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Zpráva o činnosti 
školy spolupracující s Mensou ČR za 

školní rok 2016/2017 

Naše škola se zaměřuje na všestranný rozvoj žáků a podporu žáků 
talentovaných.  

Každoročně předkládáme svým žákům širokou nabídku kroužků, 
nepovinných předmětů a jazykových kurzů. V letošním školním roce byly 
nabídnuty tyto aktivity: liturgická schola, recitační kroužek, anglický klub 
s rodilou mluvčí, německý klub, italština s rodilou mluvčí, ruština, španělština, 
chemický kroužek, fotografický kroužek, dramatický kroužek a sportovní hry. 

Pravidelně připravujeme talentované žáky na účast v soutěžích (logická 
olympiáda, matematická a fyzikální olympiáda, konverzační soutěž 
v německým a anglickém jazyce, soutěž Bible a my, dějepravné soutěžení, 
recitační soutěže aj.) Naše škola je jedním z 16 škol, které organizují 
matematicko-fyzikální soutěž čtyřčlenných týmů Náboj junior. Naši žáci se také 
zapojují do SOČ a pravidelně postupují do krajských kol.  

Každým rokem pořádáme inspirativní přednášky (letos s Markem 
Orko Váchou na téma „Tvůrce tvoří tvůrce“, s doc. Stehlíkem o fenoménu 
Masaryk, s Věrou Sosnarovou o životě v ruském gulagu a jiné). 
 Realizujeme mnoho projektových aktivit, které slouží také k podpoře a 
rozvoji nadání našich žáků. V letošním roce jsme připravili následující projekty: 
 

 Edison – project spojující mladé lidi odlišných kultur a národností. Celý 
týden naše škola hostila 7 zahraničních studentů, kteří v hodinách 
prezentovali svoji zemi – její tradici, kulturu i současný život.   

 Čerstvé svačinky jako od maminky – ve spolupráci se společností 
JA Czech, která napomáhá rozvíjet kreativní a podnikatelské dovednosti 
mladých lidi, studenti 3. ročníků založili dvě nové studentské firmy, které 
v průběhu jednoho školního roku zajišťovaly přípravu čerstvých svačin 
pro naše studenty.   

 Návrat ke kořenům – V rámci projektu jsme rozšířili bylinkovou zahradu 
o 15 starých odrůd stromů a keřů. Zorganizovali jsme Den stromů a 
soutěž o nejkrásnější jablko.  

 Třebíčská nokturna - Projekt byl určen jak našim studentům, tak 
obyvatelům města a okolí. Jednalo se především o hudební a divadelní 
vystoupení realizovaná v aule a atriu školy. V roce 2017 se stal 
dramaturgem programu Jan Čižmář. 

 
Nové projekty letošního roku: 

 Znovuobnovení školního časopisu ZaZdí 



 Spolupráce se ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč – připravili jsme 2 projektové 
dny (přírodovědný a jazykový) pro nadané žáky 8. a 9. ročníků. 

 Sociální stáže – určené studentům 2. ročníků, kteří strávili týden 
doprovázením lidi starých, nemocných nebo lidi s postižením v 
zařízeních sociálních služeb.  

 Do školského rejstříku byl zapsán školní klub, který od 1. 9. 2017 bude 
nabízet zájmové vzdělávání žákům nižšího gymnázia. 

 Získali jsme dotaci z IROP ve výši 79,7 mil. Kč na project “Přístavba a 
modernizace Katolického gymnázia Třebíč,” jehož cílem je rozšíření 
školy o nové přírodovědné a jazykové učebny, které svým moderním 
vybavením umožní realizovat badatelskou výuku.  

 
Testování IQ 
Dne 5. dubna 2017 se u nás uskutečnilo testování IQ pro veřejnost, jehož se 
zúčastnilo 25 zájemců. Současně v dopoledních hodinách proběhlo testování 
IQ našich studentů. Z 37 testovaných má 18 mimořádný intelekt (IQ nad 130) 
a 11 výrazný nadprůměr (IQ 120-129).  
 
STUDENTSKÝ KLUB KATOLICKÉHO GYMNÁZIA HALAHOJ 
  

Studentský klub při Katolickém gymnáziu Halahoj nabízí bohatý program 
pro volný čas mladých lidí z Třebíče a okolí. 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 akcí: 
 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 šest táborů v létě 2015) 

 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, Třebíčský 
půlmaratón…) 

 adaptační kurzy a školní výlety 

 třídní teambuildingy pro jednotlivé třídy  

 ples s udílením ocenění „Zlatá lavička“ 

 karneval pro děti 
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