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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 

Spirituál školy: Mgr. Jakub Holík 

Výchovná poradkyně: Ing. Miriam Dufková 

 

Školní vzdělávací plán: Hledejme cestu k sobě i k druhým 

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 

z 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. Celková kapacita školy je 360 

žáků. Ve školním roce 2010-2011 činil skutečný celkový počet žáků 303 (z toho osmileté 

studium 201 a čtyřleté studium 102 žáků). Naplněnost kapacity celé školy činila 84 %. Pro 

výuku bylo k dispozici 19 zařízených učeben, z toho 9 odborných (učebna chemie, biologie, 

fyziky, IVT, zeměpisu, hudebna, laboratoř chemie, dvě jazykové učebny). Pět učeben (26 %) je 

vybaveno multimediální technikou (interaktivní tabule, počítač, zvukové zařízení, 

dataprojektor): odborná učebna zeměpisu, biologie, fyziky, anglického jazyka a německého 

jazyka. Pro výuku IVT je k dispozici jedna počítačová učebna pro 17 žáků. Navíc je i učebna 

německého jazyka vybavena přenosnými počítači (16 ks) a může také sloužit k výuce IVT. Obě 

místnosti jsou využívány pro testování žáků pomocí počítačů připojených na internet (testy 

Vektor modul 1 na začátku studia vyššího gymnázia a modul 4 na konci studia).  
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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 zajišťována i rodilými 

mluvčími. Žáci ve všech třídách mají minimálně jednu hodinu povinné konverzace s lektorem – 

rodilým mluvčím. 

Katolické gymnázium tradičně nabízí celou řadu kroužků a nepovinných předmětů: 

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

sportovní hry, chemický/biologický kroužek. 

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

pracovníků byl 35 (26,0 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 rámcového 

vzdělávacího plánu a generalizovaného učebního plánu MŠMT (dobíhající obory), a to včetně 

informační a výpočetní techniky. Název našeho školního vzdělávacího plánu je 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), na společných 

modlitbách denně před vyučováním (ve školní kapli) a každodenní modlitbě Anděl Páně (také 

v aule školy). 

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

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

akademie. 
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2. Školská rada 

 

Školská rada působí na Katolickém gymnáziu od roku 2005, kdy byla dle platného 

zákona zřízena. Skládá se ze šesti členů. 1/3 členů tvoří zástupci zřizovatele, Biskupství 

brněnského, další 1/3 zástupci pedagogických pracovníků a zbývající 1/3 je složená ze 

zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků. Volební období je tříleté. 

 

Školská rada na Katolickém gymnáziu pracovala ve školním roce 2010-2011 ve 

složení: 

 

Předseda: Mgr. D. Havlíček, od 26. 4. 2011 P. Mgr. J. Holík   

Místopředseda: Ing. Karel Tomek 

Členové: Mgr. J. Dobeš, Mgr. M. Juránková, V. Svoboda, O. Řezanina 

 

Na základě voleb mezi zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků se 

k 1. 4. 2011 stali členy rady Stanislav Kovář a Zuzana Palátová, kteří nahradili V. Svobodu a 

O. Řezaninu. 

 

Ke stejnému datu se členství v radě vzdal Ing. Karel Tomek, nahradil ho P. Mgr. Jakub 

Holík. 

 

- rada se v tomto školním roce sešla 3x 

- projednala návrh změn rozpočtu za rok 2009 

- projednala rozpočet na rok 2010 

- projednala inspekční zprávu 

- schválila výroční zprávu školy za školní rok 2009-2010 

- vypracovala návrh vyplácení prospěchového stipendia studentům KG pro školní rok 2011-  

  2012, tento návrh předložilo vedení školy 

- rada projednala a schválila nový školní řád Katolického gymnázia, který platí od září 2010
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3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků: 

 

 

 

Název oboru Kód KKOV Platnost pro 

třídy 

Délka 

studia 

Počet 

tříd 

Počet 

studentů 

Gymnázium – živé jazyky 
(dobíhající obor) 

79-41-K/408 3.A a 4.A čtyři roky 2 62 

Gymnázium – živé jazyky 
(dobíhající obor) 

79-41-K/808 septima a oktáva osm roků 2 47 

Gymnázium 
(podle školního 

vzdělávacího programu: 

Hledejme cestu k sobě i 

k druhým) 

79-41-K/41 1.A a 2.A čtyři roky 2 40 

Gymnázium 

(podle školního 

vzdělávacího programu: 

Hledejme cestu k sobě i 

k druhým) 

79-41-K/81 prima až sexta osm roků 6 154 

    12 303 
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4. Učební plány 

4.1 Učební plán pro dobíhající obory Gymnázium – živé jazyky 

Týdenní hodinová dotace vyučovaných předmětů 

Osmiletý studijní obor 

79-41-K/808 
VII. VIII. 

Čtyřletý studijní obor 

79-41-K/408 

3. 4. 

Český jazyk a literatura 3 3 

Cizí jazyk I (AJ nebo NJ) 3 4 

Cizí jazyk II (NJ nebo AJ) 3 3 

Latina 2 2 

Náboženská výchova 1 1 

Občanská výchova - - 

Základy společenských věd 2 2 

Dějepis 2 2 

Zeměpis - - 

Matematika 3 3 

Fyzika 2 2 

Chemie 2 - 

Biologie/geologie 2 1 

Informatika a výp. technika - - 

Estetická výchova (VV nebo HV) - - 

Tělesná výchova 2 2 

Odborný seminář 1 (volitelný) 2 2 

Odborný seminář 2 (volitelný) 2 2 

Odborný seminář 3 (volitelný) 2 2 

Celkem 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 výchova byly schváleny 

doložkou MŠMT č.j. SM 2021/95-23-22 ze dne 29. 11. 1995. 
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4.2 Učební plán pro obor 79-41-K/81 a 79-41-K/41 Gymnázium 

 

Týdenní hodinová dotace vyučovaných předmětů 

 

Vzdělávací oblast 
Vzdělávací obor 

 

Nižší gymnázium 

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 
Vyšší gymnázium  

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. Michaela Avkovská ČJL, VV  

Mgr. Bohdana Březková ČJL, HV  

Mgr. Daniela Budějovská NJ, NV  

RNDr. Dagmar Benešová AJ  

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

předmětů, knihovník 

P. Mgr. Jakub Holík NV spirituál školy 

Mgr. Dana Hrušková ČJL, NJ koordinátorka ŠVP 

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  

Antonín Kouřil TV  

Mgr. Pavel Krška ČJL, AJ ředitel 

Mgr. Daniela Mácová NJ  

Mgr. Lucie Malachová M, IVT správce informačního systému školy, správce 

školního webu 

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 
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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 / Josef Hekrle správce budov 

Antonín Hrůza 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 2011/2012 se otevře jako vždy jedna třída prvního ročníku osmiletého 

gymnázia (plánovaný počet přijatých uchazečů 30) a jedna třída prvního ročníku čtyřletého 

gymnázia (plánovaný počet přijatých uchazečů 30). Skutečně bylo přijato 29 žáků do 

osmiletého a 20 žáků do čtyřletého oboru vzdělávání (osmileté: 79-41-K/81 Gymnázium a 

čtyřleté: 79-41-K/41 Gymnázium). 

Informace o přijímacím řízení byly prezentovány veřejnosti na mezinárodním 

vzdělávacím veletrhu Didacta 2010, pomocí inzerátů v regionálním tisku, na setkáních s rodiči 

na základních školách v Třebíči, formou informačního letáku v jednotlivých farnostech 

třebíčského děkanství a na školním webu. 

 

Kritéria přijímacího řízení 

1. Všeobecná ustanovení 

 

Žáci budou přijímáni podle svých schopností a vědomostí na základě výsledků přijímacích 

zkoušek a hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.  

Pokud uchazeči nemohou konat přijímací zkoušky z vážných důvodů (rodinných, zdravotních 

apod.), je třeba, aby řádně doložili tuto skutečnost, a to do 3 dnů od konání řádné zkoušky. Na 

tomto základě stanoví ředitel školy pro přijímací zkoušku náhradní termín. 

2. Průběh přijímacích zkoušek 

 

Přijímací zkoušky se budou skládat ze 2 částí: 

 1. písemná zkouška z českého jazyka (diktát a test) 

2. písemná zkouška z matematiky  

3. Výsledky přijímacího řízení 

 

Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů bude získáno součtem dosažených bodů za: 

1) český jazyk max. 50 bodů 

2) matematiku max. 40 bodů 

3) hodnocení na posledním vysvědčení z předchozího vzdělávání: 
 

 
průměrný prospěch ze všech předmětů 1,0 4 body 

 
průměrný prospěch ze všech předmětů do 1,5 3 body 

 
průměrný prospěch ze všech předmětů do 2,0 2 bod 

4) umístění do 3. místa okresního kola a ve vyšších soutěžích a olympiádách max. 4 body 

5) doloženou reprezentaci a zájmovou a mimoškolní činnost max. 2 body 
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Podmínkou přijetí je úspěšné složení obou písemných zkoušek (matematiky a českého jazyka). 

Při rovnosti bodů budou upřednostněni žáci se změněnou pracovní schopností. 

Uchazeči s doloženou dysfunkcí mohou být přijati na základě výsledků ústního pohovoru. 

4. Oznámení výsledků přijímacího řízení 

 

Oznámení o přijetí či nepřijetí uchazeče bude odesláno do 3 dnů po vykonání přijímací zkoušky 

ve 2. termínu. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 27. 4. 2011 nejpozději v 19 hod. 

na vchodových dveřích do budovy gymnázia a na webových stránkách školy. Zároveň bude na 

stejných místech oznámení o konání či nekonání druhého kola přijímacích zkoušek do 

čtyřletého gymnázia. 

 

5. Odvolání 

 

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, je na Katolickém gymnáziu jmenována komise pro posouzení 

oprávněnosti odvolání. 

 

Počty přihlášených a přijatých uchazečů 

 1. kolo 

přihlášení/přijatí 

 

2. kolo 

přihlášení/přijatí 

 

Celkem 

přihlášení/přijatí 

 

Nastoupili ke studiu 

počet odevzdaných 

zápisových lístků 

k 1. 9. 2011 

Čtyřleté gymnázium 77/57 2/2 79/59 19 

Osmileté gymnázium 38/36 2/2 40/38 29 

 

Jeden uchazeč konal přijímací zkoušky prvního kola v náhradním termínu, a to ze 

zdravotních důvodů. 

 

Odvolání 

O odvolání rozhodla komise pro přijímací řízení konaná dne 10. května 2011 ve složení: 

Mgr. Karel Rymeš – předseda odvolací komise 

Mgr. Jakub Holík – člen odvolací komise 

Mgr. Drahomír Havlíček – člen odvolací komise. 
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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: 

1. Dosažené body v přijímacím řízení 

2. Uchazeč pochází z věřící rodiny 

3. Mimořádná nadání a výsledky v soutěžích 

 

Proti rozhodnutí ředitele školy se odvolali zákonní zástupci 6 žáků. Rozhodnutí ředitele 

bylo ve všech případech zrušeno a uchazeči byli přijati ke studiu na základě dobrých 

výsledků v přijímací zkoušce z českého jazyka a dlouhodobých stabilních výsledků z 

matematiky. 

Komise nezjistila žádné pochybení ve vyhodnocení kritérií pro přijetí.  

 



KATOLICKÉ  GYMNÁZIUM  TŘEBÍČ 
 

Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 
 

15 

7. Údaje o vzdělávání žáků (2. pololetí) 
 

 

Průměrný prospěch žáků 1,87 

Průměrný prospěch žáků osmiletého oboru 1,76 

Průměrný prospěch žáků čtyřletého oboru 2,10 

Průměrný prospěch žáků primy 1,72 

Průměrný prospěch žáků oktávy 1,75 

Průměrný prospěch žáků 1. A 2,03 

Průměrný prospěch žáků 4. A 2,13 

Průměrný prospěch žáků maturitních ročníků 1,97 

Počet žáků, kteří opakovali ročník 4 

 

Počet žáků s vyznamenáním 76 

Počet žáků s vyznamenáním – osmiletý obor 60 

Počet žáků s vyznamenáním – čtyřletý obor 16 

Počet žáků s vyznamenáním – nižší gymnázium  37 

Počet žáků s vyznamenáním – vyšší gymnázium 39 

Počet žáků, kteří neprospěli 7 

 

Počet žáků se sníženým stupněm z chování 4 

Počet žáků, kterým byla udělena důtka ředitele školy (za celý rok) 1 

Počet žáků, kterým byla udělena pochvala ředitele školy (celý rok) 21 

Počet žáků vyloučených ze studia z důvodu chování (celý rok) 0 

 

 

 

 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 66 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka – nižší gymnázium 52 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka – vyšší gymnázium 74 

Počet neomluvených hodin celkem 266 
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8. Výsledky maturitních zkoušek 
 

 Čtyřleté gymnázium Osmileté gymnázium Celkem 

Celkový počet maturantů: 29 21 50 

Prospěli s vyznamenáním: 8 9 17 

Prospěli: 20 12 32 

Neprospěli: 1 – 1 

Celkový průměrný prospěch: 2,10 1,88 2,01 

 

 Maturitní předmět 

Maturující 

studenti 

celkem 

Průměrný 

prospěch 

čtyřleté 

gymnázium 

Průměrný 

prospěch 

osmileté 

gymnázium 

Průměrný 

prospěch 

celkem 

Z
ák

la
d

n
í 

ú
ro

v
eň

 

sp
o

le
čn

é 
čá

st
i Český jazyk 48 2,31 1,95 2,17 

Anglický jazyk 22 1,75 2,00 1,86 

Německý jazyk 19 2,85 2,00 2,47 

Matematika 6 1,50 2,00 1,67 

V
y

šš
í 

ú
ro

v
eň

 

sp
o

le
čn

é 
čá

st
i Český jazyk 2 – 2,50 2,50 

Anglický jazyk 3 1,00 2,00 1,33 

Německý jazyk – – – – 

Matematika – – – – 

P
ro

fi
lo

v
á 

čá
st

 

Anglický jazyk 4 2,50 2,50 2,50 

Německý jazyk 4 2,00 – 2,00 

Latina 3 1,67 – 1,67 

Matematika 2 – 2,00 2,00 

Základy společenských věd 33 2,00 1,55 1,85 

Dějepis 13 1,83 2,00 1,92 

Zeměpis 9 1,50 2,29 2,11 

Chemie 7 2,50 1,00 1,86 

Biologie 21 1,93 1,50 1,81 

Fyzika 4 – 1,50 1,50 
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9. Umístění našich žáků na vysokých školách 

 

4.A 

Počet 

absolventů 
Na VŠ se hlásilo Na VŠ přijato 

Jazykové školy a 

vyšší odborné školy 
Ostatní 

29 28 25 3 1  (práce v Anglii) 

  89 % 11 %  

Oktáva 

21 21 19 2 0 

  91 % 9 %  

 

Příklady fakult a oborů, na které byli přijati naši studenti: 

UK Praha    – l. Lékařská fakulta  – zubní lékařství 

   – všeobecné lékařství 

                    – Pedagogická fakulta     – učitelství pro MŠ 

                                   – čeština a historie 

                                   – speciální pedagogika 

                    – Filozofická  fakulta     – psychologie 

                                                           – historie 

                    – Právnická fakulta   – právo a právní věda 

                    – Evangelická teologická fakulta 

                    – Ekonomicko-správní fakulta  – finance a právo 

                    – Přírodovědecká fakulta   – geologie 

                                                               – analytická chemie 

ČVUT Praha  – Fakulta elektrotechnická  – softwarové technologie a management 

VUT Brno  – Fakulta informačních technologií 

 – Fakulta chemická  – chemie a technologie potravin 

UP Olomouc  – Přírodovědecká fakulta  – biochemie 

JČU České Budějovice  – Přírodovědecká fakulta  – biologie 

ZMVŠ Třebíč   – veřejnoprávní studia  

Mendlova univerzita Brno  – Agronomická fakulta 

Teologický konvikt Olomouc 

 

Miriam Dufková 
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10. Prevence sociálně patologických jevů 

 

Ve školním roce 2010/2011 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 s drogovou scénou na okrese Třebíč, o 

nejčastějších typech zneužívaných drog mezi mládeží a o práci streetworka, který v rámci 

přednášky vyprávěl osobní zkušenosti s uživateli drog v jejich prostředí. 

Některé třídy si prohlédly přímo prostory K-centra NOE, kde jim byl poskytnut ucelený a 

podrobný popis činnosti tohoto zařízení. 

První ročníky byly 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 teambuildingy, 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 učitelé září – březen Školení zadavatelů společné části maturitní 

zkoušky (e-learningový kurz s osvědčením) 

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

zkoušky společné části maturitní zkoušky 

(e-learningový kurz a prezenční studium s 

osvědčením) 

Miriam Dufková listopad EKOKOM- Odpady a obaly 

listopad Marek Orko Vácha – Evoluce a křesťanství 

květen Marek Orko Vácha – Dobro a zlo ze 

zkumavky 

září – květen Studium koordinátora environmentální 

výchovy 

Michaela Juránková 12. 10. 2010 7x o alergii a astmatu pro školu 

Marek Orko Vácha – Dobro a zlo ze 

zkumavly 

Marek Orko Vácha – Evoluce a křesťanství 

Lucie Malachová září Školení informačního systému pro školy 

SAS – školní matrika 

Konference Učitel v informační síti 

Evropa 2045 – simulační program pro školy 

Pavel Krška září – květen Kvalifikační studium pro ředitele škol a 

školských zařízení (60 hodin prezenčního 

studia, stáž na církevním gymnáziu v 

Prostějově, obhajoba závěrečné práce) 

Hana Polanecká listopad – 

leden 

Kurz školního maturitního komisaře (e-

learningový kurz a prezenční studium s 

osvědčením) 

Karel Rymeš září – květen Kvalifikační studium pro ředitele škol a 

školských zařízení (60 hodin prezenčního 

studia, stáž na církevním gymnáziu v 

Prostějově, obhajoba závěrečné práce) 

Lenka Zerzová 23. 11. 2010 Kombinatorika a základní poznatky z teorie 

grafů 
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12. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

1. 9.   Zahájení školního roku mší svatou 

1. 9.  –  26. 11. Výstava Daniel Reynek: KARTINKY 

7. 9.  –  17. 9. Adaptační kurzy pro první ročníky 

15. 9.   Beseda o přijímacích zkouškách na VŠ (pro maturanty) 

21. 9.  –  22. 9. Testování Vektor (1.A a kvinta) 

29. 9.  –  1. 10. Exkurze do Prahy (VIII) 

7. 10.   Přespolní běh (organizuje Katolické gymnázium) 

11. 10.  –  13. 10. Maturitní generálka 2010 

15. 10.   Planeta Země 3000 – projekce (pro IV, V, VI, 1.A a 2.A) 

20. 10.  –  22. 10. Exkurze do Prahy (4.A) 

20. 10.  –  21. 10. Účast na XV. Mezinárodním veletrhu vzdělávání DIDACTA 2010 

21. 10.   Den otevřených dveří I 

9. 11.   Beseda s gynekologem (kvarta) 

   Schůzka s rodiči 

   Volby zástupců rodičů a zletilých žáků do školské rady 

11. 11.   Příběhy bezpráví: projekce filmu Ztráta slušnosti a beseda s pamětníkem 

Bohumilem Louckým 

12. 11.   Přednáška Novináři, PR agentury a reklama v 21. století (Česká 

křesťanská akademie – Eva Fruhwirtová) 

22. 11.   Konference Rozhodování a odpovědnost (pořádá ZMVŠ) pro oktávu 

30. 11.   Návštěva diecézního muzea Brno (oktáva a 4.A) 

1. 12. a 8. 12. Kurz první pomoci (RZP Třebíč) pro septimu a 3.A 

2. 12.  –  3. 12. Soustředění Liturgické scholy 

17. 12.   Kurz ekologie pro septimu a 3.A 

22. 12.   Vánoční akademie 

11. 1.   Schůzky s rodiči 

14. 1.   Stužkovací ples 4.A 

16. 1.  –  21. 1. Lyžařský výcvikový kurz pro sekundu 

18. 1.   Den otevřených dveří II. 

25. 1.  –  4. 3. Výstava Arnošt Pacola: BAREVNÝ SVĚT LETADEL 

11. 2.  –  13. 2. Duchovní obnova pro pedagogy 
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14. 2.  –  18. 2. Projekt Comenius II: Návštěva partnerské školy ve Španělsku 

15. 2.   Beseda pro maturanty o studiu na Západomoravské VŠ v Třebíči 

18. 2.   Exkurze pro kvartu do Jaderné elektrárny Dukovany a stanice Dalešice 

6. 3.  –  11. 3. Lyžařský výcvikový kurz pro sextu a 2.A 

14. 3.  –  18. 3. Projekt Comenius II: Návštěva partnerských škol ze Španělska a Polska u nás 

15. 3.  –  16. 3. Kurz první pomoci pro kvartu 

25. 3.   Slavnostní mše svatá ke svátku školy – Zvěstování Páně 

31. 3.   Exkurze pro septimu a 3.A do transfuzní stanice a Anatomického muzea 

12. 4.   Schůzky s rodiči a volby do školské rady 

14. 4.   Přednáška Etika a život (prof. Jan Sokol, pořádají ČKA, MKS Třebíč a 

KG) 

19. 4.   Exkurze do vodního díla Dalešice (3.A) 

26. 4.   Školení první pomoci (sanitka) a návštěva K-centra (kvarta) 

26. 4. – 27. 4. Přijímací zkoušky  – 1. kolo 

27. 4.   Exkurze do zámku Jaroměřice (prima) 

28. 4.   Beseda o Fair Trade pro sextu a 2.A 

29. 4.   Mineralogická exkurze Tišnov pro zájemce z kvarty 

16. 5.  –  27. 5. Ústní maturitní zkoušky (společná i profilová část) 

17. 5.   Výtvarná exkurze do galerie Sýpka pro 1.A a 2.A 

30. 5.  –  7. 6. Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 

1. 6.   Přednáška k výstavě České nebe Michaela Floriana pro 1.A a 2.A 

9. 6.   Přednáška Chráněná území Vysočiny pro tercii a 1.A 

12. 6.  –  17. 6. Školní zájezd pro zájemce do Banátu (Rumunsko) 

13. 6.  –  24. 6. Týdenní intenzivní kurzy AJ a NJ pro septimu a 3.A 

14. 6.   Exkurze  do ČOV Třebíč (kvarta) 

20. 6.   Slavnostní mše svatá a předání maturitních vysvědčení otcem biskupem 

Vojtěchem Cikrle 

21. 6.   Schůzka s rodiči přijatých uchazečů do 1. ročníku 

21. 6.  – 23. 6. Geografická cvičení a exkurze pro 1. A a kvintu 

27. 6.   Jednodenní výlety 

30. 6.   Mše svatá k zakončení školního roku 
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Galerie Chodba Katolického gymnázia Třebíč 

Galerie Chodba Katolického gymnázia v Třebíči zahájila v září 2010 další výstavní 

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

řadu výstav českých i zahraničních umělců. Ani školní rok 2010/2011 nebyl výjimkou. 

Na počátku září byla zahájena výstava fotografií Daniela Reynka. Umělec, který je 

synem básníka a grafika Bohuslava Reynka a francouzské básnířky Suzanne Renaud, projevuje 

Galerii Chodba velkou přízeň, díky níž můžeme systematicky již několik let poznávat tvorbu 

celé rodiny Reynkovy. Pro značný zájem umělecké veřejnosti byla výstava prodloužena až do 

konce listopadu.  

Advent patří v naší galerii často charitativním projektům. V prosinci 2010 dostal 

prostor projekt, který jsme uspořádali ve spolupráci se stacionářem Barevný svět při příležitosti 

pátého výročí založení tohoto zařízení. Stacionář poskytuje sociální služby spoluobčanům 

s mentálním a kombinovaným postižením. Jeho hlavním cílem je integrace lidí s mentálním a 

kombinovaným postižením do společnosti. Záštitu nad touto akci převzal senátor Vítězslav 

Jonáš. Vernisáž výstavy byla spojená s benefičním koncertem v aule Katolického gymnázia, na 

němž vystoupila sopranistka Jana Jedličková společně s Komorním orchestrem ZUŠ Třebíč. 

Výstavu Barevný svět letadel třebíčského výtvarníka Arnošta Pacoly jsme mohli 

zhlédnout od konce ledna 2011. Slavnostního zahájení se ujal profesor Masarykovy univerzity 

v Brně Radek Horáček. Studentům, hostům z řad veřejnost i mediálním partnerům galerie se 

tak dostalo mimořádně fundované přednášky o současném výtvarném umění. Jedna 

z přítomných studentek zhodnotila tuto akci následovně: 

,,Vernisáž se mi velice líbila. Zaujal mě projev a přístup prezentujícího k divákům. 

Každý, kdo chtěl, měl možnost se nějakým způsobem projevit a zapojit se do diskuze. Myslím, že 

projev pana profesora Horáčka byl velmi zajímavý. Byli jsme informováni také o tvorbě dalších 

autorů. Sama jsem výtvarnice a maluji na papír i plátno. Mohla jsem se tedy vernisáží i 

výstavou inspirovat. Průběh vernisáže zpříjemnil hudební doprovod studentů naší školy. 

Zahrála jsem si zde na housle a měla jsem tak možnost předvést i svoji vlastní skladbu." 

V jarních měsících byla zařazena do programu výstava brilantního grafika a kreslíře 

Jiřího Peši. Autor kreslí krajinu, kterou důvěrně zná. Inspiruje ho především okolí Veselí nad 

Moravou a Vysočina. Typickým prvkem jeho obrazů jsou stromy, které ho lákají svou  

bizarností, tvarem a také jako určitý symbol života a zrození. Blízká jsou mu rovněž 

náboženská témata. Na výstavě, kterou jsme měli možnost vidět v Galerii Chodba Katolického 

gymnázia  v Třebíči, představil kolekci kreseb. 

Výstava České nebe Michaela Floriana byla uspořádána na konci školního roku při 

příležitosti stého výročí narození grafika Michaela Floriana. Ve Staré Říši, kde autor pobýval 

celý život, vytvořil přes tři tisíce grafických listů, převážně dřevorytů. Ilustroval i více než dvě 

stovky knih. Nejkrásnější jsou vzácné tisky, které vycházely ve Staré Říši v edici Dobré dílo. 

Na jeho exlibris a novoročenkách nacházíme venkovské scenérie, boží muka okolo cest, 

kostelíky uprostřed návsí, portréty osobností i veduty měst. Pro radost svou i svých bližních 

vytvořil nádherný cyklus podobizen světic a světců, který byl na výstavě představen. Odborný 

komentář k výstavě připravil sběratel a znalec Florianova díla Mgr. Pavel Kryštof Novák.                          

                                                                                  Markéta Nekudová 
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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 podoby.  

Cílem je nabídnout především dětem a mladým lidem zajímavý program nejrůznějších 

aktivit, rozšiřujících jejich všestranné vědomosti a dovednosti, a pomoci jim vyrůst 

v samostatné a zodpovědné jedince. 

Přehled pravidelných akcí 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 (celkem osm táborů) 

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

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

 duchovní a křesťanské programy (přednášky, víkendové a táborové pobyty  

s kněžími…) 

 školicí 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…) 

 

 

Město Třebíč v loňském roce ocenilo naši aktivitu v pořádání INTEGRAČNÍCH VÍKENDŮ, a 

z rukou starosty jsme získali poděkování a dekret v rámci projektu Zdravé město Třebíč, 

Sociální projekty. 

Integrační víkendy jsou pořádány ve spolupráci se stacionářem Úsměv Třebíč, jedná se  

o charitní zařízení pro lidi s mentálním postižením. 

 

 

KROUŽKY 

 Liturgická schola 

 Pěvecký sbor Notissima 

 Chemický kroužek 

 Sportovní hry 
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Integrační víkendy Halahoje a Úsměvu… 

Integrační víkendy organizuje Studentský klub Katolického gymnázia 

HALAHOJ Třebíč už od roku 2009, kdy dvakrát ročně pořádá společný pobyt pro 

studenty středních a vysokých škol a pro klienty třebíčského stacionáře Úsměv. 

 

Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním postižením, kombinovanými vadami a 

poruchami autistického spektra v lehkém až hlubokém stupni postižení, kteří jsou starší 15 let, 

z Třebíče či blízkého i vzdálenějšího okolí (Jemnicko, Náměšťsko, okolí Jaroměřic, Okříšek a 

další) a navštěvují denní stacionář Úsměv Třebíč.  

Ten poskytuje podporu a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením. 

„Naše zařízení se snaží prostřednictvím sociálního učení, pracovních a vzdělávacích aktivit 

usilovat o posilování a rozvoj samostatnosti, návaznosti a udržování sociálních vztahů a 

začlenění do běžné společnosti“, říká vychovatelka a terapeutka paní Lenka Kracíková, která je 

garantem programu za strany stacionáře. 

Klienti stacionáře žijí sice v rodinách, ale jejich možnost navazovat nové kontakty, 

zejména se svými vrstevníky, je velice omezená a složitá. 

Proto druhou cílovou skupinu, která se účastní integračních pobytů, tvoří studenti 

Katolického gymnázia Třebíč či dalších středních a vysokých škol ve věku od 15 do 26 let, 

kteří nemají žádnou či minimální dosavadní zkušenost s lidmi s mentálním postižením, kteří 

jsou však po celou dobu pod dohledem kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou jim nápomocni. 

„Při tvorbě programu je vždy kladen hlavní důraz, aby docházelo k co největšímu 

vzájemnému propojení, spolupráci, zapojení do programu, integraci obou skupin, a to ve formě 

výtvarných, rukodělných a kulturních programů, her, soutěží, sportování, ale i při přípravě 

jídla, společného putování a dopravy, nákupu jízdenek, vstupenek, v obchodech, či objednání 

jídla v restauraci“, říká jedna z vedoucích Hanka Milostná, bývalá studentka Katolického 

gymnázia. 

Každého víkendu se vždy účastní až třicet osob (klienti, studenti, doprovod) a vždy je 

ke každému člověku s mentálním postižením přidělen po celou dobu pobytu k dispozici jeden 

mladý člověk, který zde vykonává roli osobního asistenta. Právě díky tomuto individuálnímu 

přístupu si klienti mohou vyzkoušet činnosti, které jim nemůže nabídnout běžný provoz ve 

stacionáři či pobyt v rodině.  

Velkým přínosem pro klienty je už samotný pobyt mimo rodinu trvající přes víkend, 

protože někteří nebyli dosud odloučeni od rodičů a jejich péče. 

 

IN.VÍ.4 a scénický tanec: 

O víkendu 29. 4. – 1. 5. 2011 proběhl v pořadí už čtvrtý integrační pobyt, tentokrát na 

základně Hříběcí u Horní Cerkve, který se nesl ve znamení scénického tance. Pozvání na tento 

víkend přijala Mgr. Jitka Mozorová, lektorka scénického tance, která pochází z Třebíče, ale 

nyní působí v Brně, kde se mj. zabývá právě scénickým tancem pro lidi s mentálním 

postižením. Kromě tance se během víkendu uskutečnila také výroba svícnů z hlíny, batikování 
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šátků, fotbalový zápas, opékání špekáčků a společná příprava několika jídel, procházka 

k zatopenému lomu, který je základnou pro cvičení místních potápěčů, návštěva restaurace a 

také účast na vesnické oslavě „pálení čarodějnic“.  

 

OCENĚNÍ: 

Město Třebíč udělilo v roce 2010 projektu Integrační víkendy poděkování za realizaci 

tohoto projektu v grantovém programu Sociální služby.  

 

Všichni přišli v zeleném 

Ve spolupráci Katolického gymnázia Třebíč, Studentského klubu KG Halahoj a 

za finanční podpory Providentu díky nadaci „Co nás baví“ se uskutečnila v sobotu 

21. května 2011 akce Green day 2011, která nesla podtitul aneb „všichni přijďte 

v zeleném“. Studenti z Třebíče i okolí tak mohli strávit den plný zábavy a nenásilného 

poučení. 

V dopoledním programu se snažilo celkem dvanáct soutěžních týmů, rozdělených do 

tří kategorií podle věku, v celém školním areálu získat co nejvíce bodů na desíti různých 

stanovištích.  

Soutěžící si tak mohli ověřit své znalosti a dovednosti získané během školního roku při 

třídění odpadu, na desateru domácí ekologie, při určování minerálů, hornin a rostlin, které se 

vyskytují v areálu školy, v bylinné zahrádce či přímo na louce. 

Týmový přeskok přes lano, hra na klávesnice či výlov ekorybníka zase prověřily 

sportovní nadání týmů a především jejich týmovou spolupráci. 

Mnozí zažili malý šok při příchodu na stanoviště první pomoci, kde museli ošetřit 

dovedně namaskovaného člověka, který měl zlomenou nohu, krvácel, a musela mu být (to už na 

figuríně) udělána masáž srdce s umělým dýcháním. Ty skupiny, které se ctí obstály na tomto 

stanovišti, pak odcházely spokojené, že jsou připravené obstát při podobné situaci i v reálném 

životě. 

Během dopoledne se také jednotlivé týmy utkaly ve stolní hře Ekopolis ve školní aule. 

Ekopolis je desková hra s environmentální tematikou, určená pro žáky 5. až 9. tříd a 

samozřejmě také studenty víceletých gymnázií. Tři až pět hráčů se při ní snažilo pomocí 

hracích karet postavit na zelené louce město, v němž se nejdokonaleji snoubí hlediska 

ekologická, ekonomická a sociální. 

Po polední přestávce, ve které mnozí studenti mohli ochutnat kozí mléko, sýr či 

obložené chlebíčky se zdravou výživou, následovalo slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých 

kategoriích a předání diplomů a cen, které díky vítězství v grantovém programu „Co nás baví“ 

byly opravdu lákavé. Svou cenu si odnesl ten nejzelenější tým, Ekošmoulové z primy, který se 

kromě zeleného oblečení i barevně nalíčil na tvářích… 

Odpoledne pak patřilo studentským rockovým kapelám, ve kterých hráli bývalí či 

současní studenti Katolického gymnázia Třebíč. Během tří hodin tak v prostoru školního átria 

na pódiu vystoupily skupiny Malashnikow, Kryptex, Let’s Roll a speciální host Free and Jiří 

Polanecký. 
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My se vody nebojíme… 

Od roku 1990 vzniká v naší republice myšlenka pořádání vstupních kurzů, tzv. 

kurzů GO, nebo adaptačních kurzů pro nastupující studenty prvních ročníků, která se 

velice rozšířila a dnes je tento kurz běžně pořádán takřka na všech školách v ČR, a to jak  

na základních, středních, tak na vysokých.  

Nejinak je tomu i na Katolickém gymnáziu Třebíč, které pořádá pro své nové studenty 

tento typ kurzů od roku 2007, a programově jej zajišťují instruktoři Studentského klubu 

Katolického gymnázia Halahoj, v letošním roce i za finanční podpory Města Třebíče. 

V roce 2008 vznikla myšlenka v pořádání dalších akcí i během roku pro jednotlivé 

třídní kolektivy. Jedná se o akce typu třídní teambuilding, které se konají dvakrát ročně 

(podzim a jaro) pro třídy od primy po první ročníky.  

Díky tomu pozitivní náboj z adaptačního kurzu po jejich ukončení nekončí, ale je stále 

povzbuzován i v dalších letech studia, kdy mají možnost se třídní kolektivy i nadále více 

poznávat po lidské stránce i mimo školní lavice. Na těchto víkendových akcích je dán prostor 

pro další neformální setkávání, ve kterém může docházet k prohlubování třídních vztahů, 

sebepoznání a poznání druhých. Mohou se zde také řešit některé problémy, se kterými se třída 

potýká. 

V současné době se už první studenti z vyšších ročníků školy, kteří na vlastní kůži 

zažili adaptační kurzy a první třídní teambuildingy, sami zapojují do přípravy a realizace 

jednotlivých programů na těchto akcích a svými nápady je posouvají opět dál.  

 

Rampouch 2011 aneb promoklá kvarta 

Poslední třídní teambuilding se uskutečnil o víkendu 28. – 29. 5. 2011 pro třídu kvartu. 

Hlavním bodem akce, která dostala název dle panujícího počasí „Rampouch“,  byl 

dvacetikilometrový  sjezd řeky Jihlavy z Bransouz do Třebíče, což pro většinu byla vůbec první 

zkušenost s tímto na našich řekách rozšířeným sportem.  I když počasí v posledních týdnech 

bylo slunečné a teplé a řeky v kraji Vysočina byly na hranici sucha, na sobotní den se slunce 

schovalo a místo sebe na odvážné „řekoplavce“ poslalo déšť, který se na studenty kvarty snášel 

téměř celý den. Na náladě to neubralo, možná o to více se všichni semkli k vzájemné pomoci 

při překonávání splavů, peřejí, či poskytování teplého a suchého oblečení svým spolužákům, 

kteří poznali na vlastní kůži, že voda je mokrá. Některým se to podařilo i několikrát za den. 

Kolem šesté hodiny všichni zdárně dopádlovali do Třebíče, uklidili lodě, pořádně se usušili a 

zahřáli teplým čajem ve studentské čajovně školy a třídní akce pak pokračovala až do nočních 

hodin dalšími hrami. Závěr celého dne patřil pak vzpomínání a promítání fotografií 

z předešlých třídních teambuildingů, z dob, kdy byli ještě malí primánci. 

 

Vít Oplatek 
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14. Úspěchy našich žáků v soutěžích a dobrovolných činnostech 
 

Hana Loucká VII Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti – biologie 1. místo 

Kamila Sedláčková 3.A Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti – biologie 2. místo 

Lucie Bublanová VII Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti – 

společenské vědy 

2. místo 

Eliška Kudrnová 3.A Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti – dějepis 2. místo 

Zuzana Havlová 

Iva Kašparková 

4.A 

1.A 

Krajský přebor ve stolním tenise 1. místo 

Lucie Macháčková V Okresní kolo Wolkrova Prostějova 1. místo 

  Krajské kolo Wolkrova Prostějova 3. – 4. místo 

Eliška Kudrnová 3.A Olympiáda z latiny – celostátní kolo 10. místo 

Anna Kudláčková IV Celostátní výtvarná soutěž Můj nejmilejší autobus 

(kategorie: netradiční tvary a pojetí) 

1. místo 

Lucie Horáková IV Celostátní výtvarná soutěž Můj nejmilejší autobus 

(kategorie: netradiční tvary a pojetí) 

2. místo 

Alexandra Kunčarová IV Celostátní internetová fotosoutěž na téma Svět kolem nás 2. místo 

Eliška Kudrnová 3.A Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo 2. – 3. místo 

 

Družstvo chlapců (Vojtěch Janata, Pavel Tůma, Ondřej Michálek, Ondřej Šulc, Petr 

Jašek, Karel Vejmelka, Miroslav Bielík, Šimon Benda, Zdeněk Böhm, Jan Nejedlý, Zdeněk 

Chalupský) vybojovalo v celorepublikové soutěži církevních středních škol ve florbale 

první místo. 

Za práci na projektech Oblastní charity Třebíč byly ředitelem školy pochváleny žákyně: 

Petra Bobková (VIII), Lucie Brunová (4.A), Marie Kudláčková (4.A), Kateřina Lakomá (3.A), 

Monika Petráková (4.A) a Martina Vlašínová (4.A). 

Žáci Jan Dostál a Šimon Benda (V) dostali pochvalu ředitele školy za práci ve Studentském 

parlamentu. 

Za práci v Liturgické schole byla na konci školní roku vyslovena pochvala ředitele školy 

žákyním: Petře Bobkové (VIII), Lucii Brunové (4.A), Marii Kudláčkové (4.A) a Heleně 

Manové (VIII). 
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15. Zprávy z předmětových komisí 
 

Předmětová komise českého jazyka a literatury, dějepisu, základů 

společenských věd, latiny, hudební a výtvarné výchovy 

 

Semináře 

Pro tradičně 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.  Jeden seminář měla latina. 

 

Přijímací zkoušky 

V letošním roce jsme opět připravovali přijímací zkoušky z Čj vlastnoručně, podíleli se na nich 

všichni členové komise.  

Maturity 

Poprvé se konaly státní maturity a proběhly bez problémů. Všichni studenti složili jak 

didaktický test, tak písemnou práci a velmi dobře si vedli i u ústní zkoušky. Jako nutné vidíme 

vést studenty k tomu, aby si volili vyšší úroveň, ovšem pokud to nebudou zohledňovat VŠ, tak 

bude motivace studentů slabá. 

Seminární práce 

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

Středoškolskou odbornou činnost. Naši studenti se v konkurenci ostatních škol rozhodně 

neztratili. Eliška Kudrnová obsadila v oboru historie druhé místo v krajském kole, Klára 

Neterdová  třetí místo v okresním kole ZSV. 

Soutěže 

Jako každý rok jsme se zúčastnili všech tradičních soutěží: olympiád v českém jazyku i latině, 

Wolkerova Prostějova aj. Z úspěchů stojí za připomenutí čtvrté místo Elišky Kudrnové v 

krajském kole OČJ a 10. místo v celostátním kole olympiády z latiny.  

Exkurze 

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

Komise také organizovala zájezd na divadelní představení Revizor do Mahenova divadla v 

Brně.  

 

Drahomír Havlíček 

 

 



KATOLICKÉ  GYMNÁZIUM  TŘEBÍČ 
 

Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 
 

29 

Předmětová komise cizích jazyků 

 

Byli jsme zapojeni do projektu Comenius na téma Brillen putzen blízké církevnímu školství. 

Projektu se účastní pouze církevní školy, naši školu zastupuje 12 žáků. Vedoucí projektu byly 

Mgr. Dana Hrušková a Mgr. Daniela Mácová. Proběhl první rok projektu, během něhož se 

konaly vzájemné návštěvy zúčastněných škol z Německa (Kloppenburg) a Španělska. Od 

listopadu se připojilo Polsko. 

Všichni členové komise úspěšně absolvovali kurzy hodnotitelů písemné i ústní maturitní 

zkoušky. 

Komise pracovala na přípravě maturitních zkoušek. Učitelé žáky připravili na didaktické testy a 

písemnou práci a sestavili materiály pro ústní zkoušku. 

Uspořádali jsme týdenní intenzivní kurzy angličtiny a němčiny s našimi kmenovými lektory – 

rodilými mluvčími pro 3.A a septimu. 

V prosinci Mgr. Daniela Mácová zorganizovala školní zájezd do vánoční Vídně, o který byl 

tradičně velký zájem. 

 

Karel Rymeš 

 
       

 

Předmětová komise matematiky, fyziky, IVT a zeměpisu 

 

Ve školním roce 2010-2011 se předmětová komise sešla oficiálně čtyřikrát, velké množství 

konzultací však proběhlo individuálně na základě potřeb. 

Z rozpočtu peněz na komisi se pořídily následující pomůcky: závaží do fyziky, glóbus, 

fyzickogeografická mapa světa a mapa hvězdné oblohy. 

Zúčastnili jsme se Pythagoriády (tercie: 2 úspěšní řešitelé okresního kola). 

Maturitní zkoušky proběhly úspěšně, všichni studenti z matematiky i zeměpisu zkoušku složili.  

Z matematiky v základní úrovni dosahovali studenti úspěšnost 94 – 96 % a zkouška pro ně byla 

velice jednoduchá. 

 

Michaela Juránková 
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16. Inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí 
 

Ve škole nebyla v tomto školním roce inspekce provedena. 

 

 

17. Další kontrolní činnost 
 

Ve dnech 16. května až 19. května 2011 byla Úřadem práce České republiky provedena 

kontrola dodržování pracovněprávních předpisů. 

Závěr protokolu o výsledku kontroly: 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 

povinného podílu, ve smyslu ustanovení §§ 81 – 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v 

platném znění, v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. 

 

 

Dne 24. 1. 2011 provedla Okresní správa sociálního zabezpeční Třebíč kontrolu pojistného 

a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. 

Závěr protokolu o kontrole:  

Při kontrole poskytoval zaměstnavatel náležitou součinnost. Kontrolované doklady byly 

parafovány pracovníky provádějícími kontrolu. 

Současně s protokolem o provedené kontrole se zaměstnavateli předává průběh výpočtu účtu ... 

k datu 21. 1. 2011. K úhradě celkem: 0,- Kč. 

 

Proběhla také mimořádná kontrola Krajského inspektorátu práce Jihlava, která neshledala 

žádné nedostatky, a závěr zprávy byl pozitivní. 
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18. Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2010 

 

 

Údaje jsou v tisících Kč. 

 

PŘÍJMY :  

 

1) celkové příjmy 16635 

2) příjmy z hospodářské činnosti 376 

3) dotace 14377 

4) ostatní příjmy 1592 

5) dary a příspěvky od rodičů a přátel školy 290 

 

VÝDAJE : 

 

1) investiční výdaje celkem 0  

2) neinvestiční výdaje celkem 16856 

z toho: náklady na platy pracovníků školy 7900 

  – ostatní osobní náklady 626 

  – zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 2909 

  – provozní náklady 4238 

  – odpisy  974 

  – náklady na hospodářskou činnost 209 

 

Hospodářský výsledek – 221 
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19. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Projekt Comenius 2010-2012 

 

V červnu byla naší škole schválena žádost o finanční prostředky pro práci na dalším 

projektu Partnerství škol Comenius. Tento projekt je realizován od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2012 a 

účastní se jej tři partnerské školy: Liebfrauenschule Cloppenburg v Německu, Colegio Sagrado 

Corazón de Jesus ve městě Trujillo ve Španělsku a Klasyczne Liceum ve městě Skierniewice 

v Polsku. 

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 navštívili 

partnerskou školu v Německu a ve Španělsku. Žáci se zde seznámili se všedním životem a 

běžnými školními dny. Tyto školy rovněž zavítaly na týden do Třebíče do naší školy.  

V druhém roce mají žáci představit jimi navštívené školy, porovnat vlastní názor na 

vnímání všedních dní, představit zprávy z cest, zážitky a zkušenosti žáků v zemi partnerské 

školy. Toto vše nejprve zpracují v elektronické podobě. V listopadu 2011 proběhne společné 

setkání ve Španělsku, kde budou tyto navštívené školy vzájemně prezentovány. 

Další a poslední součástí projektu bude společná výstava, na níž bude představen 

projektový výsledek zúčastněných škol. Toto závěrečné setkání se bude konat v březnu 2012 

v německém Cloppenburgu. 

Vybraní zájemci z řad studentů, ovládající jak angličtinu, tak němčinu, vypracovali ke 

každé škole, kterou navštívili prezentaci, která partnerským školám představovala jejich země 

tak, jak je vnímají naši studenti nebo naši občané svýma očima. 

Věříme, že tento projekt již přinesl a nadále ještě 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, kulturní a zeměpisné znalosti a 

přispěje i k rozšíření jejich interkulturního vzdělání. 

 

Dana Hrušková, koordinátorka projektu do 30. 6. 2011  

Daniela Mácová, koordinátorka projektu od 1. 7. 2011 

 

 



KATOLICKÉ  GYMNÁZIUM  TŘEBÍČ 
 

Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 
 

33 

20. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

Škola nebyla zapojena do žádné akce dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

21. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích 

zdrojů 
 

Poskytovatel Název Výše grantu v Kč 

EU Projekt Comenius Brillen putzen (zahraniční mobility: 

Německo, Španělsko, Polsko) 2010–2012 

425 000,– 

Město Třebíč Třebíčská Nokturna 2011 35 000,- 

 

22. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání 

 
Na Katolickém gymnáziu Třebíč není odborová organizace. 

 

23. Dárci Katolického gymnázia (za školní rok) 
 

Sportcasino a.s. Praha finanční dar 100 000,- 

Coruscante o. s. Třebíč finanční dar 9 881,- 

František Novotný obohacení sbírky 

minerálů 

10 000,- 

Ostatní dárci (do 2 000 Kč) finanční dary 25763,- 

   

Příspěvky od rodičů finanční příspěvky 140 100,- 

 Celkem 285 744,- 

 

Finanční dary byly použity hlavně na nový software a výukové programy, učebnice, drobné školní 

potřeby, vybavení učeben (zejména nábytek), nové knihy, mapy, atlasy a slovníky, čisticí a 

hygienické prostředky a další spotřební materiál, rozšíření školních sbírek a sportovní pomůcky. 

Všem našim dárcům a dobrodincům vyslovujeme co nejsrdečnější poděkování. Děkujeme nejen za 

finanční pomoc, ale i za morální podporu a modlitbu. 


