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Meziříčské gymnázium
Moderní škola s dlouhou tradicí

Nejstarší střední škola v našem městě a jedno z nejstarších českých gymnázií na Moravě
slaví 150 let. Bylo to 14. srpna 1871, kdy císař František Josef I. schválil svým výnosem
otevření dvou tříd chlapeckého gymnázia s vyučovacím jazykem slovanským. O čtyři
roky později se žáci a profesoři přestěhovali do nové neorenesanční budovy od architekta
Antonína Grušky. V době 1. světové války sloužil ústav jako vojenský lazaret a po vzniku samostatného Československa se klasické gymnázium s výukou latiny a řečtiny proměnilo
v modernější reálné gymnázium, v němž se roku 1922 konečně objevily i dívky. V roce 1936
získala škola čestný název Státní československé reálné gymnázium Františka Palackého.
Za 2. světové války se řada absolventů, profesorů a studentů zapojila
do protifašistického hnutí. V lednu roku 1943 byl za odboj v Obraně
národa popraven ve Vratislavi statečný vlastenec, ředitel gymnázia
profesor František Nedbálek.
Po válce se osmileté gymnázium proměnilo na čtyřleté a škola se
na 25 let přesunula do moderní budovy tehdy zrušeného Masarykova
učitelského ústavu, dnes ZŠ Šafaříkova. V roce 1959 navázalo gymnázium pevné přátelství se slovenským gymnáziem Šahy, které trvá přes
60 let. Série školských reforem v 50. letech změnila gymnázium na
jedenáctiletku, dvanáctiletku a nakonec na střední všeobecně vzdělávací školu, až rok 1968 umožnil návrat k názvu gymnázium. V roce
1971 si škola velkým setkáním absolventů připomněla 100. výročí svého založení. O dva roky později se gymnazisté vrátili do své původní,
v té době značně zdevastované, budovy na Husově ulici. Následovala
dlouhá etapa oprav, která vyvrcholila generální rekonstrukcí v letech
2004–2007. Mezitím byl v roce 1990 otevřen nový pavilon s tělocvičnou a odbornými učebnami a škola znovu získala čestný název Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Dnešní studenti se vzdělávají v krásné historické budově.
Inspirací pro ně může být i řada jejich předchůdců, významných
absolventů, k nimž patří například filmový režisér Vojtěch Jasný,
spisovatelka Alena Mornštajnová, hudebník Petr Fiala, publicista
Marek Wollner, lingvista Jan Ullrich, zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová a mnozí další.

Vystoupení Basového G na soutěži Gymnasia Cantant v Brně 2019.

Moderní vyučování

Projížďka po Něvě během zájezdu do Pobaltí a Petrohradu v roce 2017.

Učitelé na gymnáziu hledají způsoby, jak rozvíjet zájem a aktivitu studentů. K úspěšným projektům patří přírodovědné exkurze a genetický workshop v rodném domě Johanna Gregora Mendela ve Vražném,
zaměřený na přípravu k maturitě i k přijímacím zkouškám. Dějepisci
uvádějí studenty prvního ročníku do období pravěku ve spolupráci
s archeologem Muzea regionu Valašsko Mgr. Samuelem Španihelem,
Ph.D. ve workshopu nazvaném Pravěk trochu jinak.
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Na exkurzích a výměnných pobytech

Slovo ředitele Mgr. Mojmíra Zetka

Tradiční jsou zájezdy do Anglie a výměnný pobyt s francouzskou
školou Lycée Saint Martin v Rennes. S německy mluvícími oblastmi
se studenti seznamují díky zájezdům do Vídně a třístranné spolupráci mezi naší školou, rožnovským gymnáziem a Gymnáziem
kardinála von Galen v Mettingenu v Severním Porýní–Vestfálsku.
Pravidelně se jezdí do Pobaltí a Petrohradu, školní sbor Basové G
uskutečnil řadu koncertních zájezdů do Chorvatska, Řecka, Itálie,
Francie, Polska a Španělska. Mezi akce, které studenti velmi ocenili,
patřily zeměpisné exkurze Země Vikingů do Švédska, Norska a Dánska a výprava do rumunského Banátu.

„V současnosti naše škola, stejně jako celé
české školství, čelí dříve nepoznaným
výzvám v souvislosti s výukou na dálku. Na
jednu stranu dnešní situace znesnadňuje
život všem a brání důležitým sociálním
kontaktům žáků a učitelů, ale na straně
druhé nám dává možnost ke změně tradičního přístupu ke vzdělávání. Žáci gymnázia
vždycky musí zvládnout hodně učiva, ale
nyní se otevírá možnost individualizace výuky, prostor pro samostatnou práci a větší vlastní zodpovědnost žáků za zvládnutí látky.
Kromě toho je letos naším důležitým cílem organizace oslav
150. výročí gymnázia, jejichž vrchol, původně plánovaný na červen, musíme přesunout na září a doufat, že epidemická situace
bude příznivější. Obracíme se na všechny, kteří jsou ochotni pomoci jakoukoliv finanční částkou na zajištění důstojného průběhu
oslav a za jejich podporu děkujeme (číslo účtu 2201022424/2010,
variabilní symbol 150).“

Studentské aktivity a kroužky
Workshop Pravěk trochu jinak, který proběhl v září 2019.

Vynikající studijní výsledky
Nejúspěšnější loňskou maturantkou je
Hana Bernhardová (na snímku), vítězka celostátního kola SOČ v oboru chemie za rok 2020.
Získala Cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského a nominaci na dvě prestižní zahraniční
soutěže pro mladé vědce. V roce 2020 byla první
v soutěži Středoškolák roku, stala se jednou
z vítězek projektu České hlavičky. Nyní studuje
biologii a biomedicínu na Univerzitě v Oxfordu.

Zájmová umělecká činnost a sport
Stálicí zdejšího kulturního života je pěvecký sbor Basové G. K 150. výročí založení školy vzniklo nové CD, které je zároveň posledním uměleckým počinem pod vedením sbormistryně PhDr. Jany Krchákové,
jejíž nástupkyní se stala Mgr. Eliška Žilinská.
Každoroční přehlídkou talentu gymnazistů bývá jarní Akademie
GFPVM, kterou pořádají od roku 2012 sami studenti, loni dokonce
kreativně online. Letošní slavnostní akademie k 150. výročí založení
gymnázia byla přesunuta z června na 24. září a uskuteční se v KZ.
Výtvarné aktivity našich studentů jsou základem dlouholeté
spolupráce s MŠ Krhová a s paní Jitkou Joštovou. Ve spolupráci se
spisovatelkou Alenou Mornštajnovou vznikla kniha pohádek ilustrovaná dětmi a studenty pod názvem Příběhy z modré planety.
Gymnazisté také vystupují na Dnech poezie ve Schlattauerově kavárně a členové historického kroužku připomínají literárně historickými pásmy veřejnosti významná výročí.
Úspěšní jsou i sportovci, dlouhodobě se studentům daří hlavně ve
volejbalu a v přespolním běhu, tradičně pořádáme volejbalové turnaje.

Benefiční pochod na Lysou horu v roce 2019. Foto archiv Nadační fond Jonášek

Na gymnáziu pracuje několik zájmových kroužků. Z vlastní iniciativy
studentů se zrodil promyšlený projekt Studentského centra GFPVM
– komunity studentů, kteří realizují své vlastní nápady. Z jejich dílny vzešla užitečná příručka pro prváky, časopis Noviny studentstva
(NOST), přednášky pod názvem Studenti studentům a nejnověji online
projekt Doučko pro přípravu uchazečů o studium na našem gymnáziu.

Dobročinnost
V roce 2014 zorganizovali studenti fotbalové tréninky pro děti z centra Zastávka. Tím odstartovali spolupráci s meziříčskou Charitou – ze
společných akcí připomeňme pomoc s dobročinnými jarmarky nebo
návštěvy domu pro seniory ve Valašské Bystřici. V září roku 2020 podpořili výstupem na Lysou horu sbírku Nadačního fondu Jonášek na
pomůcky ke studiu zrakově postižené spolužačky Jany Indrákové.
Téma čísla připravily
Bc. Jana Poláchová a Mgr. Alžběta Zetková

Akce k 150. výročí založení gymnázia
Vzniká nový almanach, pro studenty připravujeme
tradiční historický vlak a nově se gymnázium zapojí
do Muzejní noci 4. června. V pátek 24. září se uskuteční setkání nejstarších absolventů gymnázia
v budově školy, ve večerních hodinách pak Akademie GFPVM v KZ. V sobotu 25. září chystáme
den otevřených dveří a odpoledne velký koncert
hudebních skupin z gymnázia v amfiteátru. Více
na www.gfpvm.cz.

