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1. Základní údaje a charakteristika školy 
 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

 

Název:   Katolické gymnázium Třebíč 

Právní forma:  školská právnická osoba 

Zápis do rejstříku školských právnických osob ke dni:  19. 6. 2006 

 

Sídlo:   Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 

IČ:  44 065 663 

IZO:  044 065 663 (identifikátor školy) 

RED_IZO:  600 015 327 (identifikátor právnické osoby) 

 

Zřizovatel:  Biskupství brněnské 

Adresa zřizovatele:  Petrov 269/8, 601 43 Brno 

 

Telefon/fax školy:  568 840 547 (kancelář), 568 840 546 (ředitel) 

 

 

Adresy pro dálkový přístup: 

 

Web:   www.kgtrebic.cz 

E-mail:   krska@kgtrebic.cz 

 

Ředitel školy:  Mgr. Pavel Krška 

Zástupce ředitele:  Mgr. Karel Rymeš 

mailto:krska@kgtrebic.cz
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Katolické gymnázium Třebíč je církevní střední škola, jejímž zřizovatelem je biskupství 

brněnské. Škola zahájila činnost 1. září 1993 a navázala tak na tradici serafínské školy řádu 

Bratří menších – kapucínů, která působila ve městě v letech 1935-1950 (s přestávkou během 

druhé světové války). 

Katolické gymnázium Třebíč je otevřená škola podporující rozvoj osobností studentů, je 

zaměřená na výuku humanitních oborů a jazyků s prostorem pro náboženskou, etickou a 

osobnostní formaci studentů. Vychází z křesťanských hodnot, podporuje individualitu, 

toleranci, vzájemné pochopení a kritické myšlení. Katolické gymnázium Třebíč nabízí 

veřejnosti kulturní příležitosti a celoživotní vzdělávání. Je otevřené všem, kdo hledají smysl 

života, kulturu, vzdělanost a smysluplné naplnění volného času. 

Katolické gymnázium poskytuje žákům základní orientaci v náboženské problematice s 

primárním zaměřením na učení katolické církve. Důraz je kladen na přátelskou atmosféru a 

dobré mezilidské vztahy nejen mezi pedagogy navzájem, ale i mezi učiteli a žáky a žáky 

navzájem. Stabilizovaný pedagogický sbor včetně externích učitelů spolu s vedením školy je 

tvořen výraznými osobnostmi a snaží se být vzorem nejen po stránce pedagogické a odborné, 

ale i lidské.  

Katolické gymnázium Třebíč je všeobecně vzdělávací školou poskytující úplné střední 

vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Všeobecně koncipovaným základem a možností výběru 

ze široké nabídky volitelných předmětů podle sklonů, zálib a zvoleného směru 

vysokoškolského studia připravujeme absolventy především ke studiu na vysokých školách u 

nás i v zahraničí. Současně poskytujeme vzdělání pro povolání, jejichž výkon předpokládá 

široký všeobecný rozhled, znalost cizích jazyků, moderních informačních a komunikačních 

technologií, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu. K důležitým cílům Katolického 

gymnázia Třebíč patří napomáhat žákům, aby uměli plnohodnotně žít svůj život, stali se 

osobnostmi vědomými vlastní lidské důstojnosti, dokázali se flexibilně uplatnit ve světě práce a 

stali se platnými občany svobodné demokratické společnosti. 

 Počet tříd je ustálen na 12, z toho připadá na osmiletý studijní obor 8 tříd a na čtyřletý 

studijní obor 4 třídy. S tímto stavem se počítá i do budoucnosti. Ve školním roce 2009-2010 

činil skutečný celkový počet studentů 320 (z toho osmileté studium 206 a čtyřleté studium 114 

žáků). Naplněnost kapacity celé školy činila 89 %. Pro výuku bylo k dispozici 19 zařízených 

učeben, z toho 9 odborných (učebna chemie, biologie, fyziky, IVT, zeměpisu, hudebna, 

laboratoř chemie, dvě jazykové učebny). Čtyři učebny jsou vybaveny multimediální technikou 

(interaktivní tabule, počítač, zvukové zařízení, dataprojektor): odborná učebna zeměpisu, 

biologie, fyziky a anglického jazyka. Učebna anglického jazyka je navíc vybavena přenosnými 

počítači (16 ks). Pro výuku IVT je k dispozici jedna počítačová učebna pro 17 žáků. Během 

přestávek, ve volných hodinách a po vyučování se studenti mohou zdržovat v klubové místnosti 

školy nebo pracovat na počítači na chodbě ve 2. patře. Škola má knihovnu disponující rovněž 

počítačovou technikou. Ve škole je školní kaple a aula (bývalý, historicky hodnotný refektář 

kláštera). O velké přestávce si mohou studenti zakoupit občerstvení ve školním bufetu a 

zdržovat se za příznivého počasí na dvoře školy. 

Výuka povinných cizích jazyků, angličtiny a němčiny, je od tohoto školního roku 

zajišťována i rodilými mluvčími. Kromě primy mají žáci ve všech třídách jednu hodinu 

povinné konverzace s lektorem – rodilým mluvčím. 
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Katolické gymnázium tradičně nabízí celou řadu kroužků a nepovinných předmětů: 

francouzštinu, španělštinu, italštinu (s rodilým mluvčím), ruštinu, řečtinu koiné, biblickou 

hebrejštinu, čínštinu (s rodilým mluvčím), sportovní hry, chemický/biologický kroužek. 

V tomto školním roce se konal i kurz japonštiny (pro žáky školy i veřejnost). 

Ředitelem školy byl Mgr. Pavel Krška, který měl jednoho zástupce. Počet pedagogických 

pracovníků byl 34 (26,1 přepočtených na plně zaměstnané). 

Škola sídlí v rekonstruovaném areálu bývalého kapucínského kláštera Třebíč, 

Otmarova 30/22, který je v majetku Brněnského biskupství, zřizovatele školy.  

K nadstandardnímu programu, který škola studentům nabízí, patří každoroční konání 

jazykových kurzů během školního roku (ve škole i mimo školu, s rodilými mluvčími) i bohatá 

nabídka společných mimoškolních a prázdninových akcí. Kromě angličtiny a němčiny je 

povinná výuka latiny. I když je gymnázium humanitně zaměřeno, na vysoké úrovni je i výuka 

přírodovědných předmětů, což dokazují úspěšná přijetí našich studentů na vysoké školy 

technického směru. Ve škole vyučujeme v plném rozsahu všechny předměty podle 

generalizovaného učebního plánu MŠMT a rámcového vzdělávacího plánu, v roce 2009-2010 

pro primu, sekundu, tercii, kvintu a 1.A včetně informační a výpočetní techniky. V uvedených 

třídách platil školní vzdělávací plán Hledejme cestu k sobě i k druhým. 

Jako katolicky orientovaná škola máme povinnou výuku náboženství (1 hodina týdně), ale 

katolické vyznání není v žádném případě podmínkou přijetí ke studiu. Máme řadu studentů 

jiných vyznání i studentů bez náboženského vyznání. Škola nabízí možnost svátosti smíření, 

účasti na pravidelných školních mších svatých ve středu v 8 hodin (v aule školy) a na 

společných modlitbách denně před vyučováním (ve školní kapli). 

Nejenom vlastním studentům, nýbrž i široké veřejnosti škola nabízí pravidelné výstavy ve 

školní galerii Chodba, koncerty Třebíčská nokturna v aule, přednášky České křesťanské 

akademie a kurzy čínštiny a japonštiny (spolupráce s Taiwanským kulturním a ekonomickým 

střediskem ICDF v Praze). 
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2. Školská rada 

 

Školská rada na KG pracovala ve školním roce 2009-2010 ve složení: 

 

Předseda: Mgr. Drahomír Havlíček  Místopředseda: Mgr. Jiří Plhoň 

Členové: Mgr. Jiří Dobeš, Stanislav Kovář, Mgr. Hana Polanecká, Zdeněk Ferda 

 

16. 12. 2008 proběhly nové volby do Školské rady KG. Od ledna 2009 tedy pracovala rada v 

novém složení: 

 

Předseda: Mgr. Drahomír Havlíček  Místopředseda: Mgr. Jiří Plhoň 

Členové: Mgr. Jiří Dobeš, Mgr. Michaela Juránková, Ondřej Řezanina, Vojtěch Svoboda 

 

25. 6. 2009 odstoupil z členství ve Školské radě KG Mgr. Jiří Plhoň, kterého nahradil Ing. Karel 

Tomek 

 

 rada se v tomto školním roce sešla 3x 

 pojednala návrh změn rozpočtu na rok 2008 

 byla ředitelem školy informována o probíhajících a plánovaných stavebních úpravách 

školy 

 doporučila řediteli školy změny ve volebním řádu do školské rady /vypracovala návrh 

těchto změn/ 

 schválila nový jednací řád ŠR 

 projednala rozpočet na školní rok 2009/10 

 schválila rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 dílem do sociálního fondu, dílem 

do vlastního jmění školy 
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3. Přehled oborů vzdělávání: 

 

 

 

Název oboru Kód KKOV Platnost pro 

třídy 

Délka 

studia 

Počet 

tříd 

Počet 

studentů 

Gymnázium – živé jazyky 
(dobíhající obor) 

79-41-K/408 2.A – 4.A čtyři roky 3 91 

Gymnázium – živé jazyky 
(dobíhající obor) 

79-41-K/808 kvarta, sexta, 

septima, oktáva 

osm roků 4 98 

Gymnázium 
(podle školního 

vzdělávacího programu: 

Hledejme cestu k sobě i 

k druhým) 

79-41-K/41 1.A čtyři roky 1 23 

Gymnázium 

(podle školního 

vzdělávacího programu: 

Hledejme cestu k sobě i 

k druhým) 

79-41-K/81 prima – tercie, 

kvinta 

osm roků 4 108 

    12 320 
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4. Učební plány 

5.1 Učební plán pro obory 79-41-K/808 a 79-41-K/408 Gymnázium – živé jazyky 

Týdenní hodinová dotace vyučovaných předmětů 

Osmiletý studijní obor 

79-41-K/808 
III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Čtyřletý studijní obor 

79-41-K/408 

- - 1. 2. 3. 4. 

Český jazyk a literatura 4 3 3 3 3 3 

Cizí jazyk I (AJ nebo NJ) 3 3 4 4 3 4 

Cizí jazyk II (NJ nebo AJ) 2 3 3 3 3 3 

Latina - 2 2 2 2 2 

Náboženská výchova 1 1 1 1 1 1 

Občanská výchova 1 1 - - - - 

Základy společenských věd - - 1 1 2 2 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 2 2 - - 

Matematika 4 3 3 3 3 3 

Fyzika 2 2 2 2 2 2 

Chemie 2 2 2 2 2 - 

Biologie/geologie 2 2 2 2 2 1 

Informatika a výp. technika 2 1 - - - - 

Estetická výchova (VV nebo HV) 2 2 2 2 - - 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 

Odborný seminář 1 (volitelný) - - - - 2 2 

Odborný seminář 2 (volitelný) - - - - 2 2 

Odborný seminář 3 (volitelný) - - - - 2 2 

Celkem 31 31 31 31 33 31 

Učební plán je v souladu s učebním plánem pro gymnázia s osmiletým studijním cyklem, který 

schválilo MŠMT č.j. 20 595/94-22 a který lze použít i pro čtyřletý studijní obor. 

Nadstandardní je rozšířená výuka cizích jazyků, což odpovídá studijnímu oboru „gymnázium-živé 

jazyky“, a v souladu s typem školy je povinná výuka náboženství a latiny. 

UČEBNÍ OSNOVY 

Výuka ve všech předmětech je realizována podle obecně platných učebních osnov pro 

gymnázia schválených MŠMT č.j. 20 596/99-22. Učební osnovy předmětu náboženská 
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výchova byly schváleny doložkou MŠMT č.j. SM 2021/95-23-22 ze dne 29. 11. 1995. 
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5.2 Učební plán pro obor 79-41-K/81 a 79-41-K/41 Gymnázium 

(ve školním roce 2009/2010 platný pro primu – tercii, kvintu a 1.A) 

 

Týdenní hodinová dotace vyučovaných předmětů 

 

Vzdělávací oblast 
Vzdělávací obor 

 

Ročník 

Celkem 

I II III IV 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 

Anglický jazyk 4 3 3 3 13 

Německý jazyk 4 3 3 3 13 

Člověk a společnost 

Náboženská výchova  1 1 1 0 3 

Občanská výchova 1 1 0 0 2 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Matematika a její aplikace 

 
4 4 4 4 16 

Člověk a příroda 

Zeměpis 1 1 2 2 6 

Fyzika 0 2 2 2 6 

Chemie 0 0 2 2 4 

Biologie 1 2 1 2 6 

Informační a komunikační technologie 

 
1 0 0 0 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví 1 (TV) 0 1 (B) 1(NV) 3 

Člověk a svět práce 
1 (B) 

 

1 
(IVT) 

dig.tec

hnika 

1 

(OV) 

Svět 

práce 

1 
(OV) 

Svět   

práce 

4 

Volitelný předmět 

 
0 1 1 1 3 

Celkem 

 
30 30 31 31 122 
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Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět 
Ročník  

Celkem 

V 

1.A 

VI 

2.A 

VII 

3.A 

VIII 

4.A 

Dispon.  

hodiny 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 3 3 3 4 1 13 

Anglický jazyk  4 4 4 4 4 16 

Německý jazyk 3 3 3 3 0 12 

Latina 2 2 0 0 4 4 

Matematika a její aplikace 3 3 3 3 2 12 

Člověk a příroda 

 

Fyzika 2 2 2 0 0 6 

Chemie 2 2+1 2 0 1 7 

Biologie 2 2 2 2 0 8 

Geografie a geologie 2+1 2 0 0 1 5 

Člověk a společnost 

 

Základy společenských věd 1 2 2 2 3 7 

Dějepis 2 2 2 2 0 8 

Náboženská výchova 1 1 1 1 4 4 

Strategie osobnostního  

rozvoje (SOR) 
1 1 0 0 2 2 

Člověk a svět práce 

 
  INT 

(ZSV) 
INT 
(NV) 0 0 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

Výtvarná výchova 
2 2 0 0 0 4 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 0 8 

Výchova ke zdraví 

 
INT 
(SOR) 

INT 
(SOR) 

INT 
(BIO) 

INT 
(NV) 0 0 

Informační a komunikační technologie 2 1 1 0 0 4 

Volitelné vzdělávací aktivity  0 0 6 6 4 12 

Celkem 

 
35 35 33 29 26 132 

Vysvětlivky: TV – realizováno v  předmětu tělesná výchova, IVT – realizováno v  předmětu informatika, 

OV – realizováno v  předmětu občanská výchova, NV – realizováno v  předmětu náboženská výchova, B – 

realizováno v  předmětu biologie, INT – obsah integrován do jiných předmětů 

Pro tento obor platí školní vzdělávací program Hledejme cestu k sobě i k druhým, 

který je dostupný na oficiálních webových stránkách školy. 
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5. Pracovníci školy: 
 

PEDAGOGOVÉ: 

 Kvalifikace Funkce 

Mgr. Petr Benda ČJL, VV  

RNDr. Dagmar Benešová AJ  

Mgr. Eva Divišová ČJ, TV kronikářka 

Mgr. Karel Dobrovolný IVT, TV, Z vedoucí předmětové komise tělesné výchovy, 

koordinátor ICT 

Ing. Miriam Dufková Ch, B výchovná poradkyně, vedoucí předm. komise 

chemie a biologie, koordinátorka ekologické 

výchovy 

Mgr. Lukáš Dvořák AJ, TV projektový manažer 

Mgr. Lenka Foltýnová TV  

Mgr. Drahomír Havlíček ČJL, D, ZSV vedoucí předmětové komise humanitních 

předmětů, knihovník 

Mgr. Dana Hrušková ČJL, NJ koordinátorka školního vzdělávacího 

programu 

Mgr. Jitka Chvátalová M, TV  

Svatava Chromá ČJL, ZSV  

Mgr. Michaela Juránková B, Z vedoucí předmětové komise zeměpisu, 

matematiky a fyziky 

Mgr. Pavel Kneslík M, F  

Mgr. Renata Kohoutková NJ, Z, RJ  

Mgr. Pavel Krška ČJL, AJ ředitel 

Mgr. Daniela Mácová NJ  

Mgr. Jiřina Marková AJ, M  

Mgr. Ivana Menšíková M, F  

Edith Neff NJ lektorka němčiny (rodilá mluvčí) 

Mgr. Markéta Nekudová ČJL, VV galerie Chodba 

Jitka Nováčková Ch, B  

Mgr. Vít Oplatek OV pedagog volného času, preventista sociálně 

patologických jevů, vedoucí předmětové 

komise náboženské výchovy 

Mgr. Jiří Plhoň NV spirituál školy 
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Mgr. Hana Polanecká M, Z  

Mgr. Martina Robotková L, D  

Mgr. Ilona Růžičková AJ, NJ  

Mgr. Karel Rymeš NJ, L, AJ zástupce ředitele, vedoucí předmětové komise 

cizích jazyků, preventista BOZP 

Mgr. Eva Šplíchalová NV, HV, 

SOR, etická 

výchova 

 

Sue Šustková AJ lektorka angličtiny (rodilá mluvčí) 

Mgr. Paula Torresan AJ  

Ing. Milada Vedralová B, VV  

Mgr. Marie Velebová B, ZSV  

Mgr. Helena Věžníková ČJL, NJ  

Mgr. Antonín Zelený D, ZSV  

Mgr. Lenka Zerzová M, F  

 

 

OSTATNÍ PRACOVNÍCI: 

 

Petr Svoboda správce budov 

Antonín Hrůza samostatný odborný ekonom 

Anna Hošková administrativní pracovnice 

Zdeňka Homolová uklizečka 

Věra Preisnerová uklizečka 

Marie Trojanová uklizečka 
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6. Přijímací řízení 

Ve školním roce 2010/2011 bude jako vždy otevřena jedna třída prvního ročníku osmiletého 

gymnázia (plánovaný počet přijatých uchazečů 30) a jedna třída prvního ročníku čtyřletého gymnázia 
(plánovaný počet přijatých uchazečů 30). Bylo přijato 26 žáků do osmiletého a 18 žáků do čtyřletého 
oboru vzdělávání (osmileté: 79-41-K/81 Gymnázium a čtyřleté: 79-41-K/41 Gymnázium). 

 1. kolo 

přijatí/přihlášení 

 

2. kolo 

přijatí/přihlášení 

 

3. kolo 

přijatí/přihlášení 

 

Celkem 

přijatí/přihlášení 

 

Nastoupili ke 
studiu (počet 
odevzdaných 

zápisových 
lístků) 

G4 45/64 2/2 2/2 49/68 18 

G8 22/24 3/3 2/2 27/29 26 

 

 

Kritéria přijímacího řízení 

1. Všeobecná ustanovení 

 

Přihlášky ke studiu (nejlépe s výstupním hodnocením ze ZŠ) se přijímají do 15. března 2010. 

 

2. Výsledky přijímacího řízení 

 

Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů bude získáno součtem dosažených bodů za: 

a) hodnocení na posledních 3 vysvědčeních (v 8. třídě obě pololetí a v 9. třídě 1. pololetí, resp. ve 4. třídě 

obě pololetí a v 5. třídě 1. pololetí) z předchozího vzdělávání (průměrný prospěch z výše uvedených 

vysvědčení bude přepočten na max. 90 bodů takto: prospěch 1,00 = 90 bodů, prospěch 5,00 = 0 bodů), 

b) doložené mimořádné úspěchy v soutěžích a olympiádách, např. umístění do 3. místa okresního kola a 

výše, reprezentaci školy a mimořádné aktivity a zájmovou činnost mimo vyučování (celkem maximálně 

10 bodů). 

 

Podmínkou přijetí je, že celkové hodnocení žáka v 1. pololetí 9. třídy není neprospěl. 

 

4. Oznámení výsledků přijímacího řízení 

Oznámení o přijetí či nepřijetí uchazeče bude odesláno 22. dubna 2010. Seznam přijatých uchazečů bude 

zveřejněn na webových stránkách školy téhož dne od 13 hodin. 

 

5. Odvolání 

Proti rozhodnutí ředitele školy je přípustné odvolání ke zřizovateli, Biskupství brněnskému, prostřednictvím 

ředitele školy do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Na základě dohody se zřizovatelem školy, Biskupstvím 

brněnským, je na Katolickém gymnáziu jmenována komise pro posouzení oprávněnosti odvolání. 
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Ve všech kolech přijímacího řízení platila stejná kritéria. 

 

6. Oznámení výsledků přijímacího řízení 

Oznámení o přijetí či nepřijetí uchazeče bylo odesláno následující pracovní den po vykonání přijímací zkoušky 

(v prvním kole ve 2. termínu). Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny v den konání zkoušky nejpozději v 

18 hod. na vchodových dveřích do budovy gymnázia a na webových stránkách školy. Zároveň bylo na stejných 

místech oznámení o konání dalšího kola přijímacích zkoušek. Od následujícího dne po konání zkoušky v úředních 

hodinách bylo lze obdržet informace v kanceláři školy. 

Informace o konání druhého a třetího kola byly též zveřejněny formou inzerátu v lokálním tisku (Horácké noviny). 

 

Odvolání 

Rozhodnutí odvolací komise pro přijímací řízení ve šk. r. 2009/2010 

konané dne 3. května 2010 a ustavené ředitelem školy na základě dohody se zřizovatelem školy, Biskupstvím 

brněnským, ve složení: 

 

Mgr. Karel Rymeš – předseda odvolací komise 

Mgr. Vít Oplatek – člen odvolací komise 

Mgr. Drahomír Havlíček – člen odvolací komise. 

 

Proti rozhodnutí ředitele školy je přípustné odvolání ke zřizovateli, Biskupství brněnskému, prostřednictvím 

ředitele školy do 3 dnů od jeho doručení. Na základě dohody se zřizovatelem školy, Biskupstvím brněnským, byla 

na Katolickém gymnáziu jmenována komise pro posouzení oprávněnosti odvolání. 

Při posuzování oprávněnosti odvolání se přihlíží k následujícím kritériím v uvedeném pořadí: 

Dosažené body v přijímacím řízení 

Uchazeč pochází z věřící rodiny 

Mimořádná nadání a výsledky v soutěžích 

 

8leté gymnázium 

Proti rozhodnutí ředitele školy se nikdo neodvolal. 

 

4leté gymnázium 

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí se odvolali zákonní zástupci 21 uchazečů.  

Vzhledem k uvolněné kapacitě a skutečnosti, že uchazeči splnili podmínky přijímacího řízení, odvolací komise 

rozhodla, že 

rozhodnutí ředitele o nepřijetí všech 21 uchazečů, jejichž zákonní zástupci se odvolali proti nepřijetí, se ruší a 

uvedení uchazeči budou přijati ke studiu. 
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 Komise nezjistila žádné pochybení ve vyhodnocení kritérií pro přijetí.  
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7. Údaje o vzdělávání žáků (2. pololetí) 
 

Průměrný prospěch žáků 1,88 

Průměrný prospěch žáků osmiletého oboru 1,82 

Průměrný prospěch žáků čtyřletého oboru 2,01 

Průměrný prospěch žáků primy 1,75 

Průměrný prospěch žáků oktávy 1,97 

Průměrný prospěch žáků 1. A 2,07 

Průměrný prospěch žáků 4. A 1,96 

Průměrný prospěch žáků maturitních ročníků 1,96 

Počet žáků, kteří opakovali ročník 0 

 

Počet žáků s vyznamenáním 78 

Počet žáků s vyznamenáním – osmiletý obor 66 

Počet žáků s vyznamenáním – čtyřletý obor 12 

Počet žáků s vyznamenáním – nižší gymnázium  40 

Počet žáků s vyznamenáním – vyšší gymnázium 38 

Počet žáků, kteří neprospěli 2 

 

Počet žáků se sníženým stupněm z chování 6 

Počet žáků, kterým byla udělena důtka ředitele školy 6 

Počet žáků, kterým byla udělena pochvala ředitele školy 12 

Počet žáků vyloučených ze studia z důvodu chování 0 

 

 

 

 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 67 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka – nižší gymnázium 57 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka – vyšší gymnázium 72 

Počet neomluvených hodin celkem 282 
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8. Výsledky maturitních zkoušek 
 

 
Čtyřleté 

gymnázium 

Osmileté 

gymnázium 
Celkem 

Celkový počet maturantů: 28 24 52 

Prospěli s vyznamenáním: 9 6 15 

Prospěli: 18 15 33 

Neprospěli: 1 3 4 

Celkový průměrný prospěch: 2,04 2,27 2,14 

 

 

Maturitní předmět 

Maturující 

studenti 

celkem 

Průměrný 

prospěch 

čtyřleté 

gymnázium 

Průměrný 

prospěch 

osmileté 

gymnázium 

Průměrný 

prospěch 

celkem 

Český jazyk 52 2,21 2,46 2,33 

Anglický jazyk 38 2,48 2,93 2,66 

Německý jazyk 22 2,00 2,67 2,36 

Základy společenských věd 31 1,50 2,36 1,81 

Dějepis 16 1,75 1,88 1,81 

Zeměpis 12 2,22 1,67 2,08 

Matematika 13 1,00 1,90 1,69 

Chemie 9 1,75 1,20 1,44 

Biologie 14 2,14 1,57 1,86 

Výtvarná výchova 1 - 1,00 1,00 
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9. Umístění našich žáků na vysokých školách 
 

4.A VŠ    93,3 % 

Absolventů 30 

VŠ   28 absolventů        93,3% 

VOŠ, JŠ    2 absolventi  6,7% 

 

VIII.           VŠ           91,7  % 

Absolventů 24 

VŠ       22  absolventů 91,7 % 

VOŠ, JŠ      2 absolventi 8,3% 

 

Příklady fakult  a oborů na které byli přijati naši studenti: 

 UK Praha – 2. lékařská fakulta  

 VFU Brno – veterinární lékařství, farmacie 

 MU Brno a UP Olomouc – právnická fakulta 

 UK Praha – fakulta humanitních studií 

 UK Praha VŠE – mezinárodní vztahy 

 UK Praha – politologie a mezinárodní vztahy 

 MU Brno – speciální pedagogika 

 MU Brno – přírodovědecká fakulta – biochemie, biologie a chemie, matematická biologie 

 UP Olomouc – filozofická fakulta – archivnictví 

 VUT Brno – průmyslový design 

 VUT Brno – fakulta stavební 

 VŠB TU Ostrava – mobilní technologie 

 UHK – pedagogická fakulta – historie, výtvarná výchova 

 UK Praha – filozofická fakulta – anglistika a amerikanistika 
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10. Prevence sociálně patologických jevů 

 

Ve školním roce 2009/2010 probíhal na Katolickém gymnáziu Třebíč 

minimální preventivní program proti sociálně patologickým jevům pod 

názvem „ŠKOLA BEZ DROG“. 

 

Cílem tohoto programu bylo vytvořit takové podmínky pro studenty naší školy, aby svůj volný 

čas věnovali vzdělávání, sportu, vzájemnému poznávání a pochopení, získávání zdravého 

sebevědomí a to ve spolupráci s pedagogickými pracovníky, rodiči, zdravotnickou osvětou a 

odborníky v protidrogové prevenci. 

 

Během školního roku bylo studentům nabídnuto mnoho aktivit, kroužků a zájmových činností. 

Uskutečnily se besedy s pracovníky K-centra NOE o metodách a formách práce Kontaktního 

centra pro drogově závislé, žáci byli také seznámeni o drogové scéně na okrese Třebíč, o 

nejčastějších typech zneužívaných drog mezi mládeži a o práci streetworkera, který v rámci 

přednášky vyprávěl osobní zkušenosti s uživateli drog v jejich prostředí. 

Několik tříd si prohlédlo přímo prostory K-centra NOE, kde jim byl poskytnut ucelený a 

podrobný popis činnosti tohoto zařízení. 

První ročníky byli seznámeny s prací, posláním a i s nabídkou pomoci Okresní pedagogicko 

psychologické poradny a to přímo od její vedoucí paní PhDr. Jany Matějkové. 

Během roku se také uskutečnily adaptační kurzy a třídní teambuilding, které se zaměřovaly na 

posílení dobrých mezilidských vztahů a vazeb mezi spolužáky z jednotlivých tříd. 

Spolupráce při realizaci školního minimálního preventivního programu probíhá každoročně 

především s těmito institucemi: 

 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj – Mgr. Vít Oplatek 

 Okresní pedagogicko psychologická poradna – PhDr. Jana Matějková 

 K-centrum NOE – víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog – Ing. Mgr. 

Ivo Vítek 

 Oblastní charita Třebíč – Mgr. Petr Jašek 

 Dům dětí a mládeže Hrádek – Miloš Fiala 

 Zdravé město Třebíč – Ing. Ondráčková Iveta 

 Občanské sdružení Střed – Mgr. Martina Bártová 

 

 

       Vít Oplatek
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11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

všichni pedagogičtí pracovníci září– srpen  Školení zadavatelů společné části maturitní 

zkoušky (e-learningový kurz s osvědčením) 

učitelé ČJL a cizích jazyků září– srpen  Školení hodnotitelů písemné a ústní 

zkoušky společné části maturitní zkoušky 

(e-learningový kurz a prezenční studium s 

osvědčením) 

učitelé cizích jazyků a IVT 8. 9. Školení k výukovému softwaru v 

multimediálních učebnách (cizí jazyky a 

IVT) 

všichni pedagogičtí pracovníci 24. 11. Školení k hodnocení klíčových 

kompetencí (Hartmanová) 

všichni pedagogičtí pracovníci 1. 12. Školení první pomoci 

Karel Dobrovolný leden Instruktor snowboardingu 

 duben Zdravotník školních výletů a zotavovacích 

akcí 

 7. 5. Dálkový průzkum Země a tvorba map z 

volně dostupných dat na internetu 

Miriam Dufková 

Michaela Juránková 

Jitka Nováčková 

21. 10. Nad pampou se blýská – kosmické záření (J. 

Grygar) 

Miriam Dufková 

Michaela Juránková 

9. 11. Evoluční biologie – Já z opice nepocházím  

Lukáš Dvořák Leden Instruktor snowboardingu 

 Duben Zdravotník školních výletů a zotavovacích 

akcí  

Michaela Juránková 29. 1. Doškolovací kurz Zdravotník zotavovacích 

akcí (O. Šalbaba) 

 7. 5. dálkového průzkumu Země a tvorbě map z 

volně dostupných dat na internetu 

Pavel Krška 1. 12. Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany pro vedoucí 

zaměstnance 

Daniela Mácová 17. – 19. 6.  Seminář  k 8. setkání českých a bavorských 

partnerských škol 
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Helena Průžová květen– říjen  Školení metoda CLIL 

Helena Průžová 16. – 20. 8.   Letní akademie pro učitele německého 

jazyka v Hradci Králové 

Karel Rymeš 18. 3. Aktuální stav školské legislativy 

 12. – 23. 10. Hospitační stáž v Bavorsku (Carl-Spitzweg-

Gymnasium Germering-Unterpfaffenhofen) 

 1. 12. Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany pro vedoucí 

zaměstnance 

Eva Šplíchalová březen– 

duben  

Studium etické výchovy při pedagogické 

fakultě Hradec Králové 

učitelé německého jazyka 30. 8. Prezentace učebnic německého jazyka 

(nakladatelství Huber) 
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12. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

1. 9. –  11. 9. Adaptační kurz (prima a 1.A) 
1. 9.   Mše svatá k zahájení školního roku 
2. 9.    Opravná maturitní zkouška 
9. 9. –  10. 9. Duchovní obnova: Křesťanství a já... (prima) 
9. 9.    Beseda o Bělorusku s dr. Karasem (3.A, 4.A, VII, VIII a veřejnost) 
25. 9.    Den jazyků na Katolickém gymnáziu 
6. 10.   Přespolní běh organizovaný Katolickým gymnáziem 
8. 10. –  11. 10. Duchovní obnova: Štěstí začíná uvnitř (sekunda a tercie) 
15. 10. –  18. 10. Poznávací zájezd do Berlína 
19. 10. –  20. 10. Testování Vektor (1.A a kvinta) 
21. 10. –  22. 10. XIV. Mezinárodní veletrh vzdělávání DIDACTA 2009 
22. 10.    Den otevřených dveří 
27. 10. –  30. 10. Duchovní obnova: Víra, naděje a láska (IV, V a 1.A) 
4. 11.   Exkurze do výzkumného ústavu Studenec 
4. 11. –  6. 11. Literárně historická exkurze do Prahy (4.A a VIII) 
5. 11. –  8. 11. Duchovní obnova: Přines mi svá zranění... (VI – VIII, 2.A – 4.A) 
10. 11.   Projekce filmu a beseda s pamětníkem o romském holocaustu – 

Příběh bezpráví 
10. 11.   Schůzky s rodiči 
20. 11.   Školní ples a stužkovací ples oktávy 
8. 12.   Autorské čtení v německém jazyce pro žáky (Leonhard Thoma) 
9. 12.   Školní zájezd do Vídně I 
15. 12.   Konzultační den pro rodiče 
16. 12.    Ekologické dopoledne – Globální problémy biosféry (3.A, VII a 

maturanti biologie) 
21. 12.    Školní zájezd do Vídně II 
22. 12.   Mše sv. před začátkem vánočních prázdnin 
22. 12.    Vánoční akademie 
12. 1.    Přednáška Hlaholské písmo a jeho tisková podoba (pořádá ČKA a KG) 
12. 1.   Den otevřených dveří 
15. 1.    Stužkovací večírek 4.A 
25. 1. –  27. 1. Školení první pomoci pro 3.A a VII (ZZS Vysočina) 
26. 1.    Exkurze do K–centra (protidrogové centrum) – kvarta 
28. 1.    Beseda na Úřadu práce pro budoucí absolventy (pro VIII) 
28. 1.   Exkurze do transfuzní stanice, krevní banky a skleníků botanické 

zahrady (3.A a VII) 
1. 2. –  5. 2. Výstava grafických listů studentů sexty a 2. A  Katolického gymnázia 
2. 2.   Exkurze pro 1.A a V: Anthropos Brno 
4. 2.    Prezentace: Austrálie (S. Nielsen, pro 3.A, VII,4.A a VIII) 
28. 2. –  12. 3. Lyžařský výcvikový kurz (II, VI a 2.A) 
2. 3.    Obhajoby seminárních prací z matematiky, chemie a biologie 
8. 3.    Exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany a Dalešic (kvarta) 



KATOLICKÉ  GYMNÁZIUM  TŘEBÍČ 
 

Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 
 

8. 3.    Ekofilm Třebíč (tercie) 
17. 3.    MENE TEKEL TŘEBÍČ 2010 – pocta obětem komunismu (účinkuje 

G. Vránová, O. Kepka a další včetně žáků KG) 
22. 3.    Přednáška ČKA: Objev rotundy v Tasově 
25. 3.    Slavnost Zvěstování Páně – mše svatá 
13. 4. –  21. 4. Návštěva partnerské školy z Krumbachu 
13. 4. –  Schůzky s rodiči 
20. 4.    Písemná maturitní zkouška z ČJL 
22. 4. –  25. 4. Duchovní akce: Ježíš – Dobrý pastýř (pro I – III) 
23. 4.    Ekumenický večer modliteb a chvál 
27. 4.    Přednáška ČKA o Mozartovi 
29. 4.    Nokturno "Nebend" 
2. 5. –  10. 5. Katolické gymnázium na návštěvě partnerské školy v Krumbachu 

(Německo) 
13. 5. –  16. 5. Duchovní obnova: Maria v díle spásy (pro IV – VII, 1.A – 3.A) 
14. 5.   Poslední zvonění pro maturitní ročníky 
17. 5. –  21. 5. Intenzivní jazykový kurz pro 3.A 
19. 5. –  21. 5. Návštěva partnerských škol projektu Comenius u nás (London, 

Manchester, Arrasate) 
24. 5.   Mše svatá na začátek maturit 
24. 5. –  28. 5. Návštěva partnerské školy projektu Comenius u nás (z Londýna) 
24. 5. –  28. 5. Ústní maturitní zkoušky 
25. 5.   Kurz první pomoci pro kvartu: vybavení sanitky 
25. 5.   Ekologická přednáška "Příroda v Evropě" (3.A a septima) 
28. 5.    Mše svatá s předáváním maturitního vysvědčení (generální vikář) – 

pro vyšší gymnázium 
31. 5. –  4. 6. Intenzivní jazykový kurz pro kvintu 
7. 6. –  11. 6. Intenzivní jazykový kurz pro septimu 
9. 6. –  15. 6. Projekt Comenius – pobyt našich studentů a pedagogů ve Španělsku 
18. 6.    Výchovný koncert "A co vy, pane kolego?!" (I – IV) 
22. 6.   Informace rodičům nově přijatých žáků 
22. 6.   Rodiče ve škole bez žáků 
22. 6. –  23. 6. Geograficko–geologická cvičení (1.A a kvinta) 
24. 6. –  25. 6. Třídní výlety a exkurze (jednodenní) 
28. 6.   Branný den 
30. 6.    Mše svatá na ukončení školního roku 
 

Galerie Chodba Katolického gymnázia Třebíč 

Galerie Chodba Katolického gymnázia  v  Třebíči  zahájila v září 2009 již devátou 

výstavní sezónu. Od roku 2000, kdy tato galerie na gymnáziu působí, nabídla studentům i 

veřejnosti řadu výstav českých i zahraničních umělců. Ani školní rok 2009/ 2010 nebyl v tomto 

směru výjimkou. 

Výstavní sezóna začíná v naší galerii zpravidla počátkem nového školního roku. Ta 

loňská byla zahájena výjimečnou výstavou děl básníka a výtvarníka Bohuslava Reynka, který  
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patří k nejvýraznějším katolickým umělcům 20. století.  Po dva dny doprovázel výstavu 

seminář věnovaný životu a dílu Bohuslava Reynka a jeho ženy Suzanne Renaud, která je 

kulturní veřejnosti známá jako francouzská básnířka. Pozvání na tento seminář přijala autorka 

rozsáhlé Reynkovy monografie překladatelka PhDr. Dagmar Halasová  a její manžel český 

diplomat a historik profesor PhDr. František Xaver Halas, CSc.. Rovněž přednáška  Mgr. Lucie 

Tučkové věnovaná osobnosti a dílu Reynkovy ženy  byla kladně ohodnocena odbornou 

veřejností. Spolupořadatelem semináře byla Křesťanská akademie Třebíč a  Francouzský klub, 

který působí při Městské knihovně v Třebíči.  

 

V období podzimního nečasu těšila oko diváka výstava třebíčské Skupiny 4. Zatímco 

Bohuslav Reynek je spíše zastáncem realistického přístupu ke skutečnosti, představuje tvorba 

Skupiny 4, která v našem regionu působí již třicet let, opačný pól.  Tentokrát jsme mohli      na 

stěnách galerie vidět výsledky výtvarného sympozia ve Stříteži v létě 2009. Odborným 

garantem celého projektu byl teoretik, výtvarník a básník  PhDr. Jiří Valoch. Ten v komentáři 

k výstavě poznamenal: „Zpočátku na  chalupu kousek od Třebíče zval Zdeněk Šplíchal pouze 

své nejbližší třebíčské umělecké přátele na třídenní víkendová setkání, aby se udělala nějaká 

společná díla a aby ve vzájemném kontaktu vznikl soubor prací, které se tam mohly ponechat 

„pro střítežskou  galerii“ - a tak vlastně navázal na jejich dávná setkávání v plenéru.  Tato 

setkání koncem prázdnin se mi zdála zajímavá, byla to skutečně neformální setkání všech 

dostupných členů Skupiny 4, udržování kontaktů mezi umělci, kteří v Třebíči jako jediní v tehdy 

nejmladší generaci od poloviny šedesátých let soustavně usilují o různé podoby aktuálního 

umění … Zpočátku vlastně pod egidou Ladislava Nováka.Také já jsem se s nimi již tehdy 

spřátelil a sledoval jejich tvorbu a v rámci možností pomáhal dostat výsledky jejich usilování 

na veřejnost, nejčastěji v podobě výstav … Ve Stříteži  ale šlo od počátku také o to, obvyklé, již 

zafixované stereotypy přesáhnout, vnést sem víc hry, bez ohledu na to, jak dalece to 

přesahovalo obvyklé tvůrčí programy jednotlivých členů.         

 

 V čase adventního rozjímání jsme měli možnost zhlédnout výstavu fotografií brněnské 

výtvarnice Kristiny Bertiny Marešové. Studenti pracovali se stejnými výtvarnými prostředky 

jako autorka při výtvarné animaci, kterou vedla sama umělkyně.  Dědeček mladé brněnské 

výtvarnice profesor Jiří Šindler, autor tiskové podoby hlaholské abecedy,  přednesl v době 

konání výstavy jedinečnou přednášku o tvorbě hlaholské abecedy.    

 

 

Studentské práce dostaly v galerii prostor  v únoru. Vyučující Mgr. Benda výstavu 

komentoval následovně: „Název souboru grafik „Lidičci“ s osobitě pojatými paspartami byl 

převzat z pojmenování grafického listu studentky Veroniky Venhodové. Téma stylizovaných 

figur symbolizujících rozmanitost lidských povah a vlastností bylo odvozeno z alegorického 

cyklu barokních soch Matyáše Bernarda Brauna umístěných ve východočeském Kuksu. 

Vystavený grafický cyklus v technice linorytu, popřípadě kolorovaného linorytu nahrazuje 

barokní symboliku současnými výtvarnými formami, jako je motiv „smajlíka“, kuželky či 

figurky ze stolní hry. Takto pojaté stylizace nabývají podoby znaku a jsou současnému mladému 

člověku bližší a srozumitelnější.“  
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Pod názvem Krajina mezi snem a skutečností vystavoval na jaře obrazy  v Galerii 

Chodba Katolického gymnázia v Třebíči třebíčský výtvarník Miloslav Čevela. Tato komorní 

expozice byla pro přátele výtvarného umění jistým překvapením. Výtvarný kritik Jan Dočekal, 

který byl odborným garantem konstatoval: „Loni se Čevela zúčastnil velké mezinárodní 

surrealistické výstavy v Santiago de Chile, doma však vystavuje autorsky poprvé. Maluje, 

věnuje se i sochařství a řezbářství, už čtyři desetiletí, samostatnou výstavu však dosud odkládal. 

Představuje se akrylovými malbami v kombinacích s tušovou kresbou. Vychází z konkrétních 

krajinných motivů a z detailů vegetace. Nemá však žádnou snahu zprostředkovat obrazem 

viděnou skutečnost. Ve zcela svobodné obrazotvornosti dochází k vyjádřením, která jsou 

tvarovou a barevnou skladbou více krajinami mezi snem a skutečností.“ 

 

Poslední výstava ve školním roce 2009/2010 byla nazvána Antologie.  Naší galerii, ji 

ochotně zapůjčil italský výtvarník Natalle Toressan. Výstava byla dokladem toho, že Galerie 

Chodba Katolického gymnázia v Třebíči je místem, pro něž neexistují  hranice.   

Markéta Nekudová 

 

Kurzy čínštiny a japonštiny pro veřejnost  

Katolické gymnázium Třebíč již čtvrtým rokem pořádalo kurzy čínštiny (2 hodiny týdně pro 

začátečníky a 4 hodiny týdně pro mírně pokročilé) a japonštiny (2 hodiny týdně) pro žáky i 

zájemce z široké veřejnosti. Kurzy zajišťujeme ve spolupráci s Taiwanským kulturním a 

ekonomickým zastoupením v Praze. 

 

 

13. Aktivity žáků ve volném času pořádané školou 
 

Studentský klub při Katolickém gymnáziu Halahoj nabízí bohatý program pro volný čas 

mladých lidí z Třebíče a okolí. Dne 16. prosince 2002 byl registrován na Ministerstvu vnitra a 

stal se občanským sdružením. Zázemím klubu se stal malý dřevěný domeček v areálu školy za 

tělocvičnou, který si sami studenti upravili do dnešní stávající podoby. Cílem je nabídnout 

především dětem a mladým lidem zajímavý program nejrůznějších aktivit, rozšiřující 

jejich všestranné vědomosti a dovednosti a pomoci jim vyrůst v samostatné a zodpovědné 

jedince. 

Přehled aktivit Studentského klubu Halahoj: 

 studentská čajovna s pátečním programem (koncerty, besedy, přednášky…) 

 herna stolních a deskových her i se stolními fotbálky (více než 130 druhů her) 

 cestovatelské besedy s promítáním 

 víkendové pobyty v přírodě na turistických základnách 

 letní tábory pro mladší i starší děti a mládež  

 lanové aktivity (nízké a vysoké lanové lávky, sítě, slaňování, lanovky…) 

 vodácké aktivity (jízda na kánoích, raftech, půjčovna vodáckého vybavení…) 

 duchovní a křesťanské programy (mše svaté,  přednášky…) 



KATOLICKÉ  GYMNÁZIUM  TŘEBÍČ 
 

Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 
 

 školící akce (zážitková pedagogika, komunikace, psychologie týmových rolí,  

školení pro hlavní vedoucí letních táborů, první pomoc…) 

 integrační víkendy s lidmi s mentálním postižením 

 výtvarné, taneční a divadelní programy 

 sportovní aktivity (24hodinový fotbalový zápas…) 

 

AKCE STUDENTSKÉHO KLUBU HALAHOJ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE 

 V anketě DOSPĚLÝ KAMARÁD 2008, kterou vyhlásila Rada dětí a mládeže kraje 

Vysočina a která si za cíl kladla vyzdvihnout práci stovek dobrovolníků, již ve volném čase 

pracují s dětmi a mládeží, obsadil náš kandidát Tomáš Protivínský – Špunt čtvrté místo. 

 

 Už podruhé jsme uspořádali REGIONÁLNÍ VELKOU VÝMĚNU ZKUŠENOSTÍ pro Kraj 

Vysočinu, na které pokřtil náš člen Ondra Herzán své první CD svých písní. 

 

 Během letních prázdnin jsme uspořádali 9 TÁBORŮ (2 dětské, 2 zážitkové, křesťanský, 

jazykový, horolezecký, cyklistický a pěší putovní), 3 adaptační kurzy a 3 školní výlety, 

desítky víkendových akcí (literárních, tanečních, dobrodružných s legendou, sportovních, 

herních … ). V čajovně opět každý pátek proběhl nějaký program (koncerty, cestovatelské 

přednášky, besedy, promítání…). 

 

 Byli jsme 100% úspěšní při podávání grantových žádostí. 

 

 Na táboře LAHEV 09 jsme vytvořili ČESKÝ REKORD, když účastníci tábora vyrobili 

z 3435 špuntů od vína láhev vysokou 2,01 m o obvodu také 2,01 m. Výroba jim trvala 6,5 

hodiny. Rekord byl oficiálně zaznamenán pracovníky agentury Dobrý den z Pelhřimova a 

zanesen do Knihy českých rekordů. 

 

 Ve spolupráci s třebíčským stacionářem pro mentálně postižené Úsměv jsme uspořádali 

INTEGRAČNÍ VÍKEND lidí s mentálním postižení a našich členů. 

 

 Podařilo  se  nám  obsadit  všechny  víkendy  na  Mrákotíně  od  dubna  do října, 

     v  červnu   si   zde   prožilo   svůj   školní   výlet   šest   tříd a prázdniny  hostily 

     7 táborů (z toho 3 cizí a 4 naše) a v září zde byl i jazykový kurz (www.e3c.cz).  

 

 Mobilní  lanové  centrum  Halahoje  bylo  v  provozu  na několika dětských dnech  

    a městských  slavnostech,  táborech aj. akcích  a  služby  naší čajovny už potřetí     

    využívali účastníci Celostátní velké výměny zkušeností, která byla letos v Plzni. 

 

 

NABÍDKA KROUŽKŮ A JAZYKOVÝCH KURZŮ 
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 Liturgická schola (spirituál Jiří Plhoň) 

 Kurz čínštiny pro začátečníky (Xuchun Wang, taiwanská lektorka) 

 Kurz čínštiny pro mírně pokročilé (Xuchun Wang, taiwanská lektorka) 

 Kurz japonštiny (Xuchun Wang, taiwanská lektorka) 

 Chemický kroužek (Jitka Nováčková) 

 Biologický kroužek (Mgr. Michaela Juránková) 

 Kurz španělštiny pro začátečníky (Mgr. Karel Rymeš) 

 Zdravotní tělesná výchova (Mgr. Lenka Foltýnová) 

 Basketbal (Mgr. Lenka Foltýnová) 

 Florbal (Mgr. Lukáš Dvořák) 

 Volejbal (Mgr. Lukáš Dvořák) 
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14. Úspěchy našich žáků v soutěžích 
 

dívky Celostátní turnaj církevních středních škol ve florbalu 

dívek 

1. místo 

chlapci Celostátní turnaj církevních středních škol ve florbalu 

chlapců 

2. místo 

Marta Fialová Wolkerův Prostějov – okresní kolo (postup do krajského 

a republikového kola) 

1. místo 

Renáta Nováková Středoškolská odborná činnost (obor zdravotnictví) – 

krajské kolo (postup do celostátního kola) 

1. místo 

Vojtěch Zahrádka Středoškolská odborná činnost (obor chemie) – krajské 

kolo (postup do celostátního kola) 

1. místo 

Jana Malenová Středoškolská odborná činnost (obor zdravotnictví) – 

krajské kolo 

2. místo 

Martin Maloušek Středoškolská odborná činnost (obor biologie) – krajské 

kolo 

2. místo 

Karel Müller Středoškolská odborná činnost (obor historie) – krajské 

kolo 

3. místo 

Denisa Hudková Středoškolská odborná činnost (obor biologie) – krajské 

kolo 

3. místo 

Michaela Matoušková Konverzační soutěž v německém jazyce – okresní kolo – 

kategorie I 

1. místo 

Martina Chytková Chemická olympiáda – okresní kolo 1. místo 

Lucie Macháčková Recitační soutěž – okresní kolo 1. místo 

Pavla Hromadová Okresní přebor v atletice – vytrvalostní běh 1. místo 

Klára Ryglová Okresní přebor v atletice – skok vysoký 1. místo 

Lucie Svobodová Středoškolská odborná činnost (obor ZSV) – okresní 

kolo 

2. místo 

Alice Pavlíková Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo 2. místo 

Kateřina Vychytová Konverzační soutěž v německém jazyce – okresní kolo – 

kat.I. 

2. místo 

Lucie Macháčková Biologická olympiáda – okresní kolo 2. místo 

Klára Konečná Konverzační soutěž v německém jazyce – okresní kolo 2. místo 

Dao Thi Huong Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo 2. místo 

Renáta Nováková Konverzační soutěž v německém jazyce – okresní kolo – 

kategorie III 

2. místo 

Nikola Pospíšilová Středoškolská odborná činnost (obor historie) – okresní 

kolo 

3. místo 

Berenika Lukášková Matematická olympiáda – okresní kolo 3. místo 
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mladší dívky (I-II) Okresní přebor v atletice 3. místo 

14. Zprávy z předmětových komisí 
 

Předmětová komise českého jazyka a literatury, dějepisu, ZSV, latiny, hudební a výtvarné 

výchovy 

 

Semináře 

Pro tradičné velký zájem byly otevřeny dva semináře z dějepisu. Jeden pro septimu a 3.A, 

druhý pro oktávu a 4.A. V rámci ZSV byly dokonce otevřeny semináře tři. Dva pro septimu a  

3.A a jeden pro oktávu s 4.A.   

Maturity 

Maturitní  zkoušky proběhly bez  výraznějších problémů. Z důvodu neuzavřené klasifikace 

nebyl jeden student ke zkouškám připuštěn. Z českého jazyka a dějepisu všichni studenti 

zkoušky složili úspěšně, u maturity ze ZSV neuspěl jeden student. 

Po celý rok probíhala příprava členů komise pro státní maturitní zkoušky, jež budou poprvé 

zahájeny v roce 2009/2010. Osvědčení na hodnotitele státní zkoušky mají Mgr. D. Havlíček, 

Mgr. H. Průžová a  Mgr. D. Hrušková.  

Pomůcky 

Na nižším gymnáziu byl dokončen přechod na nové učebnice v českém jazyce a občanské 

výchově. Používáme ucelenou řadu učebnic Fraus. Obnoven byl též fond učebnic v rámci 

dějepisu, výtvarné výchovy a strategie osobnostního rozvoje. Částečně byla rozšířena sbírka 

CD a DVD pro hudební výchovu.  

Seminární práce 

Seminární práce měly letos velmi vysokou úroveň. Řada z nich byla proto nominována na 

SOČ. Naši studenti se v konkurenci ostatních škol rozhodně neztratili. Karel Müller obsadil v 

oboru historie třetí místo v krajském kole, Lucie Svobodová a Nikola Pospíšilová  obsadily 

druhé a třetí místo v okresním kole oboru historie resp. ZSV. 

Soutěže 

Jako každý rok jsme se zúčastnili všech tradičních soutěží. Olympiád v českém jazyku i 

dějepisu, Wolkerova Prostějova aj. Z úspěchů stojí za připomenutí alespoň postup Alice 

Pavlíkové do krajského kola v OČJ.  

Exkurze 

Již tradicí se stala podzimní literárně-historická exkurze do Prahy pro maturitní ročníky. 

Komise také organizovala zájezd na divadelní představení  Škola žen od Moliéra do Mahenova 

divadla v Brně.  

Drahomír Havlíček 

 

 

Předmětová komise cizích jazyků 
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Přehled práce předmětové komise cizích jazyků 

1)  Příprava na novou maturitu (školení a certifikace, přizpůsobení výuky) 

2)  Vyhodnocení testování Vektor a přijetí opatření ke zvýšení kvality výuky cizích jazyků 

 (hlavně dodržování tematických plánů a ŠVP) 

3)  Práce na 4 projektech (realizace projektu Comenius Družstevní školství, příprava projektu 

 Comenius Církevní školství, partnerství a vzájemné výměnné pobyty s německým 

 gymnáziem v Krumbachu, projektová výuka Den jazyků) 

4)  Příprava a realizace týdenních intenzivních jazykových kurzů (pro 3.A, VII a V) 

5)  Zájezd do Berlína 

6)  Zajištění nabídky nepovinných předmětů: španělština, čínština, japonština 

7)  Účast v jazykových soutěžích a olympiádách 

8)  Vzájemné hospitace učitelů CJ 

9)  Nákup učebních pomůcek a řešení odpovědnosti za pomůcky 

10)  Přednášky a besedy pro žáky: prezentace o Austrálii, přednáška o Irsku a další. 

 

Karel Rymeš 

 
       

Předmětová komise matematiky, fyziky, IVT a zeměpisu 

 

Učitelé úspěšně absolvovali kurz pro zadavatele státní maturity a navíc jsme zvládli následující 

školení: 

M. Juránková:  Evoluční biologie – Já z opice nepocházím 

                Zdravotník zotavovacích akcí 

                Nad pampou sa blýská – kosmické záření (J. Grygar) 

                  Tvorba digitálních map  

K. Dobrovolný:   Tvorba digitálních map  

                          Zdravotník zotavovacích akcí  

L. Zerzová:  Pokusy a skupinová práce ve fyzice                         

V loňském školním roce také proběhly následující exkurze:              

IV. –  F – JE Dukovany a VE Dalešice 

II., VI., 2.A –  Z – projekce Indie, královna orientu 

V., 1.A –  Z – kartograficko- geologické cvičení 

Zúčastnili jsme se Pythágoriády, matematické olympiády (v kvartě bylo několik úspěšných 

řešitelů krajského kola) a fyzikální olympiády.  

Michaela Juránková 

Zpráva předmětové komise biologie a chemie 

Rok 2009 -2010 byl pro mezipředmětovou komisi biologie a chemie velmi úspěšný. 

Celoročně pracoval chemický kroužek. V okresním kole chemické olympiády kategorie D 
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jsme získali 1. místo. Úspěšní byli i studenti ve středoškolské odborné činnosti. Získali 

v krajském kole 1. a 2. místo v oboru zdravotnictví, 1. místo v oboru chemie a 2.  místo v oboru  

biologie. 

    Bylo dokončeno vybavení  nové  interaktivní učebny biologie a ekologie ,  nakoupeny různé  

pomůcky a obrazy,  zprovozněn nový visualizér. 

    V roce 2010 proběhla ve škole inspekce v oblasti environmentální výchovy, její závěry  byly 

velmi pozitivní. 

Na konci školního roku  byly započaty práce na obnovení školní minizoo. 

  

                                                                                    Miriam Dufková 
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16. Inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí 
 

Česká školní inspekce provedla inspekci v Katolickém gymnáziu Třebíč od 7. do 12. dubna 

2010.  

Celkové hodnocení školy 

Katolické gymnázium Třebíč poskytuje vzdělávání v souladu s údaji v rejstříku škol a 

školských zařízení a v souladu se vzdělávacími programy uvedenými v ustanoveních školského 

zákona. Dodržuje právní předpisy související s poskytováním vzdělávání a školských služeb. 

Škola v průběhu výchovně vzdělávacího procesu respektuje zásady rovného přístupu ke 

vzdělávání, zohledňuje vzdělávací potřeby žáků a dodržuje podmínky k přijímání žáků ke 

vzdělávání. Bezpečnost žáků je zajištěna. 

Od 1. září 2007, počínaje prvním ročníkem, realizuje škola vzdělávání v osmiletém studijním 

cyklu oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium a od 1. září 2009, počínaje prvním ročníkem, 

realizuje škola vzdělávání ve čtyřletém studijním cyklu oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium 

podle ŠVP, který zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy s požadavky školského zákona. 

ŠVP je kvalitně sestaven a je v souladu s RVP ZV a RVP GV. Organizace vzdělávání i 

personální podmínky umožňují realizaci ŠVP a kvalitní výsledky vzdělávání. 

Koncepční činnost ředitele školy je promyšlená a systematicky prováděná. V době od poslední 

vykonané inspekce se zlepšila situace v materiálním i prostorovém vybavení školy a v 

personální oblasti. 

Škola vytváří vhodné podmínky pro rozvoj osobnosti žáků. Volba výchovně vzdělávacích 

strategií, které podporují efektivitu osvojování klíčových kompetencí, je vedením sledována a 

usměrňována. Pro školu je charakteristický zájem uchazečů o studium. Ke sledování úspěšnosti 

žáků ve výuce škola využívá vlastní postupy i externí nástroje. Získané výsledky jsou 

analyzovány, interpretovány a v případě potřeby jsou přijímána opatření. 

Celková výše finančních prostředků, se kterými právnická osoba ve sledovaném období 

hospodařila, byla dostačující k pokrytí potřeb právnické osoby při realizaci vzdělávacích 

programů. 

 

Zpráva v úplném znění bude přístupná na stránkách České školní inspekce. 

 

17. Další kontrolní činnost 
 

Dne 7. 12. 2009 Českomoravský odborový svaz pracovníků školství provedl kontrolu stavu 

BOZP. Nebyly zjištěny závady v organizaci a provádění BOZP. Závady zjištěné při fyzické 

kontrole areálu školy budou odstraněny. 

 

 

 



KATOLICKÉ  GYMNÁZIUM  TŘEBÍČ 
 

Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 
 

 



KATOLICKÉ  GYMNÁZIUM  TŘEBÍČ 
 

Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 
 

18. Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2009 
 

 

PŘÍJMY : v tisících Kč 

 

1) celkové příjmy 17508 

2) příjmy z hospodářské činnosti 395 

3) dotace 15134 

4) ostatní příjmy 1406 

5) dary a příspěvky od rodičů a přátel školy 573 

z toho příspěvek od biskupství brněnského (ROP) 500 

 

VÝDAJE : 

 

1) investiční výdaje celkem 0  

2) neinvestiční výdaje celkem 17124 

z toho: náklady na platy pracovníků školy 8426 

  - ostatní osobní náklady 491 

  - zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění 2938 

  - provozní náklady 5269  
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19. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Úspěšně pokračuje spolupráce a přátelství s německým gymnáziem v Krumbachu. Ve školním 

roce 2009/2010 proběhly vzájemné návštěvy s bohatým programem zaměřeným na poznávání 

života školy a kultury obou zemí. 

Katolické gymnázium Třebíč pracovalo na dvou projektech Comenius: 

Byl úspěšně zakončen druhý a poslední rok projektu o družstevním podnikání, ve kterém jsme 

spolupracovali se dvěma školami z Velké Británie (Manchester a Londýn) a baskickou školou z 

Arrasate (Mondragón, Španělsko). V červnu jsme navštívili španělské Baskicko, kde jsme 

poznali, jak funguje družstevní podnikání a školství v praxi. Vedoucím projektu byl Mgr. Lukáš 

Dvořák. 
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Projekt Comenius 2010-2012 

V červnu 2010 byla naší škole schválena žádost o finanční 

prostředky pro práci na dalším projektu Partnerství škol 

Comenius. Tento projekt bude realizován od 1. 8. 2010 do 

31. 7. 2012 a zúčastní se jej dvě partnerské školy: 

Liebfrauenschule Cloppenburg v Německu a Colegio 

Sagrado  Corazón  de Jesus  v městě Trujillo  ve Španělsku.  

Název projektu pro žáky od 15 let zní "Vyčistit si brýle" 

(„Brillen putzen“) a jeho cílem je naučit se vnímat sebe za 

pomoci jiných. Německé rčení "vyčistit si brýle" znamená  

"nasadit si brýle", "dívat se určitými brýlemi". Tímto "vyčištěním brýlí" je zamýšleno zjistit vnímání 

někoho  jiného i vlastní vnímání sebe a běžného života a pomocí "vnímání cizích" se dopracovat 

korekce vžitých předsudků. 

 

Nejdůležitější pro projekt jsou mobility žáků. V prvním roce žáci na týden navštíví obě partnerské 

školy projektu, aby se seznámili se všedním životem a běžnými školními dny, a tyto školy rovněž 

zavítají na týden do naší školy.  Po návštěvách škol žáci napíší zprávu z cesty, tzn. zprávu o zážitcích a 

zkušenostech žáků v zemi partnerské školy a partnerské škole samotné, pro které budou vlastní i cizí 

zážitky velmi cenné.  V červnu 2011 proběhne společné setkání všech škol ve Španělsku, kde budou 

tyto zprávy navzájem představeny a vyměněny zkušenosti a jednotlivá poznání. 

V druhém roce mají žáci porovnat vlastní názor na vnímání všedních (školních) dní. Dále vypracují 

scénickou hru, ve které bude toto vnímání cizího ztvárněno. Tato hra bude předvedena při dalším 

společném setkání v naší škole. Rozdíl mezi vnímáním vlastním a cizím bude tematizován v diskusích.  

Další součástí projektu bude společná výstava, na níž bude představen projektový výsledek 

zúčastněných škol ze dvou perspektiv vnímání (cizího a vlastního). 

 

 V září proběhlo přípravné setkání učitelů projektu na gymnáziu Liebfrauenschule v Německu, kterého 

jsem se za naši školu zúčastnila já jako koordinátorka projektu a kolegyně Daniela Mácová, která 

bude na projektu s našimi studenty také pracovat.  

Vybraní zájemci z řad studentů, ovládající jak němčinu, tak angličtinu, již v září začali pracovat na 

první prezentaci, která má partnerské škole v Německu představit jejich zemi tak, jak ji vnímají naši 

studenti svýma očima.   

Věřím, že tento projekt přinese nejen zúčastněným studentům, ale jejich prostřednictvím i dalším 

studentům a učitelům nové, důležité poznatky v oblasti lidských a morálních hodnot  a že obohatí 

jejich jazykové, zeměpisné a kulturní znalosti a přispěje i k rozšíření jejich interkulturního vzdělání. 

 Mgr. Dana Hrušková, koordinátorka projektu 
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20. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Katolické gymnázium Třebíč zorganizovalo pro všechny členy pedagogického sboru dvě 

důležitá školení. 

Školení k hodnocení klíčových kompetencí navazuje na předchozí vzdělávání zaměřené na 

tvorbu a správnou realizaci školního vzdělávacího programu (Mgr. Hartmannová). 

Školení první pomoci (Mgr. Březka) se koná pravidelně jednou za tři roky. 
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21. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

Poskytovatel Název Výše grantu v Kč 

Německo-český 

fond budoucnosti 
Výměnné pobyty s gymnáziem Krumbach 

(Německo) 

111 120,- 

EU Projekt Comenius (zahraniční mobility: 

Velká Británie, Španělsko) 2008-2010 

400 000,- 

 

 

 

 

22. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání 

 

Na Katolickém gymnáziu Třebíč není odborová organizace. 

 


