Starověk a jazyk latinský nejsou obory 
ani živé, ani mrtvé, ale navždy živoucí 
a nesmrtelné! 
Lze ve vymezeném časoprostoru 
zvládnout základy latiny, odborné 
terminologie (vzešlé z latiny a řečtiny), 
ale i věčnou antickou inspiraci pro 
mnohé oblasti současného života?! 
Lze se latinou orientovat v současné 
medicíně, v historii, v právu?! 
„Spondeo ac polliceor, slibuji a 
přísahám,“ praví vysokoškolský 
promoční slib!  
Slibuji, že Vaše zaujetí pro tento 
předmět bude zúročeno…  

Eva Pálková 
 

 

Podzimní sběr papíru 

Proběhne ve dnech 9. a 10. listopadu. 
Prosíme o podporu této akce studenty 
i rodiče. Sbíráme letáky, knihy bez 
tuhé vazby, kancelářský papír, použité 
sešity, kartony – ty třiďte prosím 
zvlášť. V červnu jsme za papír utržili 
4500,- Kč, vítězné třídy budou čerpat 
svou odměnu a další prostředky 
budou dobře využity prostřednictvím 
nadačního fondu.  Nechceme nabádat 
ke zvýšené spotřebě papíru, ale 
k odpovědnému nakládání s již 
vzniklým odpadem.     

Za ekotým školy děkuje  
Renata Schubertová 

 

Divadlo 
 
 
 

Divadlo světa – ano, to jsme my, lidé!  
Divadelní skupina G (Gymnázium) – ano, to jsme my, studentky           
a studenti G se svými rodiči či přáteli z jiných škol, vyučující                   
a zaměstnanci G, přátelé G; to jsou vytipované středy v 17 hodin,         
to je pět různorodých představení, to je možnost přijít, zhlédnout         
a nebát se pocitů a dojmů! To je umění spjaté s Gymnáziem 
Šumperk! 
 
Jsme výjimečná divácká skupina!  
Letos tedy 7/10 S tvojí dcerou ne, 11/11 Sen noci svatojánské,  
27/1 Naše městečko, 24/2 Tři mušketýři a 6/4 Léto v Laponsku 
(anotace na webových stránkách Divadla Špk)! 
Studentské vstupné činí 50 Kč, hosté využijí tzv. snížené vstupné – 
100 Kč! 
 
Celoroční předplatné (počet vstupenek a patřičná úhrada) bude 
uzavřeno 30/9! 
 

Eva Pálková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


