
GYMNÁZIUM UNIČOV  
 

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte, abychom vám představili naši školu. 

 

 Tradice školy 

 

 

 

Gymnázium v Uničově bylo založeno v roce 1870. Jeho dlouhá historie se dá 

rozložit na dva časové úseky. V prvním, pětasedmdesátiletém úseku, se psala historie 

německého gymnázia, i když v něm studovala nemalá část Čechů z města a jeho 

převážně českého okolí. V roce 1945 na německé gymnázium navazuje gymnázium 

s českým vyučovacím jazykem, které vlivem politických tlaků změnilo několikrát 

svůj název, až se nakonec vrátilo k původnímu označení gymnázia. Se změnou 

názvu se měnilo umístění školy, vyučovací předměty i rozsah a obsah učebních 

osnov a plánů. Vedle původního čtyřletého studia bylo v roce 1990 zavedeno pro 

žáky z 5. tříd základních škol studium sedmileté, které se od školního roku 1995/96 

změnilo na osmileté studium. 

Působení na škole s takovou dlouholetou tradicí je zavazující. I nadále se budeme 

snažit vytvořit našim žákům klidné a přátelské pracovní prostředí, které měli a stále 

mají možnost ovlivňovat svou zvídavostí, pracovním nasazením a nápady. 

 

 Základní charakteristika školy 

 

Gymnázium Uničov je osmileté a čtyřleté všeobecně zaměřené gymnázium s širokou profilací studia formou 

volitelných předmětů. Výuka probíhá v odborných učebnách, přičemž je kladen důraz jak na teoretické zvládnutí 

učiva, tak i na jeho praktickou aplikaci. Prioritou školy je kvalitní příprava studentů na vysokoškolské studium, 

ale také osvojení základních dovedností pro uplatnění na trhu práce v ČR i v dalších zemích EU. 

Školu charakterizuje trvale vysoká úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy, resp. vyšší odborné 

školy. Je kladen důraz na dobré vzájemné vztahy a hlavně na výchovu ke slušnosti. Je kladen důraz na individualitu 

žáka, jeho harmonický rozvoj, schopnost samostatného získávání informací a celoživotního učení. Široká je 

nabídka volitelných předmětů a volnočasových aktivit. Vzdělávací metody a postupy jsou neustále modernizovány 

v reakci na stále se měnící požadavky praxe. 

Posláním uničovského gymnázia je poskytnutí kvalitního všeobecného středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

 

 Profil absolventa 

 

Absolventi Gymnázia Uničov jsou osobnosti s širokým všeobecným základem a profilovaným budoucím zájmem. 

Osvojené informace dávají do souvislostí, nachází mezi nimi vztahy i nad rámec jednotlivých předmětů a jsou 

schopni myslet globálně. Ovládají na velmi dobré úrovni minimálně dva světové jazyky, dokáží využívat 

multimediální a informační techniku. Jsou schopni samostatně vyhledávat potřebné informace z různých zdrojů, 

hodnotit je a kvalitně je zpracovávat do požadovaných forem. Je jím vlastní týmová práce, schopnost prezentace 

výsledků, schopnost diskuze. Dokáží přijímat hodnoty občanské společnosti a orientují se v nich. Mají kladný 

vztah k životnímu prostředí, jsou tolerantní a řídí své jednání pravidly slušného chování. 

 

 

 Studijní obory 

 

79-41-K/81 Osmileté gymnázium      79-41-K/41 Čtyřleté gymnázium   

          - pro žáky 5. tříd ZŠ             -  pro žáky 9. tříd ZŠ 

 

 

 Průběh studia 

 

Studium ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia Uničov. Ve shodě s naší 

prioritou je v prvních šesti letech studia na nižším gymnáziu a v 1.-2. ročníku vyššího gymnázia výuka zaměřena 

na budování co nejširšího všeobecného rozhledu, který umožňuje promyšlenější profilaci studia v následujících 

ročnících. Od 3. ročníku čtyřletého studia a paralelně od 7. ročníku osmiletého studia se začínají žáci profilovat 

svobodným výběrem volitelných předmětů, které rozvíjejí základní znalosti a dovednosti obsažené v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání a díky kterým je umožněna kvalitní příprava na jakýkoli typ 

vysoké školy.  



Učební plán přehledně uvádí následující tabulka: 

  
I. II. III. IV. 

V. 

(1. roč.) 

VI. 

(2. roč.) 

VII. 

(3. roč.) 

VIII. 

(4. roč.) 

Český jazyk 4 4 4 4 4 4 4 4 

Anglický jazyk 4 4 4 4 5 5 5 5 

2. cizí jazyk 0 0 3 3 3 3 3 3 

Obč. výchova/ZSV 1 1 1 1 1 1 2 3 

Dějepis 2 2 2 2 1 2 2 2 

Zeměpis 2 2 1 2 2 2 1 0 

Matematika 5 5 4 4 4 4 4 4 

Fyzika 2 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 

Chemie 0 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2 0 

Biologie 2 2,5 2 1 2,5 2,5 2 2 

Informatika a VT 0 0 2 2 2 1 0 0 

Hudební výchova1 1 1 1 1 2 2 0 0 

Výtvarná výchova1 2 2 1 1 2 2 0 0 

Tělesná výchova 3 2 2 2 2 2 2 2 

Volitelný předmět 1 0 0 0 0 0 0 2 2 

Volitelný předmět 2 0 0 0 0 0 0 2 2 

Volitelný předmět 3 0 0 0 0 0 0 0 2 

Celkem 28 30 32 32 33 33 33 33 
1 Ve vyšších ročnících osmiletého gymnázia a ve čtyřletém studiu si žák zvolí jeden z předmětů 

 

 Pět hodin angličtiny týdně 

 

Poslední revize učebního plánu v roce 2016 přinesla jednu hodinu angličtiny navíc v každém ročníku čtyřletého a 

na vyšším stupni osmiletého studia. Všichni žáci vyššího gymnázia tak budou mít jednu hodinu angličtiny každý 

den. 

 

 Nabídka volitelných předmětů 

 

Programování, Seminář z matematiky, Fyzikální seminář, Biologický seminář, Seminář z chemie, Zeměpisný 

seminář, Společenskovědní seminář, Dějepisný seminář, Konverzace v anglickém jazyce (příprava na mezinárodní 

zkoušky), Konverzace v německém jazyce, Konverzace ve francouzském jazyce, Konverzace v ruském jazyce, 

Základy ekonomie, Deskriptivní geometrie, Seminář z IVT 

 

 

 Nabídka zájmových kroužků 

 

Součástí nabídky školy je i smysluplné využití volného času studentů. Dlouholetou tradici mají pěvecký sbor a 

školní smyčcový orchestr, ale studenti mají možnost výběru i z řady dalších zájmových kroužků, např. Robotické 

programování, Zábavná matematika, Fyzikální kroužek, Ekologický kroužek, Příprava k Národním srovnávacím 

zkouškám, Společenské hry, Horolezectví, Sportovní hry, aj. 

 

 

 Vnitřní vybavení školy 

 

 Vstupní hala 

 Moderní laboratoře fyziky, chemie a biologie 

 Jazykové učebny 

 2 počítačové učebny 

 Vysokorychlostní internet 24 hodin  

 3 učebny s interaktivními tabulemi 

 Učebny s dataprojektorem a PC 

 Učebny s TV a DVD 

 Multimediální sál pro 90 posluchačů s 3D TV 

 Samostatná budova pro výtvarnou výchovu 

 Moderní učebna pro hudební výchovu 

 Moderní sportovní komplex 

 Studovna s počítači 

 Žákovská knihovna 

 Moderní školní informační systém (Edookit) 

 WiFi síť 

 



 

 Sportovní komplex 

 

Gymnázium Uničov disponuje vynikajícím zázemím pro sport. Je jím moderní komplexně vybavená sportovní 

hala s prostornou hlavní hrací plochou pro všechny míčové sporty, gymnastickým sálem a horolezeckou stěnou, s 

dobře zařízenou posilovnou, klubovnou, šatnami a sociálním zázemím. Hala je využita denně od 6 do 22 hodin, 

mimo vyučování je k dispozici široké veřejnosti. Škola dále pro výuku tělesné výchovy a činnost zájmových 

kroužků využívá blízkost krytého plaveckého bazénu, zimního stadionu a antukových tenisových kurtů. 

 

 Akce školy 

 

V průběhu školního roku organizujeme na našem gymnáziu celou řadu tradičních akcí. V podzimních měsících 

navštěvují žáci nižšího gymnázia olomoucké P-centrum, je organizován týdenní intenzivní kurz angličtiny 

s rodilým mluvčím a nejaktivnější členové studentského parlamentu navštěvují Brusel. V předvánočním čase je 

velmi oblíbená Studentská lyra, kdy se o zábavu celé školy v uničovském kině starají budoucí maturanti, a dále 

vánoční koncert pěveckého sboru a školního smyčcového orchestru. Studenti gymnázia se ve spolupráci s DDM 

Uničov podílejí na organizaci mikulášského programu pro děti na uničovském náměstí. Jarní období patří 

prezentaci úspěšných studentských prací na školní či mezinárodní vědecké konferenci a samozřejmě oblíbenému 

květnovému Majálesu, který přiláká na náměstí v Uničově širokou veřejnost. Závěr školního roku patří 

slavnostním akcím, a to předávání maturitních vysvědčení a zakončení roku v koncertní síni.  

Velké oblibě mezi studenty se těší podzimní třídenní exkurze do Prahy, lyžařský kurz pro sekundu a kvintu 

víceletého gymnázia a první ročník čtyřletého gymnázia, stejně jako jarní cyklistický kurz pro septimu a třetí 

ročník. Kromě toho se studenti mají možnost během celého školního roku zúčastnit několika přírodovědných či 

historických exkurzí a kulturních představení.  

 

 Mezinárodní kontakty 

 

Na úspěšné mezinárodní projekty Hraním k porozumění a Voda, chléb a olej aneb jak chutná Evropa v rámci 

programu Partnerství škol Comenius navazujeme v letech 2019-2021 v navazujícím programu Erasmus plus. 

V projektu Smart City spolupracujeme se školami z Německa, Španělska i Itálie. Mezinárodní spolupráce probíhá 

i na poli hudebním. Od roku 2011 trvá partnerství s Gymnáziem Alberta Schweitzera v německém Laichingenu 

a od té doby probíhají každoročně výměnné pobyty mladých talentovaných muzikantů zakončené vždy společným 

koncertem obou školních orchestrů. Každým rokem organizujeme jeden týdenní zahraniční zájezd do velké 

evropské metropole – pravidelně se střídají poznávací exkurze do Londýna, Paříže, Vídně či Říma. Naše 

gymnázium je úspěšné při získávání zahraničních lektorů. Od roku 2010 již u nás působili dva asistenti ve výuce 

angličtiny, další nastoupí od roku 2021. Jejich pobyt byl financován z grantu Programu celoživotního učení 

Comenius, resp. z Fulbrightova programu amerických asistentů. 

 

 Projekty 

 

Vedle mezinárodních projektů partnerství škol realizovalo Gymnázium Uničov celou řadu dalších projektů, jejichž 

výstupy jsou dále využívány ve výuce. Nejvýznamnějšími z nich byly projekty spolufinancované z fondů 

Evropské unie (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). V letech 2013-2014 byl realizován 

projekt Experimenty k rozvoji fyzikálního myšlení, který inovoval a rozšiřoval školní vzdělávací program 

o nepovinné předměty Robotické vnímání světa I a II propojené aktivitami vzájemného badatelského učení žáků 

nižšího a vyššího gymnázia. Druhým projektem je CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol, 

na jehož realizaci jsme spolupracovali s Univerzitou Palackého v Olomouci. Ten navázal na velmi úspěšný projekt 

Programování do škol (PROŠ), který byl zaměřen na výuku základů programování s využitím moderních 

interaktivních metod. Třetí důležitý evropský projekt nesl název Modernizace výuky na gymnáziu 

prostřednictvím ICT, financovaný z programu EU peníze středním školám. Díky tomuto projektu se podařilo 

výrazně zlepšit vybavení školy výpočetní a prezentační technikou. Naše škola neustále usiluje o zapojení do 

dalších projektů financovaných nejen z Evropské unie, ale i z dalších zdrojů. Z menších projektů stojí za pozornost 

rozmanité ekologické aktivity našich žáků nebo (v rámci spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity 

Palackého v Olomouci) projekty Badatel a Přírodovědec, které umožňují žákům pravidelné návštěvy špičkových 

vědeckých univerzitních pracovišť nebo popularizační přednášky významných vědců přímo ve škole. 

 

 Státní maturity 

 

Od školního roku 2010/2011 studenti skládají státní maturity. Všichni v republice tak mají stejné podmínky a 

jejich výsledky je možné objektivně srovnávat. Naše škola dopadá v tomto srovnání na výbornou. V žebříčku 

úspěšnosti se držíme nad celostátním průměrem gymnázií. Ze studentů osmiletého gymnázia jich víc než polovina 

končí studium s vyznamenáním. V anglickém jazyce se můžeme pochlubit nulovou neúspěšností! 

 

 



 Úspěchy v soutěžích, práce s talentovanými žáky 

 

Učitelé na Gymnáziu Uničov se vždy nadstandardně věnovali práci s talentovanými žáky a snažili se je motivovat 

a připravit na nejrůznější předmětové soutěže a olympiády. Tato snaha přináší své ovoce, naši žáci pravidelně 

obsazují přední místa v přírodovědných i jazykových soutěžích a olympiádách na regionální úrovni. V posledních 

třech letech je i v tomto ohledu možné objektivně porovnat všechny střední školy, a to díky programu MŠMT 

s názvem Excelence středních škol. V žebříčku škol Olomouckého kraje obsadilo Gymnázium Uničov 

v posledních 5 letech jednou třetí a jednou šesté místo. Také v anketě Talent Olomouckého kraje jsme byli oceněni 

mezi nejúspěšnějšími školami. Zaznamenali jsme výrazné úspěchy také na celostátní úrovni, např. ve 

středoškolské odborné činnosti, kde máme pravidelně své zástupce až v celostátní přehlídce.  Jedné studentce se 

dokonce podařilo obsadit druhé místo v oboru Ochrana tvorba životního prostředí. Vítězství v celostátní historické 

soutěži Daniel jsme dosáhli ve třech po sobě jdoucích ročnících. Hlasováním našich studentů jsme dosáhli ocenění 

Gympl roku Olomouckého kraje pro rok 2019, v roce 2016 jsme se umístili na 2. místě. 

 

 Moderní informační systém 

 

Od školního roku 2016/2017 využívá škola moderní online informační systém Edookit, který nabízí výhody nejen 

škole a učitelům, ale hlavně rodičům a žákům. Vedle elektronické třídní knihy a elektronické žákovské knížky se 

v něm rodičům i žákům otvírají nové možnosti komunikace se školou. Rodiče jsou vždy včas informováni o 

veškerém dění na škole. Mají přehled o docházce a hodnocení svých dětí. Mohou zasílat soukromé zprávy učitelům 

a omlouvat absence žáků přímo v systému. Vždy jsou tak v obraze, co se zrovna probíralo ve škole, jakých úspěchů 

jeho dítě ve škole dosáhlo nebo kde je potřeba rodičovské pomoci. Díky tomu mohou být svému dítěti  aktivně 

oporou při vzdělání a rozvoji jeho osobnosti. Díky e-learningu jsou žáci vždy připraveni na každou hodinu, vědí 

o každém domácím úkolu nebo nadcházejícím testu. V rozvrhu mají vždy aktuální informace o suplování nebo 

změnách hodin. Veškeré výukové materiály mají stále s sebou na cestách, mohou jednoduše na dálku konzultovat 

své rozpracované úkoly nebo přispívat do diskuzí nebo na sociální síť školy. 

 

 Školní parlament 

 

Jedenáctý rok své existence završil Studentský parlament Gymnázia Uničov, v němž má každá třída své dva 

demokraticky zvolené zástupce. Cílem projektu studentského parlamentu je aktivně poznávat demokratické 

principy fungování orgánů státní moci, rozvíjet schopnost logické argumentace, asertivního prosazování svého 

stanoviska a zároveň ochoty ke kompromisu, aktivně se podílet na rozhodování ve škole a přispívat ke zlepšení a 

demokratizaci klimatu školy. Důkazem úspěšné práce zastupitelů v parlamentu je široká škála různých aktivit, 

např. školní časopis The Gymun Times, akce pro uničovské kino, Maškarní dny, galerie Gymun v prostorách školy 

atd. Školní parlament provozuje vlastní webové stránky, pomáhá s organizací různých školních akcí a organizuje 

vlastní akce (besedy, přednášky, výstavy, soutěže).  

 

 Přijímací řízení 

 

Pro školní rok 2021/2022 otevíráme 1 třídu osmiletého studia a 1 třídu čtyřletého studia. Přijímací řízení probíhá 

formou centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky, samozřejmě je přihlédnuto i 

k prospěchu uchazeče ze základní školy. Termíny 1. kola přijímacích zkoušek: 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 (čtyřleté 

studium), 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021 (osmileté studium). Přihlášky ke studiu je nutné podat do 1. 3. 2021. 

 

 Aktuální informace o přijímacím řízení 

 

Vzhledem k současné situaci kolem pandemie jsme museli zrušit tradiční a velmi hojně navštěvovaný Den 

otevřených dveří. Veškeré informace o přijímacím řízení budou pravidelně aktualizovány na webových stránkách 

školy a na sociálních sítích Facebook a Instagram. 

 

 Důležité odkazy a kontakty 

 

Oficiální název školy: Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 

Adresa: Gymnazijní 257, 783 91 Uničov 

Ředitel školy: Mgr. Roman Riedl 

Telefon: 585 081 111 

Webové stránky: www.gymun.cz 

E-mail: gym.unicov@gymun.cz 

Facebook: www.facebook.com/gym.unicov 

You Tube: www.youtube.com/unicovskegymnazium 

http://www.gymun.cz/
mailto:gym.unicov@gymun.cz
http://www.facebook.com/gym.unicov
http://www.youtube.com/unicovskegymnazium

