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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) 

REDIZO:  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 2011-2012 činil skutečný celkový počet žáků 297 (z toho osmileté 

studium 205 a čtyřleté studium 92 žáků). Naplněnost kapacity celé školy činila 83 %. 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, testování žáků 

9. tříd základního vzdělávání – u nás kvarta). V letním období za příznivého počasí je možno 

pro výuku využívat otevřený prostor atria, kde byl ve školním roce 2011/2012 instalován 

venkovní nábytek (stoly, lavice, slunečníky). 
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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 a v atriu (bývalé rajské 

zahradě kláštera). 

Výuka povinných cizích jazyků, angličtiny a němčiny, je zajišťována i rodilými 

mluvčími. Žáci ve vyšších ročnících mají jednu hodinu konverzace s lektorem – rodilým 

mluvčím v rámci povinné výuky angličtiny i němčiny. 

Katolické gymnázium tradičně nabízí celou řadu kroužků a nepovinných předmětů: 

španělštinu, italštinu (s rodilou mluvčí), ruštinu, řečtinu koiné, biblickou hebrejštinu, sportovní 

hry, chemický/biologický kroužek. 

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

pedagogických pracovníků byl 32 (25,5 přepočtených na plně zaměstnané, z toho 30 % mužů).  

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 (s rodilými mluvčími) i bohatá nabídka společných 

mimoškolních a prázdninových akcí. Kromě angličtiny a němčiny je povinná výuka latiny (dva 

roky na vyšším stupni gymnázia). 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 u 

maturitních ročníků), a to včetně informační a výpočetní techniky. Název našeho školního 

vzdělávacího programu 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). Pětkrát za rok se celá škola účastní společných mší svatých (zahájení a ukončení 

školního roku, předvánoční mše svatá, slavnostní mše ke svátku školy – Zvěstování Páně a 

slavnostní mše svatá s předáváním maturitních vysvědčení biskupem brněnským). 

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 2011-2012 ve složení: 

 

Předseda : Mgr. J. Holík  

Místopředseda :  Mgr. D. Havlíček 

Členové: Mgr. J. Dobeš, Mgr. M. Juránková, S. Kovář, Z. Palátová 

 

Rada se v tomto školním roce sešla dvakrát (v říjnu a květnu), projednala plnění 

rozpočtu za rok 2011, rozpočet na rok 2012, schválila výroční zprávu školy za školní rok 2010-

2011 a navrhla zlepšení komunikace s rodiči za použití e-mailové databáze a centrálního 

zasílání informací vedením školy. 

 

 

Jakub Holík 
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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 4.A čtyři roky 1 33 

Gymnázium – živé jazyky 
(dobíhající obor) 

79-41-K/808 oktáva osm roků 1 24 

Gymnázium 
(podle školního 

vzdělávacího programu: 

Hledejme cestu k sobě i 

k druhým) 

79-41-K/41 1.A, 2.A, 3.A čtyři roky 3 59 

Gymnázium 

(podle školního 

vzdělávacího programu: 

Hledejme cestu k sobě i 

k druhým) 

79-41-K/81 prima až septima osm roků 7 181 

    12 297 
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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 
VIII. 

Čtyřletý studijní obor 

79-41-K/408 

4. 

Český jazyk a literatura 3 

Cizí jazyk I (AJ nebo NJ) 4 

Cizí jazyk II (NJ nebo AJ) 3 

Latina 2 

Náboženská výchova 1 

Občanská výchova - 

Základy společenských věd 2 

Dějepis 2 

Zeměpis - 

Matematika 3 

Fyzika 2 

Chemie - 

Biologie/geologie 1 

Informatika a výp. technika - 

Estetická výchova (VV nebo HV) - 

Tělesná výchova 2 

Odborný seminář 1 (volitelný) 2 

Odborný seminář 2 (volitelný) 2 

Odborný seminář 3 (volitelný) 2 

Celkem 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 / Etika 
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. 



KATOLICKÉ  GYMNÁZIUM  TŘEBÍČ 
 

Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 
 

10 

5. Pracovníci školy: 
 

PEDAGOGOVÉ: 

 Kvalifikace Funkce 

Mgr. Michaela Avkovská ČJL, VV  

Mgr. Bohdana Březková ČJL, HV  

Mgr. Daniela Budějovská NJ, NV  

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

správce informačního systému školy (SAS) 

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

chemie a biologie, koordinátorka ekologické 

výchovy 

Mgr. Lukáš Dvořák AJ, TV  

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

předmětů, knihovník 

Ing. Ivan Hnízdil IVT  

P. Mgr. Jakub Holík NV spirituál školy 

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 

Mgr. Hana Polanecká M, Z  

Mgr. Martina Robotková L, D, AJ  
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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 

 

Susan Šustek, ThM AJ lektorka angličtiny (rodilá mluvčí) 

Paula Torresan, MA AJ  

Ing. Milada Vedralová B, VV  

Mgr. Antonín Zelený D, ZSV koordinátor ŠVP, projektový manažer 

Mgr. Lenka Zerzová M, F  

Mgr. Marta Zimová NJ, ZSV  

 

 

OSTATNÍ PRACOVNÍCI: 

 

Eva Fruhwirtová kontakt s veřejností, média 

Josef Hekrle správce budov 

Anna Hošková administrativní pracovnice 

Antonín Hrůza odborný ekonom 

Lukáš Jeřábek správce sítě 

Eva Onderková uklizečka 

Věra Preisnerová uklizečka 

Marie Trojanová uklizečka 
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6. Přijímací řízení 
 

Ve školním roce 2012/2013 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 33 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 2011, 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 

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 24. 4. 2012 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 

 

3. kolo 

přihlášení/přijatí 

 

Celkem 

přihlášení/přijatí 

 

Nastoupili ke studiu 

počet odevzdaných 

zápisových lístků 

k 1. 9. 2012 

Čtyřleté 

gymnázium 

54/40 1/1 1/1 56/42 22 

Osmileté 

gymnázium 

47/38 – – 47/38 34 
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ODVOLÁNÍ 

 

O odvolání rozhodla komise pro přijímací řízení konaná dne 15. května 2012 ve složení: 

 

Mgr. Karel Rymeš – předseda odvolací komise 

Mgr. Jakub Holík – 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: 

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 jednoho žáka. Rozhodnutí 

ředitele bylo potvrzeno, protože uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení. 

 

Komise nezjistila žádné pochybení ve vyhodnocení kritérií pro přijetí.  
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7. Údaje o vzdělávání žáků za 2. pololetí 
 

 

Průměrný prospěch žáků 1,79 

Průměrný prospěch žáků osmiletého oboru 1,74 

Průměrný prospěch žáků čtyřletého oboru 1,91 

Průměrný prospěch žáků nižšího gymnázia 1,72 

Průměrný prospěch žáků vyššího gymnázia 1,84 

Průměrný prospěch žáků primy 1,66 

Průměrný prospěch žáků oktávy 1,79 

Průměrný prospěch žáků 1. A 1,62 

Průměrný prospěch žáků 4. A 2,03 

Průměrný prospěch žáků maturitních ročníků 1,93 

Počet žáků, kteří opakovali ročník 2 

 

Počet žáků s vyznamenáním 85 

Počet žáků s vyznamenáním – osmiletý obor 68 

Počet žáků s vyznamenáním – čtyřletý obor 17 

Počet žáků s vyznamenáním – nižší gymnázium  37 

Počet žáků s vyznamenáním – vyšší gymnázium 48 

Počet žáků, kteří neprospěli 1 

 

Počet žáků se sníženým stupněm z chování 3 

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

Počet žáků, kterým byla udělena pochvala ředitele školy (celý rok) 28 

Počet žáků vyloučených ze studia z důvodu chování (celý rok) 1 

 

 

 

 

 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 60 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka – nižší gymnázium 48 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka – vyšší gymnázium 66 

Počet neomluvených hodin celkem 25 
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PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH ŠKOLY V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH 

 

Předmět Průměr Neklasifikovaní Neprospěli 

Český jazyk a literatura 2,14 0 0 

Anglický jazyk 2,09 0 4 

Německý jazyk 2,29 0 5 

Latina 2,29 0 3 

Občanská výchova 1,65 0 0 

Základy společenských věd 1,54 1 0 

Dějepis 1,83 0 1 

Zeměpis 2,13 0 1 

Matematika 2,45 2 1 

Fyzika 2,46 0 2 

Chemie 2,08 8 0 

Biologie 1,97 1 0 

IVT 1,23 1 1 

Náboženská výchova 1,34 0 0 

Strategie osobnostního rozvoje 1,04 0 0 

Etika 1,21 1 0 

Výtvarná výchova 1,03 0 0 

Hudební výchova 1,08 0 0 

Tělesná výchova 1,02 0 0 
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8. Výsledky maturitních zkoušek 
 

 Čtyřleté gymnázium Osmileté gymnázium Celkem 

Celkový počet maturantů: 32 24 56 

Prospěli s vyznamenáním: 12 12 24 

Prospěli: 19 12 31 

Neprospěli: 1 0 1 

 

 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 51 1,97 1,86 1,92 

Anglický jazyk 38 1,84 1,46 1,71 

Německý jazyk 13 2,17 2,29 2,23 

Matematika – – – – 

V
y

šš
í 

ú
ro

v
eň

 

sp
o

le
čn

é 
čá

st
i Český jazyk 5 1,00 1,00 1,00 

Anglický jazyk 4 1,00 1,00 1,00 

Německý jazyk 1 – 2,00 2,00 

Matematika – – – – 

P
ro

fi
lo

v
á 

čá
st

 

Anglický jazyk 3 4,00 3,00 3,33 

Německý jazyk 1 – 2,00 2,00 

Latina 5 2,00 1,00 1,40 

Matematika 6 – 1,50 1,50 

Náboženská výchova 2 3,00 – 3,00 

Základy společenských věd 40 1,68 1,73 1,70 

Dějepis 16 1,70 2,25 1,80 

Zeměpis 7 2,00 3,00 2,43 

Chemie 9 1,40 1,50 1,44 

Biologie 20 1,42 2,00 1,65 

Fyzika 3 – 1,00 1,00 
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POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI ŠKOLAMI V ČR 

 

Volba vyšší úrovně obtížnosti u povinných předmětů (v %) 

 

 Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk 

Průměr ČR 3,1 6,4 2,0 

Průměr – gymnázia 11,5 18,0 11,3 

Naše škola 8,8 9,3 7,1 

 

Hrubá míra úspěšnosti u maturitní zkoušky (podíl úspěšných maturantů v % z počtu 

přihlášených v prosinci 2011, tzn. včetně studentů, kteří "nebyli připuštěni k maturitě" nebo 

kteří přerušili či ukončili studium) 

 

 MZ 

celkem 

Český jazyk 

a literatura 

základní 

Český jazyk 

a literatura  
vyšší 

Cizí jazyk 
základní  

Cizí jazyk 
vyšší 

Průměr ČR 70,2 80,5 97,2 82,2 96 

Průměr – gymnázia 90,7 93,9 97,5 95,3 96,8 

Naše škola 93,0 92,3 100 96,2 100 

4.A 93,9 93,5 100 93,7 100 

VIII 91,7 90,5 100 100 100 

 

 

Průměrné dosažené procento skóre u žáků, kteří zkoušku dokončili  

 

 Český jazyk a literatura 
základní úroveň 

Český jazyk a literatura 
vyšší úroveň 

Průměr ČR 70,3 82,8 

Průměr – gymnázia 78,3 82,9 

Naše škola 79,9 90,7 

4.A 80,4 90,3 

VIII 79,2 91,0 

 

 Angličtina 

základní 
Angličtina 

vyšší 
Němčina 

základní 
Němčina 

vyšší 

Průměr ČR 76,3 88,2 65,5 85,1 

Průměr – gymnázia 85,2 88,5 81,3 85,6 

Naše škola 85,1 94,0 78,0 82,9 

4.A 83,6 95,3 79,7 – 

VIII 87,9 93,6 76,5 82,9 
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9. Umístění našich žáků na vysokých školách 

 

4.A 

Počet 

absolventů 
Na VŠ se hlásilo Na VŠ přijato VOŠ 

Jazykové školy  +  

ostatní 

31 30 29 1 1 

 97 % 94 % 3 % 3 % 

Oktáva 

24 24 19 2 2 + 1 

 100 % 79 % 8 % 12 % 

 

 

 

PŘÍKLADY VYSOKÝCH ŠKOL, FAKULT A OBORŮ, NA KTERÉ BYLI PŘIJATI 

NAŠI STUDENTI 

 

VŠE Praha  - mezinárodní obchod 

 

MU Brno  - lékařská fakulta 

                 - archeologie 

                 - historie 

                 - mediální studia a žurnalistika 

                 - právnická fakulta 

                 - čeština, němčina 

                 - učitelství pro MŠ 

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

 

UP Olomouc  - právo ve veřejné správě 

                       - anglická filologie 

                       - česká filologie 

                       - mezinárodní rozvojová studia 

 

Jihočeská univerzita   - fyzioterapie 

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  - management a ekonomika 

 

Mendelova univerzita Brno - zahradní a krajinářská architektura 

                                              - cestovní ruch 

 

Kaplan International College Sydney 
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10. Prevence sociálně patologických jevů 

 

Ve školním roce 2011/2012 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 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 a druhé ročníky čtyřletého i osmiletého gymnázia 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 (pro 1.A a primu) a třídní 

teambuildingy (2x ročně pro všechny třídy nižšího gymnázia, + 1x ročně pro 1.A a kvintu), 

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 

 Vodní záchranná služba – Martin Hrkátko 

 Kadet – občanské sdružení – Bc. Jan Burda  

 Stacionář pro mentálně postižené, charita Třebíč – Mgr. Tomáš Barák, Bc. Lenka 

Kracíková 

 

 

        Vít Oplatek 
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11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Michaela Avkovská 20. 3. Konzultační semináře k ústní zkoušce z českého 

jazyka 

Michaela Avkovská 13. – 15. 4. Modulový seminář EVVO 

Michaela Juránková  leden – únor Jak na tvorbu vlastních výukových materiálů za 

pomoci ICT (24 hodin) 

Michaela Juránková duben – červen Práce v e-learningovém programu Moodle 

Ivana Menšíková 17. 1. – 22. 2. Jak na tvorbu vlastních výukových materiálů za 

pomoci ICT (školení probíhalo přímo na škole v 

rozsahu 24 hodin) 

Markéta Nekudová 22. 1. Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura 

(e-learning) 

Markéta Nekudová 6. 2. Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura 

(prezenční) 

Markéta Nekudová 20. 2. Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura 

(prezenční) 

Markéta Nekudová 29. 2. Zadavatel (e-learning) 

Markéta Nekudová 13. – 15. 4. Modulový seminář EVVO 

Hana Polanecká leden – únor Jak na tvorbu vlastních výukových materiálů za 

pomocí ICT 

Hana Polanecká duben Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře 

Hana Polanecká duben – červen Práce v e-learningovém programu Moodle 

Karel Rymeš 22. 9. a 11. 4. Školení SAS (vedení školní matriky) 

Karel Rymeš 14. 11. Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 

Karel Rymeš 24. 11. Školení k organizaci maturitních zkoušek 

Karel Rymeš 20. 1. Zpracování výsledků testování Vektor 

Karel Rymeš 4. 4. Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře 

Paula Torresan 3. 11. Evoluční změny v anglické gramatice 

Antonín Zelený únor – listopad Specializační studium Koordinátor ŠVP v rozsahu 

250 hodin. 

Lenka Zerzová leden – únor Jak na tvorbu vlastních výukových materiálů za 

pomoci ICT (24 hodin) 

Lenka Zerzová 13. – 15. 4. Modulový seminář EVVO 
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12. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

1. 9.   Zahájení školního roku mší svatou v Kostele sv. Martina 

2. 9.  –  4. 9. Duchovní obnova pro studenty 

5. 9.  –  7. 9. Intenzivní jazykový kurz pro sextu (náhrada za minulý školní rok) 

6. 9.  –  9. 9. Adaptační kurz pro 1.A 

12. 9.  –  16. 9. Adaptační kurz pro primu 

16. 9.   Účast školy na mezinárodní konferenci BENEDIKTINI: život-historie-

současnost pořádané Západomoravskou vysokou školou v Třebíči 

18. 9.  –  23. 9. Mezinárodní projekt Comenius: Návštěva naší školy v Polsku 

(Skierwienica) 

29. 9.   Exkurze pro zájemce: Jeden den s informatikou 

4. 10.   Přespolní běh (okresní soutěž) organizovaný naší školou 

10. 10.  –  21. 10. Testování Vektor pro kvintu, 1.A, 4.A a oktávu 

12. 10.  – 14. 10. Exkurze do Prahy pro oktávu 

20. 10.   Den otevřených dveří I 

20. 10.   Účast školy na mezinárodním veletrhu vzdělávání DIDACTA 2011 

2. 11.  –  4. 11. Exkurze do Prahy pro 4.A 

8. 11.   Schůzky s rodiči 

10. 11.   Prezentace o Kamčatce pro tercii a kvartu 

27. 11.  –  3. 12. Mezinárodní projekt Comenius: Návštěva naší školy ve Španělsku 

(Trujillo) 

2. 12.   Exkurze do Kralic 

8. 12.   Divadelní představení v Brně - divadlo Polárka 

12. 12.  –  13. 12. Celostátní biblická soutěž organizovaná naší školou 

15. 12.  a 21. 12. Exkurze do vánoční Vídně pro zájemce 

20. 12.   Doplňovací volby do školské rady (2 učitelé) 

20. 12.   Kurz ekologie pro 3.A a septimu (přednášející: doc. RNDr. Pavel Nováček 

z UP Olomouc) 

22. 12.   Předvánoční mše svatá 

10. 1.   Den otevřených dveří II 

10. 1.   Informační schůzka o ŠVP pro rodiče a zájemce o studium (v rámci DOD) 

16. 1.  –  20. 1. Lyžařský výcvikový kurz pro 2. ročník nižšího i vyššího gymnázia 

3. 2.  –  5. 2. Duchovní obnova pro pedagogy 
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9. 2.  –  20. 2. Školení první pomoci pro kvartu, septimu a 3.A 

21. 2.   Projekce: Planeta Země 3000 

23. 2.   Beseda na téma: Jak se žije nemocným v Ugandě? 

23. 2.   Exkurze do JE Dukovany a Dalešic pro kvartu 

5. 3.  –  15. 3. Obhajoby seminárních prací 

8. 3.   Anglické interaktivní divadlo The Bear (The Detectives) 

8. 3. – 11. 3. Duchovní obnova pro žáky 

13. 3.   Film (Pod sluncem tma) a beseda s autorem (Martin Mareček) 

18. 3.  –  23. 3. Projekt Comenius: závěrečné setkání v Německu (Cloppenburg) 

23. 3.   Slavnostní mše ke svátku školy - Zvěstování Páně 

24. 3.   Divadelní představení A je to v pytli! (Ray a Michael Cooney) v dalešické 

sokolovně. (Účinkovali naši žáci a prof. Juránková, režírovala Magda 

Potůčková.) 

14. 4.   Charitativní akce Misijní štrúdlování 

17. 4.   Schůzky s rodiči 

22. 4.  –  30. 4. Návštěva naší partnerské školy (Gymnázium Krumbach, Německo) u 

nás 

24. 4.  –  26. 4. Geologicko-geografická exkurze pro kvintu a 1.A 

26. 4.   Exkurze Po stopách Otokara Březiny pro 3.A 

4. 5.   Mineralogická exkurze - burza 

10. 5.   Přednáška na téma: Církevní restituce – konflikt, výzva, riziko (ČKA a 

KG) - Doc. J. Šebek, Ph.D. (AV a FFUK) 

18. 5.   Opera pro děti Brundibar (německy) - pro kvartu  

21. 5.  –  24. 5. Celoplošná generální zkouška pro kvartu - test z českého jazyka, 

matematiky a cizího jazyka 

25. 5.   Beseda s německým misionářem v Brazílii o životě nemocných leprou 

25. 5.   Večer chval 

28. 5.   Výtvarná animace se studenty Masarykovy univerzity Brno 

31. 5.   Exkurze do židovské čtvrti v Třebíči (téma: holocaust) 

1. 6.   Exkurze do ČOV Třebíč 

1. 6. – 30. 6. Charitativní akce Kola pro Afriku 

4. 6.   Exkurze do transfuzní stanice a botanické zahrady 

8. 6.   Slavnostní mše sv. a předání maturitních vysvědčení biskupem 

brněnským 

11. 6.  –  15. 6. Intenzivní jazykový kurz pro septimu 
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12. 6.   Beseda o O. Březinovi a dalších regionálních spisovatelích (dr. Zejda) 

15. 6.   Koncert v Rudolfinu (Praha) pro zájemce 

18. 6.  –  21. 6. Intenzivní jazykový kurz pro 3.A 

19. 6.   Exkurze do hvězdárny Brno 

22. 6.   Výlety a exkurze všech tříd 

25. 6.   Filmové představení Železná lady pro vyšší gymnázium a Tři mušketýři 

(3D) pro nižší gymnázium 

26. 6.   Koncert Notissimy a našeho výměnného žáka z Paraguaye Giuliana Fariny 

(housle) 

26. 6.   Setkání s rodiči nově přijatých žáků 

26. 6.   Rodiče ve škole bez žáků 

27. 6.   Branný den 

28. 6.   Prezentace a beseda o Austrálii v angličtině (S. Nielsen) 

29. 6.   Mše svatá k zakončení školního roku 

 

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM V LIDOVÝCH NOVINÁCH 

Boj o přežití. Už i základní školy sází na PR profíky 

11. září 2011 

PRAHA - Školy se začaly chovat podobně jako firmy. Aby uspěly v boji s konkurencí, 

kladou stále větší důraz na co nejlepší propagaci. Učitelé se tak musí věnovat nejen matematice 

či biologii, ale stávají se z nich i odborníci na public relations (PR). Důvodem je strmý úbytek 

žáků a slučování či rušení škol. 

"Před rokem jsme zaznamenali poptávku z řad učitelů po PR. Školy bojují o každého 

studenta. To je vede k tomu, aby se zamyslely, jak komunikují s veřejností. Začínají uvažovat 

jako firmy, které si chtějí své klienty - studenty udržet," řekla LN lektorka kurzů Eva 

Fruhwirtová. 

Vysoké školy, především ty soukromé, to dělají už dlouho. V oblasti médií a reklamy se 

ale nyní snaží zorientovat i základní a střední školy. To je případ i Katolického gymnázia v 

Třebíči. 

"Jako jediná střední škola v Třebíči jsme letos nepřijali do prvních ročníků méně žáků 

než loni," chlubí se ředitel školy Pavel Krška. Důvod vidí právě v účelné propagaci školy. V 

dnešní době už se nelze podle Kršky prezentovat jen studijními programy školy, ale je nutné 

upozornit i na mimoškolní aktivity. 

Některé školy posílají na proškolení někoho z řad svých pedagogů, jiné si najímají 

přímo osobního PR odborníka. Mezi základní věci, na které se škola musí zaměřit, patří úprava 

webových stránek. Důležité také je, aby škola komunikovala s rodiči a budovala si dobrou 

pověst.  

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/pobyty-se-slevou-az-90-romantika-wellness-vikendy/11046738?rtype=V&rmain=7842575&ritem=11046738&rclanek=12142040&rslovo=432868&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zasilate-objemnejsi-zasilky-pouzijte-postovni-tasky-s-krizovym-dnem/9682215?rtype=V&rmain=7854061&ritem=9682215&rclanek=12142040&rslovo=488843&showdirect=1
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Podle Fruhwirtové se školy věnují řadě aktivit, zapojují se do různých soutěží, pracují 

na projektech či spolupracují se školami v zahraničí. "Často ale nedokážou svoji práci prodat. 

Stává se, že k nim přijede delegace z partnerské školy v zahraničí, ale třeba radnice města o 

ničem neví," uvádí jeden z příkladů špatné praxe Fruhwirtová. 

Za klasické PR konzultace škola zaplatí minimálně pět tisíc korun měsíčně. "Pak ale 

existují případy, kdy potřebují krizový manuál a proškolit pedagogy. To když se na škole 

například někdo stane obětí šikany a zajímají se o to média," dodala Fruhwirtová s tím, že to 

může vyjít až na 20 tisíc. 

Lepší propagace, více peněz 

Škola si správnou prezentací a komunikací s okolím může i přilepšit. "Rodiče jsou často 

podnikatelé a mohou přispět finanční částkou, pokud uvidí, že škola něco dělá a dítěti se tam 

líbí," dodává Fruhwirtová. 

"Dnes by to měla být běžná součást školy," tvrdí ředitelka Národního institutu pro další 

vzdělávání Helena Plitzová s tím, že školy jsou do toho stále více tlačeny. Pokud například 

získají na nějaký projekt peníze z EU, podmínkou je, aby ho kvalitně prezentovaly. 

Nepodcenit PR se vyplácí i Střední průmyslové škole stavební v Havlíčkově Brodě. 

"Spolupráce s firmami se výrazně posunula k lepšímu," tvrdí zástupkyně ředitele Marcela 

Rumlová, která sama píše reportáže z různých školních akcí. Škola publikuje v řadě místních o 

odborných periodik, zkušenosti má i s tvorbou inzerátů. 

Barbora Říhová 

 
DUCHOVNÍ OBNOVY PRO STUDENTY 

 

V září a březnu školního roku 2011/2012  se studenti vyššího gymnázia s pedagogickým 

doprovodem účastnili duchovní obnovy v karmelitánském klášteře nedaleko Dačic.  

V březnu 2011 jsme poprvé se studenty KG prožili duchovní obnovu u karmelitánů v 

Kostelním Vydří. Předešlé duchovní obnovy se konaly v blízkém Cizkrajově pod vedení otce 

Jiřího Plhoně. Nyní jsme využili pozvání bratrů karmelitánů. Této obnovy se účastnilo 17 

studentů z vyššího gymnázia. Celá duchovní obnova nestála jen na přednáškách ale i adoraci, 

chválách a osobních setkáních mezi sebou. Otec Serafim se dotkl témat jako je sebepřijetí,  

bezpodmínečné lásky ze strany Boha, živé víry a modlitby…  

Tématem letošní zářijové obnovy bylo "Co skřípe v soukolí mého duchovního života?". 

Po celou dobu se o nás staral otec Serafim. Program obnovy byl tradiční: přednášky, silentium, 

skupinky, pohovory, svátost smíření, procházka, chvály, mše svaté, adorace zakončená tzv. 

výtržnickými písněmi otce Michaela Špilara, jazzové ranní chvály na zdi, shopping v KNA… 

Březnovým tématem byla doba postní a její prožívání. Obnovu vedl otec František 

Horák, který dokázal studenty strhnout a nadchnout pro Krista. Prožívali jsme opět společné 

přednášky, mše svaté, chvály s kytarou, skupinky, duchovní rozhovory, svátosti smíření, 

přímluvnou modlitbu, adoraci a křížovou cestu v přírodě. 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/nabidka-prace-v-cr-a-v-zahranici-profesiacz/11046287?rtype=V&rmain=7841879&ritem=11046287&rclanek=12142040&rslovo=458791&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/mate-dotaz-o-eu-obratte-se-na-informacni-strediska-site-europedirect/10835491?rtype=V&rmain=7846125&ritem=10835491&rclanek=12142040&rslovo=427967&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/chcete-koupit-nemovitost-obratte-se-na-nas/3431688?rtype=V&rmain=7846024&ritem=3431688&rclanek=12142040&rslovo=419399&showdirect=1
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Chtěli bychom poděkovat bratřím karmelitánům za přijetí a za možnost prožít několik 

úžasných dnů v blízkosti Boží. Všichni jsme se tak mohli hlouběji připravit na Velikonoce. Pro 

mnohé to byla první duchovní obnova a věříme, že ne poslední. 

                                                                                               Eva Šplíchalová 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO UČITELE  

 

Učitelé naší školy se zúčastnili pravidelné duchovní obnovy, na které jezdí každý rok do 

Kostelního Vydří ke karmelitánům. 

Sedm učitelů a čtyři rodinní příbuzní strávili začátkem února tři dny na poutním místě v 

Kostelním Vydří pod vedením otce Františka Horáka. „Jezdíme každý rok, letos jsme byli už 

po čtvrté. Duchovní obnova byla zaměřené na druhy modlitby a také na odpuštění,“ říká ředitel 

Pavel Krška. 

Eva Šplíchalová 

 

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ VE ZNALOSTECH BIBLE POŘÁDANÁ NAŠÍ ŠKOLOU 

 

Naše gymnázium uspořádalo Soutěž ve znalostech Bible, která se uskutečnila ve dnech 

12. a 13. prosince 2011. Soutěž byla organizována pro tříčlenná družstva studentů církevních 

gymnázií z celé České republiky, a to ve dvou kategoriích, pro nižší a vyšší gymnázium. Do 

soutěže se přihlásilo pět gymnázií: z Ostravy, Kutné Hory, Prahy (Arcibiskupské a Jana 

Keplera) a pořádající Katolické gymnázium z Třebíče. 

 

Zde jsou výsledky: 

Nižšší gymnázium: 

1. KG Třebíč (Vojtěch Čapek, Jakub Lamich, Adam Šplíchal) 

2. Biskupské gymnázium Ostrava 

3. Gymnázium Jana Keplera Praha 

Vyšší gymnázium: 

1. Církevní gymnázium Kutná Hora 

2. Biskupské gymnázium Ostrava 

3. KG Třebíč (Miriam a Eliška Kudrnovy, Kateřina Zachová) 

Kromě soutěžení byl pro družstva připraven i program, ve kterém studenti navštívili 

vzácné památky v Třebíči a také Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. 

Příští ročník soutěže se plánuje na jaro 2013. 

Jakub Holík 
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AKCE KOLA PRO AFRIKU 

V měsíci červnu se naše škola zapojila pod vedením Mgr. Daniely Budějovské do 

projektu Kola pro Afriku. Během tří dnů se vybralo celkem 199 jízdních kol, která budou 

dopravena do Afriky a předána dětem, aby se mohli snadněji dostat do vzdálených škol. 

Více o projektu se můžete dozvědět na www.kolaproafriku.cz 

Studenti kvinty se ve dnech 4., 5. a 6. června zapojili do projektu Kola pro Afriku. Lidé 

z Třebíče, ale i z okolí a samozřejmě také studenti a učitelé našeho gymnázia darovali celkem 

199 jízdních kol, které poputují do Afriky.  

„Kola darovali i naši studenti a paní učitelka Avkovská darovala malé dětské kolo, pan 

ekonom Hrůza dovezl dokonce šest kol,“ popsala koordinátorka Daniela Budějovská.  

Částkou 1000 Kč přispěla Eva Čapková z kvinty a dvojčata Jiří a Přemek Zhořovi z 1.A.  

„Studenti a studentky kvinty si akci užívali, k dárcům se chovali velmi mile a usměvavě 

a už se těší, že i v příštím školním roce – někdy na podzim – akci zopakujeme. Velký dík jim 

vyslovil i ředitel projektu Kola pro Afriku pan Posolda,“ zhodnotila Daniela Budějovská. 

 Vybraná kola poputují do Afriky dětem, které je budou využívat jako dopravní prostředek do 

školy.  

 

ADAPTAČNÍ KURZY PRO NOVÉ ŽÁKY 

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

kurzů GO nebo adaptačních kurzů, pro nastupující studenty prvních ročníků a takové kurzy 

jsou běžně pořádány takřka na všech školách v ČR, a to jak  na základních, středních, ale i 

vysokých. 

Ne jinak 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 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 třídní kolektivy mají možnost se 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 dalšímu 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.  

http://www.kolaproafriku.cz/
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V nedávné době proběhly následující třídní poznávací víkendy:  

První se nesl ve znamení bližšího seznámení se ve dvou věkově paralelních třídách a byl 

určen pro studenty kvinty a prvního ročníku. Zde si studenti mohli užít nejprve sportovnější 

hry, např. „Šimonovy vrcholky“, kdy měli za úkol „horolezci“ navštívit 14 pomyslných 

osmitisícových vrcholků v centru města a při tom plnit různé úkoly (nést se na vojenských 

nosítkách, kutálet pneumatiku, nechat se vést na kole či se brodit v řece). Během večer pak byly 

hrány i hry vážnějšího typu, kdy v tichu jen při poslechu hudby si vytvářel každý svoji koláž 

z velkého množství časopisů na téma „Kdo jsem já“. Pak jsme si vzájemně jednotlivé koláže 

představovali a každý měl možnost nahlédnout do druhého. Vše pak vyvrcholilo v nočních 

hodinách poslední větší aktivitou na otevření se navzájem.  

„Povídali jsme si postupně ve střídajících dvojicích o různých tématech. Tato ‚hra‘ se 

mi líbila asi nejvíce. Opravdu jsem tu měla možnost poznat daleko lépe druhé. Moc děkuji 

lidem, kteří to pro nás udělali!“ říká Zdeňka Smrčková, účastnice akce ze třídy 1. A. 

Další dvě akce se odehrávaly na řece Jihlavě, a to v půlce května pro kvartu a na 

počátku června pro studenty vyššího gymnázia. Nejdříve kvarta splula na lodích 

dvacetikilometrový úsek po řece z Bransouz do Třebíče, což pro mnohé byla vůbec první 

zkušenost s tímto sportem rozšířeným na českých řekách. Díky suchému počasí posledních 

týdnů se musely všechny splavy přenášet a mnohá místa proputovat v kamenitém řečišti vedle 

lodí, ale i tak si každý odnášel mnohé zážitky, které se pak večer ještě oživily promítáním 

fotografií ze všech čtyř předchozích let. 

O 14 dní později pak studenti z vyššího gymnázia vypluli z Třebíče na Dalešickou 

přehradu, kde pak přespali ve stanech či pod širákem na skautském tábořišti Lavičky. Pro 

zájemce o tuto vodní plavbu byl připraven ještě vrcholný zážitek v podobě slaňování 

Stropešínského mostu, kteří takřka všichni využili. Pro všechny to byl opravdu silný zážitek. 

Vít Oplatek 

 

MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ 

Ve čtvrtek 12. dubna se na Katolickém gymnáziu uskutečnilo Misijní štrúdlování. 

Naše škola se zapojila do 1. celostátního ročníku, který vyhlásila a koordinovala 

organizace Papežská misijní díla v rámci týdne aktivit  pro neziskový sektor.  

Studenti napekli a přinesli do školy štrúdl i jiné domácí pečivo. Přinesené dobroty se 

nabízely o velké přestávce v aule, kde měli všichni studenti i učitelé možnost vybrat si chutnou 

svačinu a přispět na misie. 

Celkem se nám podařilo vybrat 2 251 Kč. Touto částkou jsme podpořili Papežská 

misijní díla v projektu na pomoc hladovějícím a jinak trpícím dětem na misiích. Podle 

informací PMD bude cílovou zemí, kam naše pomoc poputuje, s největší pravděpodobností 

Zambie 

Daniela Budějovská 
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NOTISSIMA V NOVINÁCH 

 

Horácké noviny v úterý 15. listopadu otiskly článek o koncertě Mozartovo Requiem, 

kde mimo jiné vystoupil pěvecký sbor Notissima: 

 

"13. listopadu patřil nedělní večer v Třebíči Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Přesněji 

jeho snad nejznámějšímu dílu Requiem.  

Provedení, kterého jsme byli v neděli svědky, bylo dílem takřka stovky hudebníků 

z Třebíče, Telče, Náměště nad Oslavou a mnohých dalších míst. 

Před naplněný chrám svatého Prokopa předstoupili pěvecké sbory Santini z Telče, 

chrámový soubor JA.S z Náměště nad Oslavou, pěvecký sbor Notissima z Katolického 

gymnázia Třebíč a třebíčský pěvecký sbor Coruscante, které dohromady utvořili kompaktní 

šedesátičlenný smíšený pěvecký sbor. 

Jako sólisté se předvedli sopranistka Eva Lojdová, altistka Veronika Hrůzová, tenorista 

Jan Turčínek a basista Jan Faltýnek. Toto úctyhodné těleso představil a skvěle řídil Karel 

Tomek." 

 

 

SBĚR PAPÍRU NA KG 

 

Naši studenti soutěžili ve sběru papíru a podařilo se jim celkem sesbírat 1 615 kg.  

 

Pořadí nejlepších: 

1. Veronika Nováková, prima 

2. Michaela Slatinská, sekunda 

3. Kryštof Nechvátal, prima 

 

 

Peníze, které jsme za papír získali, byly určeny pro potřeby školy, šly tedy zpět ke 

studentům. Cílem této soutěže bylo také studenty naučit hospodárně zacházet se surovinami. 
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GALERIE CHODBA KATOLICKÉHO GYMNÁZIA TŘEBÍČ 

 

Galerie Chodba Katolického gymnázia v Třebíči  již několik let seznamuje návštěvníky 

s tvorbou významné umělecké rodiny Reynkovy. Na podzim roku 2008,  a pro velký zájem 

umělecké veřejnosti také v září 2010, jsme tak mohli vidět rozměrné fotografie Daniela 

Reynka. V září 2009 pak výjimečnou výstavu suchých jehel jeho otce, básníka a výtvarníka 

Bohuslava Reynka,  který  patří k nejvýraznějším katolickým umělcům 20. století.   

  Výstava  Z Ambertu do Petrkova, kterou galerie nabídla v září 2011, volně 

navázala na předchozí výstavní projekty. Vznikla přičiněním překladatelky PhDr. Lucie 

Tučkové. Ta se ve své vědecké práci systematicky zabývá uměleckou tvorbou rodiny 

Reynkovy. Výstava představila dílo auvergonského spisovatele Henri Pourrata (1887-1959), ale 

rovněž vyprávěla příběh přátelství, které již po dvě generace pojí rodiny Reynkových a 

Pourratových.  

Do míst válečného konfliktu nás zavedla podzimní výstava Afghánská mise očima 

vojenského kaplana Martina Vařeky. Dokumentární fotografie z let 2007 a 2009-2010 přenesly 

diváka do zcela jiné reality. Na otázku, jak vznikaly tyto jedinečné fotografie, odpověděl kpt. 

Mgr. Martin Vařeka následovně: ,,Jako vojenský kaplan jsem měl jedinečnou možnost fotit 

fascinující život místních lidí i našich vojáků. Fotografie jsem pořizoval během bezpečnostních 

patrol, při jednání s místními obyvateli, při návštěvách škol a sirotčinců, které jsme 

podporovali, i při rozdávání humanitární pomoci. Snad obrázky zachytily část jedinečné 

atmosféry země, která žije podle pravidel, na které už Evropa po staletí zapomněla a v níž  je 

pro nás život nepřestavitelně tvrdý.“ 

 Na konci roku 2011 vystavoval třebíčský rodák, překladatel a cestovatel Vojtěch 

Pacner fotografie dokumentující jeho pobyt na Filipínách. Výstava, jíž dal autor název V zemi 

úsměvů, byla doprovázena cyklem poutavých přednášek. Proč dostala výstava tak neobvyklý 

název vysvětluje V. Pacner v následující vzpomínce: ,,Na Filipíny mě poprvé přivedla v roce 

2003 týdenní pracovní cesta.    A ve mně se usadil jediný sen. Vrátit se zpátky. O pět let později 

jsem si vzal batoh na záda a s fotoaparátem v ruce jsem přistál na ostrově Cebu. Jel jsem do 

neznáma. Neznal jsem v té zemi jediného člověka. Po počátečním kulturním šoku jsem se 

pomalu začal rozkoukávat. A já, který vždycky fotil jen krajinu, jsem od první chvíle začal fotit 

lidi a jejich úsměv.” 

Žánrově zcela odlišnou byla výstava Možná ano, možná ne výtvarného pedagoga 

třebíčského státního gymnázia Petra Bendy. Vernisáž výstavy se rovněž stala příležitostí pro 

setkání ředitelů a pedagogů obou třebíčských gymnázií.  Jak podotkli v úvodním projevu oba 

ředitelé, tyto vzdělávací instituce by si neměly konkurovat, ale měly by se vzájemně inspirovat.  

Výstava, která vyvolala nezanedbatelný ohlas médií, byla doplněna výtvarnou animací. Tedy 

programem, který se snaží přiblížit studentům umění na základě vlastní výtvarné zkušenosti. 

Autor jedné z recenzí, výtvarný teoretik Jan Dočekal, o výstavě napsal: ,,Aktuální výstava 

ukazuje, že Benda zůstává věrný grafické technice suché jehly. Jeho interes pobývá u 

nejsilnějšího tématu z minulosti Třebíče, u baziliky. V detailech jejích prvků, v klenbách a 

apsidové rozetě, vidí kompozice opojných linií. K obdivu nad onou krásou někdy připojuje 

v jasném grafickém sdělení variovanou obrazovou a obsahovou spojnici s přítomností. V tomto 

svým způsobem literárním obsahu lze číst, rozumím-li tomu správně, výchozí Bendovu ideu: 

Kamenný skvost baziliky není mrtvým odkazem někdejšího stavitelského umu a síly 

křesťanské víry, nýbrž živým symbolem prostupujícím věky po současnost.” 
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Zpět k technice fotografie přenesl návštěvníky galerie cyklus černobílých fotografií s 

názvem Vzpomínka. Josef Němec sáhl hodně hluboko do svého archivu a představil fotografie, 

které vznikly asi před čtyřiceti lety. Na nich zachytil místa, kde vyrůstal.  Autor výstavy 

připravil pro studenty také zajímavou prezentaci o práci profesionálního fotografa v médiích a 

pohotově odpovídal na všechny dotazy. 

Poslední výstava školního roku  2011/2012 představila výtvarné práce žáků Základní 

umělecké školy v Třebíči. Inspirací pro všechna vystavená díla bylo město a život v něm. 

Výstavu zahájil ředitel ZUŠ pan Jiří Suchánek a akademický malíř Josef Kremláček, který 

mimo jiné vyjádřil radost z existence naší galerie.  

 

                                                               

Markéta Nekudová 
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13. Aktivity žáků ve volném času pořádané školou 

„Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí. Je to to jediné.“  

Albert Schweitzer 

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. 

Je členem České rady dětí a mládeže ČR a Rady dětí a mládeže Kraje Vysočiny.  

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 pravidelných akci 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…) 

 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, florbalový zápas…) 

  adaptační kurzy 

 třídní teambuildingy pro jednotlivé třídy 

 ples s udílením ocenění „Zlatá lavička“ 

 

Ocenění od města Třebíč: 

2002 – Studentský klub 

2003 – Herna stolních a deskových her 

2010 – Integrační víkendy 

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

o charitní zařízení pro lidi s mentálním postižením. 

Od roku 2003 má SK KG Halahoj adoptované dítě z Keni v rámci projektu „Adopce afrika“. 

Od roku 2007 se každoročně zapojujeme do celorepublikové sbírky „Dejte šanci dětem ulice“ 

v projektu „Šance“. Jedná se o pomoc pro mladé lidi, kteří končí na ulici.  

 

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

 

Veronika Dvořáková VII Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti – obor 

zdravotnictví 

1. místo 

Monika Formánková VII Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti – obor 

informatika 

2. místo 

Thi Huong Dao IV Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 1. místo 

Jitka Vechetová II Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 2. místo 

Berenika Lukášková IV Okresní kolo olympiády v českém jazyce 2. místo 

Kateřina Zachová VII Postup do krajského kola recitační soutěže Wolkrova 

Prostějova 

 

Martina Kloudová a 

Zuzana Ondráčková 

2.A Soutěž Městské knihovny Třebíč Třebíčský historický 

kalendář 

2. místo 

Hana Štolcová VII Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti – obor 

fyzika 

3. místo 

 

 

 

Družstvo chlapců (Petr Jašek, Ondřej Šulc, Karel Vejmelka, Zdeněk Böhm, Jan Nejedlý, 

Pavel Tůma, Vojtěch Janata, Ondřej Michálek, Miroslav Bielik, Zdeněk Chalupský, Šimon 

Benda, Přemysl Zhoř a Tomáš Jurka) vybojovalo 18. dubna v celorepublikové soutěži 

církevních středních škol ve florbale (tradičně) první místo. 

Za práci ve školním sboru Notissima byly ředitelem školy slavnostně pochváleni žáci: 

Matouš Benda, Monika Paločková, Šárka Trandová, Jan Chloupek, Klára Janatová, Anna 

Kudláčková, Radka Večeřová, Kateřina Zachová, Barbora Bazalová, Veronika Dvořáková, 

Hana Štolcová, Petra Svobodová, Natálie Mikysková, Michal Blažek, Ondřej Michálek, 

Anežka Chytková, Jan Nejedlý a Kateřina Ženíšková. Zvláštní poděkování patří Janě Benešové 

za vedení sboru. 

Za práci v Liturgické schole ředitel školy na konci školní roku slavnostně pochválil 

žákyně Elišku Kudrnovou, Kateřinu Lakomou, Lucii Bublanovou a Marcelu Ficovou. 
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15. Inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí 
 

Ve škole nebyla v tomto školním roce inspekce provedena. 

 

 

 

16. Další kontrolní činnost 
 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky provedla 7. prosince kontrolu plateb 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, 

při níž byl zjištěn nedoplatek ve výši 1341,- Kč. 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště 

Třebíč, provedla 30. března kontrolu školního bufetu a zjistila, že pro bufet není vytvořen 

samostatný provozní a sanitační řád a lednice není opatřena teploměrem. Uvedené nedostatky 

byly okamžitě napraveny. 
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17. Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2011 

 

Výnosy v tis. Kč 

Příjmy za vlastní výkony 698 

Příjmy z hospodářské činnosti (prodej zboží bufet, pronájem prostorů školy) 415 

Bankovní úroky 1 

Příspěvky rodičů 74 

Přijaté dary 44 

Provozní dotace MŠMT 14 132 

Granty a dotace ES 227 

Dotace z územních rozpočtů 34 

  

V ý n o s y  c e l k e m  15 625 

  

Náklady v tis. Kč 

Spotřeba materiálu (režijní materiál, čisticí a úklidové prostředky, kancelářské 

potřeby, školní potřeby, učebnice, inventář školy, školní pomůcky, knihy a 

odborné časopisy) 787 

Spotřeba energie (elektrická energie, voda, plyn) 746 

Náklady na hospodářskou činnost (nákup zboží bufet) 192 

Opravy a údržba (opravy a údržba provedená dodavatelsky) 40 

Cestovné 178 

Reprezentace 12 

Ostatní služby (doprava, odpady, poštovné, telefony, nájemné, internet, 

stravné studentů, aktualizace a údržba PC programů) 1 947 

Mzdy zaměstnanců 7 770 

Ostatní osobní náklady 478 

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 2 771 

Jiné ostatní náklady (pojištění odpovědnosti, pojištění majetku) 95 

Odpisy majetku 966 

Poskytnuté členské příspěvky 1 

  

N á k l a d y  c e l k e m  15 983 

  

Hospodářský výsledek -358 
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18. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

PROJEKT COMENIUS 2010-2012 

"Brillen Putzen" zněl název projektu pro studentky a studenty od 15 let, ve kterém šlo o 

sebepoznání a poznání druhých vzájemnou pomocí. Názvem "Brillen Putzen" znamená do 

hloubky pozorovat sebe a ostatní pomocí toho, jak nás vnímají jiní, a vzájemně přehodnotit své 

předsudky. 

Základem projektu byly mobility pro studentky a studenty. V prvním roce navštívili naši 

žáci po intenzívní přípravě postupně partnerské školy projektu (vždy zhruba na jeden týden), 

aby co nejlépe poznali každodenní život v cizí zemi a prožili typické situace ve škole i mimo ni.  

Projektu se účastnilo celkem 12 studentů Katolického gymnázia. Pět z nich navštívilo 

spolu s pedagogickým doprovodem naši první partnerskou školu v Německu v Cloppenburgu 

v lednu 2011. Druhou partnerskou zemi ve Španělsku, nacházející se ve městě Trujillo, 

navštívilo dalších pět žáků účastnících se projektu v únoru 2011. Naší třetí partnerskou školou 

bylo gymnázium ve městě Skierniewice v Polsku, kde jsme strávili v září 2011 rovněž necelý 

týden. Po návštěvách napsali žáci zprávu o svých zážitcích a zkušenostech z navštívené 

partnerské země.  

V druhém roce jsme porovnávali vnímání našeho každodenního školního života s tím, 

jak jej vnímají druzí, a vše bylo zpracováno do elektronické podoby.  

Prvním společným setkáním pro všechny zúčastněné školy byl „General meeting“ ve 

španělské škole ve městě Trujillo, který se konal na přelomu listopadu a prosince 2011. Z každé 

školy se účastnilo šest studentů. Zde naši žáci předvedli své elektronicky zpracované prezentace 

a navzájem o nich diskutovali. 

Našim závěrečným společným setkáním byl “Final meeting“ v Cloppenburgu v březnu 

2012, kde jsme naše výsledky prezentovali formou výstavy pro žáky i veřejnost. 

Daniela Mácová, koordinátorka projektu 

 

BAVORŠTÍ STUDENTI PŘIJELI DO TŘEBÍČE 

Studenti z bavorského Krumbachu společně se dvěma pedagogy přijeli na výměnný 

pobyt za studenty našeho gymnázia. Od neděle 22. dubna do pondělí 30. dubna je pro ně 

připraven zajímavý program. 

„Nejprve si prohlédneme Třebíč, kde navštívíme baziliku, Židovské město, městskou 

věž a další místa.  Navštívíme jeskyni Výpustek a Punkevní jeskyně v Moravském krasu, město 

Telč a Prahu, kde si prohlédneme Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Zlatou uličku. Také nás čeká 

práce na našem společném projektu  a workshopy. Ve čtvrtek budeme opékat prase pro naše a 

zahraniční studenty,“ přibližuje program koordinátorka Daniela Mácová. 

Výměnný pobyt s gymnáziem v bavorském Krumbachu se na naší škole koná po čtvrté. 

Každý z žáků má vybraného svého německého partnera, se kterým je od prosince v kontaktu. 

Své partnery si vybírali studenti po dle vyplněných dotazníků a podle svých zájmů. 

Čeští studenti pojedou do Bavorska v polovině září 2012. 
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19. Zapojení školy do dalšího vzdělávání  

v rámci celoživotního učení 

Škola byla zapojena do projektu Comenius (viz níže). 

 

 

20. Předložené a školou realizované projekty  

financované z cizích zdrojů 
 

Poskytovatel Název Doba trvání projektu Výše grantu v Kč 

Dům zahraničních služeb Comenius 1. 8. 2010 - 31. 7. 2012 409 800,- 

Česká biskupská 

konference 
Renovabis 1. 8. 2011 - 30. 11. 2011 80 000,- 

Město Třebíč Nokturna 2011 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 34 000,- 

 

KOMENTÁŘ K PROJEKTŮM 

Comenius - Tento projekt je realizován v rámci Programu celoživotního učení. Je založen na 

mezinárodním partnerství škol. Studenti se účastní zahraničních pobytů. V roce 2011 byla 

profinancována částka 267 242,- Kč. 

Renovabis - Cílem projektu bylo vytvoření odborné učebny religionistiky a vybavení venkovní 

učebny v atriu ke studijním a meditativním účelům. Celkové náklady dosáhly 138 607,- Kč. 

Jednalo se o vybavení nábytkem, venkovní dřevěnou terasou, venkovním nábytkem a 

zastiňovací technikou. Čásku 80 000,- Kč poskytla ČBK, 20 000,- Kč pokryly dary sponzorů, 

zbývající částka hrazena z příspěvků rodičů. Investiční (stavební) část projektu hradí škola. 

Bude činit v roce 2012 cca 300 000,- Kč. 

 

 

21. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání 

 
V Katolickém gymnáziu Třebíč není odborová organizace. 

 



KATOLICKÉ  GYMNÁZIUM  TŘEBÍČ 
 

Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 
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22. Dárci Katolického gymnázia za kalendářní rok 2011 
 

Dárci Kč Použití daru/příspěvku     

Ing. Karel Ženíšek 2 500 vybavení venkovního atria školy (celková cena 40 634,- Kč) 

MUDr. Xenie Preiningerová 2 000                                 - " -  
  Ing. Jiří Bublan 2 000                                 - " -  
  MUDr.  Pavel Čech 7 000                                 - " -  
  MUDr. Libuše Pavlíková 3 000                                 - " -  
  

Mgr. Lukáš Dvořák 
10 

200                                 - " -  
  Jana Ježková, Heraltice 27 4 000                                 - " -  
  

další dárci do 2 000,- Kč 
13 

150 vestavěné skříně učebny religionistiky (celková cena 15 447,- Kč) 

František Novotný 
 

věcný dar - obohacení školní sbírky minerálů 10 000,- Kč 

     
celkem 

43 
850       

     

     Příspěvky rodičů         

Ing. Boris Hoffmann 5 000 dle níže uvedeného seznamu 
  Jana Čapková 4 000                               - " -    
  MUDr. Jan Preininger 4 000                               - " -    
  Jiří Šabatka 1 000                               - " -    
  Tomáš Krul 2 000                               - " -    
  

příspěvky po 400,- Kč 
57 

700                               - " -    
  

     
celkem 

73 
700       

     

     Seznam nakoupených předmětů hrazených z příspěvků rodičů studentů: 
 

Kč 

nové dvojlavice 
   

18 770 

informační technika (monitory, rozšíření serveru) - náhrada za zastaralé a poškozené 12 372 

server učebny IVT 
   

11 868 

výukové PC programy 
   

15 152 

nábytek učebny religionistiky (studovny) 
 

17 500 

     celkem 
   

75 662 
 

  

 

Všem našim dárcům a dobrodincům vyslovujeme co nejsrdečnější poděkování. 

Děkujeme nejen za finanční pomoc, ale i za morální podporu a modlitbu. 


