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1. Charakteristika školy 
 

Katolické gymnázium Třebíč zahájilo výuku 1. září 1993 a navázalo tak na tradici církevního 

gymnázia Řádu Bratří menších kapucínů, které působilo ve městě v letech 1935-1950 

(s přestávkou během druhé světové války). Z původních 49 studentů a 3 interních pedagogů 

ve školním roce 1993-94 se Katolické gymnázium rozrostlo na 12 tříd a dosáhlo tak cílové 

kapacity školy (maximální kapacita školy je 360 žáků): osmiletý studijní obor (po jedné třídě) 

a čtyřletý studijní obor (po jedné třídě). Skutečný celkový počet studentů byl 345 (z toho 

osmileté studium 226 a čtyřleté studium 119 žáků, nižší stupeň gymnázia 122, vyšší stupeň 

gymnázia obou oborů 223 žáků). Pro výuku bylo k dispozici 19 zařízených učeben, z toho 7 

odborných (učebna chemie, biologie, fyziky, IVT, zeměpisu, hudebna, laboratoř chemie). 

Ředitelkou školy byla Mgr. Eva Hortová, která měla dva zástupce. Počet pedagogických 

pracovníků byl 29 interních a 2 externí. 

Škola sídlí v zrekonstruovaném areálu bývalého kapucínského kláštera Třebíč, Otmarova 22, 

který je v majetku brněnského biskupství, zřizovatele Katolického gymnázia.  

Katolické gymnázium Třebíč je zaměřeno na výuku cizích jazyků: angličtiny a němčiny. 

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

jazykových kurzů během školního roku v mládežnickém středisku Oberhöflein (Rakousko) i 

bohatá nabídka společných mimoškolních a prázdninových akcí u nás i v zahraničí. Kromě 

živých jazyků je povinná výuka latiny. I když je gymnázium humanitně zaměřeno, na vysoké 

úrovni je i výuka přírodovědných předmětů, což dokazují úspěšná přijetí našich studentů i na 

vysoké školy technického směru. Ve škole vyučujeme v plném rozsahu všechny předměty 

podle generalizovaného učebního plánu MŠMT včetně informační a výpočetní techniky.  

Jako katolicky orientovaná škola máme povinnou výuku náboženství, ale katolické vyznání 

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

studentů bez náboženského vyznání. Velký důraz klademe na rodinné a prátelské vztahy ve 

škole, jak mezi studenty, tak mezi vyučujícími a studenty. Prvotním úkolem školy je 

poskytovat kvalitní vzdělání na vysoké úrovni, ale také usilujeme stejnou měrou o výchovu 

harmonické osobnosti v duchu křesťanské morálky. Vedeme své studenty k vzájemné lásce, 

úctě, toleranci, obětavosti, upřímnosti, odpovědnosti za sebe i druhé. 



2. Zpráva o činnosti školy 

 

Uplynulý školní rok 2003/2004 byl v pořadí jedenáctým školním rokem v životě školy a 

zahajoval druhé desetiletí její existence. Zároveň byl prvním školním rokem, v němž jsme 

zcela naplnili schválenou kapacitu školy a poprvé měli dohromady v obou studijních cyklech 

celých dvanáct tříd. Pedagogický sbor poprvé působil v plném počtu a škola si oddechla od 

každoročního boje s financemi v souvislosti se zvyšujícím se počtem tříd. Byl to rok 

vykročení ke stabilizaci, tak plný překvapení a dramatických zvratů. 

V září jsme oslavili završených deset let působení naší školy v Třebíči a připomněli si 

její mnohdy složitou, ale vždy Bohem požehnanou cestu. Při krásné slavnosti v kostele sv. 

Martina za přítomnosti pana biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho, pana děkana P. Pavla Ševely, 

P. Pavla Dokládala, prezidenta Českomoravské Fatimy a jednoho ze zakladatelů školy, P. 

Norberta Rouše, P. Jiřího Dobeše,  P. Pavla Bublana a dalších kněží škole nakloněných a se 

školou spolupracujících, pana JUDr. Ing. Jiřího Karase a pana Josefa Bočka, kteří se mírou 

nejvyšší zasloužili o založení školy, první ředitelky Mgr. Marie Velebové, pod jejímž 

vedením pracovala škola v prvních čtyřech letech, pana MVDr. Pavla Heřmana a paní Ing. 

Marie Černé, kteří jako představitelé města Třebíče umožnili škole vyučovat v prostorách 

budovy na ulici 9. května, a dalších hostů a přátel školy a samozřejmě vlastních pedagogů a 

studentů jsme jednak slavili první významné výročí, jednak si připomínali, kdo jsme a proč 

existujeme a jaká je a má být naše cesta. 

Jako na samém počátku, tak i nyní a provždy má a musí být naší prioritou celý člověk. 

Nejen kvalitní vzdělání, nýbrž  i formace ducha a charakteru, a to všechno na katolických 

základech. Katolické gymnázium ani jiné základy mít nemůže. Naše školní budova,  kterou 

jsme převzali před pěti lety, patřila dříve řádu menších bratří kapucínů. V klášteře i budovách, 

které byly přistavěny a z nichž nejvýznamnější je přístavba dřívější serafínské školy, žili po 

staletí mniši, kteří měli na mysli i v popisu práce službu lidem, protože tak to od nich chce 

jejich Pán Ježíš Kristus. Jejich heslem bylo a je „Pokoj a dobro“. Vědomě nebo někdy i 

podvědomě se škola snaží a snažila o totéž. Přinášet pokoj do života každého dne, do všech 

vztahů, jednání a povinností, radostí i starostí, pokoj, který pramení z jistoty, že je s námi 

Bůh, který nás beze zbytku zná a bezpodmínečně touží dát nám to, co je pro nás nejlepší, 

Bůh, který nám rozumí a stojí o naše partnerství s ním. A dobro, protože Bůh je dobrý a my 

chceme působit v jeho duchu a přát a dávat dobro všem lidem kolem nás. V době, která 

uznává spíš silné lokty, dravost, bezohlednost a sobectví, jsme ostrůvkem, který pluje proti 

proudu. Jinak ale naše škola nemůže, protože se nechce stát pouze jednou institucí z mnoha, 

ale usiluje o vlastní charakteristickou podobu, o charisma, které z Boží vůle žije a nese. 

Významnou událostí minulého školního roku bylo získání finančních prostředků na 

rekonstrukci tělocvičny. Ta byla již v době převzetí ve velmi špatném stavu, dispozice 

neodpovídaly nárokům na provoz, topení bylo velmi neekonomické, sociální zařízení a 

odpady v havarijním stavu, sprchy nefunkční. Díky podpoře a pomoci  JUDr. Ing. Jiřího 

Karase a pružnému jednání všech zainteresovaných se s pracemi v tělocvičně mohlo začít již 

v polovině července. Výsledkem rekonstrukce bude moderní zařízení, odpovídající plně všem 

normám a nárokům. 

Druhé pololetí přineslo hodně napětí v souvislosti s vypsaným výběrovým řízením na 

místa ředitelů na šesti církevních školách v brněnské diecézi. Naše škola byla jednou z nich. 

Napětí trvalo dlouhou dobu, konkurz byl vypsán na konci ledna a teprve 16. dubna byl znám 

výsledek. Škola dostala jiného ředitele v osobě Mgr. Pavla Kršky, který byl jmenován do 

funkce od 1. července tohoto roku. 



Když nově jmenovaný ředitel Mgr. Pavel Krška poprvé procházel školou a  seznamoval 

se s tím, co všechno obnáší a obsahuje, mnohokrát opakoval, že to je zázrak a nadlidské dílo. 

Je to zázrak. Začínali jsme od nuly ve všech směrech. Dnes máme ve vybavení vlastní školní 

majetek v hodnotě 7,6 mil. Kč a investicí do budovy školy, která je majetkem Biskupství 

brněnského, jsme jeho hodnotu zdvojnásobili. Máme výborné vzdělávací výsledky, naprosto 

srovnatelné s jinými gymnázii, a obětavý, kvalitní a soudržný pedagogický sbor. Máme své 

charakteristické místo a postavení mezi školami v regionu. Máme svoje charisma a oblast 

působnosti. Máme dobré jméno a je o nás zájem. Máme široký záběr a jsme velkoryse 

otevření všem dobrým věcem. Naším typickým rysem je přeshraniční orientace a mimoškolní 

činnost. Máme dlouhodobou a hodnotnou spolupráci s přeshraničními partnery i vlastní 

studentský klub Halahoj. Unikátní je i spolupráce s KG-Klubem, sdružením rodičů a přátel 

školy, v regionu dobře známá jsou naše Nokturna. Dlouhodobá spolupráce s organizací SOLA 

a s P. Andreasem Brandtnerem škole umožňuje pořádání jazykových kurzů a prázdninových 

aktivit. 

 

Mgr. Eva Hortová, ředitelka školy 



3. UČEBNÍ PLÁN  

 

Týdenní hodinová dotace vyučovaných předmětů 

 

Osmiletý studijní obor I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. celkem celkem 

Čtyřletý studijní obor 
- - - - 1. 2. 3. 4. 8leté 4leté 

Český jazyk a literatura 5 4 4 3 3 3 3 3 28 12 

Cizí jazyk I (AJ nebo NJ) 5 4 3 3 4 4 3 4 30 15 

Cizí jazyk II (NJ nebo AJ) - - 2 3 3 3 3 3 17 12 

Latina - - - 2 2 2 2 2 10 8 

Náboženská výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 

Občanská výchova 1 1 1 1 - - - - 4 0 

Základy společenských věd - - - - 1 1 2 2 6 6 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 16 8 

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 - - 12 4 

Matematika 5 5 4 3 3 3 3 3 29 12 

Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 2 16 8 

Chemie - 2 2 2 2 2 2 - 12 6 

Biologie/geologie 2 2 2 2 2 2 2 1 15 7 

Informatika a výp. technika - - 2 1 - - - - 3 0 

Estetická výchova (VV nebo HV) 3 3 2 2 2 2 - - 14 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 16 8 

Odborný seminář 1 (volitelný) - - - - - - 2 2 4 4 

Odborný seminář 2 (volitelný) - - - - - - 2 2 4 4 

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

Celkem 30 30 31 31 31 31 31 31 246 124 

 

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. 







5. Pracovníci školy 

 

Pedagogičtí pracovníci:    

Jméno Kvalifikace Délka 

praxe 

(roků) 

Jiné 

Hortová, Eva, Mgr. AJ, NJ – II. cyklus 29 ředitelka školy 

Rymeš, Karel, Mgr. NJ, L – II. cyklus 13 zástupce ředitelky 

Brandtner, Andreas, P. 

Mag., Opraem 

teologie, NJ – II. cyklus 27 zástupce ředitelky 

Adamcová, Marie, Mgr. ČJ, D, VV – II. cyklus 36 školní knihovnice 

Březková, Bohdana, Mgr. ČJ, HV – II. cyklus 6 MD 

Budějovská, Daniela NJ, NV pro SŠ 2 předseda předmětové komise NV, třídní učitelka 

Buchta, Karel, Mgr. AJ, NV – II. cyklus 4 třídní učitel 

Divišová, Eva, Mgr. ČJ, TV – II. cyklus 35 školní kronikářka 

Dobrovolný, Karel, Mgr. TV, Z pro SŠ 1 správce počítačové sítě, IT 

Dosbaba, Václav, Ing. ekonomie, teologie 20 správce školní galerie 

Dufková, Miriam, Ing. Bi, ped. způsobilost, 

výchovné poradenství 

8 kvalifikace pro práci s jedy, třídní učitelka, 

výchovný poradce 

Havlíček, Drahomír, Mgr. ČJ, D – II. cyklus 5 předseda předmětové komise ČJ, třídní učitel 

Harničár, Robin křesťanská výchova 0  

Hort, David, Mgr. NJ, TV – II. cyklus 4 třídní učitel 

Hortová, Michaela, Mgr. AJ, NJ – II. cyklus 5 MD 

Charvátová, Lenka, Mgr. NJ, D pro SŠ 2 třídní učitelka 

Chvátalová, Jitka, Mgr. M, TV – I. cyklus 32 sportovní referent školy, předseda předmětové 

komise TV, třídní učitelka 

Janíčková, Pavla, Mgr. NJ pro SŠ 2 MD 

Juránková, Michaela, 

Mgr. 

Bi, Z 2 třídní učitelka 

Karasová, Marta, Mgr. NJ, sociologie – II. 

cyklus 

6 předsedkyně předmětové komise CJ 

Klusáková, Helena, Mgr. ČJL, NJ pro SŠ 1 debatní kroužky 

Kohoutková, Renata, 

Mgr.  

Z, RJ – II. cyklus 8 MD 

Kopecká, Hana, Mgr. M, Z – II. cyklus 6 správce materiálu CO, třídní učitelka 

Kopečná, Martina, Mgr. L, D pro SŠ 1  

Mácová, Daniela, Mgr. NJ pro SŠ 1  

Martišová, Anna, Mgr. ČJ, HV II. cyklus 1 školní pěvecký sbor, třídní učitelka 

Mayerová, Jana studující, D, L 0  

Nekudová, Markéta, Mgr. ČJ, VV – II. cyklus 6 MD 

Nováčková, Jitka chemie 0 třídní učitelka 



Nováková, Ludmila, Mgr. M, F – II. cyklus 2 předsedkyně předmětové komise Bi, Ch 

Novotný, Jiří, Mgr. M, F – II. cyklus 38 předseda předmětové komise M-F, třídní učitel 

Oplatek, Vít, Mgr. OV, pedagogika 

volného času 

3 pedagog volného času 

Pražák, Štěpán, Bc. hudební výchova 0  

Rapeanu, Monica anglický jazyk 0  

Sichertová, Lucie, Mgr. Bi, TV pro SŠ 2 třídní učitelka 

Sýkorová, Veronika studující, AJ 0  

Vedralová, Milada, Ing. Bi, ped. způsobilost 31  

Velebová, Marie, Mgr. psychologie, ped. 

způsobilost pro SZŠ 

37  

Externí ped. pracovníci:    

Rebeková, Hana, Mgr. AJ, NJ pro SŠ 7  

Rouš, Pavel, Mgr. kat. teologie 3  

Ostatní pracovníci:    

Homolová, Zdeňka SOU obchodní 4 uklízečka 

Hošková, Anna SOU dámská krejčová 33 administrativní pracovnice 

Kružíková, Jarmila OA Třebíč 46 ekonomka 

Křížová, Jana SVVŠ 10 prodavačka ve školní prodejně 

Lojda, Antonín SPŠS, spec. svářeč. kurz 33 školník, topič 

Preisnerová, Věra SOU pletačka 22 uklízečka 

Procházka, Petr technický manažér 2 technický manažer 

Trojanová, Marie SOU pletačka 23 uklízečka 



6. Protokol o přijímacím řízení 

Ve školním roce 2004/5 bude otevřena 1 třída prvního ročníku osmiletého gymnázia a 1 třída 

prvního ročníku čtyřletého gymnázia. Bude tedy přijato 30 žáků do primy a 30 žáků do 1. A, 

celkem 60 nových žáků. 

1. Všeobecná ustanovení 

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

zkoušek. 

Přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia a 1. kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého 

gymnázia se konají v pondělí 19. dubna 2004. 2. kolo přijímacích zkoušek do osmiletého 

gymnázia se koná ve čtvrtek 20. května 2004. 

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. 

 

Studijní obor Přihlášených uchazečů Nabízených míst 

 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo Celkem 

4-leté gymnázium 42 6 29 1 30  (1 třída) 

8-leté gymnázium 40 x 30 x 30  (1 třída) 

 

V 1. kole pro oba studijní obory budou 1-3 žáci přijati na odvolání. 

 

2. Průběh přijímacích zkoušek 

Přijímací zkoušky se budou skládat ze 2 částí:  

Do osmiletého gymnázia: 1. diktát a písemný test znalostí českého jazyka 

 2. písemný test z matematiky 

Do čtyřletého gymnázia:   1. diktát a písemný test znalostí českého jazyka 

 2. písemný test z matematiky 



3. Výsledky přijímacího řízení 

 

Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů bude získáno součtem dosažených bodů z obou 

testů. 

Při rovnosti bodů budou upřednostněni žáci se změněnou pracovní schopností. 

V případě ústního pohovoru s uchazeči s doloženou dysfunkcí bude přidělen počet bodů 

adekvátně k písemnému testu u ostatních uchazečů. 

 

4. Oznámení výsledků přijímacího řízení 
 

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

zkoušky. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ještě v den konání přijímacích zkoušek (tj. 

19. 4.) nejpozději v 17 hod. na vchodových dveřích do budovy gymnázia. 

 

5. Odvolání 
 

Podle § 14 novel. vyhl. č. 30/91 Sb. je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání ke 

zřizovateli, Biskupství brněnskému, prostřednictvím ředitele školy do 8 dnů od jeho doručení. 

Na základě dohody se zřizovatelem školy, Biskupstvím brněnským, je na Katolickém 

gymnáziju jmenována komise pro posouzení oprávněnosti odvolání. 

 

6. Přehled o počtu skutečně přijatých žáků 

  
 1. kolo Na odvolání 2. kolo Na odvolání Náhradní 

termín 
Celkem 

8leté gymnázium 25 5 x x x 30 

4leté gymnázium 25 3 1 0  1 30 

 



7. Údaje o vzdělávání žáků 

 

DŮLEŽITÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 

1.–12. 9. Zahajovací několikadenní pobytové kurzy pro třídní kolektivy prvních 

ročníků (prima: vyrovnávací kurz na Jurenkově osadě, 1. A: intenzivní 

jazyková příprava v Oberhöfleinu/Rakousko) 

září – říjen Literárněhistorická exkurze do Prahy (3 dny, pro poslední ročníky v rámci 

přípravy na maturitu z humanitních předmětů) 

26. – 27.9. V rámci jazykového vzdělávání: zájezd do Gamingu (Rakousko), setkání 

s lektory anglického jazyka 

7.10. Návštěva partnerské školy Obchodní akademie v Retzu (Rakousko) – 3. A 

(udržování kontaktů mezi třídními kolektivy i jednotlivými studenty v rámci 

jazykového vzdělávání a poznávání kultury našich sousedů) 

9. 10. Okresní přebor v přespolním běhu (organizaci každoročně zajišťuje naše 

škola) 

21.11. Návštěva v partnerské škole Gymnáziu Alberta Magnuse ve Vídni 

(udržování kontaktů mezi třídními kolektivy i jednotlivými studenty v rámci 

jazykového vzdělávání a poznávání kultury našich sousedů) 

24.11. Celodenní česko-rakouská jazyková konverzační soutěž v němčině "Den 

v německém městě" za účasti naší partnerské školy Obchodní akademie Retz 

4.12. Poznávací zájezd do Vídně 

únor – březen Týdenní lyžařské výcvikové kurzy (pro sekundu, sextu a 2.A) 

duben – květen Týdenní intenzivní pobytové kurzy cizích jazyků v rakouském Oberhöfleinu 

pro vybrané ročníky 

23. – 25. 6. Tematicky zaměřené kurzy pro všechny třídy v mládežnických centrech 

v Česku i Rakousku (jazykový, literárněhistorický, výtvarný, biologický, 

zeměpisný, matematický, zdravotnický, turistický a vodácký kurz) 

 

ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ V SOUTĚŽÍCH 

 

 třída  kolo soutěž 

Dina Velichová VI.  mezinárodní Jazyková konverzační soutěž v 

St. Pöltenu (Rakousko) 

Kateřina Horká 

Olga Nahodilová 

Iva Stříbrská 

IV. 

2.A 

VII. 

 krajské Recitační soutěž Wolkerův 

Prostějov 

Přemysl Pospíšil 3.A 3. místo okresní Olympiáda v německém jazyce 



Lenka Machová  3. místo okresní Olympiáda v českém jazyce 

Jakub Tůma  3. místo okresní Dějepisná olympiáda 

Pavla Kroupová VI. 1. místo okresní Středoškolské squashové dny 

Aleš Mucha  1. místo okresní Středoškolské squashové dny – 

dovednostní soutěž 

Lenka Fabíková VI. 2. místo okresní Středoškolské squashové dny 

Lenka Fabíková 

Pavla Kroupová 

Simona Poláková 

dívky V. 

kat. 

1. místo okresní Přespolní běh 

Miroslava Nováková III. 1. místo krajské Běh na 60 m 

Miroslava Nováková III. 2. místo krajské Skok vysoký 

Lucie Nováková III. 2. místo krajské Běh na 60 m 

 st. dívky 2. místo okresní Pohár rozhlasu 

 





8. Výsledky maturitních zkoušek 2004 

 

Celkový počet maturantů:  58 

Prospěli s vyznamenáním:  30 

Prospěli: 28 

Neprospěli: 0 

Celkový průměrný prospěch:  1,74 

 

Maturitní předmět Maturující 

studenti 

Výsledné známky Průměrný 

prospěch 

  1 2 3 4 5  

Český jazyk 58 29 18 4 7 - 1,81 

Anglický jazyk 42 19 11 8 4 - 1,93 

Německý jazyk 23 7 12 4 - - 1,87 

Základy spol. věd 28 16 10 1 1 - 1,54 

Dějepis 25 12 9 2 2 - 1,76 

Zeměpis 13 10 2 1 - - 1,31 

Matematika 7 5 2 - - - 1,29 

Fyzika 2 2 - - - - 1,00 

Chemie 10 4 2 3 1 - 2,10 

Biologie 21 11 7 2 1 - 1,67 

Náboženská výchova 3 3 - - - - 1,00 

 



9. Umístění absolventů školy po ukončení studia 

Ve školním roce 2003/2004 přistoupilo k maturitní zkoušce v řádném termínu: 

4. A – 31 studentů; VIII. – 27 studentů. 

Všichni prospěli. 

 

4. A 

POČET ABSOLVENTŮ VŠ VOŠ JŠ OSTATNÍ 

31 27 2 1 1 

% 87,1 6,45 3,2 3,2 

VIII. 

POČET ABSOLVENTŮ VŠ VOŠ JŠ 
STUDIJNÍ ZAHRANIČNÍ 

POBYT 
OSTATNÍ 

27 19 1 2 1 5 

% 70,4 3,7 7,4 3,7 18,5 

 

Průměrné procento úspěšnosti studentů bylo 79,3 %. 

 

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

STUDENTI ŠKOLY 

KARLOVA UNIVERZITA – PRAHA 

 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

 FSV Marketing a komunikace 

MASARYKOVA UNIVERZITA – BRNO 

 Právnická fakulta 

 Lékařská fakulta 

 Fakulta sportovních studií 

 Filozofická fakulta 

 Speciální pedagogika 

 Český jazyk a divadelní věda 

 Ekonomicko-správní fakulta 

 Pedagogická fakulta 

 Přírodovědecká fakulta 

UNIVERZITA PALACKÉHO – OLOMOUC 

 Filozofická fakulta 

 Lékařská fakulta 

JIHOČESKÁ UNIVERZITA – ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 Pedagogická fakulta 

 Historický ústav 

 Přírodovědecká fakulta 

ČVUT – BRNO 

ČVUT – PRAHA 

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ – ÚSTÍ NAD LABEM 

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA – PLZEŇ

http://dir.seznam.cz/Instituce_a_urady/Vzdelavaci_instituce/Vysoke_skoly/Univerzity_a_statni_vysoke_skoly/Univerzita_J.E.Purkyne_/


 

10. Volnočasové aktivity 
 

Mimoškolní volnočasové aktivity organizačně zajišťuje a odborně vede pedagog volného času 

Mgr. Vít Oplatek v rámci studentského klubu Katolického gymnázia Halahoj: 

 

STUDENTSKÝ KLUB KATOLICKÉHO GYMNÁZIA HALAHOJ 

 

Klub Halahoj při Katolickém gymnáziu Třebíč, který nabízí mladým lidem mimoškolní 

aktivity, v září 2003 zahájil třetí rok svého působení. Na přípravě, organizaci a průběhu 

jednotlivých akcí se podílejí sami studenti Katolického gymnázia, ale i jiných středních škol a 

vysokoškoláci.  

V měsíci lednu 2004 jsme obdrželi ocenění od města Třebíče za realizaci dílčích projektů 

programu prevence kriminality a drogové problematiky za rok 2003 provozem „Herny stolních 

a deskových her a hlavolamů“. 

V Praze dne 6. 4. 2004 byl studentský klub KG přijat do České rady dětí a mládeže. 

Naši činnost opět v grantových programech podpořil Kraj Vysočina a město Třebíč a také 

firma Vertical sport, prodejce sportovního a horolezeckého vybavení. Díky takto získaným 

penězům jsme dále mohli zkvalitnit naši činnost nákupem nového vybavení (lana, lodě, 

táborové vybavení). 

Od září jsme získali další prostory v domečku za tělocvičnou. Ty jsme si během měsíce 

vymalovali a upravili. Dnes se zde nachází dvě velké místnosti, které slouží jako čajovna a 

herna stolních her. Dále je zde sklad sportovního a táborového vybavení, místnost se zvířaty, 

kterou využívá a provozuje školní zookroužek, chodba a sociální zařízení. Místnosti v domečku 

během týdne využívaly i další skupiny mladých – křesťanské společenství,  skautský oddíl, 

aerobik, výuka kytary aj.  

Za dobu svého působení studentský klub rozvinul svoji činnost do několika směrů, které 

se vzájemně prolínají: 

 

 STUDENTSKÁ ČAJOVNA ÚT 17:00 – 21:00  a PÁ 18:30 – 23:00 

Čajovna je otevřena především mladým lidem, studentům středních a vysokých škol. Dvakrát 

týdně je dán prostor mladým k společnému setkání v nealkoholickém prostředí čajovny: úterní 

klidné posezení a páteční, na kterém je vždy připraven program pro všechny příchozí. Jedná se 

o koncertní vystoupení, kde je kromě většinou začínajících hudebních hostů také dán prostor 

„domácím“ začínajícím písničkářům. Dále se v čajovně odehrávají přednášky a besedy 

s pozvanými hosty, kteří formou přednášky, diskuse, živého promítání a ukázkou svých 

dovedností seznamují a obohacují poznání všech přítomných. 

 

 HERNA STOLNÍCH A DESKOVÝCH HER   ÚT a ST 15:00 – 18:00 



Zde nabízíme především dětem a mládeži, ale i dalším zájemcům z řad dospělých a rodinám 

s dětmi prostor pro volné setkávání nad stolními hrami a hlavolamy, a to dvakrát týdně 

v prostorách herny. Jednou za měsíc v sobotu probíhá také „herní den“, kdy je místnost s hrami 

přístupná všem po celý den. 

Je zde snaha odvést neorganizovanou skupinu dětí a mládeže od stálého hraní počítačových her 

a od spojení „JÁ–STROJ–POČÍTAČ“ nenásilnou formou přejít ke spojení „JÁ–ČLOVĚK–

SPOLUHRÁČ“. Člověk vůči člověku, spoluhráči musí komunikovat, shodnout se na 

pravidlech hry, naučí se jednat, což pak následně mohou využít i ve svém civilním životě.  

 

 CESTOVATELSKÉ BESEDY 

Jedná se o jarní a podzimní cyklus přednášek z řad cestovatelů a dobrodruhů, kteří pomocí 

diapozitivů, fotografií, videoprojekce, videosnímků a mluveného slova představí a přiblíží 

mladým lidem pozoruhodná místa naší planety, rozličné kultury, životy lidí. 

 

 VÍKENDOVÉ AKCE a LETNÍ TÁBORY 

Akce probíhaly v Třebíči nebo na turistických základnách v kraji Vysočina. Většina 

víkendových akcí a letních aktivit se odehrávala v přírodě s maximálním využitím metod 

zážitkové pedagogiky (kooperace skupiny, využití schopností každého jednotlivce, hledání a 

rozšiřování hranic skupiny a jednotlivce…). Při sestavování jednotlivých programů byly často 

využívány tzv. adrenalinové činnosti (překonávání umělých i přirozených překážek, nízké 

lanové aktivity apod.). 

Letními tábory se snažíme oslovit především věkovou skupinu mladých v rozmezí 15 až 25 let.  

 

 ŠKOLENÍ 

Pro členy z řad Sdružení přátel Jaroslava Foglara a hnutí Bobří stopou, ale také pro vlastní 

instruktory a vedoucí víkendových a prázdninových akcí, letních táborů a dalších aktivit 

pořádáme vlastní školící akce, které mají prohloubit znalosti a dovednosti v různých oblastech 

při práci s dětmi a mládeží.  

Zúčastnili jsme se také praktického semináře „Instruktor lanových lávek I. a II. třídy“, na 

kterém jsme se učili teorii i praxi ve vázání nízkých i vysokých lanových lávek. Na tuto činnost 

jsme dostali i akreditaci MŠMT ČR.  Dalšími vzdělávacími akcemi byla účast na  inspiračním 

kurzu Prázdninové školy Lipnice a čtyřdenním školení o zážitkové pedagogice připravené 

instruktory projektu Outdoor z katedry rekreologie v Olomouci.   

V roce 2003 vznikl horolezecký oddíl Halahoj v Praze, který sdružuje lidi zajímající se o 

širokou škálu lanových aktivit, zejména horolezectví, speleologii, nízké i vysoké lanové 

překážky, záchranářství atd. se zaměřením na využití těchto aktivit při práci s dětmi a mládeží. 

Tento oddíl je součástí struktury Českého horolezeckého svazu a bude především zajišťovat a 

pořádat školicí akce nejen pro naše instruktory, ale i další organizace. 

 

 CHARITATIVNÍ AKCE 



Studentský klub se v roce 2003 zapojil do celosvětového projektu „Adopce na dálku“, jehož 

prostřednictvím jsme si adoptovali chlapečka z Keni. Částkou 7 200,- Kč ročně přispíváme na 

jeho studia. Zároveň prošla jedna členka školením o adopci dětí z Afriky a stali jsme se jedním 

z kontaktních center adopcí v České republice.  

Sběrem použitých dopravních jízdenek, které shromažďujeme a pak předáváme postižené 

dívce, jsme se zapojili do další akce. Dívka má přislíbeno od jedné firmy, že po nasbírání 

jednoho milionu jízdenek dostane nový vozíček. Její postižená sestra touto cestou už dostala 

svůj nový vozík. Během půlročního sbírání se nám podařilo nashromáždit na 300 000 jízdenek.  

Jízdenky se sbírají i na dalších místech po republice.   

 

 DALŠÍ 

Dalšími počiny bylo pořádání výstav, sportovních a fotbalových turnajů, spoluúčast a pomoc 

při různých školních a křesťanských akcích apod. 

 

Přehled největších akcí studentského klubu ve školním roce 2003/2004  

3.10.  Slavnostní otevření HERNY STOLNÍCH HER za účasti paní ředitelky Mgr. Evy 

Hortové, Bc. Jana Burdy z kraje Vysočina a pražského písničkáře Jeronýma 

Lešnera. 

4.10. Návštěva LANOVÉHO CENTRA V BRNĚ – nízké a vysoké lanové lávky. 

24. – 29.10. První školení instruktorů Halahoje a dalších zájemců proběhlo  na Skřipině. 

Tématem školení byla ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. 

31.10. – 1.11.FOTBALOVÁ NOC/DEN  aneb 24 hodin fotbalu v tělocvičně. Opět se nám 

podařilo hrát fotbalové utkání nepřetržitě 24 hodin.  

6.11. CESTOVATELSKÁ BESEDA s horolezcem, dobrodruhem a spisovatelem 

HONZOU VLASÁKEM a jeho veselé povídání o cestě na kole po MEXIKU. 

21.11. POSELSTVÍ ZE STÍNADEL – večerní až noční týmová hra v Židovském městě 

v Třebíči s legendou z knížek Jaroslava Foglara. 

22.11. MEMORIÁL JANA TLESKAČE aneb soutěž jednotlivců ve vyjímání ježka 

z klece. 

28.11. Hudební vystoupení táborské skupiny ACOUSTIC IMPACT hrající jazz a 

flamengo. 

4.12. Cestovatelská beseda o RUMUNSKU a o pravoslavných klášterech. 

29.12. – 1.1. Silvestr v Naloučanech pro všechny příznivce klubu Halahoj. 

5.2. Cestovatelská beseda O GRÓNSKU. 

6. – 7.2. FOTBALOVÁ DEN/NOC – 24hodinový fotbalový maratón otevřený veřejnosti. 

20. – 29.2. Zimní tábor v Krkonoších „Dotkni se zimy“. 

12.3. Beseda s Jiřím Moravským Brabcem (novinářem, hudebním kritikem, textařem 

písní Hradišťanu aj.) o KELTECH. 

18.3. Cestovatelská beseda – RAFTING V JIŽNÍ AMERICE. 



19.3. Koncert liberecké skupiny DYSNYBEND a třebíčského písničkáře Pavla 

Pokorného. 

20.3. VÍTÁNÍ JARA – cesta probouzející se přírodou ke studánce. 

2. – 4.4. Druhé školení pro instruktory Halahoje a další zájemce, tentokrát na téma 

DLOUHODOBÉ TÁBOROVÉ HRY a NÍZKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY. 

23. – 25.4. Celorepublikové setkání klubů a oddílů pod názvem EXCALIBUR. Přes osmdesát 

lidí z celé republiky po tři dny soutěžilo společně s rytíři krále Artuše. 

28. – 30.5. SEZNAMOVACÍ VÍKEND pod Jalovcem pro účastníky letních táborů. 

11. – 12.6. KÁNA – 14. ročník křesťanského festivalu. Páteční večer patřil koncertnímu 

vystoupení písničkáře Jaroslava Samsona Lenka a Hanky Hložkové. V sobotu akce 

pokračovala fotbalovým turnajem, mší svatou za doprovodu křesťanské skupiny 

Svítání a přednáškou P. Marcela Javory, slavností světla a táborákem.  

 

Prázdniny: 

 

2.–11.7. PUTOVÁNÍ PO RUMUNSKU – Apuseni, Bihot, Vladeasa. 

31.7.–14.8. TÁBOR NA JURENKOVĚ OSADĚ – tábor pro mladší s etapovou hrou „Tanec 

figurek“. 

15.–30.8. Dva týdenní tábory HALAHOJ I. a II. pro starší 14 let na Dalešické přehradě. 

 

Mgr. Vít Oplatek 

 

DEBATOVÁNÍ NA KATOLICKÉM GYMNÁZIU 

 

V uplynulém školním roce využili naši studenti možnosti zapojit se do vzdělávacího programu 

Karl Popper Debate Program. Pod slovem debata se mohou někomu vybavit vystoupení 

některých politiků doprovázená obsahovou neurčitostí, používáním frází a vyhýbavými 

odpověďmi, studentské debatování má však jasná pravidla, jejichž součástí je i etický kodex. 

V čem tedy spočívá podstata této vzdělávací soutěže? Jedním ze základních předpokladů 

je existence kontroverzních témat, která umožňují v debatě spor, ať už o morální hodnoty či 

logické principy. Strana afirmativní se diskutovanou tezi svými argumenty snaží obhájit, 

úkolem  strany negativní je tuto argumentaci vyvrátit. Přestože se jedná o soutěž, není 

prvořadé, kdo v debatě vyhrává. Studenti se totiž debatováním naučí nejen lépe se vyjadřovat, 

pracovat s informacemi, logicky uvažovat, ale také chápat cizí (a menšinové) názory, což 

v důsledku vede k větší toleranci a lepším mezilidským vztahům. 

Během jednoho roku si naši studenti rozšířili obzor o témata, která se týkala etiky, 

politiky, ekonomiky i situace v našem městě. Na vysoké úrovni dokázali hovořit o genocidě ve 

Rwandě, o sporném využívání zvířat k lidské zábavě, o roli odborů v dnešní společnosti a  řadě 

jiných současných problémů. 



Přestože se v uplynulém školním  roce studenti s debatováním teprve seznamovali, 

dosáhli v městském i republikovém měřítku velmi dobrých výsledků. Již měsíc po první debatě 

se úspěšně zúčastnili Městského debatního turnaje a poté reprezentovali naši školu na 

celostátních turnajích.  

V letošním roce se k činnosti našeho klubu připojuje pořádání debatních turnajů, školení, 

debatování v cizích jazycích a účast na  dětských debatních soutěžích. 

 

Debatní týmy, které nás reprezentovaly  ve školním roce 2003/2004: 

 

Atak 

Zdeněk Ferda, Eva Fruhwirtová, Jan Spilka 

2. místo v celostátním debatním poháru 

 

Haluz 

Monika Ferdová, Zuzana Pelánová, Štěpánka Plocková, Iva Stříbrská 

3. místo v celostátním debatním poháru 

2. místo na Městském debatním turnaji v Třebíči (I. ročník) 

 

Insania 

Renata Bízová, Kateřina Hrůzová, Lenka Machová 

1. místo na Městském debatním turnaji v Třebíči (II. ročník) 

 

Schíza 

Soňa Machová, Veronika Stehlíková, Katarína Šudíková 

Markéta Frulová, Tereza Navrátilová, Hana Šindelková 

3. místo na Městském debatním turnaji v Třebíči (I. ročník) 

 

              Mgr. Helena Klusáková 

            Debatní klub při KG Třebíč 

 

DALŠÍ MIMOŠKOLNÍ AKCE 

 

5.9. Oslava 10. výročí založení školy 

16. 9. Den církevních škol 

říjen Poutní zájezd do Medžugorje pro zájemce 

27.11. Duchovní obnova pro mládež v kostele sv. Martina 

18. – 19. 12. Vánoční studentská akademie 

17.1. 2. reprezentační ples školy ve Fóru 

4.3. Setkání pedagogů naší a partnerské školy Obchodní akademie v Retzu – 

projednání další spolupráce 

 



  

 

V rámci výuky výtvarné výchovy organizují (včetně zahájení) studenti pod vedením učitele 

Václava Dosbaby  výstavy ve školní galerii (Galerie Chodba), která je v době školního 

vyučování přístupná i veřejnosti.  

VÝSTAVY 2003/2004 VE ŠKOLNÍ GALERII  

 Renata Zelingerová – Kývavé malování 

 Karel Pavlíček – Fotografie 

 Alice Číhalová – Doteky odjinud (grafika a kresby) 

 Velikonoční pozdravy – komorní výstava drobné grafiky a kreseb 

 Výstava prací studentů PdF MU Brno (Tomáš Hort, Petra Nejedlá, Jana 

Pokorná) 

 Vladimír Werl, mistr uměleckých řemesel – knižní vazba 

 

V rámci výuky hudební výchovy organizují studenti pod vedením učitelů hudební výchovy 

koncerty ve školní aule. Tato tzv. Nokturna se konají pravidělně ve školní aule a jsou 

přístupná široké veřejnosti.  

KONCERTY 2003/2004 VE ŠKOLNÍ AULE 

 Sladké housle – Vít Coufal 

 Eva Henychová 

 Jaroslav Hutka 

 Vánoční koncert 

 Koncert housle a klavír (JAMU) 

 Musica animata: Bachovský večer 

 Musica animata: Stabat mater 

 Koncert studentů konzervatoře – Jakub Lojda a přátelé 

 Koncert žáků ZUŠ Třebíč 



11. Získané granty 

 
Poskytovatel Název 

Město Třebíč Rozvoj debatování na Třebíčsku 

Město Třebíč Zdravé město Třebíč – Ekofórum 

Kraj Vysočina Studentské třídění druhotných surovin 

Kraj Vysočina Tábory bez hranic 

Kraj Vysočina Prevence patologických jevů 

Kraj Vysočina Cizí jazyky – brána k novému poznání: Jazykový most 

 


