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Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 

za školní rok 2014/2015 

 

Jméno školy: Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 

Adresa: Adámkova třída 55, 539 01 Hlinsko 

Tel.: 469 311 190 Fax: 469 311 292 Email: red@gymhlinsko.cz 

Jméno ředitele: RNDr. Rostislav Dvořáček 

Jméno osoby zodpovědné za ASPnet: Mgr. Marian Solčanský, Mgr. Lada Leszkowová 

 

Charakteristika školy: 

 

 Gymnázium K. V. Raise v Hlinsku bylo založeno v roce 1953 jako tehdejší 

Jedenáctiletá střední škola. V současné době poskytuje žákům z Hlinska a jeho spádové 

oblasti možnost získání úplného středního všeobecného vzdělání ve dvou oborech vzdělání – 

osmiletém oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium pro absolventy pátých tříd základních škol 

a čtyřletý obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium pro absolventy devátých tříd základních 

škol. Ve školním roce 2014/2015 mělo gymnázium celkem dvanáct kmenových tříd, z nich 

bylo osm v osmiletém oboru vzdělání a čtyři ve čtyřletém oboru. V tomto roce navštěvovalo 

školu celkem 263 žáků. 

Zaměření školy v rámci ASPnet: 

 

 Po úspěšné realizaci dlouhodobého programu Prameny a kořeny se škola zaměřuje na 

dvě prioritní témata:  

1. mezikulturní vzdělávání a světové dědictví 

2. životní prostředí a udržitelný rozvoj 

Název dlouhodobého interdisciplinárního projektu v rámci ASPnet: 

 

Mezinárodní divadelní aktivity v anglickém jazyce 

Průběh plnění dlouhodobého interdisciplinárního projektu v rámci ASPnet (stručně): 

 

 V oblasti Mezinárodních divadelních aktivit realizovaných v anglickém jazyce proběhl 

již čtvrtý rok úspěšné činnosti. V rámci této aktivity jsou navíc v předjarních měsících 

uskutečněny také akce, které navazují na propagaci a rozvíjení tradic kulturního dědictví 

UNESCO mezi mladými lidmi, zvláště poté, co byly Maškary na Hlinecku přijaty mezi 

nehmotné kulturní dědictví UNESCO. 

 V druhé oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje se také uskutečnily další 

ročníky systémových akcí, které jsou popsány v následujícím textu. 
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Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období: 

A. Konkrétní akce: 

 

Mezinárodní spolupráce: 

1. Studentské amatérské divadlo v Hlinsku slaví osm let svého aktivního trvání a divadelní 

spolek  GT Hlinsko letos poprvé vyjel prezentovat svou činnost i za hranice.  Na konci 

dubna 2015 se studenti gymnázia zúčastnili mezinárodního festivalu Apollo 

v rumunském Alba Iulia a spolu s litevským, gruzínským, bulharským a maďarským 

souborem strávili v Rumunsku čtyři dny jako hosté rumunského souboru Teatrul Skepsis. 

Hráli anglickou verzi jejich nové divadelní hry WTF, Noe! A sklidili úspěch. 

 Alba Iulia je starobylé šedesátitisícové město s překrásně rekonstruovaným 

historickým jádrem, velmi čisté a upravené město s velmi rozvinutým kulturním životem. 

Město se zde dobře stará o starobylé památky, turistický ruch i divadelní aktivity 

místních nadšenců. Celý festival byl financován z městských zdrojů. Účastníci festivalu 

z GT Hlinsko byli poprvé v pozici hostů mezinárodního festivalu a bylo velmi 

inspirativní a přínosné zkusit si také pozici hostů a vidět, jak takový festival probíhá 

jinde. Rozdíl mezi rumunským Apollo festivalem a hlineckým Artsy Fartsy nebyl pouze 

ve výši rozpočtu, ale také v tom, že rumunští přátelé zaměřili festival pouze a jen na 

účastníky, kteří si vzájemně představili svá divadelní představení (většinou angličtině), 

ale zájem širší veřejnosti nepřilákali. Hlinecké Artsy Fartsy se poslední roky snaží 

upozadit mezinárodní účastníky, zaměřit se hlavně na hlineckou veřejnost a zpřístupnit jí 

okrajové ale mnohdy velmi zajímavé divadelní a další kulturní zážitky. 

2. V pátek 15. května 2015 navštívili studenti vyššího gymnázia pod vedením profesorů 

Mgr. Jitky Vackové, Mgr. Diany Mücksteinové a Mgr. Mariana Solčanského hlavní 

město Rakouské republiky Vídeň. Při této jednodenní exkurzi měli žáci naší školy 

možnost poznat nejvýznamnější vídeňská muzea, zorientovat se v historickém centru 

Vídně a navštívit světoznámé císařské sídlo nedaleko Vídně – zámek Schönbrunn.  

3. Tradičně naší školu také navštěvují studenti z anglicky mluvících zemí. Dvakrát do roka 

jsou to studenti z New York University, kteří v rámci svého semestrálního studijního 

pobytu v Praze přijíždějí do Hlinska, navštíví naší školu a stráví víkend v rodinách našich 

studentů. Letos nás navštívila také skupina studentů ze střední školy ze Švédska. Udělali 

si v Hlinsku zastávku na své cestě Evropou a strávili s našimi studenty jeden den. 

Studenti měli možnost porovnat si své školní zkušenosti se zážitky svých švédských 

vrstevníků. Po počátečních rozpacích na obou stranách vznikla takto některá přátelství. 

4. I v letošním roce pokračovala spolupráce s organizací neziskových aktivit – centrem 

Narovinu. Pravidelným finančním příspěvkem se podílíme na pomoci dnes již jednoho 

středoškolského studenta v africké Keni, kterému umožňujeme financování jeho studia. 

 

Nehmotné kulturní dědictví: 

5. Naše gymnázium spolupracuje také se Souborem lidových staveb Vysočina. V rámci 

dobrých vzájemných vztahů organizujeme pro SLS Vysočina kulturní vystoupení na 

Veselém Kopci nebo v prostorách historických chaloupek na hlineckém Betlémě. 

Každoročně společně připravujeme tematické vánoční Prohlídky s babičkou. Studenti 

v dobových kostýmech provázejí návštěvníky po skanzenu Betlém (muzeum lidových 

staveb) a podle románu Babička Boženy Němcové odkrývají tajemství lidových 

vánočních zvyků v 19. století. Studenti i tento rok přispěli k vánoční atmosféře 

ztvárněním některých částí Babičky Boženy Němcové na hlineckém Betlémě. 

V jednotlivých chaloupkách předvedli návštěvníkům hranou formou tradiční vánoční, 

mikulášské a svatomartinské zvyky tak, jak je Němcová ve své knize popisuje.  
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 Soubor lidových staveb Vysočina ve spolupráci s Gymnáziem K. V. Raise Hlinsko 

pořádá vždy koncem února Rozloučení s Masopustem – školní mládež v Hlinsku vytvoří 

průvod masek po Hlinsku a nakonec se vše završí masopustní obchůzkou na Betlémě, 

provázenou kulturním programem, kde naši studenti opět účinkují. 

 

Týden škol UNESCO: 

6. Letošní školní rok byl vyhlášen organizací UNESCO rokem světla a světelných 

technologií. Naše aktivity se kumulovaly do týdne, který vyvrcholil významným 

astronomickým jevem – částečným zatměním Slunce. Toto zatmění proběhlo v pátek 

20. března 2015 a na území České republiky dosáhlo asi 73 procent zakrytí v jednotkách 

slunečního průměru. Před budovou školy byly instalovány potřebné přístroje na 

pozorování tohoto jevu. Díky velmi příznivému počasí si mohli žáci všech tříd gymnázia 

postupně prohlédnout jednotlivé fáze zatmění. Akce se setkala i s nebývalým zájmem 

hlinecké veřejnosti. Tématu světlo bylo dále využito v rámci výuky jednotlivých 

předmětů v souladu se školním vzdělávacím programem, hlavně v předmětech fyzika, 

biologie či výtvarná výchova. 

 

Životní prostředí: 

7. Naše škola se dlouhodobě účastní projektu Recyklohraní a je místem zpětného odběru 

použitých baterií a drobné elektroniky. 

8. Gymnázium se účastní i dlouhodobého školního projektu Les ve škole, škola v lese – tato 

aktivita je zařazena do praktického cvičení z biologie v druhém a třetím ročníku 

osmiletého studia.  

9. GT Hlinsko nezahálí ani během zbytku roku. Aktivně účinkuje a pomáhá při městských 

akcích jako je např. Den Dřeva nebo městský ples, kde vždy předvedou vtipnou frašku či 

představení a pomáhají i jako pořadatelé.  

 

B. Dlouhodobé projekty: 

 

Mezinárodní divadelní aktivity v anglickém jazyce: 

 Nejsmělejším a nejvýznamnějším počinem naší školy je již každoročně pořádání 

mezinárodního studentského festivalu ARTSY FARTSY, jehož čtvrtý ročník proběhl ve 

dnech 26. – 28. června 2015. 

 Mladistvou alternativní kulturu, hudbu, divadla z různých konců světa, workshopy, ale 

i snídani v trávě, longboardové závody nebo ohňovou show – to všechno si pro návštěvníky 

připravili pořadatelé, jimiž jsou studenti Gymnázia K. V. Raise. Již tradičně se na programu 

objevily divadelní spolky ze zahraničí. Představili se Rumuni s vtipnou  lidovou fraškou, 

Maďaři plivající oheň a Poláci, kteří nás brutálně vtáhli do světa vozíčkářů. Vidět jsme pak 

mohli i divadla z Čech. Na divadelních prknech se potkali Václav Havel s Williamem 

Shakespearem, pantomima s loutkami a biblický Noemův příběh s životním příběhem autora 

Alenky v říši divů. Novinkou byl den věnovaný pouze hudbě. Na pódiu se potkali začínající 

hudebníci z okolí a hvězdy jako turbošansonová banda Poletíme? s jejich energií naplněnou 

show a elektroničtí Midilidi, seskupení  pálící vtipem a oslňující projekcí. Neděle začala 

veřejnou snídaní v trávě před Café Mandala Bohéma, pokračovala divadelními představeními 

různých žánrů, longboardovými závody a mezinárodním bufetem plným exotických jídel.  

 Festival Artsy Fartsy pořádá studentský divadelní spolek GT Hlinsko při Gymnáziu 

K. V. Raise v čele s Mgr. Ladou Leszkowovou, učitelkou gymnázia. Každým rokem festival 

dostává větší zvuk a jméno. Přijíždějí na něj návštěvníci z okolí Žďáru nad Sázavou, Brna 

nebo až od Budějovic. Také stále více hlineckých občanů si k němu nachází cestu. Do 
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Hlinska již za ty čtyři roky přijeli divadelníci z osmi zemí a účinkovalo na třicet divadelních 

souborů.  Hlinečtí studenti chtějí svůj festival udržet pro Hlinsko, pro kulturní svět ale hlavně 

pro sebe. Studenti při přípravě festivalu získávají nedocenitelnou zkušenost z oblasti cizích 

jazyků, marketingu, IT technologií, grafiky, logistiky, světa financí, světa úřadů a hlavně 

velkou lekci zodpovědnosti. 

C. Předpokládaný výhled do budoucna: 

 Do budoucna nadále předpokládáme pokračovat v projektu amatérských divadelních 

aktivit našich studentů. Díky tomuto projektu vznikají nejen nové autorské divadelní hry 

(některé ve verzích v anglickém jazyce určené pro mezinárodní divadelní festival), ale rozvíjí 

se velmi dobrá spolupráce školy s Multifunkčním kulturním centrem v Hlinsku. Ta se 

projevuje mimo jiné i v aktivní účasti našich studentů na dalších akcích centra, jako je 

Kulturní léto v Hlinsku  - Duhové léto atd. 

 

V Hlinsku dne 25. září 2015  

 

Vypracovali: Mgr. Lada Leszkowová, Mgr. Marian Solčanský 

 

 

........................................................ 

RNDr. Rostislav Dvořáček 

ředitel školy 


