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Vážení rodiče a budoucí žáci
našeho gymnázia,
Jmenuji se Daniel Kašička,
jsem ředitelem Gymnázia
Hladnov a Jazykové školy s
právem státní jazykové
zkoušky Ostrava a rád bych
Vás přivítal na Dni
otevřených dveří, který kaž-
doročně pořádáme pro zá-
jemce o studium a širokou
veřejnost.
Naším cílem není jen předs-
tavit prostory školy poten-
cionálním studentům, ale také
nechat nahlédnout pod po-
kličku každodenního života
školy. Rovněž se chceme tro-
chu pochlubit našimi výsledky
a ukázat, že máme šikovné
vyučující, kteří pracují s ši-
kovnými mladými lidmi.
Gymnázium Hladnov patří
dlouhá léta mezi kvalitní os-
travské školy a kromě pří-
pravy k maturitní zkoušce a
studiu na vysoké škole se
mohou naši žáci zapojit do
mnoha aktivit, řekněme nad
rámec každodenní výuky.
Velmi nám záleží na tom, aby
se Vaše děti cítily ve škole
dobře, proto dbáme na jejich
celkový rozvoj, necháváme
vyniknout osobnost, hledáme
jejich silné stránky a talenty,
aby je mohly dále rozvíjet.
Prostředí školy, a to nejen
prostory, je velmi přátelské a
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poskytuje příjemné zázemí
pro studium.
V příštím školním roce
2016/2017 otevíráme 4 třídy
prvních ročníků.

Pro ty mladší (sedmá třída) je
připraven šestiletý studijní
program ve španělském jazyce
(1 třída – 30 žáků), pro ty
starší – živé jazyky – rozšířená
výuka anglického jazyka (2
třídy – 60 žáků) a pro ty, u
nichž není jazykové
vzdělávání prioritou, všeo-
becné gymnázium (1 třída –
30 žáků).
Pro rodiče je tady Státní jazy-
ková škola, která dříve sídlila
Na Jízdárně a dnes zde, na

Proč zrovna španělské bi-
lingvní studium?
Jde o jedinečnou příležitost
studovat střední školu v cizím
jazyce, naučit se pracovat
jinými metodami a hlavně
přicházet do každodenního
kontaktu s kvalifikovanými
rodilými mluvčími. Časné
překonání jazykové bariéry
žákům usnadní studium
předmětů v cizím jazyce a
pomůže jim také při studiu na
vysoké škole. V Moravskos-
lezském kraji je Gymnázium
Hladnov jediným státním
gymnáziem, kde probíhá bi-
lingvní výuka.
A proč studium ve španělš-
tině? Kromě toho, že španělš-
tina je krásný, melodický a
temperamentní jazyk, je to
druhý nejrozšířenější jazyk na
světě, je to jazyk nejen
Španělska, ale také Jižní a
Střední Ameriky, která pro
mnohé může znamenat slib-
nou budoucnost.
Které předměty se učí ve
španělštině?
Hlavním předmětem je sa-
mozřejmě od 1. ročníku
španělský jazyk a literatura, od
3. ročníku je to pak matema-
tika, fyzika, chemie, dějepis a
zeměpis.
Musí žák umět španělsky
před nástupem do
španělské třídy?
Nemusí, španělštině se bude
velmi intenzivně věnovat
první dva roky studia.
Z čeho jsou přijímací

zkoušky?
Přijímací zkoušky jsou stejné
jako u jiných oborů, tzn. z
českého jazyka a matematiky.
Naše škola nabízí zájemcům
přípravné kurzy, které žáka
kvalitně připraví z obou
předmětů.
Jaké aktivity se pořádají v
rámci bilingvního studia?
Jsou to především jazykově-

poznávací zájezdy, které tra-
dičně patří k nejoblíbenějším
aktivitám. V rámci evropských
projektů probíhají pak
výměnné pobyty nebo práce na
projektech e-Twinningu.
Dlouholetou tradici má
španělské divadlo, které se
každoročně účastní národního
a mezinárodního studentského
festivalu.Studenti bilingvního
studia mají také možnost za-

Nejčastější otázky k bilingvnímu studiu
pojit se do mnoha kreativních
soutěží, které vyhlašuje
španělské velvyslanectví.
Nebude žákům chybět
česká terminologie k přijí-
macím zkouškám na vy-
soké školy?
Nebude. Každý student má v
posledních dvou letech mož-
nost vybrat si z nabízených
seminářů. Jedná se o semináře
v češtině i ve španělštině.
Může žák po maturitě stu-
dovat na české vysoké ško-
le?
Samozřejmě. Většina našich
absolventů studuje v České
republice, a to v Praze na
Karlově univerzitě (lékařská
fakulta, právnická fakulta, fi-
lozofická fakulta, fakulta so-
ciálních věd,
matematicko-fyzikální fakul-
ta), ČVUT (fakulta architek-
tury), Vysoké škole
ekonomické (národohos-
podářská fakulta, fakulta fi-
nancí, fakulta mezinárodních
vztahů), na Masarykově uni-
verzitě v Brně (přírodově-
decká fakulta), na Univerzitě
Palackého v Olomouci (filo-
zofická fakulta), na Ostravské
univerzitě (filozofická fakulta,
přírodovědecká fakulta, lé-
kařská fakulta) a na Vysoké
škole báňské v Ostravě. Něk-
teří naši absolventi získali sti-
pendium ve Španělsku na
Univerzitě v Granadě, kde
studují právo, filologii, polito-
logii a ekonomii.

Hladnově, pokračuje v tradici
jazykového vzdělávání a
nabízí kurzy angličtiny,
španělštiny, němčiny, fran-
couzštiny, ale také Vás při-
praví se státním zkouškám,
atd.
Takže dříve než Vás naši prů-
vodci seznámí a provedou
školou, dovolím si stručně in-
formovat o tom nejdů-
ležitějším.
Já, Daniel Kašička velmi rád
zodpovím Vaše dotazy v ře-
ditelně školy, která se nachází
v přízemí.
Mgr. Jiří Košťál, který je mým
zástupcem, poradí s pří-
pravnými kurzy, přijímacím
řízením a vším, co se týká
chodu školy.
Mgr. Martina Baseggio je zás-
tupcem ředitele pro Jazykovou
školu a vedoucí předmětové
komise anglického jazyka a
jistě Vám řekne vše k výuce
angličtiny a kurzům jazykové
školy.
PaedDr. Ivana Freitagová je
vedoucí naší bilingvní česko-
španělské sekce a ráda Vás
seznámí se studiem španělš-
tiny nejen na bilingvně, ale
také mimo tento obor.

A samozřejmě všichni peda-
gogové se s Vámi rádi podělí
o informace.

Proč studovat na Hladnově?
Zaměřeno na jazyky
• Našimi vlajkovými loděmi jsou
šestileté bilingvní studium ve
španělském jazyce a třídy s
rozšířenou výukou angličtiny

Nezapomínáme ani na tech-
nické a přírodovědné studium
• Naše třídy všeobecného
gymnázia mají dva povinné
jazyky, jako druhý jazyk nabízíme
španělštinu, francouzštinu nebo
němčinu

Možnost vykonat jazykové
zkoušky
• Žáci mají možnost vykonat
během třetího ročníku Státní
jazykovou zkoušku z anglického
jazyka, tento certifikát jim
pomůže při přijímacím řízení na

VŠ a následném uplatnění
na trhu práce. Zkouškou
zúročí intenzivní studium
jazyka a navýšenou dotaci
hodin angličtiny
• Studenti španělštiny
mají stejnou možnost se
zkouškami DELE B1, B2
– mezinárodní zkoušky ze
španělského jazyka pro
žáky bilingvních i nebilingvních
tříd

Dlouholetá tradice cizo-
jazyčných divadel
• English Drama Club – při-
pravuje divadlo v angličtině a
mnoho jiných aktivit
• Teatro Español de Hladnov –
španělská divadelní společnost
oceněná mnohými cenami

Zajímavé kroužky a mi-
moškolní aktivity
• Ekologický kroužek, který
nabízí mimoškolní aktivity, školní
ZOO, laboratorní práce, exkurze,
buduje přírodovědnou stezku
• English Rock Choir (rockový
sbor) a Hladnow – školní kapela
• MENSA klub pro nadané děti
• Debatní krovžek
• Latina

Proč studovat na Hladnově?
Nezapomínáme ani na sport
• Spolupráce s TJ Hladnov
• Nový multifunkční areál, ven-
kovní hřiště
• Lyžařské kurzy v Alpách
• Sportovní kurz v Chorvatsku

Kulturní akce
• Slavnostní zahájení školního ro-
ku v Moravskoslezském národním
divadle
• Maraton ve čtení Dona Quijota
• Španělský kulturní týden
• Discipuli – výstava maleb a
kreseb výtvarné výchovy

Projekty
• eTwinning – on line spoluprá-
ce mezi školami v EU
• Erasmus+ - výměnné pobyty
žáků
• Pomoc matematice – spo-
lupráce s Ostravskou univerzitou

Zájezdy a jazykové pobyty
• Anglie, Španělsko, Krakow,
Vídeň, Francie, Belgie a Italie.
Moderní vybavení školy
• Robotel – multifunkční jazy-
ková učebna
• Naučná eko stezka
• Fyzikální a chemická laboratoř
• Odpočinková zóna s wi-fi pro
studenty
• Nová jídelna

A nejen pro žáky, ale i veřej-
nost
• Státní jazyková škola Hladnov
• Kurzy pro veřejnost (angličtina,
španělština, němčina, francouzšti-
na, italština)
• Státní jazykové zkoušky zá-
kladní B2 a všeobecná C1
• Přípravné kurzy ke státním a
mezinárodním zkouškám
• Zkoušky pro cizince A1 za
účelem získání trvalého pobytu
• Firemní kurzy a individuální
výuka
• Možnost pronájmu ven-
kovního sportovního areálu ne-
bo tělocvičny

Úplně všechny aktivity a
projekty můžete sledovat

na www.hladnov.info
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Španělské divadlo na Gymnáziu Hladnov

JOSÉ ROJO
Je podzimní den roku 2005 a
já sedím v jedné malé třídě v
přízemí školy, kde se tísní
bezpočet studentů 2. ročníku.
Někdo mi řekl, že je potřeba
připravit divadelní představení
ve španělštině. Nejdřív mám
pochyby, ale brzy se jich

zbavím a začíná naše divadelní
cesta. Prvně musím vybrat ty,
kteří mají opravdový zájem o
divadlo. Poté hledám hru, kte-
rou by zahráli herci tak mladí,
a navíc bez zkušenosti. Ale
nakonec na jaře 2006 uvádíme
v klubu Atlantik trochu
zlomyslnou verzi Sněhurky.

Počátky divadla Teatro Rojo

Hladnov Rock Choir + Hlad-Now
FRANK MAREK (3.C)
Hladnov Rock Choir is a lively
body that joins enthusiastic
and talented musicians keen
on interpreting non-artificial
music. The choir was set up in
September 2014 and is direc-
ted by Miroslav Hlavačka.
Our main goal is to perform
pop and rock songs in coo-
peration with Hlad-now band
and other talented musicians.
We interpret and sing songs
we like and organize concerts
for fans of modern music.
Our first concert in Decem-
ber 2014 was a big success.
The Christmas concert for
about 500 people took place
in the former Vesmír cinema.

DAN TYRLÍK (3.C)
Although the popularity of
theatres in the Czech Repu-
blic is decreasing, it’s different
at Hladnov! There is not only
one, but two theatre clubs-
The Spanish one and the
Hladnov English Drama
Club. As a student of Hlad-
nov and also as a member of
the Hladnov English Drama
Club, I bring you an interview
with Nathan Crighton, pro-
fessor of English and co-
founder of the drama club.
Q: What was the reason to
start drama club?
A: I created the drama club
with my wife Lucie out of an
English club. With the Club
we found that the students
weren’t committed; someti-
mes 10 students showed up,
sometimes only 2, and it's
hard to do an English club
with just 2 people. The drama
club is everything that is good
about the club (the English
based activities, the students
increasing their language
skills), plus the benefit that
the students have to make a
committment. They have to
put in time, effort, and me-
morize a lot of lines, but then
they also get the joy and sa-
tisfaction of acting in a play. I
think they learn more about
English and about themselves
from the drama club than

Hladnov English Drama Club
Interviewwith the director

they ever would from a normal
English club.
Q: Why
did you
choose
The Merry
Wives of
Windsor?
A: We
chose The
Merry Wi-
ves of
Windsor
because
it’s funny
and be-
cause it
has strong
female
characters.
We had
lots of
very ta-
lented ac-
tresses,
and we
needed to
find a play
with good
roles for
women in it. It was a challange,
and The Merry Wives of Windsor
suited our needs. It was the se-
cond play by Shakespeare that
the drama club performed.
Q: Would you like to do more
Shakespeare in the future?
A: I’m not going to say that we
have to do Shakespeare, but I
would like to do him because

everybody knows Shakespea-
re. I think there is a certain

amount
of pres-
tige for a
high
school
in the
Czech
Republic
to do
Shakes-
peare in
English.
I think
it’s so-
mething
unique
for
Hladnov
and so-
mething
that
Hladnov
students
can be
proud
of.
Q: Who
takes

care of the costumes and
set?
A: Lucy does most of the
work for costumes and set
design. She likes to think
about it, do some research,
get ideas from other produc-
tions. Most of the costumes
we use are rented from the
Dvořák theatre in Ostrava.

But we do make some of our
own things, like Hern the
Hunter’s antlers.
Q: Who makes the set and
special props?
A: Well, if something needs to
be made, I usually make it, with
the help of students like Hon-
za Buchtík, Laura Valouchová,
and Lucie Mertová. They built
the set with my direction. So it
is worth pointing out that stu-
dents can participate in the
Hladnov Drama club without
even acting; they can be set de-
signers and stage managers.
Q: Do you see progress in
your plays?
A: Yes! At the end of every
production, we always think,
“Wow, it was so good! We will
never be able to top it!” But
then every year, we do.
The students get better as ac-
tors, and the production value
increases every year.
Q: How do you deal with
students leaving the school?
A: Every year you work with
new students and some of
them do not have any expe-
riences with acting. Yes, that is
all part of the pain and the
pleasure of doing a drama
club. You lose your best actors
after 4 years, but then there is
always new talent coming in,
and it is always exciting to de-
velop the abilities of new stu-
dents.

The songs that are sung often are well-known and full of fun.
Most students are not afraid of trying new things and become
more confident. The choir's rehearsals are also cool. We know
that work is worthwhile.

Johana Hobzová ( 2.S )

Španělština se dá studovat na biligvní úrovni jen u nás. A
díky rodilým mluvčím si můžeme dovolit studovat odborné
předměty právě v tomto jazyce. Naše originální španělské
divadlo nám ve zdokonalováníještěpomáhá.

Kristina Kellnerová (5.S)

Hladnovské NovinyHladnovské Noviny

Nathan Crishton with students

2006 Blancanieves
2007 Morir o no
2008 Después de la lluvia
2009 Criaturas
2010 Bernarda y sus hijas

2011 Metatragoidea
2012 Drakmlet
2013 Cuento checo
2014 Odisea
2015 La vida es sueño
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