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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

RedIZO:

600 015 327

Zřizovatel: Biskupství brněnské
Adresa zřizovatele: Petrov 269/8, 601 43 Brno
Telefon/fax školy:

568 840 547, 568 840 546 (ředitel)

Web:

www.kgtrebic.cz

E-mail:

krska@kgtrebic.cz

Ředitel školy: Mgr. Pavel Krška
Zástupce ředitele: Mgr. Karel Rymeš

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 církevního gymnázia
Řádu Bratří menších kapucínů, které působilo 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 jazyků a humanitních oborů. 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
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. Hlavním cílem je příprava žáků k náročnému
vysokoškolskému studiu. Svým všeobecně koncipovaným základem a možností výběru ze
široké nabídky volitelných předmětů podle sklonů, zálib a zvoleného směru VŠ 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. Výuka cizích jazyků probíhá s posílenou hodinovou
dotací. K důležitým cílům Katolického gymnázia Třebíč patří napomáhat žákům, aby uměli
plnohodnotně žít svůj život, stali se osobnostmi vědomými si vlastní lidské důstojnosti,
dokázali se flexibilně uplatnit ve světě práce a stali se platnými občany svobodné
demokratické společnosti.
Již několik let je počet tříd ustálen na 12, z toho připadá na osmiletý studijní obor 8 tříd
a na čtyřletý studijní obor 4 třídy. S tímto stavem se počítá i do budoucnosti. Ve školním roce
2007-2008 činil skutečný celkový počet studentů 343 (z toho osmileté studium 223 a čtyřleté
studium 120 žáků). Pro výuku bylo k dispozici 19 zařízených učeben, z toho 9 odborných
(učebna chemie, biologie, fyziky, IVT, zeměpisu, hudebna, laboratoř chemie, dvě jazykové
učebny).
Ředitelem školy byl Mgr. Pavel Krška, který měl jednoho zástupce. Počet
pedagogických pracovníků byl 40 učitelů (27,3 přepočtených na plně zaměstnané).
Škola sídlí v rekonstruovaném areálu bývalého kapucínského kláštera Třebíč,
Otmarova 30/22, který je v majetku brněnského biskupství, zřizovatele Katolického
gymnázia.
Učební plán a osnovy jsou zaměřeny na výuku cizích jazyků: angličtiny a němčiny.
K nadstandardnímu programu, který škola studentům nabízí, patří každoroční konání
jazykových kurzů během školního roku i bohatá nabídka společných mimoškolních a
prázdninových akcí. 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 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.

SLOVO SPIRITUÁLA
Nacházíme se v patnáctém roce existence Katolického gymnázia v Třebíči. Shodou okolností
jej prožíváme jako poměrně zlomový okamžik, vymezitelný jako postupný přechod ze druhé
do třetí etapy života naší školy. V první etapě (od roku 1992) nabývala myšlenka založit
v Třebíči církevní školu pomalu ale jistě konkrétních kontur a Katolické gymnázium si přes
různé obtíže a problémy získávalo pevné místo mezi středními školami v regionu. Začátek
druhé etapy můžeme vymezit přibližně rokem 1999, kdy se škola přestěhovala do budovy
bývalého kapucínského kláštera a vedle důrazu na křesťanskou formaci studentů se výrazněji
zaměřila na výuku cizích jazyků. Období, které prožíváme, můžeme právem označit za další
zlom v životě a působení Katolického gymnázia. Nové vzdělávací programy, které kolektiv
pedagogů postupně s velkou obětavostí vytváří a uvádí do praxe, dovolují, aby se charakter
Katolického gymnázia v Třebíči mnohem více než v minulosti otevřel poslání církevního
školství, o němž v posledních desetiletích hovoří řada dokumentů magisteria:
[Církevní škola je] místem evangelizace, místem autentického apoštolátu a pastorální činnosti, a to ne skrze aktivity doplňkové, souběžné či mimoškolní, ale na základě samé podstaty její činnosti, přímo nasměrované k výchově křesťanské osobnosti
(Kongregace pro katolickou výchovu, Náboženský rozměr výchovy v katolické škole
[7. 4. 1988], 33).
Charakteristickým prvkem katolické školy je snaha pomáhat studentům, aby při
rozvoji vlastní osoby rostli zároveň jako nové stvoření, kterým se stali na křtu.
Křesťanskou výchovu je tedy nutno pojmout jako hnutí, pokrok, dozrávání k onomu
ideálnímu cíli, který převyšuje všechnu lidskou omezenost, a toto všechno se musí dít
současně, harmonicky v průběhu lidské výchovy. Nejde o dvě činnosti rozdílné nebo
paralelní, ale o soulad výchovných faktorů, sjednocených v úmyslu vychovatelů a ve
svobodné výchově a spolupráci studentů… Je tedy třeba popsat výchovný křesťanský
proces jako organický souběh činitelů směřující k podpoře postupného rozvoje všech
schopností dítěte tak, aby se dosáhlo integrální výchovy v rámci rozměrů křesťanského náboženství s pomocí milosti (tamtéž, 98-99).
Středem výchovné činnosti katolické školy je Kristus – ten je vzorem, podle
něhož má křesťan uspořádat svůj život. Katolická škola se odlišuje od jakékoli jiné,
která se spokojuje pouze s formováním člověka, kdežto katolická je odhodlána formovat křesťana a svým učením i svědectvím pomáhat nepokřtěným poznávat Kristovo tajemství, které přesahuje veškeré poznání. (Kongregace pro katolickou výchovu,
Katolická škola [19. 3. 1977], 47).

Pro účinnější dosažení těchto podstatných cílů naší školy slouží především tyto vzdělávací a
výchovné nástroje:
Výuka náboženství chápaná jako plnohodnotný předmět, jehož obsah je informační (přísun a
hodnocení informací týkajících se náboženství, především pak křesťanství) i formační
(rozpoznávání předsudků, utváření vyzrálého osobního postoje).
Strategie osobnostního rozvoje a Etika – cílem těchto dvou spíše prakticky zaměřených
předmětů, nově včleněných do vzdělávacího programu školy, je napomáhat studentům, aby
zdravě rozvíjeli svou osobnost, učili se rozlišovat autentické hodnoty a formovali své morální
postoje. Jsme rádi, že v této oblasti můžeme využít zkušeností jiných církevních škol,
zejména Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově (www.cmg.prostejov.cz), kde mají
s osobnostní a etickou formací studentů několikaleté zkušenosti.
Každý týden se mohou zájemci z řad studentů i pedagogů zúčastnit školní mše sv., při níž
pravidelně prosíme za všechny, kdo jsou s naší školou jakkoliv spojeni. Slibně se v této
souvislosti rozvíjí činnost liturgické scholy, která při těchto bohoslužbách zajišťuje hudební
doprovod. Naši studenti mají také pravidelný prostor pro přijetí svátosti smíření a pro
duchovní rozhovor.
Po několikaleté přestávce pořádáme již třetím rokem pro studenty naší školy víkendové
duchovní obnovy. O jejich přínosu svědčí vzrůstající počet zájemců i pozitivní reakce
účastníků.
Významnou pomocí v této oblasti je také rozvíjející se spolupráce se studentským klubem
Halahoj.
Uvědomuji si, že tento výčet není úplný. Téměř denně se setkáváme s řadou drobných
iniciativ, jimiž se naši pedagogové i studenti snaží napomoci rozvoji naší školy, i když se
často nedočkají žádného poděkování. Dovolím si proto užít neodborného přirovnání: podobně
zásadní význam, jako má pro náš vesmír skrytá hmota, kterou (zatím?) nejsme schopni
pozorovat, mají pro život naší školy i tyto nepatrné a často „neviditelné“ služby.
Jiří Plhoň, spirituál

3. Školská rada
V listopadu 2005 byla ustavena školská rada. Jména kandidátů byla zveřejněna na
webových stránkách školy a ve škole 15 dnů před volbami. Volby členů školské rady z řad
rodičů a zletilých studentů se konaly ve čtvrtek 10. 11. 2005, volby zástupců pedagogických
pracovníků proběhly 24.11.2006. Za členy školské rady byli v obou případech zvoleni první
dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů: za rodiče a zletilé žáky Zdeněk Ferda a Stanislav
Kovář a za učitele Drahomír Havlíček a Hana Kopecká. Volby proběhly podle volebního
řádu. Školská rada zahájila svou činnost tím, že schválila svoje stanovy.

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY:
Zdeněk Ferda
Stanislav Kovář
Mgr. Drahomír Havlíček
Mgr. Hana Kopecká
Mgr. Ervín Jansa (za zřizovatele – Biskupství brněnské)
Ing. Petr Zelenka (za zřizovatele – Biskupství brněnské)

4. Přehled oborů vzdělávání:

Název oboru

Kód KKOV

Platnost pro
třídy

Délka
studia

Počet
tříd

Počet
studentů

Gymnázium – živé jazyky

79-41-K/408

1.A – 4.A

čtyři roky

4

120

Gymnázium – živé jazyky

79-41-K/808

sekunda –
oktáva

osm roků

7

191

Gymnázium

79-41-K/81

prima

osm roků

1

32

(nově zavedený školní
vzdělávací program)

5. UČEBNÍ PLÁNY
5.1 Učební plán pro obory 79-41-K/408 a 79-41-K/808 Gymnázium – živé jazyky
Týdenní hodinová dotace vyučovaných předmětů
Osmiletý studijní obor

II.

III.

IV. V.

VI. VII. VIII.

-

-

-

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

4

4

3

3

3

3

3

Cizí jazyk I (AJ nebo NJ)

4

3

3

4

4

3

4

Cizí jazyk II (NJ nebo AJ)

-

2

3

3

3

3

3

Latina

-

-

2

2

2

2

2

Náboženská výchova

1

1

1

1

1

1

1

Občanská výchova

1

1

1

-

-

-

-

Základy společenských věd

-

-

-

1

1

2

2

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

2

-

-

Matematika

5

4

3

3

3

3

3

Fyzika

2

2

2

2

2

2

2

Chemie

2

2

2

2

2

2

-

Biologie/geologie

2

2

2

2

2

2

1

Informatika a výp. technika

-

2

1

-

-

-

-

Estetická výchova (VV nebo HV)

3

2

2

2

2

-

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

Odborný seminář 1 (volitelný)

-

-

-

-

-

2

2

Odborný seminář 2 (volitelný)

-

-

-

-

-

2

2

Odborný seminář 3 (volitelný)

-

-

-

-

-

-

2

Celkem

30

31

31

31

31

31

31

79-41-K/808
Čtyřletý studijní obor

79-41-K/408

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 „gymnáziumživé 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.

5.2 Učební plán pro obor 79-41-K/81 Gymnázium
(ve školním roce 2007/2008 platný pouze pro primu)
Týdenní hodinová dotace vyučovaných předmětů

Vzdělávací oblast

Ročník

Vzdělávací obor

Celkem
I.

Jazyk a jazyková
komunikace

Člověk a společnost

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Náboženská výchova
Občanská výchova
Dějepis

Matematika a její aplikace
Zeměpis
Fyzika
Člověk a příroda
Chemie
Biologie
Informační a komunikační technologie

Umění a kultura
Člověk a zdraví

Člověk a svět práce
Volitelný předmět
Celkem

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví

II.

III. IV.

4
4
4
1
1
2

4
3
3
1
1
2

4
3
3
1
0
2

4
3
3
0
0
2

16
13
13
3
2
8

4

4

4

4

16

1
0
0
1

1
2
0
2

2
2
2
1

2
2
2
2

6
6
4
6

1

0

0

0

1

1
2
2

1
2
2
0

1
1
2

1
1
2

1 (B)
1

1(NV)

4
6
8
3

(OV)

4

1 (TV)
1 (B)

1

1

(IVT)
dig.tec
hnika

Svět
práce

(OV)
Svět
práce

0

1

1

1

3

30

30

31

31

122

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

Pro tento obor platí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hledejme
cestu k sobě i k druhým, který je dostupný na oficiálních webových stránkách školy
(v sekci Škola).

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč

6. Pracovníci školy:
PEDAGOGOVÉ:
Kvalifikace
Mgr. Petr Benda

ČJL, VV

Mgr. Zbyněk Caha

NJ, Z

Mgr. Eva Divišová

ČJ, TV

Mgr. Karel Dobrovolný

IVT, TV, Z

Mgr. Jan Dresler

F

Ing. Miriam Dufková

Ch, B

Mgr. Lukáš Dvořák

TV

Mgr. Drahomír Havlíček

ČJL, D, ZSV

Mgr. Dana Hrušková

ČJL, NJ

Mgr. Jitka Chvátalová

M, TV

Mgr. Pavla Janíčková

NJ

Mgr. Michaela Juránková

B, Z

Mgr. Pavel Kneslík

M, F

Mgr. Renata Kohoutková

NJ, Z, RJ

Mgr. Pavel Krška

ČJL, AJ

Mgr. Lenka Mahelová

ČJL, VV

Mgr. Jiřina Marková

AJ, M

Mgr. Anna Martišová

ČJ, HV

Mgr. Petra Matějková

AJ, FJ

Mgr. Daniela Mácová

NJ

Mgr. Dana Michálková

AJ

Mgr. Dana Mrázková

L, ČJ

Jitka Nováčková

Ch, B

Mgr. Jiří Novotný

M, F

Mgr. Vít Oplatek

OV, pedagog volného času

Mgr. Jiří Plhoň

NV

Mgr. Hana Polanecká

M, Z

Mgr. Lenka Priščáková

TV

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč
Mgr. Martina Robotková

L, D

Mgr. Karel Rymeš

NJ, L, AJ

Mgr. Pavel Ryneš

L

Mgr. Lenka Sochorová

NJ, D

Mgr. Magdalena Šelová

AJ

Mgr. Eva Šplíchalová

NV

Mgr. Ilona Růžičková

AJ, NJ

Mgr. Karel Tomek

AJ

Paula Torresan

AJ

Ing. Milada Vedralová

B, VV

Mgr. Marie Velebová

B, ZSV

Mgr. Helena Věžníková

ČJL, NJ

Mgr. Antonín Zelený

D, ZSV

OSTATNÍ PRACOVNÍCI:
Josef Hekrle

správce budov

Jarmila Kružíková

administrativní pracovnice

Anna Hošková

samostatný odb. ekonom

Zdeňka Homolová

uklizečka

Věra Preisnerová

uklízečka

Marie Trojanová

uklizečka
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7. Přijímací řízení
Ve školním roce 2007/2008 byla otevřena 1 třída prvního ročníku osmiletého gymnázia a 1 třída
prvního ročníku čtyřletého gymnázia. Bylo přijato 32 žáků do osmiletého (na základě písemného
souhlasu zřizovatele) a 30 žáků do čtyřletého oboru vzdělávání (osmileté: 79-41-K/81 Gymnázium
a čtyřleté: 79-41-K/408 Gymnázium - živé jazyky).
Žáci byli přijímáni podle svých schopností a vědomostí na základě výsledků přijímacích zkoušek,
hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a výstupního hodnocení ze základního
vzdělávání.
Přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia a první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého gymnázia
se konaly v pondělí 23. dubna 2007.

Průběh přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky (Scio testy) se skládaly ze 2 částí:
1. písemný test znalostí českého jazyka
2. písemný test z matematiky

Výsledky přijímacího řízení
Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů bylo získáno součtem dosažených bodů za:
1) test z českého jazyka

max. 50 procentních bodů

2) test z matematiky

max. 40 procentních bodů

3) hodnocení na posledním vysvědčení z předchozího vzdělávání:
průměrný prospěch ze všech předmětů 1,0

3 procentní body

průměrný prospěch ze všech předmětů do 1,5

2 procentní body

průměrný prospěch ze všech předmětů 2,0

1 procentní bod

průměrný prospěch z cizích jazyků 1,0

1 procentní bod

4) výstupní hodnocení ze základního vzdělávání

max. procentní 3 body

Jako extra bonus byly přiděleny maximálně 3 procentní body za umístění do 3. místa okresního
kola (nebo vyšších kol) v soutěžích a olympiádách.
Podmínkou přijetí bylo úspěšné složení zkoušky z obou písemných testů (matematika i český
jazyk).

./.
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Oznámení výsledků přijímacího řízení
Oznámení o přijetí či nepřijetí uchazeče bylo odesláno druhý den po vykonání přijímací zkoušky.

Odvolání
Proti rozhodnutí ředitele školy bylo možné odvolání ke zřizovateli, Biskupství brněnskému,
prostřednictvím ředitele školy do 8 dnů od jeho doručení. Na základě dohody se zřizovatelem školy,
Biskupstvím brněnským, byla na Katolickém gymnáziu jmenována komise pro posouzení
oprávněnosti odvolání.

Rozhodnutí odvolací komise pro 1. kolo přijímacího řízení ze dne
14. května 2007 ustavené na základě dohody se zřizovatelem školy,
Biskupstvím brněnským
Při posuzování oprávněnosti odvolání se přihlíželo k následujícím kritériím v uvedeném
pořadí:
1. Dosažené body v přijímacím řízení
2. Výsledky vzdělávání žáka na základní škole, zejména v profilových předmětech
3. Výstupní (slovní) hodnocení ze základního vzdělávání
4. Uchazeč pochází z věřící rodiny
5. Mimořádná nadání a výsledky v soutěžích
8LETÉ GYMNÁZIUM

Proti rozhodnutí ředitele školy se odvolali zákonní zástupci dvou uchazečů.
Rozhodnutí:
Komise posoudila důvody odvolání podle předem stanovených kritérií a rozhodla o zrušení
rozhodnutí ředitele tak, aby byly dodatečně přijaty:
Anna Malá, nar. 17.02.1996
Markéta Ptáčková, nar. 22.02.1996.
4LETÉ GYMNÁZIUM

Proti rozhodnutí ředitele školy se nikdo neodvolal.
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9. Výsledky maturitních zkoušek 2008
Čtyřleté
gymnázium

Osmileté
gymnázium

Celkem

Celkový počet maturantů:

30

28

58

Prospěli s vyznamenáním:

3

15

18

Prospěli:

27

13

40

Neprospěli:

0

0

0

2,31

1,74

2,03

Celkový průměrný prospěch:

Průměrný
prospěch

Průměrný
prospěch

celkem

čtyřleté
gymnázium

osmileté
gymnázium

celkem

Český jazyk

58

2,63

2,18

2,41

Anglický jazyk

32

2,41

1,93

2,19

Německý jazyk

28

2,36

1,93

2,14

Latina

1

1,00

-

1,00

Základy společenských věd

33

2,33

1,75

2,12

Dějepis

16

2,43

1,44

1,88

Zeměpis

18

2,42

2,17

2,33

Matematika

11

2,67

1,25

1,64

Fyzika

3

-

1,00

1,00

Chemie

12

1,25

1,13

1,17

Biologie

17

1,44

1,25

1,35

Náboženská výchova

3

1,00

1,00

1,00

Maturitní předmět

Maturující
studenti

Průměrný
prospěch
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10. Umístění absolventů školy po ukončení studia
Počet studentů
v přijímacím řízení

VŠ

VOŠ

JŠ

Práce a studium
v zahraničí

Ostatní

58

51

0

3

0

4

%

87,9

0

5,2

0

6,9

Počet studentů
v přijímacím řízení

VŠ

VOŠ

JŠ

Práce a studium
v zahraničí

Ostatní

30

26

0

2

0

2

%

86,6

0

6,6

0

6,6

28

25

0

1

0

2

%

89,3

0

3,6

0

7,1

4. A

VIII.

ÚSPĚŠNOST V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VŠ PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK: 88%
PŘÍKLADY VYSOKÝCH ŠKOL, NA KTERÉ BYLI NAŠI STUDENTI PŘIJATI V ROCE 2008

Masarykova univerzita Brno - lékařská fakulta - všeobecné lékařství
- fyzioterapie
- zdravotní laborant
- filosofická fakulta - estetika
- sdružená uměnovědná studia
- slovinský jazyk
- archivnictví
- německý jazyk a literatura
- český jazyk a literatura
- sociální pedagogika a poradenství
- přírodovědecká fakulta - biologie
- biochemie
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- ekonomicko-správní fakulta
- právnická fakulta
- pedagogická fakulta – ped. asistence čes. jazyka a literatury pro ZŠ
- 1. stupeň ZŠ
- dějepis – zeměpis
- fakulta informatiky
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - fakulta veterinární hygieny a ekologie
- farmaceutická fakulta
Mendlova zemědělská a lesnická univerzita Brno - provozně-ekonomická fakulta
-

fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

- agronomická fakulta – technologie potravin
- agroekologie
Karlova univerzita Praha - 1.lékařská fakulta – všeobecné lékařství
- matematicko-fyzikální fakulta
Palackého univerzita Olomouc - přírodovědecká fakulta- regionální geografie
fakulta rozvojových studií – mezinárodní
rozvojová studia
- filosofická fakulta – česká filologie
- pedagogická falulta
Jihočeská univerzita České Budějovice - pedagogická fakulta - biologie- chemie
-

- český jazyk a ZSV
- přírodovědecká fakulta- biologie
- péče o životní prostředí
- zdravotně-sociální fakulta – rehabilitace
Vysoké učení technické Brno – fakulta stavební
- podnikatelská fakulta – daňové poradenství
Vysoká škola ekonomická Praha - národohospodářská fakulta
- fakulta financí a učetnictví
Vysoká škola chemicko-technologická Praha – fakulta potravinářské a biochemické technologie
– biochemie a biotechnologie
Vysoká škola polytechnická v Jihlavě - finance a řízení
-

cestovní ruch

Literární akademie Josefa Škvoreckého Praha - tvůrčí psaní a publicstika
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11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Školní vzdělávací program Katolického gymnázia Třebíč ve školním roce 2007/2008
Od 1. 9. 2007 probíhala v prvním ročníku osmiletého gymnázia výuka podle nového školního
vzdělávacího programu, vytvořeného v předcházejících dvou letech.
Jak jsme postupně poznávali, ŠVP nebude nikdy úplně hotový a neměnný dokument. Teprve
ověřováním v praxi, ve vyučovacích hodinách, jsme poznali, že vše to, co jsme si ve
workshopech, na pracovních poradách a doma u psacího stolu tak pěkně připravili, nastínili a
zformulovali do předepsaných tabulek, bylo nutno také realizovat ve vyučování. Vyhodnotili
jsme, jak správně jsme rozklíčili jednotlivé výstupy RVP a zformulovali je do výstupů ŠVP a
zda jsme k nim vhodně přiřadili učivo v jednotlivých ročnících. Výsledkem bylo několik
dalších drobných i větších úprav.
Během našich společných pracovních setkání jsme se věnovali nejen zkvalitnění výstupů, ale
několik setkání jsme probírali i metody hodnocení a sebehodnocení. Diskuse nad tímto
tématem nebyly jednoduché, mnohdy docházelo i k ohnivějším diskusím, ale to je při hledání
správné společné cesty právě to cenné a přínosné. Výsledkem by měl být nový, či alespoň
někdy odlišný přístup k žákům, respektování jejich názorů, celkové hodnocení jejich skupinové
práce, ať už učiteli, tak sebou samými. Žáci se musí naučit sami k sobě přistupovat
zodpovědně, objektivně hodnotit navzájem výkony spolužáků i své vlastní, oceňovat
individualitu, být tolerantní, chápaví a používat prvky kritického myšlení.
Protože nám opravdu jde o zkvalitnění podmínek vzdělávání ve všech oblastech, zabývali jsme
se v mnoha hodinách i rozborem své učitelské práce i materiálně technických podmínek pro
výuku. Připravili jsme evaluační dotazníky pro rodiče, pro žáky i pro sebe. Výsledkem by mělo
být kritické a objektivní zhodnocení stávají situace a vyvození závěrů, které povedou ke
zlepšení naší práce po všech stránkách. Poučili jsme se z chyb, reálně jsme zhodnotili použité
metody a postupy, což nám usnadní další nelehkou práci na tvorbě nového a ověřování
původního ŠVP.
Dana Hrušková, koordinátorka ŠVP
OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PEDAGOGY V PŘEHLEDU:
Všichni učitelé

31. 1. – 1. 2.

Dvoudenní školení k ŠVP ve středisku Sádek:
Řízení kvality a jejího hodnocení (18 hodin)

Eva Divišová

28. 4.

ZŠ Týnská – školení k učebnicím ČJ Fraus

Lukáš Dvořák

29. – 30. 11.

Seminář o systému eTwinning v Žilině (Slovensko)

Dana Hrušková

22. 11., 5. – 6.
12., 19. 12.

Fórum koordinátorů

Dana Hrušková
Zbyněk Caha

5. – 8. 11.

Seminář pedagogů vysokých škol v Dolním
Rakousku „Bez hranic“

Dana Hrušková

Únor – červen

Studium pro koordinátory ŠVP
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15. 2.

Konference učitelů německého jazyka v
Poděbradech

26. 3., 1.-2.4

Seminář „Jak napsat žádost o grant“

31. 3.

Přípravný seminář stipendijního pobytu v Německu

29. 6. – 12. 7.

Stipendijní pobyt v Mnichově (Německo) pro
multiplikátory

prosinec

Školení k organizaci přijímacích zkoušek Scio

13. 2.

Matematická mozaika aneb aktivní učení v praxi

14. 5.

Matematická mozaika aneb aktivní učení v praxi

30. 5. – 1. 6.

botanicko-ornitologická exkurze v Bílých
Karpatech a na Pálavě, pořadatel: Středisko
ekologické výchovy v Olomouci

9. – 11. 6.

botanická exkurze Malá Fatra (národní park),
pořadatel: Středisko ekologické výchovy
v Olomouci

Jiří Plhoň
Eva Šplíchalová

27. – 30. 11.

Tvorba a realizace nového vzdělávacího předmětu
„Strategie osobnosti žáka“ pořádaného
Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově (32
hodin)

Ilona Růžičková

listopad

Seminář „Dobrodružství gramatiky“ pro anglický
jazyk

říjen

Seminář k reáliím Švýcarska

10. 10.

Školení o vedení školní matriky SAS

3. – 9. 2.

Přípravný seminář k projektu Comenius (EU) o
družstevním podnikání v Mondragonu (Španělsko).
Dvouletý projekt byl schválen a účastní se ho
společně s námi 2 školy (církevní) v Anglii a 1
škola (družstevní) ve Španělsku.

1. 4.

Účast na mezinárodním veletrhu vzdělávání Schola
Nova (Veletržní palác Praha)

15. – 17. 2.

Konference učitelů německého jazyka v
Poděbradech

15. – 21. 6.

Seminář pro české učitele v Dillingenu (Německo)

srpen

Prázdninová akademie učitelů NJ v Hradci Králové
(1 týden)

Hana Kopecká

Jitka Nováčková

Karel Rymeš

Helena Věžníková
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12. Činnost školy a prezentace školy na veřejnosti
3. 9.
Září
Září

11. 9.
16. 9.
27. 9.
Září
Září
3. 10.
17. 10.
19. 10.
14. 11.
21. 11.
30. 11.
23. – 24. 10.
10. 12.
21. 12.
21. 12.
Únor
31. 3.
1. – 9. 4.
19. – 28. 4.
5. – 7. 5.
5. – 9. 5.
9. – 13. 6.
13. 6.
23. – 24. 6.
27. 6.

Mše svatá k zahájení školního roku
Zahajovací pobytové kurzy pro třídní kolektivy prvních ročníků
Informování veřejnosti o konání kurzu čínštiny na naší škole (ve spolupráci
s taiwanskou organizací ICDF a ekonomickým a kulturním zastoupením Taiwanu
v Praze) formou inzerátu v lokálním tisku a článku v Horáckých novinách
Burza učebnic pro studenty Katolického gymnázia
Den církevních škol
Evropský den jazyků
Účast školy v soutěži ČEZ o udělení grantu na multimediální Oranžovou učebnu
(1. – 2. místo). Učebna byla zřízena v místnosti 24.
Literárně-historické exkurze do Prahy (3 dny, pro poslední ročníky v rámci
přípravy na maturitu z humanitních předmětů)
Okresní přebor v přespolním běhu (organizuje Katolické gymnázium)
Účast celé školy na kulturně-literárním pásmu Sůl staroslověnského chleba
Ekologický den pro 3. ročníky
Příběh bezpráví – film a beseda pro maturitní ročníky o období komunismu
Kurz první pomoci pro studenty
Školní a stužkovací ples VIII.
Účast na veletrhu vzdělávání DIDACTA Třebíč 2007
Den otevřených dveří s možností prohlídky celé školy a návštěvy vyučovacích
hodin
Celoškolní mše svatá a vánoční akademie
Slavnostní otevření nových multimediálních učeben (za účasti pozvaných hostů a
novinářů)
Týdenní lyžařské výcvikové kurzy (pro sekundu, sextu a 2.A)
Slavnostní školní mše svatá k zasvěcení školy (svátek Zvěstování Páně)
Návštěva studentů partnerského gymnázia v Krumbachu (Německo) v naší škole
Návštěva našich studentů v partnerském gymnáziu Krumbach
Intenzivní kurzy cizích jazyků pro 3. ročníky vyššího gymnázia a sextu s rodilými
mluvčími
Školní poznávací a studijní pobyt v Anglii (jako alternativa k intenzivním
kurzům cizích jazyků konaným ve škole)
Ústní maturitní zkoušky
Koncelebrovaná mše svatá a slavnostní předání maturitních vysvědčení v bazilice
sv. Prokopa brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrle
Exkurze a výlety
Slavnostní zakončení školního roku mší svatou
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NABÍDKA KROUŽKŮ A JAZYKOVÝCH KURZŮ











Klub anglického jazyka (Mgr. Karel Tomek)
Kurz francouzštiny (Mgr. Petra Matějková)
Ruština pro začátečníky (Mgr. Renata Kohoutková)
Španělština pro začátečníky (Mgr. Karel Rymeš)
Kurz čínštiny pro začátečníky (Shi Kaiche, taiwanský lektor)
Kurz čínštiny pro mírně pokročilé (Shi Kaiche, taiwanský lektor)
Chemický kroužek (Jitka Nováčková)
Sportovní hry (Mgr. Lenka Priščáková)
Zdravotní tělesná výchova (Mgr. Lenka Priščáková)
Filmový kroužek (Mgr. Antonín Zelený)
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ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ V SOUTĚŽÍCH
Marta Fialová

Účast v celostátní přehlídce
(I. kategorie)

51. festival poezie Wolkerův
Prostějov

Kateřina Zachová

Účast v republikovém kole
(IV. kategorie)

Soutěž v recitaci a přednesu
sólistů (Turnov)

Alexandra Kunčarová

2. místo v celostátní soutěži

Výtvarná soutěž v Církevní
ZŠ Hradec nad Moravicí

Radek Pošvař

2. místo krajského kola

Středoškolská odborná
činnost – chemie

Helena Bohuslavová

3. místo krajského kola

Středoškolská odborná
činnost – chemie

Denisa Nahodilová

1. místo v okresním kole
(III. kategorie)

Soutěž v recitaci a přednesu
sólistů

Adéla Nováková

1. místo v okresním kole
III. místo v krajském kole

Stolní tenis

Zuzana Havlová

1. místo v okresním kole
III. místo v krajském kole

Stolní tenis

Klára Ryglová, Miroslava
1. místo v okresním kole
Nováková, Lucie Nováková,
Lenka Drexlerová, Eliška
Kubů, Jana Havlenová, Klára
Holá, Pavla Kučerová

Středoškolský pohár
(atletické soutěže)

AKTIVITY VE VOLNÉM ČASE
Studentský klub při Katolickém gymnáziu Halahoj nabízí bohatý program pro volný čas
mladých lidí z Třebíče a okolí. Dne 16. prosince 2002 byl registrován na Ministerstvu vnitra a
stal se občanským sdružením. Zázemím klubu se stal malý dřevěný domeček v areálu školy za
tělocvičnou, který si sami studenti upravili do dnešní stávající podoby. Cílem je nabídnout
především dětem a mladým lidem zajímavý program nejrůznějších aktivit, rozšiřující
jejich všestranné vědomosti a dovednosti a pomoci jim vyrůst v samostatné a zodpovědné
jedince.
Přehled 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 (Jurenkova osada, Dalešická přehrada)
lanové aktivity (nízké a vysoké lanové lávky, sítě, slaňování, lanovky…)

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč




vodácké aktivity (jízda na kánoích, raftech, půjčovna vodáckého vybavení…)
duchovní a křesťanské programy (mše svaté, přednášky…)
školící akce (zážitková pedagogika, komunikace, psychologie týmových rolí,
školení pro hlavní vedoucí letních táborů, první pomoc…)




výtvarné, taneční a divadelní programy
sportovní aktivity (24hodinový fotbalový zápas…)

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč

13. Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2007

PŘÍJMY :

v tisících Kč

1) celkové příjmy
2) příjmy z hospodářské činnosti
3) dotace

17489
780
14536

4) ostatní příjmy

2173

VÝDAJE :
1) investiční výdaje celkem
2) neinvestiční výdaje celkem
z toho: náklady na platy pracovníků školy
- ostatní osobní náklady

0
16715
7885
307

- zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění

2861

- provozní náklady

5662

ZÍSKANÉ GRANTY
Poskytovatel
ČEZ
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ

Název
Vybavení učebny IVT
Oprava kulturní památky
Oprava kulturní památky
Oprava kulturní památky

Výše grantu v Kč
100 000
250 000
194 000
100 000

