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MÁME RODILÉHO MLUVČÍHO Z AMERIKY 
 

Jesenické gymnázium spolupracuje s Larsem Moellerem, 

studentem učitelství na americké univerzitě, který v tomto 

školním roce působí jako asistent ve výuce angličtiny. Jeho pobyt 

je financován z výše zmíněné komise J. Williama Fulbrighta, což 

je mezivládní česko-americká organizace založená za účelem 

podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi 

Českou republikou a Spojenými státy americkými 

prostřednictvím stipendijních programů a poradenských 

a informačních služeb. Do programu asistentů ve výuce se 

v letošním roce přihlásilo 190 středních škol z celé České 

republiky a na základě kvality žádostí bylo nakonec vybráno 30 

škol, kde působí asistenti z různých koutů USA. 

Larsovi je 23 let a chtěl být umístěn do malého města 

v horách, což se mu splnilo, a jeho první dojmy jsou jen pozitivní. 

Velmi rychle se zabydlel ve svém krásném pronajatém bytě, již 

prozkoumal město Jeseník a blízké okolí a rovněž se zúčastnil 

komunitních a sportovních aktivit. Se začátkem školního roku se 

naplno zapojil i do výuky. Cílem této spolupráce je, aby pravidelně jednou týdně působil v každé skupině 

angličtiny na vyšším gymnáziu, a navíc se Lars zapojí i do sportovních a projektových aktivit školy. Nad rámec 

výuky také nabízí studentům, učitelům a jesenické veřejnosti možnost zapojení se do odpoledních aktivit 

ve formě diskuzí, výletů do hor nebo sportovních kroužků. 

 

OBROVSKÝ ÚSPĚCH NA POLI ROBOTIKY 
 

Prezentace našich studentů na konferenci eCall Days 2019 v Berlíně na téma zvýšení bezpečnosti 

při předjíždění kamiónů a velkých vozidel spolu s elektronickým prototypem Truck overtake asistenta se 

setkala u odborníků s velkým zájmem a uznáním. Část týmu R.U.R. ve složení Maceček Jan, Velc Petr, Ostrý 

Pavel a Drochýtek Jan v se během prázdninových měsíců zaměřila právě na problematiku, která je úzce spjata 

s bezpečností v dopravě. Členové týmu navrhly systém pro zlepšení bezpečnosti při předjíždění velkých 

vozidel a vytvořili na modelu nákladního automobilu funkční prototyp. Na konferenci pak svůj nápad 

představili nejprve na stánku a poté i v přednáškovém sále. Pohotově odpovídali na otázky odborníků. 

Během prezentací u stánku diskutovali se zástupci 

různých firem o možnosti zavedení asistenta 

do praxe. V průběhu dvou konferenčních dnů se 

setkali se zástupci firem, jako jsou ITS mobility, 

CETECOM, Ericsson, Honda motors, Suzuki a mnoha 

dalšími. Potkali se zde i s vrstevníky ze Neue Schule 

Wolfsburg / Gymnasium Kleine Burg, kteří by rádi 

navázali spolupráci s našimi studenty. Také získali 

cennou pozvánku, aby své zkušenosti a výtvory 

předvedli na celosvětovém setkání mladých expertů 

na robotiku a elektroniku v Pekingu v roce 2021. 
 



OTEVŘENÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ U GYMNÁZIA 
 

V sobotu 21. září bylo slavnostně otevřeno nově rekonstruované hřiště Gymnázia Jeseník. Akci 

doprovázela burza jesenických sportovních klubů s ukázkami jejich činnosti a také krásné počasí, svůj budoucí 

sport či pohybovou aktivitu si přišlo vybírat kolem stovky dětí z Jeseníku i okolí. Velké poděkování patří 

hlavním organizátorům Davidu Migalovi a Veronice Honsové, dík ale patří i všem ostatním, kteří svým dílem 

přispěli k zajištění bezproblémového a zajímavého průběhu akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYKLOVODÁCKÉ KURZY JSOU ZA NÁMI  

 

A přece se to všem povedlo a do Rudy mnozí dojeli jak 
unavení, tak šťastní. Během cesty jsme se občerstvili na Ramzové, 
a pak už jsme uháněli po silnicích i lesních cestách do cíle. První noc 
v chatkách si každý užil po svém – někteří dospávali cestu, jiní se 
zabavili kartami či jinými hrami. 

Během týdne jsme se rozdělili do tří skupinek, v nichž jsme 
sjížděli vodu vedení zkušenými vodáky Pavlem, Jardou a Jirkou, a to 
téměř bez toho že 
by se někdo 

„udělal“, a vyšlapali kilometry po okolí. Ve volném čase jsme 
využívali volleyballového hřiště, na kterém proběhl i turnaj 
v badmintonu, odpočívali či vyzkoušeli jízdu 
na paddleboardu. Podívali jsme se do bludovských lázní, 
sportovního střediska Aleše Valenty ve Štítech a v šumperské 
kavárně jsme si vypili kávu s Ondřejem Bankem, tímto ale 
výčet našich zážitků rozhodně nekončí…. 

A. Štrajtová, septima A 



ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVCŮ 
 

Filip je dvojnásobným juniorským mistrem ČR 
Filip Řeha (foto na titulní stránce), 

student gymnázia se sportovní přípravou, člen 
Force Teamu Jeseník a v nadcházejícím roce také 
maturant ve třídě 4.B, dosáhl v letošní sezóně 
řady pozoruhodných výsledků. Z poslední doby 
jsou to pak hned dva tituly mistra ČR ze závodů 
družstev. Ten první Filip získal v silničním závodě, 
další pak v dráhové cyklistice ve stíhačce 
družstev na prostějovském velodromu. Filip 
tímto navíc získal profesionální sportovní 
smlouvu a počítá se s ním v České reprezentaci. 
Filipovi moc gratulujeme a přejeme, ať forma 

vydrží i ve všech dalších závodech. 

 

Naši nejlepší běžci a běžkyně z kategorie SŠ řádili na MČR v přespolním běhu 

 Lyžaři běžci z místního Fenix Ski 

Teamu mají již mnoho let vysokou úroveň 

trénovanosti a ta se studiem v našich 

sportovních třídách jen a jen prohlubuje. 

Proto není nijak složité porazit ostatní 

střední školy v kraji a postoupit tak 

na MČR. Mistr republiky má možnost 

postoupit na Mistrovství světa a věřte, že 

se jim to ve čtvrtek 17. října v Hradci 

Králové povedlo. Vždyť tu máme borce, 

kteří již mezi republikovou elitu patří. Zde 

je potřeba vyzdvihnout dřívější úspěch 

Benjamina Vrbovského, který je již teď 

úspěšný kvalifikant na MS v běhu do vrchu. Družstvo „Fenixáků“ ve složení VRBOVSKÝ Benjamin, HORNÍK 

Kryštof, PEŇÁZ Radek a PEŇÁZ Vojtěch budou reprezentovat Gymnázium Jeseník, Olomoucký kraj a Českou 

republiku na Mistrovství světa v přespolním běhu, konaného v dubnu na Slovensku. 

 

ÚSPĚŠNĚ JSME PŘIJALI 78 NOVÝCH STUDENTŮ 
 
Všichni noví studenti se po slavnostním přijetí v kapli a absolvování úvodních seznamovacích kurzů již 

usadili do svých lavic a pokoušejí se nasát i trochu té studijní atmosféry. Seznamují se s  předměty a jejich 
vyučujícími, na chodbách už nebloudí a nutno dodat, že v naprosté většině jsou usměvaví. Jistě mají za sebou 
už i nějaké písemné testy či ústní zkoušení a ví, že to studium půjde. Musí tomu samozřejmě jít naproti a my 
jim v té cestě přejeme mnoho úspěchů a věříme, že o mnohých ještě uslyšíme, nebo si počteme třeba 
v nějakém z následujících letáčků.  

 
 



Organizace školního roku 2019/2020 

Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. – středa 30. 10. 2019 

Ředitelské volno: čtvrtek 31. 10. – pátek 1. 11. 2019 

Vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020.  

Pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020 

Jarní prázdniny: pondělí 3. 2. 2020 – pátek 7. 2. 2020 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. 2020 – pátek 10. 4. 2020. 

Hlavní prázdniny: středa 1. 7. 2020 - pondělí 31. 8. 2020. 

Rozpis vyučovacích hodin 

  Nižší gymnázium Vyšší gymnázium 

0. hodina 7:00 - 7:45 7:00 - 7:45 

1. hodina 8.00 - 8.45  8.00 - 8.45 

2. hodina 8.55 - 9.40  8.55 - 9.40  

3. hodina 9.55 - 10.40  9.55 - 10.40  

4. hodina 10.50 - 11.35  10.50 - 11.35  

5. hodina 11.45 - 12.30  11.45 - 12.30  

6. hodina oběd 12.40 - 13.25 

7. hodina 13.05 - 13.50  oběd 

8. hodina 13.55 - 14.40  13.55 - 14.40  

9. hodina 14.45 - 15.30  14.45 - 15.30  

 

Schůzky s rodiči 

Podzimní třídní schůzky: úterý 19. 11. 2019 od 16.00 do 17.30 hod. 

Jarní třídní schůzky: čtvrtek 23. 4. 2020 od16.00 do 17.30 hod. 

Poradenství a bezpečnost 

Výchovná poradkyně   PaedDr. Barbora Čechová – cechova@gymjes.cz 

Školní metodička prevence  Mgr. Dagmar Konečná – konecna@gymjes.cz 

BOZP – školní úrazy   Mgr. Jiří Pavelka – pavelka@gymjes.cz 

Koordinátor ŠVP, správce šk. sítě RNDr. Pavel Ostrý – ostry@gymjes.cz 

Pracovník pověřený GDPR  Mgr. Roman Chasák – chasak@gymjes.cz 
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Rodičovský příspěvek 

Vážení rodiče, 

začátkem každého nového školního roku se na Vás Spolek přátel Gymnázia Jeseník, z. s., obrací s žádostí 

o finanční podporu akcí pořádaných školou. 

Spolek přátel Gymnázia Jeseník, z. s., („rada rodičů“) se už tradičně finančně podílí na akcích pro 

talentované žáky, přispíváme na organizaci školních kol soutěží, na různé sportovní nebo kulturní akce, školní 

a třídní exkurze, návštěvy divadel. Každý rok odměňujeme úspěšné studenty.  

Vaším příspěvkem tedy podpoříte např.: 

• realizaci školních vědomostních a sportovních soutěží a nákup odměn 

• dopravu na krajská kola soutěží 

• školní akce a exkurze 

• třídní výlety a výzdobu tříd 

• volnočasové aktivity a kroužky 

• středoškolskou odbornou činnost a studentský výzkum 

 

Finanční příspěvek činí 300 Kč na žáka školy za rok 

a je splatný do pondělí 11. listopadu 2019. 

Peníze vybírají třídní učitelé v jednotlivých třídách. Veškeré vybrané peníze jsou poukázány na účet Spolku 

přátel a ten s penězi hospodaří. Všechny výdaje jsou evidovány a podléhají rodičovské kontrole. Každoročně 

je čerpání finančních prostředků zveřejňováno na podzimních třídních schůzkách. 

Děkujeme Vám, že tímto způsobem podporujete své děti na naší škole. 

Miroslav Pecina, předseda Spolku přátel Gymnázia Jeseník, z. s. 

 

 

 

 

 

Návratka 

Jméno žáka .........................................................................    třída ............... 

 

Přispěji částkou 300 Kč.         .................................. 

     Podpis rodiče 


