Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
2016

Výroční zpráva
za rok
2015/2016

Úvodní slovo ředitele školy
Vážení kolegové, studenti, absolventi, rodiče, přátelé a všichni příznivci
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
Uplynulý školní rok 2015/2016 skončil a my můžeme prostřednictvím výroční zprávy
bilancovat a hodnotit vše, co se v průběhu roku událo.
Naši studenti si úspěšně vedli v mnoha středoškolských soutěžích a opravdu velmi
uspokojivých výsledků dosáhli i u maturitních zkoušek. Dobré studijní výsledky většiny
studentů jsou nadějí na pokračování tohoto trendu i v následujícím období.
V průběhu roku naši studenti v rámci finanční podpory výzev ESF navštívili Německo,
Irsko, Španělsko, účastnili se pobytů v partnerských školách, dobře nás reprezentovali
v rámci aktivit Evropském parlamentu mládeže. Závěr školního roku již tradičně patřil
zajímavým a poutavým projektům v rámci projektového týdne. V průběhu prázdnin se
velká skupina studentů zúčastnila Světového setkání mládeže v Krakově.
Celý školní rok byl rokem příprav na velkou rekonstrukci budovy školy. Za podpory
zřizovatele proběhla v průběhu prázdnin rekonstrukce vodovodních a odpadních přípojek,
výměna hlavního elektrického rozvaděče, budova je nově vybavena hydranty, vznikl nový
byt pro kaplana a jáhna, v suterénu je nová elektroinstalace. Dalších úprav se dočkal vstup
do školy a také studentský klub. Celkem bylo proinvestováno 11,5 mil. korun.
Pro mne osobně byl uplynulý rok prvním na AG. Tedy rokem novým, plným nových
podnětů a informací, nových setkání a poznání. Přes rozsáhlost agendy ředitele školy jsem se
vždy maximálně snažil své povinnosti plnit.
Věřím, že i v následujícím školním roce budeme společně vytvářet podnětné a příjemné
pracovní prostředí, ve kterém budeme studenty vzdělávat, vychovávat a podporovat jejich
růst v duchu evangelia.
Mgr. Jan Košárek, ředitel Arcibiskupského gymnázia
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I.

Základní informace

Název školy: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, 767 01 Kroměříž
Právní forma: školská právnická osoba
Zřizovatel školy: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, 771 01 Olomouc
IZO: 600 015 033
Ředitel školy: Mgr. Jan Košárek
Statutární zástupce: Mgr. Libor Ondráček
Školní kaplan: P. Mgr. Martin Sekanina
Sekretariát: Bc. Andrea Přecechtělová, tel. 573 501 111, e-mail: ag@agkm.cz
Součásti školy:
Gymnázium
IZO 102 142 262
Školní knihovna
IZO 110 036 409
Školní klub
IZO 173 101 798
Domov mládeže
IZO 103 031 511
Školní jídelna
IZO 103 207 601

1. Učitelský sbor
Ředitel školy:
Mgr. Jan Košárek
Zástupce ředitele: Mgr. Libor Ondráček

ZSV
Dě, ZSV

Vyučující:
Mgr. Štěpán Bekárek, Ma, Fy
Mgr. Iva Bekárková, IVT, Ma
Mgr. Anna Berková, NV
Ing. Alena Dvořáková, Che
Mgr. Alexandra Filipová, AJ
MVDr. Alexandra Gajová, Che, Bi
Mgr. Karel Gamba, PV, ZSV
Mgr. Alena Hyánková, Ze
Mgr. Svatava Hrdá, AJ
Mgr. Lenka Jančíková, Bi, TV
Mgr. Věra Karger, NJ, VV
Mgr. Jitka Korkischová, AJ, LJ
Mgr. Libor Kotas, Ma, Bi
Mgr. Jana Koutná, NJ, NV
Mgr. Vladimír Koutný, ČJL, Dě, ŠJ
Mgr. Jan Kutálek, ČJL, AJ
Mgr. Jiří Luňák, NV
MgA. Jakub Macek, HV
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., ZSV, NV, PV
Mgr. Jitka Nezvalová, TV
PaedDr. Věra Olexinová, AJ, VV
Mgr. Eva Otáhalová, Ma, FJ
Mgr. Iveta Peňasová, AJ, VV
Mgr. Ing. Miroslav Pijáček, Fy, IVT, Ma
Zkratky předmětů:
ČJL
český jazyk a literatura
AJ
anglický jazyk
FJ
francouzský jazyk
NJ
německý jazyk
RJ
ruský jazyk
ŠJ
španělský jazyk
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LJ
Dě
Ze
Ma
Fy

latinský jazyk
dějepis
zeměpis
matematika
fyzika

Mgr. Jiří Pliska, TV
Viktor Pluhař, Ma, Bi
Mgr. Romana Popelková, NJ, Dě
Mgr. Josef Pořízek, NV
Mgr. Lenka Pospíšilová, ČJL, HV
Ing. Valerie Procházková, NJ
Mgr. Jiří Rezek, TV
PaedDr. Aranka Řezníčková, ČJL, ZSV, PV
Bc. Marie Součková, NV
Mgr. Martina Suchomelová, ČJL, Dě
Mgr. Jana Svobodová, NJ, VV
Mgr. Vojtěch Ševčík, NV
Mgr. Petra Ševčíková, AJ, NJ
Bc. Veronika Šišková, asistentka
Mgr. Jiří Švec, DG
Mgr. Miroslav Valenta, IVT, Fy, Che
Mgr. Pavla Valentová, IVT, Ma, Fy
Mgr. Ludmila Váňová, Ma, Ze, IVT
Len Verwoerd, AJ
Lubomír Vláčil, Fy
Mgr. Eva Vláčilová, Dě, ZSV
Jelena Volková, FJ, RJ
Mgr. Vít Zahradníček, ZSV, Dě
Mgr. Eva Zavadilová, Ma, Ze
Bi
Che
HV
VV
PV

biologie
chemie
hudební výchova
výtvarná výchova
prosociální výchova

NV
TV
IVT
DG
ZSV

náboženská výchova
tělesná výchova
inf. a výp. technika
deskriptivní geometrie
základy společenských věd

2. Domov mládeže
Vychovatelé
Bc. Martin Suchomel – vedoucí vychovatel
Mgr. Tomáš Zemánek, Mgr. Zdeňka Benešová – zástupce vedoucího vychovatele
Mgr. Mlada Akubžanová
Barbora Němčáková
Dora Droščáková
Mgr. Veronika Pavelková
Simona Frajtová
Mgr. Josef Pořízek
Marie Geráková
Jiří Rusek
Ing. Mgr. Věra Minaříková
Jan Souček
Mgr. Beata Mrázová
Mgr. Vojtěch Ševčík

3. Školní klub a knihovna
Mgr. Jana Dvořáková
Mgr. Marta Haluzová
Ing. Dobromila Havelková

4. Ekonomický úsek
Ing. Eliška Pifková – vedoucí ekonomicko-technického úseku
Bc. Andrea Přecechtělová
Jana Hostičková
Lucie Konečná
Ivana Michoňková

5. Zaměstnanci kuchyně
Karel Dundálek – vedoucí kuchyně
Monika Bartošová
Marie Cviková
Jiří Čermák
Monika Greineckerová
Katarína Chrenščová
Jana Kochaníčková
Petra Kochaníčková
Jiří Láník

Rostislav Liška
Pavla Navrátilová
Petr Němec
Marie Romanová
Hana Složilová
Hana Spáčilová
Ivana Veselá
Stanislav Žák

6. Technický úsek
Jiří Čermák
Jarmila Dvorníková
Pavel Dvořák
Jaroslava Klevetová
Marie Kočišová
Ilona Libenská
Anna Machová
Žaneta Mikulenková
Renata Novotná

Karel Pevný
Danuše Punová
Naděžda Smržáková
Dana Stelmachová
Božena Strouhalová
Marie Šťastná
Ing. Ferdinand Šujanský
Lenka Veselá
Zbyněk Vymazal
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II.

Seznam studentů

1. Šestileté gymnázium
1.P

třídní učitelka ing. Valerie Procházková

Adam Barnet, Morkovice-Slížany
Eliška Bělíková, Zdounky
Alexandros Belis, Chropyně
Šimon Beneš, Nezamyslice
Kateřina Burešová, Břest
Jiří Cihlář, Chropyně
Nguyen Dang An Do, Kroměříž
Monika Dostálová, Zborovice
Tereza Drobná, Zlín
Eliška Foltýnová, Morkovice-Slížany
Johana Marie Fuksová, Holešov
Tereza Hudečková, Morkovice-Slížany
Magdalena Chabičová, Vnorovy
Tereza Chytilová, Břest
Lenka Jaroňková, Kroměříž
Dominik Juřík, Zborovice
Klára Korbová, Kroměříž
2.S

třídní učitel Mgr. Štěpán Bekárek

Kateřina Bartošková, Holešov
Gabriela Fiedlerová, Suchdol
Jakub Gazdoš, Kvasice
Jakub Gřiva, Kroměříž
Alžběta Chudárková, Holešov
Martin Janča, Kroměříž
Anna Janišová, Hlučín
Vladan Kořenek, Rataje
Petr Križalkovič, Hluk
David Kunčar, Chropyně
Maxmilián Macháč, Bystřice pod Hostýnem
Liliana Nedbalová, Holešov
Ivana Nováková, Kroměříž
Radek Novotný, Morkovice-Slížany
Anežka Omastová, Hulín
Amálie Pardubická, Rudoltice
Kateřina Petříčková, Kroměříž
3.T

Eliška Pifková, Kroměříž
Aneta Ptáčková, Ivanovice na Hané
Simon Skácel, Zdounky
Jan Smola, Hulín
Martin Strava, Zborovice
Klára Šáchová, Kroměříž
Gabriela Tomečková, Kroměříž
Filip Trunečka, Nezamyslice
Nikol Urbanová, Kroměříž
Viktorie Večerková, Kroměříž
Daniel Večeřa, Kvasice
Simona Volná, Kroměříž
Libuše Vráblíková, Rataje
Anna Zapletalová, Osek nad Bečvou
Petra Zapletalová, Zborovice
Jan Zatloukal, Hulín

třídní učitelka Mgr. Iva Bekárková

Kateřina Adamčíková, Kroměříž
Ondřej Beneš, Nezamyslice
Gabriela Dolečková, Kroměříž
Barbora Dvorská, Chvalčov
Jan Herman, Kroměříž
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Eduard Kovařík, Zlín
Barbora Lejsalová, Morkovice-Slížany
Klára Maňurová, Zdounky
Kateřina Měrková, Morkovice-Slížany
Miroslav Omelka, Kroměříž
Josef Otevřel, Morkovice-Slížany
Jan Pavelka, Blatnice pod Sv. Antonínkem
Dalibor Peňas, Kroměříž
Eva Pospíšilová, Kroměříž
Lukáš Procházka, Vlkoš
Štěpán Sehnal, Kroměříž
Eliška Schindlerová, Hranice
Šimon Sukup, Kroměříž
Petr Šišma, Štěpánov
Ondřej Štelc, Morkovice-Slížany
Beáta Vymlátilová, Kroměříž
Nela Zbořilová, Kroměříž

Sára Opravilová, Kroměříž
Eliška Pištínková, Kroměříž
Hana Pluhařová, Kroměříž
Adéla Polišenská, Morkovice–Slížany
Jan Polišenský, Kroměříž

Charlotte Horáková, Kroměříž
Kateřina Chabičová, Vnorovy
Simona Kazíková, Morkovice–Slížany
Roman Konečný, Litenčice
Petr Křůmal, Morkovice–Slížany
Zuzana Kubíková, Kroměříž
Terezie Kvapilíková, Kroměříž
Rauvf Magomadov, Morkovice–Slížany
Adam Majer, Lhota
Kristýna Milarová, Suchdol
Thi Hong Thuy Nguyen, Morkovice–Slížany
4.K

třídní učitelka Mgr. Jana Svobodová

Kateřina Blažeková, Kroměříž
Anna Burešová, Pašovice
Ladislav Dundálek, Zářičí
Tereza Dušková, Záhlinice
Ondřej Fránek, Morkovice–Slížany
Anežka Holíková, Sobělice
Jindřiška Chromcová, Vlčí Doly
Patrik Janovský, Břest
Hana Kolkopová, Ivanovice na Hané
Vojtěch Konečný, Kroměříž
5.K

Klára Konopáčová, Kostelec u Holešova
Barbora Kryštofová, Holešov
Lukáš Lehkoživ, Chvalnov
Adriana Marková, Počenice
Tereza Měrková, Tetětice
Radek Olšina, Kroměříž
David Otáhalík, Žalkovice
Michal Scheichenost, Zborovice
Jaroslav Šálek, Břest
Zuzana Vaculíková, Ivanovice na Hané

třídní učitelka Mgr. Eva Otáhalová

Vojtěch Batůšek, Kudlovice
Štěpán Bekárek, Kroměříž
Aneta Jablunková, Morkovice-Slížany
Anna Jakubíková, Odry
Josef Kvapilík, Kroměříž
Vladimír Novotný, Nezamyslice
Petra Obdržálková, Žalkovice
Tomáš Pavelka, Mořice
6.S

Veronika Pořízková, Kroměříž
Ondřej Pospíšil, Nezamyslice
Valerie Procházková, Vlkoš
Štěpánka Pustková, Kozlovice
Zdeněk Rolinek, Kroměříž
Adéla Rozsypálková, Traplice
Jiří Stodůlka, Ořechov
Klára Šlechtová, Kroměříž
Sally Sanad Šreflová, Morkovice–Slížany
Kamila Zbořilová, Kroměříž
Jiří Zvěřina, Velké Karlovice

Lucie Pifková, Kroměříž
Helena Pištínková, Kroměříž
Jan Straka, Mostkov
Laura Šarochová, Osíčko
Štěpán Šumpík, Křelov
Martin Vláčil, Kroměříž
Eva Žemžulová, Morkovice-Slížany

třídní učitelka Mgr. Ludmila Váňová

Ondřej Bartoš, Zborovice
Jan Brablík, Morkovice-Slížany
Radoslav Dostál, Morkovice-Slížany
Vojtěch Hanák, Břest
Jan Horák, Ptení
Matouš Horák, Kroměříž
Filip Jadrníček, Roštín
Tereza Jančíková, Kroměříž
Monika Krejčí, Kroměříž
Hana Laštovicová, Kroměříž
Marie Machová, Horní Bečva
Lukáš Maliňák, Bystřice pod Hostýnem
Kristýna Mikulová, Kroměříž
Martin Navrátil, Bezměrov

Alžběta Němčáková, Kroměříž
Daniel Pajgr, Morkovice-Slížany
Jan Peřina, Kroměříž
Jan Petera, Kroměříž
Karolína Poulová, Zdounky
Petra Rachvalová, Kroměříž
Magdaléna Rubanová, Vrchoslavice
Jana Rusková, Kroměříž
Martin Svoboda, Kroměříž
Lukáš Trojan, Roštín
Zbyněk Volný, Kroměříž
Michaela Výletová, Svatobořice-Mistřín
Radim Zvonek, Kojetín

9

2. Čtyřleté studium
1.A

třídní učitel Viktor Pluhař

Tomáš Adamec, Moravičany
Barbora Burianová, Ivanovice na Hané
Nikola Yvette Červínková, Žádovice
Ondřej Dofek, Kroměříž
Magdaléna Marie Fuksová, Holešov
Martin Hájek, Otrokovice
Soňa Hašpicová, Kroměříž
Klára Heiserová, Šumperk
Jana Hruboňová, Lidečko
Markéta Chytilová, Hulín
Barbora Kautská, Prusinovice
Karolína Kropáčková, Líšná
Josef Kroul, Zábřeh
1.B

třídní učitelka Mgr. Pavla Valentová

Sofie Avramová, Kroměříž
Patrik Bartošík, Oskava
Pavlína Dosoudilová, Kroměříž
Michal Fojtů, Hovězí
Ludmila Hanáková, Hroznová Lhota
Alena Horáková, Kroměříž
Martina Jochcová, Karolinka
Lucie Juřenová, Morkovice-Slížany
Martin Kliš, Horní Lideč
Jaromír Křupala, Hovězí
Šimon Macháč, Huslenky
Kristina Marková, Ženklava
Martin Polášek, Strážovice
Bára Polišenská, Morkovice-Slížany
1.C

Vojtěch Pospíšil, Troubelice
Martin Pospíšilík, Kostelec u Holešova
Tereza Sedlářová, Zdounky
Tereza Slováčková, Lidečko
Barbora Smolková, Libina
Martin Straka, Oskava
Kateřina Suchá, Morkovice-Slížany
Lukáš Šišma, Štěpánov
Terezie Šumpíková, Křelov
Tomáš Švrčina, Kroměříž
Jan Tomšů, Slušovice
Zuzana Žemžulová, Morkovice-Slížany
Adriana Žerníčková, Prostějov
Marie Žůrková, Kroměříž

třídní učitelka Mgr. Eva Zavadilová

Barbora Bazalková, Hulín
Anežka Čechová, Staré Hutě
Jaromír Fuksa, Fryšták
Patrik Grúner, Lidečko
Vojtěch Haas, Zlín
Petra Habrová, Holešov
Adam Haninec, Kroměříž
Jakub Hrbáč, Bánov
David Jančík, Hranice
Martina Kopečná, Všechovice
Markéta Kovářová, Hovězí
Lukáš Král, Kroměříž
Václav Kučera, Fryšták
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Monika Kunčarová, Kroměříž
Karolína Anna Kuželová, Lhota
Karolína Malenovská, Kvasice
Kristýna Miková, Spálov
Kristýna Nesvadbová, Kroměříž
Pavel Přikryl, Ivanovice na Hané
Kamila Sedlaříková, Kroměříž
Zuzana Václavková, Zábřeh
Martin Vajďák, Trnava
Hana Vaňková, Kroměříž
Tomáš Večerka, Kroměříž
Filip Zavadil, Kroměříž
Filip Židlík, Otrokovice

Lenka Lukašíková, Prakšice
Monika Mozgová, Kroměříž
Karolína Navrátilová, Břest
Justýna Nováková, Kroměříž
Jana Orságová, Hovězí
Markéta Pavelková, Blatnice pod Svatým
Antonínkem
Marie Pavlíková, Kroměříž
Ondřej Perutka, Kelč
Michaela Symerská, Břest
Marie Vajďáková, Fryšták
Tomáš Zálešák, Zlín

2.A
třídní učitel Mgr. Vladimír Koutný
Berenika Andrýsková, Hranice
Patrik Baleka, Hostivice
Magdaléna Bečicová, Trnava
Michaela Daňková, Kroměříž
Jiří David, Štítná nad Vláří-Popov
Adéla Dvořáková, Olomouc
Marie Fialová, Dětkovice
Alexandra Filgasová, Valašská Polanka
Anna Gajdošíková, Slušovice
Magdaléna Hrušková, Kelč
Anežka Irglová, Všechovice
Filip Janíček, Hroznová Lhota
Terezie Janková, Kopřivnice
Josef Kolísek, Dolní Němčí
Eliška Kopuncová, Rataje
Kateřina Kozáková, Kroměříž
2.B

třídní učitelka Mgr. Martina Suchomelová (Sedláčková)

Filip Bartoník, Kvasice
Jan Beneš, Břest
Ondřej Blumenstein, Nezamyslice
Martin Buchal, Kroměříž
Michal Cupák, Kroměříž
Jana Dostálová, Štramberk
Marcela Holbová, Štítná nad Vláří-Popov
Eliška Hrnčiříková, Štítná nad Vláří-Popov
Lucie Charvátová, Morkovice-Slížany
Hana Chroboková, Dobromilice
Amálie Jahodová, Horní Lideč
Kristýna Kaňovská, Černotín
Nikola Kopečková, Roštín
Michaela Kotrlová, Hovězí
Veronika Krutilová, Chropyně
2.C

Markéta Kubátová, Hranice
Václav Kubíček, Pavlovice u Kojetína
Milan Ladický, Kroměříž
Barbora Mikušková, Nedašov
Anna Marie Mrhalová, Kroměříž
Zdeněk Paciorek, Kroměříž
Kristýna Schindlerová, Zámrsky
Ondřej Šárovec, Pňov-Předhradí
Jan Špaček, Kroměříž
Filip Těšík, Hranice
Filip Turek, Horní Studénky
Adéla Vaculíková, Kroměříž
Michal Wolf, Rožnov pod Radhoštěm
Kamila Zahradníčková, Kroměříž
Zuzana Zavadilová, Kroměříž

Ondřej Lejsal, Morkovice-Slížany
Monika Malaníková, Štítná nad Vláří-Popov
Dominika Možná, Tištín
Radka Obadalová, Kroměříž
Tomáš Piskovský, Dobromilice
Martin Pitron, Kroměříž
Michal Plánka, Karolinka
Vojtěch Přibyl, Nezamyslice
Kateřina Rudyková, Dobromilice
Tomáš Sladký, Strážovice
Leona Slováková, Lužná
Hannah Maria Smith, Harrison (USA)
Anna Štěrbová, Litenčice
Pavlína Trličíková, Vsetín
Ondřej Zavadil, Břest

třídní učitel Mgr. Jan Kutálek

Martina Andrašiová, Chropyně
Ioannis Belis, Chropyně
Tomáš Bernard, Přerov
Mikuláš Černý, Provodov
Veronika Doležalová, Kroměříž
Veronika Halasová, Kroměříž
Ladislav Hnilo, Štítná nad Vláří-Popov
Martina Honzíková, Otrokovice
Marie Chrásková, Olomouc
Kateřina Chrástecká, Hovězí
Ondřej Kindl, Valašské Meziříčí
Václav Košůtek, Vsetín
Barbora Kunrtová, Kyjov
Karel Mandík, Horní Němčí

Martina Mičulková, Odry
Markéta Němcová, Mysločovice
Prokop Ondráček, Seninka
Marie Pavlasová, Lanškroun
Monika Petrůjová, Brumov-Bylnice
Marie Poláková, Krasíkov
Tomáš Sýkora, Chropyně
Magdaléna Šaňková, Lipník nad Bečvou
Daniel Šťastný, Vizovice
Jana Štěbrová, Kroměříž
Tomáš Tang Minh, Dolní Němčí
Kateřina Tichá, Pěnčín
Magdaléna Tichavská, Kopřivnice
Tereza Zbořilová, Zdounky
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3.A

třídní učitelka Mgr. Romana Popelková

Kateřina Bečicová, Trnava
Pavel Divoký, Loučka
Dominika Dopitová, Kostelany
Terezia Dulovcová, Vacenovice
Matěj Fojtík, Rožnov pod Radhoštěm
Karolína Fojtíková, Brumov–Bylnice
David Hrubý, Zlín
Martina Janečková, Bystřice pod Hostýnem
Denisa Klimecká, Chropyně
Šimon Košárek, Zlín
Václav Král, Bánov
Kateřina Kristová, Vacenovice
Lucie Kuběnová, Zlín
Adam Malíšek, Lukov
3.B

třídní učitel PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

Barbora Adamicová, Polešovice
David Balcárek, Zábřeh
Jan Daněk, Hradčovice
Tereza Dosoudilová, Kroměříž
Jana Hradilová, Kroměříž
Jana Hudečková, Kroměříž
Lenka Hudečková, Kyjov
Tomáš Jochec, Karolinka
Bronislava Jurová, Kroměříž
Jan Kostaňuk, Moravská Třebová
Dominika Krůpová, Šenov
Tereza Křepelková, Hulín
Viktorie Kulhanová, Kroměříž
Aleš Majchrák, Kroměříž
Kristýna Martincová, Karolinka
3.C

Jana Nerudová, Česká Třebová
Barbora Olivíková, Bystřice pod Hostýnem
Ester Ovčáčíková, Odry
Antonín Pavelka, Slušovice
Eliška Plačková, Kroměříž
Jan Přikryl, Kroměříž
Lenka Růžičková, Kroměříž
Anežka Strašáková, Kroměříž
Veronika Šebestová, Zlín
Michal Šromota, Kroměříž
Ondřej Švejda, Koryčany
Zuzana Uhlířová, Chropyně
Adéla Urbanová, Hulín
Michaela Vašků, Vsetín

třídní učitelka Mgr. Věra Karger

Michaela Adámková, Kroměříž
Klára Badanková, Zborovice
Terezie Braunerová, Oskava
Kristián Celý, Vyškov
Martin Celý, Koryčany
Helena Frydrychová, Karolinka
Martina Gáliková, Morkovice–Slížany
Elizabeth Hrabicová, Vsetín
Aleš Janík, Nový Hrozenkov
Natálie Karamonová, Břest

12

Dominik Malíšek, Lukov
Jaroslava Miklasová, Brumov–Bylnice
Alžběta Pohanková, Žeravice
Gabriela Přikrylová, Kroměříž
Karla Slouková, Bystřice pod Hostýnem
Anna Stojaspalová, Vnorovy
Karla Straňáková, Nivnice
Klára Šomanová, Tichov
Marie Štěpáníková, Kroměříž
Aneta Švendová, Zlín
Marie Vašutová, Velké Karlovice
Dita Vitásková, Lukov
Eliška Vítková, Vnorovy

Barbora Klézlová, Odry
Kateřina Kolínková, Nedašov
Ivana Kopcová, Karolinka
Barbora Matyščáková, Karolinka
Eliška Perutková, Kelč
Veronika Škrabalová, Břest
Kristýna Tchuřová, Chropyně
Veronika Vávrová, Kroměříž
Daniela Zentrichová, Otrokovice

4.A

třídní učitelka Mgr. Lenka Jančíková

Natálie Bublíková, Luhačovice
Terezie Burianová, Troubky
Monika Černá, Štítná nad Vláří–Popov
Dominika Foltýnová, Morkovice–Slížany
Kateřina Holásková, Morkovice–Slížany
Marie Kaňovská, Černotín
Veronika Kindlová, Valašské Meziříčí
Barbora Kubaczková, Karviná
Anna Kučerová, Fryšták
Kristýna Kunčarová, Kroměříž
Eliška Lažová, Morkovice–Slížany
Nicolas Lucassen, Kroměříž
Eliška Lysáková, Štítná nad Vláří–Popov
4.B

třídní učitelka PaedDr. Aranka Řezníčková

František Caletka, Kroměříž
Pavlína Čepcová, Kroměříž
Kateřina Hájková, Kroměříž
Zuzana Hippíková, Kroměříž
Anna Hovorková, Šumice
Vít Ježek, Dolní Němčí
Michael Kamarád, Kojetín
Alexandra Legátová, Kroměříž
Petr Madlmayr, Kroměříž
4.C

Josef Novák, Loučka
Martin Ondráček, Kroměříž
František Pektor, Zdounky
Ondřej Silly, Jiříkovice
Karolína Střalková, Zdounky
Martina Surá, Kroměříž
Václav Šrámek, Sušice
Lenka Tomečková, Holešov
Kristýna Třetinová, Velké Karlovice
Markéta Vilímková, Štítná nad Vláří–Popov
Tadeáš Vinklárek, Bystřice pod Hostýnem
Vladimír Zvončák, Újezd

Hedvika Mičulková, Odry
Ludmila Miková, Spálov
David Sanitrák, Hulín
David Štencel, Kroměříž
Phu Tang Minh, Dolní Němčí
Věra Trněná, Rousínov
Beáta Vávrová, Otrokovice
Terezie Vavrysová, Bánov

třídní učitel Mgr. Libor Kotas

Denisa Andrýsková, Vyškov
Lubomír Vojtěch Baar, Kunín
Veronika Bečicová, Trnava
Petra Brázdilová, Kvasice
Tadeáš Celý, Vyškov
Eliška Cíchová, Všechovice
Klára Doleželová, Zlín
Josef Grepl, Havířov
Zuzana Haikerová, Valašské Meziříčí
Kateřina Halašková, Lukov
Marie Hoferková, Březolupy
Martin Majer, Zlín

Kristýna Masařová, Vlkoš
Amálie Ondráčková, Valašská Polanka
Daniel Posolda, Kroměříž
Andrea Savčáková, Zdounky
Anežka Schifferová, Zábřeh
Petra Slámková, Holešov
Dominik Solovský, Cholina
Veronika Stravová, Kostelec u Holešova
Petr Šiška, Kroměříž
Markéta Štreitová, Vyškov
Ondřej Vašíček, Kroměříž
Marie Vlčková, Kvasice
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III.
26. 8.
1. 9.
11.–12. 9.
16. 9.
7. 10.
8. 10.
23. 10.
5.–6. 11.
11. 11.
13. 11.
13.–14. 11.
27. 11.
2. 12.
5. 12.
4.–6. 12.
8. 12.
9. 12.
16. 12.
22. 12.
22. 1.
26. 1.
27. 1.
28. 1.
7.–12. 2.
10. 2.
26.–28. 2.
29. 2.
4.–6. 3.
29. 3.
13. 4.
15. 4.
15. 4.
27. 4.
29. 4.
květen
10. 6.
20.–24. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.
30. 6.
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Kronika školního roku
mše svatá pro pedagogy na zahájení školního roku v kapli AG
porada pedagogů na zahájení školního roku
zahájení školního roku – třídnické hodiny v učebnách
mše svatá na zahájení školního roku
Setkání absolventů 1995
Den církevního školství, návštěva o. arcibiskupa Jana Graubnera
předávání funkce prezidenta SPAGu
třídnická hodina
biřmování – kostel sv. Mořice
burza středních škol
čtvrtletní pedagogická rada
třídní schůzky
Duchovní obnova rodičů na AG
Okresní kolo Bible a my
třídnická hodina
Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
Adventní turné sboru AVE
poutní mše svatá Arcibiskupského gymnázia – Slavnost Neposkvrněného
početí Panny Marie
AVE a Česko zpívá koledy
předvánoční Vídeň
sbor AVE – Vánoční zpívání ve vestibulu
ples AG
třídnická hodina
pedagogická rada za 1. pololetí
vydání výpisů známek za první pololetí
lyžařský kurz
Popeleční středa, školní mše svatá sloužená o. arcibiskupem Janem
Graubnerem
Duchovní obnova pro mládež s P. Kodetem
třídnická hodina
Duchovní obnova zaměstnanců AG – Hostýn
třídnická hodina
čtvrtletní pedagogická rada
přijímací řízení na AG
třídní schůzky
školní mše svatá za maturanty
třídnická hodina
maturitní zkoušky
Noc kostelů na AG
projektový týden
závěrečná pedagogická rada, ředitelské volno
den s třídním učitelem
úklid školy a domova mládeže
mše svatá na závěr školního roku

IV.

Studijní výsledky a absence

Počet žáků

Průměr třídy

Vyznamenaných

Prospělo

Neprospělo

Neklasifikováno

Absence

Absence
průměr na žáka

1. pololetí

1.P

34

1,51

16

18

0

0

1167

34,3

2.S

33

1,77

12

20

1

0

1200

36,4

3.T

32

1,83

8

24

0

0

1851

57,8

1.A

25

1,92

3

22

0

0

989

39,6

1.B

28

1,78

9

19

0

0

1060

37,9

1.C

24

1,69

5

19

0

0

579

24,1

4.K

20

1,96

3

17

0

0

920

46,0

2.A

31

1,78

9

22

0

0

1105

35,6

2.B

30

1,67

10

19

0

1

931

31,0

2.C

28

2,17

4

22

2

0

1464

50,5

5.K

15

1,58

7

8

0

0

689

45,9

3.A

24

2,08

6

22

1

0

1667

69,5

3.B

28

2,03

5

21

1

1

1176

42,0

3.C

19

1,98

1

16

2

0

852

44,8

6.S

27

1,83

7

19

1

0

2027

75,1

4.A

25

1,60

15

10

0

0

1326

53,0

4.B

18

1,85

2

15

0

1

869

48,3

4.C

24

1,57

9

15

0

0

900

37,5

Počet žáků

Průměr třídy

Vyznamenaných

Prospělo

Neprospělo

Neklasifikováno

Absence

Absence
průměr na žáka

2. pololetí

1.P

34

1,51

18

16

0

0

1444

42,5

2.S

33

1,65

13

20

0

0

1733

52,5

3.T

32

1,79

9

23

0

0

1836

57,4

1.A

26

1,96

4

22

0

0

1226

47,2

1.B

28

1,97

6

22

0

0

1690

60,4

1.C

24

1,66

4

20

0

0

852

35,5

4.K

20

1,89

4

16

0

0

1154

57,7

2.A

31

1,78

9

21

1

0

1494

48,2

2.B

30

1,60

11

19

0

0

1254

41,8

2.C

27

1,94

5

22

0

0

2095

74,8

5.K

15

1,67

5

10

0

0

854

56,9

3.A

29

2,07

4

24

1

0

2208

76,1

3.B

28

1,99

4

24

0

0

1684

58,1

3.C

19

1,85

3

16

0

0

767

40,4

6.S

26

1,76

8

18

0

0

1030

39,6

4.A

25

1,64

10

15

0

0

760

30,4

4.B

17

1,90

2

15

0

0

405

23,8

4.C

24

1,53

9

15

0

0

421

17,5

15

V.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládala ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).
Společnou část tvořily dvě povinné zkoušky – z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
nebo matematiky.
Profilová část maturitní zkoušky na Arcibiskupském gymnáziu měla podobu tradičních
zkoušek ze dvou volitelných předmětů.
Přehled prospěchu
S vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

4.A
13
11
1

4.B
10
7
0

4.C
12
12
0

6.S
11
15
0

celkem
46
45
1

Předsedové maturitních komisí:
Mgr. Jana Šenková, Gymnázium Kroměříž, 4.A
Mgr. Martin Krčál, Gymnázium Kroměříž, 4.B
Mgr. Alice Nopová, Gymnázium Kojetín, 6.S
Mgr. Pavla Kaňovská, Gymnázium Velehrad, 4.C
Vyslaní předsedové maturitních komisí:
Mgr. Jana Svobodová, Gymnázium Kroměříž
Mgr. Štěpán Bekárek, Stojanovo gymnázium Velehrad
Mgr. Eva Otáhalová, Gymnázium Kojetín
Mgr. Svatava Hrdá, Gymnázium Kroměříž

VI.

Přijímací řízení

Pro školní rok 2014/2015 bylo do prvního ročníku šestiletého studia přijato 31 žáků z 35
přihlášených, do prvního ročníku čtyřletého studia 93 ze 164 přihlášených. Zápisový lístek
pro čtyřleté studium odevzdalo 93 přijatých uchazečů. Přijímací zkoušky se podle zadání
Zlínského kraje skládaly z písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky.
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VII.

Různorodé aktivity

1. Projektový týden – týden netradiční výuky na AG
Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži tráví každoročně předposlední týden
v červnu různým způsobem. Výuka neprobíhá podle běžného rozvrhu, ale každý student se
přihlásí na tematicky zaměřený kurz či projekt. Jednotlivé projekty umožňují získávat
dovednosti a informace v oblastech, které studenty zajímají a na které není v běžné výuce čas
a prostor.
Seznam projektů:
Projekty na území České republiky
Projekt číslo 1: Brush-up your English
Projekt číslo 2: Na kole po hřebenech hostýnských vrchů
Projekt číslo 3: Přírodní vědy netradičně
Projekt číslo 4: English in games and songs
Projekt číslo 5: Živá minulost
Projekt číslo 6: Odběr a analýza sirných minerálních vod v blízkosti Kroměříže
Projekt číslo 7: Gold made in Bohemia
Projekt číslo 8: Deutschparade
Projekt číslo 9: Mind Eye
Projekt číslo 10: Krajinou sopek a diamantů
Projekt číslo 11: Průvodcem v zámecké sala terreně
Projekt číslo 12: Stromy a lidé
Projekt číslo 13: Music and Lyrics
Projekt číslo 14: Výtvarný projekt – grafika
Projekt číslo 15: Lidé čtěte
Projekty v zahraničí
Projekt číslo 16: Poznej sebe v cizí zemi
Projekt číslo 17: Ztracený svět
Projekt číslo 18: Moskva
Projekt číslo 19: Expedice dolomity
Projekt číslo 20: Benelux
Projekt číslo 21: Po stopách sv. Františka do Assisi a Říma
Studenti AG putovali do Assisi a Říma
V rámci projektového týdne, který se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži koná
vždy předposlední týden ve školním roce, jsme se se skupinou padesáti studentů,
pedagogickým doprovodem a školním kaplanem P. Martinem Sekaninou vydali na pouť do
Assisi a Říma. V šesti dnech jsme ušli asi 140 km cestami, kudy chodil i svatý František.
Malebná městečka a nádherná krajina střední Itálie se na tu dobu stala naším domovem,
střechu nad hlavou nám poskytli dobří lidé na farách, v klášterech, tělocvičnách, hostelech.
Pouť pro nás byla příležitostí, jak být v blízkosti Boha, Stvořitele všeho krásného kolem
dokola i nás samotných. Společně se svatým Františkem jsme mohli chválit Pána modlitbou,
písněmi, každodenní mší svatou, ale také skrze své puchýře a bolavé nohy, které k pouti
neodmyslitelně patří. Přestože nám námaha a sluneční paprsky připravily mnohdy i velmi
náročné chvíle, rozhodně v nás nemohly narušit radost a pocit obrovské vděčnosti za dary,
které pro nás Pán Bůh připravil. Bylo to především pěkné společenství a vztahy, které jsme
mohli mezi sebou utužit, krásná příroda kolem nás a nádherná zkušenost přijetí ze strany
těch, kteří nám poskytli nejen ubytování, ale také se o nás starali jako o vzácné hosty. Díky
nim jsme tak mohli prožít opravdové milosrdenství v praxi. Po příchodu do Assisi
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vyvrcholila naše pěší pouť modlitbou u hrobu sv. Františka a společnou mší svatou
v blízkosti tohoto významného místa. Z Assisi nás pak autobus převezl do Věčného města,
kde jsme prošli svatými branami v chrámech Panny Marie Větší, sv. Jana v Lateránu a
v bazilice sv. Petra, kam jsme v čele s křížem přišli zvláštní poutní cestou od Andělského
hradu. Díky Bohu za všechny požehnané chvíle této poutě.
Anna Berková
Obrázky nejen z Holandska
Pralinky, krajky, dřeváky, gouda a eidam, větrné mlýny, záhony tulipánů, vlámští
mistři, Atomium, sídlo EU…
Vidíte, kolik různých a zdánlivě nesouvisejících věcí se nám vybaví pod pojmem
Benelux? Navnaděni těmito všeobecně známými fakty (hlavně pralinkami a sýry) jsme se
rozhodli je poznat hlouběji.
Vše začalo 19. června v 17.45 tisíc kilometrů od Beneluxu před budovou
Arcibiskupského gymnázia. Se čtvrthodinovým zpožděním jsme vyrazili ku Praze a dále
přes Rozvadov do Německa. Po náročném nočním přejezdu jsme dorazili do naší první
zastávky (pokud nepočítáme čerpací stanice) – Lucemburku. V hlavním městě
Velkovévodství lucemburského jsme především obdivovali katedrálu Notre Dame, v níž je
pohřben Jan Lucemburský. Dále jsme procházeli kolem velkovévodského paláce,
pralinkárny (užasli jsme nejen nad sortimentem, ale i nad cenami) a shlíželi jsme ze
starobylých hradeb, kvůli kterým si toto město vysloužilo přezdívku „Gibraltar severu“.
Pondělní odpoledne patřilo Bruselu. K naší mírné nespokojenosti se trochu rozpršelo
(eufemismus pro větrnou smršť), čímž se nám procházka po středu města poněkud
zkomplikovala. Ovšem ani takováto nepřízeň počasí nám nezabránila navštívit náměstí
Grand Place, galerii sv. Huberta (pralinky!), sochu čůrajícího chlapečka a Atomium.
V úterý ráno se opět rozpršelo (po výroku učitelského sboru, že již konečně neprší) a my
jsme se vydali do Brugg. Jedná se o malebné středověké město prošpikované množstvím
kanálů, díky nimž se mu přezdívá „Benátky severu“. Co nás nejvíce oslovilo? Náměstí s věží
Belfort, středověký špitál, v němž žil Hans Memling, kaple Nejsvětější krve Páně (bohužel
uzavřená), kanály a pralinky! Tentýž den odpoledne jsme se přesunuli do dalšího
středověkého města, Gentu. Jeho hlavní dominantou je Sint-Baafskathedraal se známým
dvacetidílným Gentským oltářem. Naši úterní výpravu jsme zakončili v Antverpách.
Následující den ráno jsme se přesunuli do Nizozemska. Jako první nás čekalo rodné
město Jana Veermeera, Delft. V tomto městě jsme se také poprvé setkali s nizozemským
fenoménem jménem cyklistika: Nizozemci jezdí na kole kdykoli, kamkoli a jakkoli. Cyklisté
mají v Nizozemsku absolutní přednost a neváhají při jejím uplatnění hlasitě zvonit.
Odpoledne jsme si osvěžili své ochablé údy v Severním moři v letovisku Scheveningen a
v závěru dne jsme stihli navštívit sídlo nizozemského krále, Haag.
Poslední ráno nás opět uvítala průtrž mračen a my jsme se vydali do nizozemské
obdoby našeho Rožnova pod Radhoštěm, do Zaanse Schans, kde jsme si mohli prohlédnout
nejen stavby tolik typické pro Nizozemsko, větrné mlýny, ale i výrobu tradičních dřeváků. A
poté nás již čekala devítihodinová návštěva Amsterdamu, kterou jsme zahájili
v Rijksmuseum. Tato ohromná budova byla původně postavena kvůli jedinému obrazu,
Rembradtově Noční hlídce. Zlatým hřebem programu pak byla projížďka po grachtech a
poté jsme se již vydali přes Lipsko a Drážďany zpět k domovu.
Vojtěch Hanák a Matouš Horák, 6.S
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Krajinou sopek a diamantů
Inspirováno expedičním deníkem 20.–25. 6. 2016
Den první, pondělí
Z Kroměříže do Litoměřic. Bílé stráně pod vedením RNDr. V. Vlačihy. Strmé výstupy a
sestupy, kouzelná vegetace: pětiprstka hustokvětá, len žlutý, lilie zlatohlavá a další.
Překrásný výhled z Radobýlu, referát o podzemní továrně Richard z období protektorátu a
vyprávění o životě a smrti romantického básníka Karla Hynka Máchy.
Den druhý, úterý
Vlakem do Ústí nad Labem, majestátní hrad Střekov s výhledy na Labe a na
Masarykova zdymadla. Bohaté rostlinstvo na skále, na níž se vypíná Střekov, zajímavosti
o Labi: krajina byla dříve dramaticky odlišná, meandrující Labe s hojností ryb (tahy jeseterů a
lososů). Cesta lesem, kamenné moře a jeho zvláštnosti, půvabná a zvláštní krajina území
zvaného Porta Bohemica, kaňonu, který vyhloubila naše nejdelší řeka.
Vytrvalci se ještě kochají výhledem z Kalvárie, ti, kteří už nemohli, se spokojí
s procházkou Litoměřicemi: Máchovy schody, dům zvaný Kalich, katedrála sv. Štěpána
(nezapomeňte na nejstarší českou větu) a Josef Jungmann, podle kterého pojmenovali místní
gymnázium.
Večerní referát o vinařství na Litoměřicku.
Den třetí, středa
Vlakem do Malých Žernosek, odtud pěšky překrásným Opárenským údolím na
zříceninu hradu Opárno (vrch Lovoš vynechán, Milešovka ční dramaticky daleko a vysoko).
Zastávka v dřevoparku: co jste nevěděli o habrech, borovicích, javorech či modřínech, už teď
víte. Namáhavý výstup na královnu Českého středohoří Milešovku odměněn skvělým
výhledem do širého kraje, romantickým západem slunce a úchvatným pohledem na
vycházející měsíc. Referáty o zajímavostech Českého středohoří, o místních horninách a
drahokamech, jakož i o krvavých událostech na konci války v Ústí nad Labem. Druhý zpěv
z Máchova Máje navodí atmosféru nadcházející noci a nocleh na Milešovce (pod širým
nebem) je vrcholem projektového týdne.
Den čtvrtý, čtvrtek
Časné vstávání a rychlý sestup se zastávkou na zřícenině hradu Sukoslav a
v Kostomlatech, odtud autobusem do Bíliny a vlakem přes Ústí nad Labem do Litoměřic.
Drobné průzkumy Litoměřic, večerní procházka k svatoštěpánskému dómu a vděčná
modlitba za všechno krásné, co týden v krajině sopek a diamantů přinesl.
A zbývá už jen den pátý, tedy pátek, a cesta domů.
Účastníci expedice pod vedením Viktora Pluhaře, Karla Gamby a Aranky Řezníčkové
zkoumali krajinu, rostlinstvo, střípky z historie i literatury, přednášeli referáty a zapisovali
zážitky do expedičního deníku.
Pořešín 2016
Výpravu za historií jsme začali na Slavnostech pětilisté růže v Českém Krumlově. Nasáli
jsme atmosféru města plného historie, šermu, hudby a tance, při kterém jsme nezůstali
stranou. Takto připraveni jsme pokračovali na hrad Pořešín.
Možnosti tohoto sídla, postupně vystupujícího ze zapomnění, jsme díky vstřícnosti pana
kastelána Radka Kocandy užívali vrchovatě. A tak jsme v projektovém týdnu mleli mouku
na ručním mlýnku, pekli placky a vařili na otevřeném ohni v černé kuchyni. Naučili jsme se
rozdělávat výheň a nebylo mezi námi nikoho, kdo by si aspoň na chvíli nevyzkoušel černé
řemeslo (kovářství). Vyzkoušeli jsme hrnčířskou dílnu a z této zkušenosti se zrodila
myšlenka postavit repliku středověké pece. Radek Kocanda nás varoval, že je to hodně
o práci, ale zvláště odvážné dívky se dřiny nezalekly a nápad se během tří dnů realizoval.
Práce s jílem byla osvobozující, umývat jsme se ale museli chodit do řeky Malše, protože
odtoky ve sprchách na něco takového rozhodně nestačí.
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A mimo to se šermovalo, hrálo, tančilo a zpívalo. Ve středu jsme vystupovali pro
základní školu ve Velešíně a ve čtvrtek jsme podnikli výpravu do kláštera ve Vyšším Brodě.
Týden byl opravdu málo a využili jsme jen zlomek možností, které se nám nabízely, tak
nezbývá než doufat, že se na Pořešíně ještě někdy sejdeme. Mimochodem, v srpnu bude
proveden první výpal v naší peci.
Průvodcem v sale terreně Arcibiskupského zámku v Kroměříži
Kroměřížská sala terrena je místo inspirované dílem Proměny římského básníka Ovidia,
který říká: „Čím jsme bývali včera, čím dnes jsme, tím nebudem zítra.“ Věřím, že během
našeho projektového týdne si vlastní drobnou proměnou prošli všichni účastníci. Zůstávají
nám vzpomínky, které studenti vyjádřili klíčovými slovy „průvodce, sala terrena, překonání
trémy, improvizace, čas, odvaha, překonání sebe samého, nová zkušenost, mluvit správně,
proměna.“
V pondělí jsme se seznámili s přízemním sálem Arcibiskupského zámku, který sloužil
jako vstup z Podzámecké zahrady. Překvapil nás svou architekturou, zaujaly nás příběhy
antických postav propojené s přírodními živly a zákonitostmi, s plynutím času a velmi často
s obrazem lidských vlastností a vzájemných vztahů. Studenti si během dalších dnů
připravovali svůj výstup, aby se v pátek mohli stát na chvíli průvodci. Nebyl to úplně
snadný úkol, protože nedostali text, aby se ho naučili a odříkali. Naopak sami si v sale
terreně vybrali sochu, místo či motiv, které pak samostatně zpracovali a interpretovali.
Proměna v průvodce byla hlavně osobní proměnou každého, kdo překonal trému a
nejistotu. Pomohla dobrá příprava, nácvik správného dýchání a uvolnění těla, trénink hlasu
a zřetelné výslovnosti v akusticky náročném prostředí saly terreny. Důležitá však byla
i podpora kamarádů a vzájemné ocenění práce. „Strach se dá překonat a je super, když máte
kolem sebe lidi, kteří vás podporují a drží vám palce...“
Děkujeme lektorům Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži Ing. Haně
Pokové a Mgr. Petru Hudcovi, kteří nás provedli salou terrenou a Květnou zahradou, za
cenné rady a konzultace, za vstřícnost a čas, který nám po celý týden věnovali, a za
inspirativní pohled na historické památky v Kroměříži.
Mgr. Lenka Pospíšilová a studenti-průvodci
Montenegro – zapomenutý svět
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Expedice Dolomity 2016
Zdolané převýšení téměř 4500 m, 65 kilometrů vysokohorského terénu v nohách,
každým studentem zdolaná alespoň jedna zajištěná ferrata, ostré paprsky slunce, hukot
horských vodopádů a bystřin, nádherné výhledy, rodinné, duchovní prostředí Pastoračního
domu Velehrad v St. Martinu… To je stručná charakteristika letošního projektového týdne
v italských Dolomitech, kterého se zúčastnilo 46 studentů a studentek všech ročníků AG pod
vedením profesorů Jiřího Plisky, Štěpána Bekárka a Ivy Bekárkové.
O tom, že nebude lehkých túr, se studenti přesvědčili již první den při výstupu přímo ze
St. Martina (1280 m n. m.) na vrchol Hörneckele (2127 m n. m.). Druhý den měla většina
studentů možnost pod zkušeným vedením pana profesora Plisky vyzkoušet dvě cvičné
ferraty u vodopádů na řece Fanes, nejzdatnější zvládli i ferratu na vrchol Col Rosa
(2160 m n. m.) a s pomocí lana přebrodění řeky Boite.
Ve středu ředitel PDV P. Antonín Hráček slavil 20 let od kněžského svěcení a tak jsme se
připojili ke gratulantům a náš jídelníček byl na závěr náročného dne zpestřen výborným
dortem. Než jsme se ale dopracovali k porci dortu, museli jsme každý vystoupat minimálně
1000 výškových metrů. Ve třech skupinách jsme přecházeli z Fischleintalu (1450 m n. m) přes
Dreizinnenhütte (2450 m n. m) do Höhlenstein-Landro (1400 m n. m.) Skupina ferratistů si
přechod zpestřila v některých pasážích velmi náročnou ferratou Cesta „polního kuráta
Hospa“ na Toblinger Knoten – nástup do ferraty je kousek nad chatou Dreizinnenhütte.
Skupina profesora Bekárka se k chatě Dreizinnenhütte vydala delší, velmi fotogenickou
cestou přes chaty Zsigmondy Hütte a Büllelejochhütte (2550 m n. m) a tím si také přidala
dalších 100 výškových metrů.
Čtvrtý den jsme se rozdělili pouze na dvě skupiny a šli z Brückele (1500 m n. m.)
k romantickému jezeru Pragser Wildsee. „Rafani“ pod vedením profesorů Bekárka a Plisky
se vydali velmi náročným vysokohorským terénem přes vrchol Großer Rosskopf (2450 m
n. m.). Naše „odpočinková“ skupina musela vystoupat tentokrát „pouze“ do výšky 2280 m
n. m. a cestou jsme se i občerstvili v nové, pěkné chatě Ross Alm.
Závěrečnou túrou byl výstup z průsmyku Falzarego (2100 m n. m.) štolami z 1. světové
války na vrchol Lagazuòi (2778 m n. m.). I když převýšení nebylo tak velké jak
v předchozích dnech, náročnost trasy vystihují slova jedné ze studentek při pohledu
k vrcholu: „oni nás chtějí zabít“. Nikdo újmu na zdraví neutrpěl, velká část studentů ale při
dlouhé cestě vzhůru temnou štolou neskrývala svou radost z každého paprsku přirozeného
světla dopadajícího občas okny ve skále. Milovníci ferrat a ti, kteří doposud žádnou
obtížnější ferratu neabsolvovali, místo túry zamířili k ferratě Col dei Bos.
Jak hodnotí týden studenti? „Fakt dobrý, projekťák nám dal cenné zkušenosti, spáleniny
a modřiny, projekťák prověřil naši fyzičku, dal nám skvělé zážitky, vzpomínky a nové
kamarády“.
Mgr. Iva Bekárková

2. Z našeho webu
Madrid 2015
Ve dnech 14.–19. 10. 2015 jsme měli možnost vycestovat do Španělska – konkrétně do
jeho hlavního města – s cílem zlepšit své jazykové schopnosti, poznat místní kulturu a snad
i sebe samotné.
V prvních dvou dnech jsme navštěvovali jazykovou školu a následně poznávali krásy
Madridu, významné galerie, například Prado, chrámy, náměstí či městský park Retiro.
A nezůstalo jen u Madridu. Podnikli jsme celodenní výlet do Toleda, historického města
několika kultur. Panorama tohoto bývalého královského města na útesu zaujalo snad
každého z nás.
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Nedílnou součástí pobytu ve Španělsku bylo samozřejmě i poznávání místní kuchyně.
Mnozí z nás poprvé ochutnali národní speciality jako churros nebo paellu.
Celý výjezd byl velmi dobře naplánován, za což patří díky zejména panu profesorovi
Koutnému.
Jana Rusková, 6.S
Německo 2015
Člověku stačí ke štěstí jen málo. Ve většině případů jde o různé maličkosti, kterých si
v budoucnu ceníme nejvíce. Bylo tomu tak i v týdnu od 19. do 23. 10. 2015. V pondělí ráno
jsme se vydali na nekonečně dlouhou cestu s cílem v Münsterschwarzachu, kde se nachází
naše partnerská škola zřizovaná benediktýnským opatstvím. Po příjezdu nás očekávaly naše
hostitelské rodiny, které se o nás celý týden výborně staraly, a také náš německý průvodce a
lektor, pan Matthias Hessenauer.
V následujících třech dnech jsme absolvovali výuku ve škole, navštívili jsme města
Würzburg, Norimberk a Frankfurt nad Mohanem. Měli jsme také možnost seznámit se
s fungováním benediktýnského kláštera v Münsterschwarzachu.
Páteční cesta zpět proběhla ve velmi příjemném duchu. Najednou jsme si totiž
uvědomili, že za posledních pár dní se z nás stali přátelé. Už jsme nebyli jen studenti AG,
kteří se v pondělí ráno náhodně setkali na autobusové zastávce. Každý z nás jsme se svým
způsobem otevřeli a navázali kamarádství, které, doufám, vytrvá. Nikdo z nás nechtěl odjet
domů – už kvůli těm maličkostem, které nám pobyt zpříjemnily: pozornosti od hostitelských
rodin, preclíky a svačinkové krabičky, zelená omáčka ve Frankfurtu, svérázná paní
průvodkyně s červenou rtěnkou v Norimberku, úžasný pan řidič, zase preclíky, nenápadné
úsměvy a nenahraditelné osobnosti, které dodaly tomuto neopakovatelnému zájezdu své
kouzlo.
A tímto bych chtěla z celého srdce poděkovat paní profesorce Koutné, která celý pobyt
zorganizovala a stala se pro všechny z nás velkou inspirací. Tento výlet vyvolal v každém
z nás lásku k jazyku a uvědomili jsme si, že znalost cizího jazyka nám otevírá cestu
k dalšímu dobrodružství a navazování nových přátelství.
Děkujeme.
Hana Laštovicová, 6.S
Jazykový pobyt v Kaufbeuren
Příležitost k procvičení jazykových znalostí se naskytla, když naše gymnázium získalo
grant na Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Jednou z výjezdních možností byl
i pobyt pro 11 studentů na partnerské škole v Kaufbeurenu.
Své jazykové schopnosti mohli studenti procvičit již v rodinách, které je velmi ochotně
přijaly. Kromě toho se účastnili výuky na Mariengymnasium, i když odborná němčina byla
poněkud náročnější.
Aby výuka nezůstala jen ve školních lavicích, seznámili se studenti také s městečkem a
velmi poutavá byla prohlídka místního kláštera svaté Krescencie. Z okolí měli možnost
poznat města Mnichov a Augsburg. Asi největším zážitkem byla návštěva pohádkového
zámku Neuschwanstein. Kouzlo atmosféry doplňovala i pohádkově zasněžená krajina. Celý
zámecký komplex působil poněkud roztříštěně, tolik různých architektonických prvků
vídáme jen zřídka.
Nezapomenutelná byla večeře u rodiny Gottstein. Překvapením večera bylo 6 chodů –
pečené kaštany, salát, polévka, pečená dýně, jelení guláš a jako zákusek větrníčky. Atmosféra
tohoto večera, kterého se zúčastnily i německé studentky, byla velmi přátelská a pohodová.
Všichni jsme měli možnost být přítomni na večerním programu s názvem Sportgalla,
které studentky gymnázia přichystaly pro rodinné příslušníky a podporovatele školy. Šlo
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vlastně o přehlídku akrobatických a sportovních vystoupení. Množství a provedení
jednotlivých výstupů bylo strhující – žonglování, šerm, klasický tanec, vystoupení se
světelnými efekty apod. Zlatým hřebem programu bylo vystoupení učitelského sboru
s taneční kreací Labutí jezero. Všichni zúčastnění si vysloužili bouřlivý aplaus. Tato akce
byla pro nás velmi inspirující.
Celý jazykový kurz byl plný zážitků, zamyšlení a také předsevzetí. Doufejme tedy, že
podobných možností bude přibývat a všichni studenti budou mít možnost zjistit, jak na tom
se svými jazykovými znalostmi jsou.
Valerie Procházková
Irsko – Dublin
Ve dnech 14.–22. 11. 2015 se 48 studentů AG zúčastnilo jazykového pobytu v irském
Dublinu.
V sobotu 14. 11. 2015 začal zájezd zcela bezproblémovou cestou do Calais. Za silného
větru jsme rozbouřeným mořem dopluli do Doveru, kde nás za rozbřesku uvítaly bíle skály
doverské. Nedělní ráno už patřilo klidnému Londýnu. V polojasném a teplém počasí po
nedělní mši svaté následovala prohlídka Londýna.
Opět za větru jsme pluli trajektem a ještě za tmy jsme přistáli v Dublinu. Cestou do
pobřežní vesnice Howth jsme mohli pozorovat východ slunce nad mořem, dále jsme
pokračovali k zámku Malahide. Po prohlídce zámku a botanické zahrady jsme odvezli
zavazadla do hostelu a spěchali do jazykové školy. Náročný den zakončila bohatá večeře.
Úterní prohlídku Dublinu a návštěvu knihovny v Trinity College zpestřily vydatné
srážky, ale studenti zvládli splnit plánovaný program i za deště.
Ve středu jsme se vzbudili do deštivého rána, to nám ale nezkazilo náladu. Vytáhli jsme
deštníky a vydali se objevovat další krásy Irska. Zelenou, zvlněnou krajinou se stády ovcí
jsme dojeli k pozůstatkům staroirského kláštera Glendalough.
Odpoledne studenti ukončili jazykový kurz a obdrželi certifikáty.
Ve čtvrtek jsme se vypravili na celodenní výlet do Severního Irska. Žasli jsme nad
Obřím chodníkem, vyzkoušeli chůzi po provazovém mostu mezi útesy nad mořem, západ
Slunce pro nás vytvořil úžasné scenérie u Dunluce Castle. Den jsme uzavřeli večeří v typicky
irské restauraci The Celt v Dublinu.
V pátek ráno jsme se rozloučili s hlavním městem Irska Dublinem a vydali jsme se na
cestu – tentokrát na západ od Dublinu do vnitrozemí Irska. Nejdříve jsme se v Tullamore
seznámili s technologií výroby známé whiskey a pak jsme pokračovali úzkými cestami mezi
rašeliništi, živými ploty a mokřinami až ke kamennému mostu se šesnácti oblouky –
Shannon Bridge. Tento most byl na konci 18. století součástí opevnění proti francouzské
invazi. Celou cestu provázel ostrý chladný vítr, dešťové přeháňky občas vystřídalo slunce,
prosvítající z tajemných temných mraků a neuvěřitelně barvící krajinu.
Další zastávka byla ve staré klášterní osadě Clonmacnoise, kterou založil v 6. století
sv. Ciaran. Tato osada se později stala důležitou středověkou univerzitou. V západu slunce
jsme zde měli možnost rozloučit se s Irskem mší svatou slouženou na místě, kde se po celá
staletí scházeli křesťané a kde v roce 1979 sloužil mši svatou i papež Jan Pavel II. při své
soukromé návštěvě tohoto místa.
Potom už zbývalo jen nalodění se v Dublinu na trajekt a cesta zpět.
Po vylodění na území Velké Británie jsme za vydatného sněžení přejeli do Oxfordu. Zde
jsme den zahájili mší svatou u pohostinných kapucínů v kostele St. Edmund and
St. Frideswide. Mši doprovázel zpěvem sbor studentů 3.T doplněný studenty z 5.K. Sílu pro
další den nám také dodala bohatá snídaně, na kterou nás do refektáře kláštera pozvali bratři
kapucíni.
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V Oxfordu jsme prožili chladný, ale slunný den, během něhož jsme si prohlédli
historické jádro tohoto proslulého univerzitního města – University Church of St. Mary the
Virgin, All Souls College a Hertford College s malebným Mostem vzdychů, Radcliffe
Camera, Bodleian Library a Sheldonian Theatre.
Návštěvu Oxfordu jsme zakončili prohlídkou Christ Church College, jedné
z nejslavnějších oxfordských kolejí proslulých kromě jiného profesorem matematiky
Charlesem Dodgsonem, spíše známým pod jménem Lewis Carroll (autor Alenky v říši divů)
a jídelnou zvanou Great Hall, jejíž návštěvu si nenechá ujít žádný příznivec Harryho Pottera.
Velký dík patří všem, kteří se zasloužili o pohodový průběh projektu.
Iva Bekárková
Cestománie z pohodlí vaší školy – Návštěva z východu
Ve dnech 29. 2.–5. 3. působila na naší škole výprava cizinců. Účelem jejich návštěvy bylo
přiblížení tradic, zvyků a kultury. Jednou z osob této výpravy byla Tinatin Ichkiti, slečna
z Gruzie.
Tina tento týden pobývala u mě a já jsem tak měla možnost se s ní blíže seznámit a
porovnat naši kulturu s její. Život jako takový v Gruzii není tak odlišný, ale například
stravováním se velmi lišíme. Zatímco u nás je tmavý chléb a knedlíky samozřejmostí,
v Gruzii spíše holdují světlému chlebu (vece) a téměř ke všemu podávají své chačapuri.
Tato návštěva mi umožnila nejen procvičení angličtiny v běžné mluvě, ale také poznat
cizí kulturu v přímém kontaktu, který se nedá porovnávat s televizními pořady.
Kateřina Kozáková, 2.A
A jak se k nám Tinatin dostala? V rámci projektu EDISON, jehož hlavní myšlenkou je
tolerance a soužití české společnosti s ostatními kulturami a národy.
Zkratka a zároveň název celého projektu, EDISON, vystihuje vše, co projekt zahrnuje,
čím je přínosný i pro koho je určený: Education. Drive. Internacionality. Students.
Opportunity. Network.
Primárním cílem je posílení vzdělanosti a povědomí studentů o cizích kulturách,
zvyklostech i tradicích. Multikulturní atmosféra a oživení stereotypní výuky navíc
u studentů prokazatelně zvyšuje zájem o studium a probouzí v nich chuť objevovat nové
věci.
Věříme, že naši studenti objevili mnoho nového o životě nejen v Gruzii, ale i Číně a
Indonésii.
Mgr. Svatava Hrdá
S izraelskými studentkami na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
Díky návštěvě mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v České
republice JE Gary Korena, který přijel na AG s přednáškou o této malé, ale zajímavé zemi, se
nám podařilo zapojit do projektu spolupráce českých a izraelských středních škol
organizované izraelským ministerstvem školství. Proč Izrael? Kdo by nechtěl vědět něco více
o zemi, která má tak bohatou historii a kulturu a která, přestože je třikrát menší než Česká
republika, je důležitá pro lidi různých náboženských vyznání.
V rámci projektu nám byla přiřazena škola The New Municipal High School in
Herzliya, konkrétně studentky programu mezinárodních vztahů a diplomacie.
Obě strany se shodly na tématu Rodina a její hodnoty. Studenti se velmi rychle
zkontaktovali na facebooku a poté komunikovali na různých sociálních sítích. Věděli tedy
velmi dobře, s kým spolupracují. Cílem projektu bylo vytvořit fotoalbum svých rodin
s různými kapitolami, např. dětství, vzpomínky, oslavy. Tato alba si chtěli vzájemně předat
při osobním setkání u nás ve škole.
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14. dubna ve večerních hodinách vystoupila na vídeňském letišti skupinka 11 děvčat
s panem učitelem z letadla, velmi srdečně se přivítala s uvítacím výborem a program mohl
začít. Byl velmi bohatý, chtěli jsme hostům ukázat naši školu i zemi tak, aby viděli a poznali
naše zvyky, mentalitu, způsob života a krásy, kterými naše země oplývá. Všichni byli hosty
v rodinách našich studentů, aby měli možnost prožít na vlastní kůži vztahy, které zde panují
a také se lépe seznámit s jednotlivými členy a zvyklostmi. Jeden den pak prožili s nimi
v rámci rodinného dne.
Izraelské studentky si pro nás připravily velmi zajímavou prezentaci o mnoha
aspektech života v Izraeli, zejména z pohledu mladých lidí. Tato prezentace byla
následována besedami v menších skupinkách tak, aby každý, kdo by se chtěl něco dozvědět,
měl možnost se zeptat. Také proběhlo setkání k projektu, kde si studenti vzájemně
představili svá fotoalba. Bylo opravdu úžasné sledovat, jak jsou ochotni sdílet se sebou tak
osobní záležitosti, jako je rodina a život v ní.
Samozřejmě jenom nepracovali, ale také se bavili. Ukázali jsme jim naše kulturní
památky, jako například Kroměřížský zámek, hrad Bouzov a historickou Olomouc.
Seznámili se s naším folklórem, poslechli si hanáckou kapelu Pantlék a cimbálku Kosenka
z Lipníka nad Bečvou. Naše kroje je opravdu oslnily, ale tance se nebáli a během krátké doby
se aula otřásala pod kroky v rytmu polky a dalších tanečních variací.
Když jsme se poslední den před školou loučili, bez slz se to neobešlo. Byla navázána
krásná přátelství a všechny provázela naděje, že se ještě uvidí, tentokrát v Izraeli.
A v čem byl projekt přínosný?
Požádala jsem několik studentů, aby odpověděli na tuto otázku, a zde jsou jejich
odpovědi:
„V tomto projektu vidím jedinečnou příležitost seznámit se s jinou kulturou a navázat
kontakty s lidmi za hranicemi Evropy. Je to také skvělá možnost, jak si procvičit cizí jazyk
i mimo školní učebnu.“ (Jožka Kolísek, 2.A)
„Myslím si, že je úžasné poznávat lidi z jiných kultur a navíc si hodně procvičíme
angličtinu.“ (Aneta Švendová, 3.A)
„I really think it´s a good opportunity to discover new cultures and seeing the
differences between ours and the foreign.“ (Noa Caspi, Izrael) (Myslím, že to je opravdu
dobrá příležitost objevovat nové kultury a vidět rozdíly mezi naší a jejich.)
Mgr. Svatava Hrdá
Vzdělávání učitelů AG v zahraničí – Erasmus+ 2015–2016
Projekt „Do Evropy za vzděláním“ se soustředil na umožnění mobilit učitelů
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za účelem jejich účasti na zahraničních kurzech.
Celkem se uskutečnilo pět mobilit na pěti kurzech.
Projekt vycházel vstříc potřebám školy v oblasti interkulturní výuky v zeměpise, výuky
kořenů evropské civilizace v dějepise, zlepšení komunikačních schopností v náročných
situacích, zajištění bezpečnosti na specifických školních akcích na Balkáně a udržení osoby
schopné komunikovat v italském jazyce na školních akcích v Itálii. Učitelé se zúčastnili
kurzů v Turecku (Naslouchání Istanbulu), v Itálii (Sicílie – civilizační pojítko a Kurz
italštiny), ve Slovinsku (Rozvíjení efektivních komunikačních dovedností) a ve Švédsku
(První pomoc v divočině).
Koordinátor projektu: Mgr. Vít Zahradníček
Účastníci mobilit: Mgr. Ludmila
Korkischová, Mgr. Vít Zahradníček

Váňová,

Mgr. Martina

Sedláčková,

Mgr. Jitka
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Studenti AGKM opět zazářili
Trojice studentů Arcibiskupského gymnázia ve složení Anna Hovorková, Kamila
Zahradníčková a Josef Kvapilík zažila mimořádný úspěch na 80. mezinárodním setkání
Evropského parlamentu mládeže v německém Lipsku.
Přes vítězství v náročném národním výběrovém kole, které proběhlo letos na jaře ve
Zlíně, se naši studenti propracovali na prestižní mezinárodní setkání mládeže evropských
zemí, které se konalo v Lipsku ve dnech 6.–15. 11. 2015. Během 10 dnů hledali spolu
s dalšími 216 mladými lidmi z 32 různých zemí řešení pro 15 aktuálních otázek týkajících se
Evropské unie.
Navrhovali například inovativní postupy pro zajištění dostupné energie pro spotřebitele
napříč členskými státy, zabývali se korupcí, řešili sociální rovnoprávnost menšin, rizika
nelegální imigrace a spravedlivého rozložení zátěže mezi členské státy, nebo problematiku
základních lidských práv ve vztahu k lidem bez státní příslušnosti.
Hlavním tématem pro debatu byla základní lidská práva v Evropě a udržitelný růst
členských zemí. Delegáti byli vedeni k samostatnému vyjadřování myšlenek, prokázali
vysokou schopnost vyjadřování svých názorů, zdokonalovali své jazykové dovednosti
v anglickém jazyce a to vše v mezinárodně velmi podnětném prostředí.
Ve dvoudenním závěrečném zasedání valného shromáždění všichni delegáti naší školy
i se svými komisemi úspěšně obhájili dané rezoluce, které byly hlasováním přijaty a
schváleny. Tímto dosáhli nejvyššího možného úspěchu, který tato soutěž nabízí.
Za možnost zažít tuto neopakovatelnou zkušenost je potřeba poděkovat poslankyni
Evropského parlamentu paní Ing. Michaele Šojdrové, která finančně podpořila cestu našich
delegátů. Děkujeme také vedení Arcibiskupského gymnázia.
Mgr. Iveta Peňasová
Podzámecký pohádkový les pro děti
Opět po roce se studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
rozhodli uspořádat akci pro rodiny s dětmi ze širokého okolí s názvem Podzámecký
pohádkový les.
Letos to byl již IV. ročník a konal se v neděli 5. 6. 2016 od 14 hodin. A tak se stalo, že se
po několikaměsíčních přípravách naplnila Pionýrská louka a Podzámecká zahrada
v Kroměříži dětmi z nejrůznějších koutů nejen Moravy.
Ale nejen dětmi, také pohádkovými bytostmi, které na děti čekaly se svými úkoly. Na
jednotlivých stanovištích se tak děti mohly setkat s Jasněnkou a létajícím ševcem, Shrekem
s Fionou, Lotrandem a Zubejdou, Ančí, hajným, Trautenberkem a Krakonošem, Marfušou,
Nastěnkou a Ivánkem, Zlatovláskou s Jiříkem, loupežníkem Karabou a princem, Machem a
Šebestovou, Patem a Matem, Křemílkem a Vochomůrkou, andělem a čertem, rádci se šíleně
smutnou princeznou, Popelkou s princem, princeznou Koloběžkou s princem, Rumcajsem a
Mankou a dalšími…
Na začátku Pohádkového lesa přišel děti pozdravit pan senátor Jiří Čunek, který jako
i předešlé roky převzal nad akcí záštitu. Poté následovalo vystoupení Klauna Olinky, které
velmi zaujalo a to nejen děti :-) A pak už ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži,
Mgr. Jan Košárek, zahájil pohádková stanoviště a vyslal pohádkové bytosti do Podzámecké
zahrady alias pohádkového lesa.
V průběhu celého odpoledne probíhaly na hlavním pódiu na Pionýrské louce menší
soutěže a hry, bylo k dispozici drobné občerstvení v podobě točených nápojů, párků
v rohlíku či cukrové vaty. Děti i dospělí mohli využít skákacího hradu, půjčovny koloběžek,
fotokoutku pana Šafera, nechat si něco namalovat na obličej či setkat se s šermíři, kteří jim
ukázali své zbraně a přiblížili život dřívějších dob. Jako loni, i letos děti za projití alespoň
pěti pohádkových stanovišť vhodily svůj soutěžní lístek do krabice na slosování, kterého se
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ujal místostarosta města Kroměříž, pan Motyčka. Vše tak dospělo ke zdárnému cíli a uvaděči
akce, zámecký pán Jan se svou zámeckou paní Veronikou, ukončili spolu se všemi
pohádkovými bytostmi letošní pohádkový les a rozeslali děti domů…
I přes nepříznivé předpovědi nám počasí přálo a umožnilo tak asi 1 500 lidem přijít a
prožít s námi pohádkové odpoledne.
Veliké poděkování patří také všem sponzorům, kteří akci podpořili a umožnili tak její
realizaci a bez nichž by se pohádkový les nemohl uskutečnit.
A nakonec obrovský dík patří asi 60 dobrovolníkům z řad studentů, zaměstnanců či
přátel AG, kteří se do pořádání pohádkového lesa letos zapojili. Z tváří malých účastníků se
dalo vyčíst, že to mělo smysl, že se jim akce náramně líbila a že prožili krásné odpoledne.
Barbora Němčáková
Ohlédnutí za Jazykovým týdnem
Ve dnech 18.–22. 4. proběhl na naší škole Jazykový týden, který má již dlouholetou
tradici a jehož cílem je upozornit studenty i na zábavnější stránku studia cizích jazyků.
Každý den tohoto týdne byl věnován jednomu z cizích jazyků, které se na naší škole učí,
a byl připravený program a aktivity vztahující se k dané zemi, kde se tímto jazykem mluví.
Dopoledne ve vestibulu zněla hitparáda, o velké přestávce byla promítána vtipná videa a
zájemci se mohli vyfotit ve fotokoutku. Na chodbách školy visely plakátky osobností
s informacemi o jejich životě a v neposlední řadě si studenti mohli každý den zakoupit
občerstvení typické pro danou zemi. Jazykový týden se také promítl do běžné výuky, kdy
učitelé cizích jazyků připravili pro studenty zajímavé aktivity. Program pokračoval
i v odpoledních a večerních hodinách ve studentském klubu.
Za SPAG Josef Kvapilík
Týmbildingové setkání SPAGu
Studentský parlament – tedy SPAG, měl zasedání. Klasické zasedání parlamentu
probíhá v učebně ZSV, ale o tom zase někdy jindy a z povolanějších úst. Toto bylo úplně jiné
zasedání… výjezdní, výpravní, prostě „outdoorové“.
Ve čtvrtek, krátce po poledni, se vypravily dvě skupiny (kvůli kapacitě autobusu) do
nedalekého Fryštáku, do Salesiánského střediska DIS (Dům Ignáce Stuchlého), strávit
společné chvíle setkání jinak než obvykle, což se potvrdilo hned na autobusové zastávce ve
„Frisku“ (místní slangový výraz). Studenti byli přivítáni skupinou psychiatrů, vlastně
lektorů, kteří hned v úvodu „rozbili“ svým přístupem jakékoliv pseudo-seriózní očekávání.
Cílem výjezdního zasedání SPAG byl… „týmbilding“ – nebezpečné cizí slovo, které
vyvolává spíše obavy a strach, ale v jádru jde o změnu prostředí, trochu pohybu, netradiční
aktivity a hlavně prostor potkat se v jiné než školní rovině… něco spolu zažít jinde, jinak,
naplno a smysluplně.
O co konkrétně šlo? Tak třeba bloudit budovou spolu s kolegou studentem, přivázaným
ke kotníku. Slaňování výtahovou šachtou v poloze netopýra, nebo hraní golfu v lese či
tlačení kola bez řetězu tím nejméně pohodlným přírodním terénem… potokem, bahnem, do
kopce a vůbec.
Pohyb, námaha, smích, radost… vystřídala večerní meditace, ztišení a povídaní
u dobrého čaje. Nabitý večer zakončený modlitbou.
Nová tradice výjezdního zasedání SPAG úspěšně zahájena.
Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem
O víkendu 26.–28. února 2016 se na naší škole uskutečnila duchovní obnova pro mládež
s P. Vojtěchem Kodetem. Zúčastnilo se jí přes 160 mladých lidí, kteří naslouchali slovům
o. Kodeta v jeho promluvách zaměřených na téma milosrdenství. Během sobotního dne byla
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možnost přistoupit ke svátosti smíření u 8 zpovědníků, zúčastnit se tiché adorace
v odpoledních hodinách, netradiční videoklipové křížové cesty s P. Pavlem Šupolem a
setrvat v modlitbě během celonoční adorace v kapli P. Marie. Nedělní dopoledne měli
účastníci možnost vyslechnout závěrečnou promluvu P. Vojtěcha v aule a pak se přesunuli
do kostela sv. Mořice, kde společně slavili mši svatou i s kroměřížskými farníky. Během
celého víkendu jednotlivé části programu doprovázela svým zpěvem schola AG.
AG FEST
V pátek 10. 6. 2016 v Kroměříži doslova vyrostla před budovou Arcibiskupského
gymnázia zcela nová kulturně společenská akce, studentská akademie nebo-li AGFEST.
Studenti vtipně prezentovali život na AG a internátu formou talk show. Na speciální
horké křeslo, respektive gauč, byli pozváni profesoři, vychovatel a zástupci studentů nižšího
a posledního ročníku. Dynamická dvojice moderátorů své hosty „atakovala“ všetečnými
otázkami a oni vtipně reagovali svými glosami a komentáři.
Mluvené slovo střídala písničkářská vystoupení studentek AG, které svým talentem
nejen mile překvapily, ale doslova si získaly pozornost diváků i v nepopulárním počátečním
čase.
Akademická část pokračovala soutěží Jak znám AG a vrcholila vyhlášením ankety
o nejpopulárnější profesory a vychovatele.
Kolem 17. hodiny vypukl hudební festival dravým nástupem studentské kapely Denial.
Studenti 4. ročníků svým ostrým rockovým zvukem a nasazením probrali počasím ležérně
ukolébané návštěvníky.
Následovala zlínská formace se záhadným názvem Mirečkovi sekerášé (tj. dřevorubci,
pokud by někdo dumal nad tímto neobvyklým slovem-tvarem), kteří si publikum podmanili
kombinací hutně znějícího beatu s prvky folku jak valašského, tak slováckého. Třetí formace,
Naostro, složená částečně z absolventů AG, předvedla známé rockové kusy, například kapel
Pink Floyd nebo Coldplay. Jejich výkon byl podpořen fanklubem studentů i profesorů, kteří
mohli své bývalé svěřence zažít jinak než ve školních lavicích.
Kolem osmé hodiny se začal nově objevený amfiteátr před školou plnit dalšími
návštěvníky. Kolemjdoucími a zvědavci, které přivábily tóny linoucí se centrem města,
návštěvníky Noci kostelů, vracejícími se z prohlídky kroměřížských chrámů, ale zejména
skalními fanoušky kapely Traband, která právě chystala své nástroje k hlavnímu hudebnímu
vrcholu AGFESTU.
Atmosféru festivalu a studentské akademie však kromě samotných účastníků a
návštěvníků vytvořili nadšení studenti v organizačním týmu, fotograf, kameraman, vtipní
moderátoři. Originální nabídka festivalových jahod a marmelád, výborné kávy v kombinaci
s klasikou – párky, pivo, limo – vytvořily pro účastníky komfort srovnatelný s rodinnou
grilovačkou.
Každá tradice začíná prvním ročníkem. 10. června v Kroměříži zažili účastníci tento
vzrušující historický moment.
Akci finančně podpořili město Kroměříž a JUDr. Stanislav Polčák
Martin Suchomel
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3. Přehled výsledků ve středoškolských soutěžích za rok 2015/2016
Celostátní soutěže
Karolína Poulová

4. místo

video pro Briddge: What Do They Really Think?

Dominika Krůpová

3. místo

konverzační soutěž v JR

Dominika Krůpová

2. místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Ester Ovčáčíková

1. místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Aněžka Strašáková

1. místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Eliška Hrnčířiková

1. místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Jan Přikryl

2. místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Anna Štěrbová

2. místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Barbora Adamicová

3. místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Radka Obadalová

3. místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Josef Kvapilík

3. místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Václav Kubíček, Jiří David,
Vladimír Novotný, Kristýna
Třetinová, Martina Surá, Kristýna
Kunčarová, Martin Vláčil

48. z 202

Internetová matematická olympiáda

Prokop Ondráček

1. místo

Karel IV. – Štít míru a sloup pokoje, literární soutěž

Petra Habrová

3. místo

Karel IV. očima dětí

Pavlína Trličíková

postup do celostátního
kola

Wolkrův Prostějov

Anna Hovorková, Kamila
Zahradníčková, Josef Kvapilík

postup z celostátního
kola

80. mezinárodní setkání Evropského parlamentu mládeže
Lipsku

Helena Frydrychová

1. místo

Společně v Evropě Bádensko-Württembersko a Česko

Václav Kubíček

2. místo

Matematická olympiáda – kategorie B

Anna Dulavová

4. místo

Matematická olympiáda – kategorie C

Roman Konečný

6. místo

Matematická olympiáda – kategorie C

Jan Polišenský

15. místo

Matematická olympiáda – kategorie C

Ondřej Vašíček

2. místo

Matematická olympiáda – kategorie P

Jan Špaček

2. místo

Univerzitní olympiáda v anglickém jazyce

Filip Turek

16. místo

chemická olympiáda

Charlotte Horáková

20. místo

chemická olympiáda

Kamila Zahradníčková

2. místo

konverzační soutěž v FrJ

Terezie Vavrysová

1. místo

Puškinův památník

Dominika Možná

2. místo

Puškinův památník

Leona Slováková

3. místo

Puškinův památník

Pavlína Trličíková

2. místo

Puškinův památník

Dominika Krůpová

1. místo

konverzační soutěž v JR

Šiška Petr

2. místo

Olympiáda JČ

Jan Zatloukal

3. místo

Přírodovědný klokan – kategorie Kadet

Filip Trunečka

5. místo

dějepisná olympiáda

Krajské soutěže
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Okresní soutěže
Šimon Sukup

10.–14. místo

Matematická olympiáda – kategorie Z8

Jan Zatloukal

3. místo

Matematický klokan – kategorie Kadet

Jakub Gazdoš

4. místo

Matematický klokan – kategorie Kadet

Eduard Kovařík

10. místo

Matematický klokan – kategorie Kadet

Kristýna Kaňovská

2. místo

Matematický klokan – kategorie Junior

Anna Dulavová

3. místo

Matematický klokan – kategorie Junior

Václav Kubíček

4. místo

Matematický klokan – kategorie Junior

Josef Kvapilík

3. místo

Konverzační soutěž v německém jazyce

Anna Janišová

3. místo

Konverzační soutěž v německém jazyce

Ondřej Vašíček

2. místo

Soutěž v programování dětí a mládeže

Šimon Sukup

1. místo

Fyzikální olympiáda – kategorie F

Kamila Zahradníčková

4.–5. místo

konverzační soutěž v AJ

Petra Zapletalová

5. místo

konverzační soutěž v AJ

Filip Trunečka

3. místo

zeměpisná olympiáda – kategorie C

Tomáš Sýkora

3. místo

zeměpisná olympiáda – kategorie D

Vojtěch Batůšek

4. místo

zeměpisná olympiáda – kategorie D

Aleš Majchrák

5.–6. místo

zeměpisná olympiáda – kategorie D

Vladimír Novotný

5.–6. místo

zeměpisná olympiáda – kategorie D

Šimon Sukup

1. místo

Fyzikální soutěž pro žáky 8. tříd

Michal Plánka

1. místo

Vytvoř nové logo Zdravého města

Filip Trunečka

2. místo

dějepisná olympiáda

Anna Janišová

2. místo

Olympiáda v českém jazyce – I. kategorie

VIII. Duchovní život
Aktivity s duchovním zaměřením ve školním roce 2015/16
Studenti i zaměstnanci AG mají možnost denně slavit mši svatou a svátost smíření
i u více zpovědníků. Mohou se pravidelně účastnit různých modlitebních setkání,
společenství, individuálních rozhovorů, duchovních obnov, také přípravy na přijetí svátostí
atd.
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Níže je uveden přehled těch nejdůležitějších jednorázových i pravidelných duchovních
aktivit – nejedná se však o celkový výčet.
Datum

Událost

Host/odpovědná osoba
P. Martin Sekanina
S. M. Beata Zemanová
Anna Berková

Místo konání

26.–29. 8.

Seznamovací tábor pro 1.P

29. 8.

Pouť pedagogů na Svatý Hostýn

1. 9.

Mše sv. na zahájení školního roku 2015/2016

Mons. Jan Graubner

kostel sv. Mořice

1.–4. 9.

Seznamovací tábor pro první ročník

P. Martin Sekanina
jáhen Jiří Luňák

Archa Rajnochovice

15. 9.

Mše svatá s novoknězem

P. Josef Slezák

kaple AG

Mons. Jan Graubner

kostel sv. Jana
AG

P. Petr Káňa

kostel sv. Jana
studentský klub

16. 9.

30. 9.

Den církevního školství
Mše svatá
Přednáška „Migrace má mnoho tváří“
Mše sv. s krátkou prezentací o činnosti Archy a
Přístavu v Rajnochovicích
Beseda o akcích ADCM

Svatý Hostýn
Svatý Hostýn

2.–3. 10.

Prvopáteční rande

P. Martin Sekanina

kaple AG

6. 10.

Mše sv. s novoknězem

P. Vilém Pavlíček

kaple AG

S. M. Beata Zemanová
P. Martin Sekanina
jáhen Jiří Luňák
P. Josef Slezák
P. Martin Sekanina

9.–11. 10.

Víkend scholy a ministrantů

16.–18. 10.

Duchovní obnova biřmovanců

23. 10.

Biřmování na AG (17 studentů)

Mons. Josef Hrdlička

kostel sv. Mořice

2.–5. 11.

Společná návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé

P. Martin Sekanina

městský hřbitov

3. 11.

Mše sv. s hostem

P. Karel Hořák

kaple AG

6.–7. 11.

Prvopáteční rande

P. Martin Sekanina

kaple AG

6.–8. 11.

Víkend pro biřmovance

P. Martin Sekanina

Rajnochovice

9. a 11. 11.

Soutěž Bible a my – školní kolo

Věra Minaříková

AG

13.–14. 11.

Duchovní obnova rodičů

P. Antonín Hráček

AG

23. 11.

Přednáška „Sexuální pověry“
Mše sv.

P. Jan Balík

aula AG
kaple AG

27. 11.

Soutěž Bible a my – okresní kolo

Věra Minaříková

AG

29. 11.

Žehnání adventních věnců

P. Martin Sekanina

kaple AG

30. 11.

Mše sv. s hostem

P. Jan Linhart

kaple AG

1. 12.

Mše sv. s novoknězem

P. Jaroslav Rašovský

kaple AG

1. 12.

Modlitba nešpor

P. Martin Sekanina

Radio Proglas
Olomouc

4.–5. 12.

Prvopáteční rande

P. Martin Sekanina

kaple AG

8. 12.

Poutní mše svatá
Představení „František blázen“

P. Slavomír Peklansky
p. Jan Horák

kostel P. Marie
AG

18. 12.

Adventní setkání zaměstnanců AG

P. Martin Sekanina

kaple AG

P. Martin Sekanina

Kroměříž

P. Martin Sekanina

AG

Předvánoční zpověď (i u cizích zpovědníků)

P. Martin Sekanina

AG

5. 1.

Žehnání pokojů na DM AG a Tříkrálová sbírka

P. Martin Sekanina
jáhen Jiří Luňák

AG

3.–7. 2.

Návštěva trapistů s ministranty

jáhen Jiří Luňák

7.–12. 2.

Lyžařský výcvik s duchovním programem

P. Martin Sekanina

10. 2.

Popeleční středa – školní mše sv.
Beseda s maturanty

Mons. Jan Graubner

26.–28. 2.

Duchovní cvičení s P. Vojtěchem Kodetem

P. Vojtěch Kodet

AG

1. 3.

Mše sv. s novoknězem

P. Pavel Macura

kaple AG

21. 12.
21. 12.
22. 12.

Pastorační návštěva biřmovanců v nemocnici
Milosrdných sester sv. Vincence
Společná adventní večeře všech ubytovaných
studentů na DM s duchovním slovem a modlitbou

Fara Cholina
Svatý Hostýn

klášter v Novém
Dvoře
Kohútka
Stříbrnice
kostel Panny Marie
AG
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4.–6. 3.

Duchovní obnova zaměstnanců AG

P. Vít Hlavica

Svatý Hostýn

14. 3.

Přednáška „Zdravá spiritualita“

MUDr. Jitka Krausová

AG

15. 3.

Křížová cesta školou

P. Martin Sekanina

AG

16. 3.

Beseda o Antiochii

Ondřej Talaš

AG

21. 3.

Křížová cesta městem

22. 3.

Kající pobožnost
Předvelikonoční zpovídání (u více zpovědníků)

P. Martin Sekanina

kaple AG

30. 3.

Mše svatá s udílením svátosti křtu

P. Martin Sekanina
S. M. Beata Zemanová

kostel sv. Mořice

1.–2. 4.

Prvopáteční rande

P. Martin Sekanina

kaple AG

4. 4.

Pěší pouť do Napajedel

P. Martin Sekanina
Anna Berková

Napajedla

12. 4.

Mše svatá s novoknězem

P. Zdeněk Mlčoch

kaple AG

19. 4.

Modlitba nešpor

jáhen Jiří Luňák

Radio Proglas
Olomouc

20. 4.

Mše sv. s hostem

P. Jaroslav Knichal

kostel sv. Jana

26. 4.

Mše sv. s hostem

P. Michal Zahálka

kaple AG

27. 4.

Školní mše svatá „maturantská“

P. Martin Sekanina

kostel P. Marie

3. 5.

Exkurze do Olomouce
Mše svatá s novoknězem

P. Martin Sekanina
P. Zdeněk Drštka

Olomouc
kaple AG

9. 5.

Beseda o životních hodnotách

studenti konviktu

AG

12.–15. 5.

Duchovní obnova pro biřmovance I

P. Martin Sekanina

Hutisko

18. 5.

Přednáška „Křesťanští uprchlíci u nás“

Jan Talafant

AG

19.–22. 5.

Duchovní obnova pro biřmovance II

P. Martin Sekanina

Hutisko

26.–29. 5.

Duchovní obnova pro biřmovance III

P. Martin Sekanina

Hutisko

6. 6.

Mše sv. za absolventy a rodiče
Noční pěší pouť s absolventy

Mons. Jan Graubner
P. Martin Sekanina

kaple AG
Svatý Hostýn

7. 6.

Mše sv. s hostem

P. Jakub Tůma

kaple AG

10. 6.

Noc kostelů

Pastorační centrum

kaple AG

14. 6.

Mše svatá – rozloučení s jáhnem Jiřím Luňákem

P. Martin Sekanina

kaple AG

29. 6.

Mše sv. s poděkováním studentům za službu a
přivítání nového jáhna Jana Berky

P. Martin Sekanina

zahrada AG

30. 6.

Mše svatá na ukončení školního roku

P. Josef Nuzík
P. Martin Sekanina

kostel sv. Mořice

Kroměříž

 AG navštívilo a slavilo mši svatou celkem 17 hostujících kněží z moravských a českých
diecézí.
 V tomto roce jsme vydávali ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad Myšlenky na
každý den, které jsme čerpali z knih duchovních autorů.
 Pravidelně jsme se modlili za nová kněžská a řeholní povolání a zvláště v Týdnu modliteb
za duchovní povolání.
 Navštívili jsme kláštery v Kroměříži i jeho okolí.
 Téměř každý měsíc se konají Prvopáteční rande. Studenti mají možnost o prvním pátku
v měsíci zůstat na AG až do sobotního rána. Je jim nabídnut film s duchovní tématikou,
slavíme mši svatou, dále následuje společná večeře a noční adorace se svátostným
požehnáním.
 Jednotlivé třídy se během školního roku aktivně účastní na liturgii tzv. „ročníkové“ mše
svaté, která je sloužena za danou třídu a učitele, příp. vychovatele a zaměstnance školy a
také si připravují pravidelnou čtvrteční večerní adoraci.
 Každý týden po čtvrteční ranní mši svaté jsou studenti zváni na společnou snídani do
čajovny.
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Pastorační centrum Pod Věží
Pastorační centrum Pod Věží na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži vzniklo
z původního Pedagogicko–metodického centra, založeného v roce 1998. Od roku 2002 zde
pracují pastorační asistentky, jejichž zaměstnavatelem je Arcibiskupství olomoucké. Mezi
základní a stěžejní aktivity Pastoračního centra Pod Věží patří vytváření duchovního zázemí
pro studenty a organizování akcí a programů oslovujících veřejnost, které mají poslání nejen
evangelizační, ale také přispívají k širší propagaci školy.
Ve školním roce 2015/16 v Pastoračním centru Pod Věží pracovaly: Mgr. Anna Berková,
Ing. Marie Kvapilíková a Mgr. S. M. Beata Zemanová.
Aktivity pastoračního centra


příprava ke svátostem
 duchovní doprovázení katechumenů, biřmovanců
 organizování duchovních obnov (Hutisko, Svatý Hostýn)
 zpracování a vedení agendy biřmovanců



péče o kaple
 údržba liturgických rouch, liturgického nádobí, zpěvníků a kancionálů
 květinová výzdoba
 dekorace v liturgických obdobích



duchovní aktivity
 adventní, postní aktivity
 vytvoření modlitebních skupin živého růžence
 roráty a čtvrteční ranní mše sv. s následnou snídaní pro studenty
 křížová cesta školou
 duchovní obnova pro mládež (P. Vojtěch Kodet)
 přednášky s duchovní tematikou (P. Jan Balík, MUDr. Jitka Krausová)
 organizace poutí (k Aničce Zelíkové, na Svatý Hostýn, Krakov)
 předvánoční návštěva pacientů v nemocnici na Malém Valu
 k dispozici pro studenty k rozhovorům



informační panely a nástěnky
 informační nástěnky o pořádaných akcích, týdenní rozpis akcí na škole
 duchovní nástěnky na AG a v kostele sv. Jana Křtitele
 příprava duchovních myšlenek na jednotlivé měsíce
 propagační nástěnky o uskutečněných akcích na AG
 zpracování průběhu SDM Krakov na panelech



výtvarné aktivity
 zdobení dárkových svící, paškálů
 barvení křestních roušek
 šití a zdobení štoly pro kněze absolventy a jáhny působící na AG
 drobné dárkové předměty, vyrábění růženců se studenty
 zdobení perníčků pro pacienty v nemocnici na Malém Valu



ostatní
 zabezpečení průběhu společných školních mší svatých
 organizace Tříkrálové sbírky a Postní almužny
 půjčování knih a DVD s duchovní tematikou
 organizace seznamovacího tábora Primy
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pouť do Assisi v rámci projektového týdne
účast na přijímacích pohovorech uchazečů o studium
organizování odborných přednášek (arcibiskup Jan Graubner, Jan Talafant)
zajištění zázemí a občerstvení pro děkanátní schůze kněží a jiné návštěvy



propagace AG
 příprava a rozesílání informačního newsletteru rodičům a ostatním zájemcům o dění
na AG
 pravidelné příspěvky o dění ve škole do Oldinu a regionálních novin
 spolupráce s TV Noe a Radiem Proglas
 program pro základní školy s vánoční tematikou („Betlém může být všude“)
 organizační zabezpečení Noci kostelů
 zajištění jednodenních poznávacích výletů pro žáky ZŠ s prohlídkou školy



Čajovna Pod Věží
 Pastorační centrum Pod Věží otevřelo v dubnu 2014 novou čajovnu v prostorách
pastoračního centra. Studenti zde mohou trávit svůj volný čas během dne a občerstvit
se čajem, kávou a drobnými cukrovinkami. Provoz zajišťují pracovnice pastoračního
centra ve spolupráci se studenty. Prostory čajovny se také využívají k různým
setkáním v rámci SPAGU a jiných mimoškolních činností. Od minulého školního
roku zde každý čtvrtek probíhá snídaně pro studenty účastnící se čtvrteční ranní mše
svaté.

IX.

Domov mládeže

Stav ubytovaných
chlapci
dívky
celkem

98
189
287

Zastoupení škol
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
SPgŠ
Konzervatoř
Střední zdravotnická škola
VOŠ
Střední hotelová škola
Střední průmyslová škola
Tauferova střední odborná škola veterinární
SŠ - COPT
Celkem
Pravidelné kroužky a jejich vedoucí:
Historický šerm
Posilovna
Sportovní aktivity - dívky
Sportovní hry
Historický tanec
Hudební kroužek: Media Vita, hAGios
Cestovatelské besedy
Volejbal
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192
33
53
3
2
1
1
1
1
287
Vojtěch Ševčík
Simona Frajtová
Beata Mrázová
Jan Souček, Josef Pořízek
Mlada Akubžanová
Jiří Rusek
Věra Minaříková
Josef Pořízek

Fotbal dívky
Netradiční výtvarné techniky
Zdobení svíček
Biologické okénko
Plavání
Lukostřelba

Barbora Němčáková
Marie Geráková
Zdeňka Benešová
Iris Pavelková
Jan Souček, Josef Pořízek
Jan Souček

Vystoupení a aktivity souboru Cruentus a hudební skupiny MediaVita uskutečněná
během školního roku 2015–2016
5.–6. 9.
vystupování na festivalu barokní kultury v Kroměříži Hortus magicus 2015
23. 9.
doprovodný program na přednášce Vlastimila Vondrušky, Krajská knihovna ve
Zlíně
4. 10.
Vernisáž výstavy Památky nás baví, zámek v Kroměříži
16.–17. 10. Edukační program na výstavě Památky nás baví, zámek v Kroměříži
8. 11.
Svátek sv. Martina v Tlumačově – komponovaný program
11. 11.
Příjezd sv. Martina – Kroměříž – komponovaný program
19. 12.
Adventní trhy v Kroměříži – komponovaný program
31. 1.
Taneční seminář Pachtování těla bujného IV.
20. 4.
Otevření naučné stezky pro seniory, Květná zahrada, taneční vystoupení
22.–24. 4. Pouť ke sv. Jiří v Libině, komponované programy
7. 5.
Rytířský turnaj u kapucínů v Olomouci
7. 5.
Vystoupení na muzejní noci v Chropyni
8. 5.
Vystoupení na oslavě dne matek, Velké náměstí v Kroměříži
11.–13. 5. Zajištění programu oslav narození Karla IV. ve škole sv. Štěpána v Praze
18. 5.
Vernisáž výstavy o Karlu IV., radnice v Kroměříži
21. 5.
Vystupování na Historických slavnostech v Kroměříži
12. 6.
Hrajeme si v Libosadu – vystoupení a program během víkendu otevřených
Zahrad
22. 6.
Během projektu vystoupení pro ZŠ ve Velešíně
29. 6.
Pasování předškoláků na školáky, MŠ ve Velkých Těšanech

X.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Aktivity a inovace ve výuce chemie, burza učitelů
chemie, Brno
Aktivizující výuka fyziky – Příprava a provedení
demonstračních experimentů, Kroměříž
Corso individuale intensivo di lingua Italiana – Pescara,
Itálie
DaF – Workshop – Mit Musik geht alles leichter,
Olomouc
Developing Effective Communication Skills, Ljubljana –
Slovinsko
Efektivita ve vyučování a v přípravě na hodiny NJ, Brno
Hodnotitel ústní maturitní zkoušky v JČ, Zlín
Informatika naostro, Brno
Konference Počítač ve škole, Nové Město na Moravě
Konference pro školní koordinátory, Brno
Konference Výchova k dobru, Hradec Králové

Alexandra Gajová
Pavla Valentová
Vít Zahradníček
Jana Svobodová
Jitka Korkischová
Jana Svobodová
Vladimír Koutný
Miroslav Valenta
Miroslav Valenta
Pavla Valentová
Aranka Řezníčková
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Konzultační seminář k didaktickému testu
z matematiky, Brno
Konzultační seminář k ústní zkoušce z anglického
jazyka, NIDV Brno
Konzultační seminář k ústní zkoušce z NJ, Zlín
Krajská konference o prevenci, Zlín
Letní škola klasických studií, AV ČR, zámek Třešť
Letní škola památkové edukace pro pedagogy, Kuks
Listening to Istanbul – Istanbul, Turecko
Matematika pro život – střední školy, Zlín
Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti
a efektivnímu učení, Olomouc
Mit Texten motivieren, Olomouc
Motivační setkání učitelů JFr, Zlín
Motivační setkání vyučujících cizích jazyků, Zlín
Ontogenetický vývoj člověka – dospívání a dospělost,
PhDr. V. Facová, KPPP Zlín, pobočka Kroměříž
Posloupnosti a řady na střední škole, Zlín

Výchovný styl, Otevřená komunikace a konstruktivní
kritika, Prosociálnost a sebedůvěra, Bunč
Self Hypnosis workshop, Meditation Training – Koh
Lanta, Thailand
Seminář IT metodiků, Zaječí
Seminář o bezpečnosti na internetu, Zlín
Současná anglicky psaná literatura, Ladislav Nagy,
Gymnázium Kroměříž
Současná britská literatura – Metodické centrum AJ,
Gymnázium Kroměříž
Teacher talk time and Giving instructions – Metodické
centrum AJ, Gymnázium Kroměříž

Štěpán Bekárek
Věra Olexinová, Iveta Peňasová,
Petra Ševčíková
Valerie Procházková
Aranka Řezníčková
Jitka Korkischová
Věra Karger
Ludmila Váňová
Pavla Valentová, Eva Zavadilová
Lenka Pospíšilová
Věra Karger,
Valerie Procházková
Eva Otáhalová
Věra Karger, Valerie
Procházková
Aranka Řezníčková, Jana
Svobodová, Ludmila Váňová
Eva Zavadilová
I. Bekárková, Š. Bekárek, J. Košárek,
L. Ondráček, K. Gamba, L. Kotas, J. Luňák,
M. Sekanina, V. Pluhař, E. Volková,
J. Korkischová, M. Suchomelová, L. Váňová,
A. Řezníčková, A. Dvořáková, E. Otáhalová,
E. Zavadilová, I. Peňasová, J. Nezvalová,
L. Jančíková, L. Pospíšilová, V. Karger,
P. Valentová, V. Olexinová, J. Svobodová

Věra Olexinová
Pavla Valentová
Aranka Řezníčková
Iveta Peňasová
Jitka Korkischová
Jitka Korkischová,
Iveta Peňasová

Práce s třídním kolektivem, Kroměříž

M. Akubžanová, Z. Benešová, A. Berková,
Š. Bekárek, J. Souček, A. Dvořáková, J. Rusek,
J. Dvořáková, A. Filipová, S. Frajtová,
K. Gamba, A. Gajová, V. Karger, J. Košárek,
M. Geráková, A. Hyánková, L. Jančíková,
J. Korkischová, L. Kotas, V. Koutný,
J. Kutálek, M. Kvapilíková, J. Luňák, J. Macek,
J. Nezvalová, V. Minaříková, B. Němčáková,
V. Olexinová, L. Ondráček, V. Pavelková,
I. Peňasová, E. Pifková, M. Pijáček, J. Pliska,
V. Pluhař, R. Popelková, J. Pořízek,
L. Pospíšilová, V. Procházková, V. Šišková,
A. Řezníčková, M. Sedláčková, M. Suchomel,
J. Svobodová, L. Váňová, M. Valenta,
L. Vláčil, E. Vláčilová, V. Zahradníček,
E. Zavadilová, T. Zemánek, M. Zemanová

Výuka CLIL, Brno

Jana Svobodová
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Teaching the Young Ones Can Be Fun – Metodické
centrum, Gymnázium Kroměříž
Využití facebooku v marketinku, Zlín
Wildernes First Aid Course – Ängsholmen, Švédsko
Zadavatel MZ
Zdravotník zotavovacích akcí – ČČK, Kroměříž

XI.

Petra Ševčíková
Štěpán Bekárek
Vít Zahradníček
Lenka Pospíšilová
Alexandra Gajová,
Ludmila Váňová

Výchovné poradenství a prevence společenskopatologických jevů

Práce s třídním kolektivem jako základ prevence
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži dlouhodobě usiluje o zkvalitnění výchovy a
vzdělání. Proto podalo ve školním roce 2015–2016 hned dva projekty: Otázky pro 21. století a
Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších
ročnících víceletých gymnázií v roce 2016. Oba projekty jsou zaměřeny na práci s třídním
kolektivem – jak v rámci třídnických hodin, tak na výjezdech tříd, a to prostřednictvím
vzdělávání učitelů, pilotního výjezdu vybrané třídy či práce na ŠVP.
Díky projektům jsme mohli v tomto školním roce realizovat hned několik seminářů pro
učitele (z toho část na víkendové akci na Bunči), zaměřené na práci se třídou, na výchovný
styl, otevřenou komunikaci a konstruktivní kritiku, na budování příznivého klimatu ve
škole. Lektory těchto seminářů byli PaedDr. Věra Facová, psycholožka, středoškolská a
vysokoškolská pedagožka a lektorka, spoluautorka knihy Člověk, jeho mozek a svět, a
ředitel CMG v Prostějově, Mgr. Pavel Polcr. Implementace etické výchovy a hledání
odpovědí na otázky 21. století tím ovšem nekončí. V srpnu čeká pedagogický sbor další
setkání s lektory.
Vzdělávání se ovšem netýkalo jen učitelů. Během pololetních prázdnin se vychovatelé
DM a pastorační asistentky z PMC sešli ve Fryštáku u Zlína v Domě Ignáce Stuchlého
(výchovné vzdělávací zařízení pro mládež) k třídennímu intenzivnímu formačněvzdělávacímu programu. Cílem těchto dní bylo vzdělávat se v oblasti salesiánského
preventivního výchovného systému v neposlední řadě také aktivně strávit čas se zaměřením
na vzájemnou spolupráci vychovatelů a pastoračních pracovníků.
37

Tradičně se také uskutečnily Dny bez závislostí, tentokrát – vzhledem k situaci ve světě
– s dodatkem „a bez xenofobie“, a to v termínu 30. 11.–3. 12. 2015. Motto těchto dní znělo:
Svět v pohybu – abychom se v něm neztratili. Během necelého týdne proběhly následující
akce:
• Nebuď grogy z drogy – program K-centra (1. ročník, 1.P)
• Beseda o HIV/AIDS – 2. ročník
• Den bez internetu – akce Domova mládeže
• Jak žít s internetem – L. Všetula, 2. ročník a 2.S
• Život v závislosti (beseda s členy komunity Cenacolo) – v rámci hodin náboženství
• Centrum pro integraci cizinců – beseda pro 3. ročník
• Beseda na téma: Lékaři bez hranic – 4. ročník
• Happeningy a osvětové akce v prostorách školy
Další přednášky a besedy probíhaly v průběhu celého školního roku. Na realizaci
preventivních akcí se jako vždy podílel tým prevence, v letošním roce ve složení Jan
Košárek, Martin Sekanina, Martin Suchomel, Karel Gamba, Pavel Motyčka, Jiří Luňák a
Aranka Řezníčková.
A. Řezníčková, metodik prevence

XII.

Studentský parlament

Studentský parlament Arcibiskupského gymnázia (SPAG) byl ve školním roce
2015/2016 obzvláště činný. Po masivních kampaních ze stran všech kandidátů na začátku
školního roku jsme zaznamenali zvláště vysokou volební účast (69 %), což vedlo i k značně
zvýšenému zájmu o dění v parlamentu a o akce jím pořádané. Účast na schůzích byla
průměrně 26 studentů, díky čemuž se během roku konalo mnoho akcí pod záštitou SPAG a
na mnohých jiných se spolupracovalo.
Mezi nejúspěšnější akce patřil již tradiční Jazykový týden. Velké oblíbenosti se těšil
i Turnaj v minikopané, v rámci něhož se střetla mužstva téměř všech tříd naší školy. Rovněž
soutěž 5proti5, která se na naší škole konala poprvé, sklidila velký úspěch. Mimo to jsme
také pořádali nesčetné Filmové večery, Společenský večer, Turnaj v piškvorkách, Den
v obleku, atd. Podíleli jsme se na organizaci školního plesu, Týdne bez závislostí, Dne
s múzami nebo Pohádkového podzámeckého lesa. Vedle těchto aktivit jsme byli činní i na
městské a krajské úrovni. Zástupci SPAG se aktivně účastnili Fóra středoškoláků
v Kroměříži zejména při organizaci Kroměřížského Majálesu a také Krajského parlamentu
dětí a mládeže Zlínského kraje, o jehož činnostech byli členové SPAG prostřednictvím
zástupců podrobně informováni.
Zároveň se nám tento rok podařilo zrealizovat vizi předešlého prezidenta SPAG
Lubomíra Vojtěcha Baara a spustili jsme tzv. dotační program, který má za úkol povzbudit
členy parlamentu k aktivnímu zapojování v činnostech jím vyvíjených a zároveň komplexně
rozvíjet jejich osobnost. Za tímto účelem proběhla série přednášek a výjezdní zasedání, které
se tento rok konalo ve Fryštáku v domě Ignáce Stuchlého. Během třídenního pobytu
v salesiánském centru jsme byli v rukou zkušených lektorů, kteří nám pomáhali více se
semknout a pracovat jako tým. Akce byla velice úspěšná, a proto doufáme, že se stane
nedílnou součástí formačních aktivit SPAG i v příštích letech.
K závěru roku jsme vedle nového loga uvedli v platnost také novelu stávající Ústavy
SPAG a světlo světa spatřil rovněž nový díl dlouho očekávané AGTV, který navazoval na
dlouho netknutou sérii zábavných informačních videí z naší školy. Doufáme, že se tohoto
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projektu i v příštím roce ujmou zainteresovaní studenti, aby i např. absolventi naší školy
stále mohli sledovat dění na AG.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří jakkoliv přispívali a ještě stále přispívají
k dobrému fungování parlamentu, především Radě SPAG, která při mně celou dobu
funkčního období stála, všem vedoucím komisí a také koordinátorům SPAG a vedení školy,
kteří nám celou dobu pomáhali a podporovali nás v naší práci. Největší dík však patří všem
členům SPAG za jejich obětavou činnost a nezištnou práci pro blaho všech studentů a školy
jako takové.
Josef Kvapilík, prezident SPAG pro školní rok 2015/2016

XIII. Školní knihovna
Zpráva o činnosti Školní knihovny AG za školní rok 2015/2016
Školní knihovna Arcibiskupského gymnázia slouží především studentům
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a žákům Církevní základní školy, učitelskému
sboru, zaměstnancům, dále i studentům jiných škol a široké veřejnosti.
Knihovna je využívána i jako čítárna či studovna i místo k relaxaci.
Školní knihovna pracuje v rámci Školního klubu AG.
Studenti zde mají k dispozici 6 počítačů s připojením na internet a tiskárnu.
Webový katalog knihovny on-line je velmi dobře využíván, zahrnuje i knižní fond na
pastoračním centru, který průběžně zpracováváme.
Každý měsíc seznamujeme s novinkami ve fondu knihovny a informujeme
o plánovaných či proběhlých akcích organizovaných knihovnou na webových stránkách
školní knihovny.
Po celý školní rok je zde možné objednat a koupit učebnice pro studenty AG
s množstevní slevou.
Knihovna přispívá také do Souborného katalogu České republiky zejména z oboru
náboženství a filosofie a cizojazyčné literatury, a tak zpřístupňuje tento fond i ostatním
zájemcům po celé ČR.
V Pastoračním centru je taky možné si půjčovat knihy a jiné audiovizuální dokumenty
zejména s duchovní tematikou.
V průběhu roku seznamujeme čtenáře s významnými výročími osobností kulturního a
společenského života formou výstavek a nástěnek.
Podporujeme projekt „Čtení pomáhá“, zaměřený na podporu a rozvoj čtenářství a
sociálního cítění dětí a studentů. Tyto knihy máme vyčleněné zvlášť. Naši studenti a žáci
CZŠ se do tohoto projektu průběžně zapojují.
Letos proběhnul již 2. ročník celostátní čtenářské soutěže Lovci perel – projektu
dětských knihoven. Zapojilo se do ní přes 40 žáků Církevní základní školy a studentů AG, ti
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se snažili získat co nejvíce perel za své přečtené knihy a s nimi spojené plnění úkolů. Tato
soutěž rozvíjí čtenářské i výtvarné dovednosti a fantazii.
Po celý školní rok jsme sbírali uzávěry plastových lahví pro chlapce Jana Laurenčíka,
abychom finančně podpořili jeho lázeňskou léčbu v Klimkovicích.
Září 2015
– Knihovnická lekce pro studenty prvních ročníků AG a 2. stupeň CZŠ (orientace ve školní
knihovně, seznámení s výpůjčním řádem, práva a povinnosti čtenářů, vyhledávání
v katalogu)
– Prodej učebnic
– Informační lekce o projektu Čtení pomáhá pro 1. ročníky a 1.P, 6. třídu CZŠ
Říjen 2015
– Prodej učebnic
– Hrátky s pamětí – trénování paměti pro dospělé s lektorkou Z. Adlerovou (2 lekce)
– Týdne knihoven – výzdoba knihovny jejími uživateli a hraní her
Listopad 2015
– Hrátky s pamětí – trénování paměti pro dospělé s lektorkou Z. Adlerovou (2 lekce)
– Výstavka a četba knih v rámci Týdne bez závislosti
– Kvízy na rozvoj verbální zásoby, skládání puzzlí s pověstmi od Svratky a Svitavy
Prosinec 2015
– Tvořivá dílna – vyrábění vánočních přáníček technikou tea bag folding pro pacienty
Léčebny dlouhodobě nemocných v Kroměříži
– V rámci Dne s Múzami výstava o čaji, celodenní poslech „čajových“ písní, vyrábění
přáníček z čajových obalů
Leden 2016
– Poznáváme rasy psů, soutěž ve skládání puzzlí „Pes ve všech možných podobách“
– Vyhlášení čtenářské soutěže Lovci perel
Březen 2016
– Měsíc Divokého Západu v knihovně – vyhlášena soutěž v každodenním řešení kvízů
s tématikou Divokého západu a jeho slavných osobností
– Nástěnka, výstavka knih o Divokém Západu
– Promítání slavných filmů z Divokého západu
– Výchovně vzdělávací program „Starověké civilizace“ pro 6. třídu CZŠ
– Výchovně vzdělávací program „Po stopách praotce Čecha“ pro 4. třídu CZŠ
Duben 2016
– Výchovně vzdělávací program „Proč usilovat o dobrou komunikaci“ pro 7. ročník CZŠ
– Vyhlášení soutěže ve skládání puzzlí „Divoké koně přes řeku Colorado“
– Jaro v knihovně – vytváření nástěnky uživateli knihovny
Květen 2016
– Hudebně vzdělávací program „O čem vyprávějí lidové písně“ pro 6. třídu CZŠ
– Hudebně literární program „Pohádky v literatuře a filmu“ pro 3. a 4. třídu CZŠ
Červen 2016
– Výchovně vzdělávací program „Dílna čtení“ pro studenty AG
– Vyhodnocení celoroční soutěže „Lovci perel“
– Skládání geopuzzlí a hraní her v knihovně
Mgr. Jana Dvořáková
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XIV. Školní klub
Zpráva o činnosti Školního klubu Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži ve školním
roce 2015/2016
V červnu roku 2016 završujeme devátý rok působení Školního klubu (ŠK)
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Toto zařízení navštěvují studenti primy a sekundy
šestiletého studia na Arcibiskupském gymnáziu, žáci 2. stupně Církevní základní školy
v Kroměříži, případně žáci jiných kroměřížských škol, kteří se zapojují do činnosti kroužků
Arcibiskupského gymnázia.
ŠK sídlí ve školní knihovně. Studenti využívají prostory školní knihovny k vyhledávání
a získávání informací v knihách a časopisech a elektronických zdrojích, při práci na počítači,
při vypracovávání domácích úloh (zvlášť intenzivní práce s mladšími žáky CZŠ) či zadaných
projektů, nebo jako možnost oddechu při přestávkách a volných hodinách. Žáci se též
účastní a podílí na aktivitách školní knihovny (viz zpráva za školní knihovnu). Studenti
v odpoledních oddechových hodinách využívají i zábavné didakticky zaměřené hry
z internetu a stolní hry či kvízy.
Další aktivity školního klubu se odehrávají v prostorách studentského klubu, který sídlí
v suterénu Arcibiskupského gymnázia. Zde se konají různé přednášky, cestovatelské besedy,
promítání filmů, diskotéky, koncerty našich studentů nebo absolventů, umělecká pásma,
soutěže (sportovní, foto, počítačové, pěvecké, výtvarné aj.) Těchto akcí se účastní i nečlenové
ŠK pod vedením pořadatele akce nebo studentského parlamentu. Každý všední den zde
mohou studenti posedět při malém občerstvení a při hraní společenských deskových her
(šachy, šipky, kulečník, stolní fotbal, hokej, Activity, vědomostní hry: AZ kvíz, Česko, Zlaté
Česko, Svět, Evropa, Český film v otázkách a odpovědích, Toulavá kamera, aj.) nebo se
protáhnout na hrací konzole XBOX. Těchto možností je hojně využíváno. I v suterénních
místnostech mají studenti k dispozici 2 počítače a tiskárnu.
K novějším možnostem trávení mimoškolního času patří i prostory čajovny ve druhém
patře AG spojené s pastoračním centrem. Tuto příjemnou místnost využívají i studenti primy
a sekundy k učení, čtení, oddechu i občerstvení.
V neposlední řadě do Školního klubu patří i činnost pravidelných kroužků, které
v budově AG probíhají pod vedením učitelů a vychovatelů AG nebo dalších vedoucích z řad
pedagogických pracovníků (florbal, basketbal, volejbal, hokej, fotbal, lukostřelba, sportovní
kroužek, lezecká stěna, historický šerm s hudbou a tancem, kroužek informačních
technologií, biologické okénko, schola, ministranti, sborový zpěv).
Ing. Dobromila Havelková

XV.

Ekonomický úsek

Seznam ubytovacích akcí a akcí spojených s pronájmem na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži za období září 2015 – srpen 2016.
termín
počet dnů název akce
11.–12. 9. 2015
2 dny Abiturienti AG – sraz po 20 letech
9.–11. 10. 2015
3 dny CASD Praha – Motivační víkend
16.–18. 10. 2015
3 dny YMCA Brno – Manželská setkání
21.–22. 10. 2015
2 dny Abiturienti AG
22. 1. 2016
1 den KDU-ČSL – pronájem auly
19. 2. 2016
1 den KDU-ČSL – pronájem učebny
19.–21. 2. 2016
3 dny Římskokatolická farnost Morkovice – Společná rekolekce
26.–28. 2. 2016
3 dny Studenti školy – Duchovní obnova a setkání s V. Kodetem
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11.–13. 3. 2016
18.–20. 3. 2016
22.–24. 4. 2016
30. 4.–1. 5. 2016
24.–25. 5. 2016
12.–17. 7. 2016
20.–21. 7. 2016
20. 8. 2016

3 dny
3 dny
3 dny
2 dny
2 dny
6 dnů
2 dny
1 den

Centrum pro rodinnou péči Ostrava – Škola rodič. kompetencí
YMCA Brno – Manželská setkání
CASD Ostrava – Motivační víkend
Silvie Šujanská – svatba
Církevní gymnázium Plzeň – školní výlet
Komunita Emmanuel – Formační setkání
Orel jednota Uherský Brod – cyklopouť
Okresní agrární komora Kroměříž – Krajské dožínky

Ivana Michoňková

XVI. Výsledky inspekcí a kontrol
Městský úřad Kroměříž, Obecní živnostenský úřad – termín kontroly 6. 4. 2016. Předmětem
veřejnoprávní kontroly bylo prověření plnění povinností stanovených zákonem
o živnostenském podnikání, zde Hostinská činnost (stravování). Zjištěný nedostatek byl
neprodleně odstraněn (doplnění označení provozovny). Jiné nedostatky nebyly zjištěny.
Česká obchodní inspekce, Brno – termín kontroly 6. 4. 2016. Předmětem byla společná
součinná kontrola ve spolupráci s pracovnicí Živnostenského úřadu. Kontrolou zjištěný
nedostatek, kdy na provozovně bylo jedno úředně neověřené měřidlo, byl neprodleně
odstraněn. Měřidlo bylo úředně ověřeno, jeho měřicí hodnoty byly ověřeny jako správné.
Jiné nedostatky nebyly zjištěny.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – termín kontroly 27. 5. 2016. Předmětem
veřejnoprávní kontroly bylo prověření plnění povinností školního klubu a byl proveden
státní zdravotní dozor. Kontrolou byl zjištěn nedostatek – židle u PC v učebně neodpovídají
požadavku úpravy pracovního místa (nastavitelná výška). Opatření: židle splňující
požadované parametry budou zakoupeny do 31. 12. 2016. Jiné nedostatky nebyly zjištěny.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – termín kontroly 27. 5. 2016. Předmětem
veřejnoprávní kontroly byla dílčí kontrola plnění povinností ve školní kantýně a byl
proveden státní zdravotní dozor. Při kontrole nebyly shledány závady.
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj – termín kontroly 18. 6. 2016. Předmětem
veřejnoprávní kontroly byla kontrola zařízení stravovacích služeb (školní jídelna a kantýna).
Při kontrole nebyly shledány závady.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce – termín kontroly 7. 7. 2016. Předmětem
kontroly bylo dodržování povinností při uvádění potravin na trh. Při kontrole nebyly
shledány závady.
ing. Eliška Pifková
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