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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. 

Škola 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 2012-2013 činil skutečný celkový počet žáků 288 (z toho v osmiletém 

studiu 206 a čtyřletém studiu 82 žáků). Naplněnost kapacity celé školy činila tedy 80 % (z toho: 

osmileté gymnázium 86 %, čtyřleté gymnázium 68 %). Pro výuku má škola k dispozici 

samostatnou budovu tělocvičny se zázemím a 18 zařízených učeben, z toho 11 odborných 

(učebna chemie, biologie, fyziky, zeměpisu, 2 učebny IVT, hudebna, laboratoř chemie, dvě 

jazykové učebny a specializovaná učebna pro výuku náboženské výchovy). 7 učeben (39 %) je 

vybaveno multimediální technikou (interaktivní tabule nebo dataprojektor, počítač, zvukové 

zařízení): odborná učebna chemie, zeměpisu, biologie, fyziky, IVT, anglického jazyka a 

německého jazyka. Pro výuku IVT jsou k dispozici tři počítačové učebny: jedna pro 17 žáků a 

druhá pro 32 žáků. Navíc je i učebna německého jazyka vybavena přenosnými počítači (16 ks) 

a může také sloužit k výuce IVT. Všechny tři 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 

a v budoucnu pravděpodobně i písemné maturitní zkoušky). V letním období za příznivého 
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počasí je možno pro výuku využívat otevřený prostor atria, kde byl v předcházejícím školním 

roce instalován venkovní nábytek (stoly, lavice, slunečníky). 

Během přestávek, ve volných hodinách a po vyučování se studenti mohou zdržovat 

v klubové místnosti školy, v níž bylo zřízeno pro výuku zoologie i školní minizoo, 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 v atriu (bývalé rajské zahradě kláštera). 

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

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

rodilým mluvčím v rámci povinné výuky angličtiny i němčiny. 

Katolické gymnázium tradičně nabízí celou řadu kroužků a nepovinných předmětů: 

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

hebrejštinu, sportovní hry a chemický/biologický kroužek. Pro konání těchto doplňkových 

vzdělávacích aktivit je podmínkou minimálně 10 účastníků. V letošním školním roce mohli 

žáci chodit do sportovních her, na kurz biblické hebrejštiny a do chemického kroužku. 

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 to včetně informační a výpočetní techniky. Zvýšenou dotaci 

v porovnání s minimálním počtem předepsaných hodin výuky mají ve vyšším gymnáziu 

předměty: Základy společenských věd (+75 %), anglický jazyk (+33 %), zeměpis (+25 %), 

matematika (+20 %), chemie (+17 %) a český jazyk a literatura (+8 %); a v nižším gymnáziu 

předměty: německý jazyk (+100 %), informatika (+50 %), biologie (+20 %), anglický jazyk 

(+8 %), český jazyk (+7 %) a matematika (+7 %). 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). Zaměření 

školy na duchovní a osobnostní rozvoj se odráží také ve výuce předmětů etika (2 roky po jedné 

hodině ve vyšším gymnáziu) a strategie osobnostní rozvoj (2 roky po jedné hodině v nižším 

gymnáziu), které nejsou obvykle na ostatních středních školách vyučovány. 
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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. 

Od školního roku 2012/2013 je v areálu gymnázia speciální místnost pro jednání 

s rodiči. Bylo potřeba najít klidnou místnost, kde by se mohli rodiče setkávat s učiteli a 

nerušeně, bez přítomnosti dalších lidí, probrat studijní i jiné záležitostí svých dětí. Speciální 

místnost vznikla souběžně s budováním nové učebny religionistiky a studovny. 
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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 2012/2013 ve složení: 

Předseda :  Mgr. J. Holík  

Místopředseda :  Mgr. D. Havlíček 

Členové:  Mgr. J. Dobeš, Mgr. M. Juránková, S. Kovář (K. Březka) 

Rada se v tomto školním roce sešla pouze jednou (v listopadu), projednala plnění 

rozpočtu za rok 2012, rozpočet na rok 2013 a schválila výroční zprávu školy za školní rok 

2011-2012. Dále podpořila akce spojené s oslavami 20 let existence Katolického gymnázia. 

Členové byli informováni o novém složení Rady školských právnických osob Katolického 

gymnázia Třebíč při Biskupství brněnském a o zřízení funkce pastoračního referenta pro oblast 

církevního školství v brněnské diecézi. 

Na místo studentky Z. Palátové byl do Školské rady začleněn zákonný zástupce studentů pan 

Karel Březka, který ve volbách získal třetí nejvyšší počet hlasů. 

 

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 
(podle školního 

vzdělávacího programu: 

Hledejme cestu k sobě i 

k druhým) 

79-41-K/41 1.A, 2.A, 3.A a 

4.A 

čtyři roky 4 82 

Gymnázium 

(podle školního 

vzdělávacího programu: 

Hledejme cestu k sobě i 

k druhým) 

79-41-K/81 prima až oktáva osm roků 8 206 

Celkem 12 288 

Průměrný počet žáků na jednu třídu – celá škola 24,00 

Průměrný počet žáků na jednu třídu – čtyřleté gymnázium 20,50 

Průměrný počet žáků na jednu třídu – osmileté gymnázium 25,75 
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4. Učební plány 

Učební plán pro obory 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. 
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5. Pracovníci školy: 
 

PEDAGOGOVÉ: 

 Kvalifikace Funkce 

Mgr. Michaela Avkovská ČJL, VV  

Mgr. Bohdana Březková ČJL, HV školní kronika, školní pěvecký sbor 

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 TV  

Mgr. Lenka Foltýnová TV mateřská dovolená 

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

předmětů, knihovník 

P. Mgr. Jakub Holík NV spirituál školy 

Mgr. Jitka Chvátalová TV, M  

Mgr. Michaela Juránková B, Z vedoucí předmětové komise zeměpisu, 

matematiky, fyziky a IVT 

Mgr. Renata Kohoutková NJ, Z, RJ  

Mgr. Pavel Krška ČJL, AJ ředitel 

Mgr. Daniela Mácová NJ  

Mgr. Lucie Malachová M, IVT 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. Helena Průžová ČJL, NJ mateřská dovolená 

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. Lenka Sochorová NJ, D  

Mgr. Eva Šplíchalová NV, SOR, 

etická 

výchova 

mateřská dovolená 

Susan Šustek, ThM AJ lektorka angličtiny (rodilá mluvčí) 

Paula Torresan, MA AJ rodilá mluvčí 

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 

Ludmila Vrbová administrativní pracovnice 

Antonín Hrůza odborný ekonom 

Lukáš Jeřábek správce sítě 

Eva Onderková uklízečka 

Věra Preisnerová uklízečka 

Marie Trojanová uklízečka 
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6. Přijímací řízení 
 

V každém školním roce otvíráme jednu třídu prvního ročníku osmiletého gymnázia 

(plánovaný počet přijatých uchazečů 30) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého gymnázia 

(plánovaný počet přijatých uchazečů 30). Pro následující školní rok bylo přijato 33 žáků do 

osmiletého a 25 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 veletrhu vzdělávání 

Didacta 2012, prostřednictvím inzerátů v regionálním tisku, na setkáních s rodiči na základních 

školách okresu Třebíč (pokud je jednotlivé základní školy pořádaly) a v naší škole (setkání 

s rodiči zájemců o studium 16. 1. 2013), formou informačního letáku v jednotlivých farnostech 

třebíčského děkanství a na školním webu. 

Pro přijímací řízení 2013 stanovil ředitel školy tato kritéria (doslovné znění dokumentu): 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 

 

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 z 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 body 
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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 

 

 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 23. 4. 2013 nejpozději v 

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

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

čtyřletého gymnázia. 

 

5. Odvolání 

 

Proti rozhodnutí ředitele školy je přípustné odvolání ke zřizovateli, Biskupství 

brněnskému, prostřednictvím ředitele školy do 3 dnů od jeho doručení. Na základě dohody se 

zřizovatelem školy, Biskupstvím brněnským, je na Katolickém gymnáziu jmenována komise 

pro posouzení oprávněnosti odvolání. 

 

 

 

POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 

 1. kolo 

přihlášení/přijatí 

 

2. kolo 

přihlášení/přijatí 

 

Celkem 

přihlášení/přijatí 

 

Nastoupili ke studiu 

počet odevzdaných zápisových lístků 

k 1. 9. 2013 

Čtyřleté 

gymnázium 

52/45 0 52/45 25 

Osmileté 

gymnázium 

60/57 0 60/57 33 
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ODVOLÁNÍ 

 

O odvolání rozhodla komise pro přijímací řízení konaná dne 14. května 2013 ve složení: 

 

Mgr. Karel Rymeš – předseda odvolací komise 

Mgr. Jakub Holík – člen odvolací komise 

Mgr. Drahomír Havlíček – člen odvolací komise. 

Mgr. Michaela Juránková – členka 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. Prospěch na základní škole 

4. Mimořádná nadání a výsledky v soutěžích 

 

Proti rozhodnutí ředitele školy se odvolali zákonní zástupci 10 uchazečů (1 uchazeč do 

4letého gymnázia, 9 uchazečů do 8letého gymnázia).  

Rozhodnutí ředitele bylo zrušeno v 7 případech (1 uchazeč do 4letého gymnázia a 6 uchazečů 

do 8letého gymnázia), protože uchazeči splnili podmínky přijímacího řízení a v prvních 

ročnících jsou volná místa. Další odvolaní uchazeči nemohou být přijati pro nedostatek 

studijních míst. 

 

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

 

Průměrný prospěch žáků 1,81 

Průměrný prospěch žáků osmiletého oboru 1,77 

Průměrný prospěch žáků čtyřletého oboru 1,91 

Průměrný prospěch žáků nižšího gymnázia 1,73 

Průměrný prospěch žáků vyššího gymnázia 1,86 

Průměrný prospěch žáků primy 1,63 

Průměrný prospěch žáků oktávy 1,72 

Průměrný prospěch žáků 1. A 1,97 

Průměrný prospěch žáků 4. A 1,98 

Průměrný prospěch žáků maturitních ročníků 1,84 

Počet žáků, kteří opakovali ročník 2 

 

Počet žáků s vyznamenáním 84 

Počet žáků s vyznamenáním – osmiletý obor 67 

Počet žáků s vyznamenáním – čtyřletý obor 17 

Počet žáků s vyznamenáním – nižší gymnázium  43 

Počet žáků s vyznamenáním – vyšší gymnázium 41 

Počet žáků, kteří neprospěli 3 

Počet žáků, kteří nebyli klasifikováni 4 

 

Počet žáků se sníženým stupněm z chování 2 

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

Počet žáků, kterým byla udělena pochvala ředitele školy (celý rok) 36 

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

 

 

 

 

 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 55,16 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka – nižší gymnázium 47,04 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka – vyšší gymnázium 60,27 

Počet neomluvených hodin celkem 172 
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PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH ŠKOLY V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH 

 

Předmět Průměr Neklasifikovaní Neprospěli 

Český jazyk a literatura 2,05 1 0 

Anglický jazyk 1,99 3 0 

Německý jazyk 2,37 2 0 

Latina 2,37 1 1 

Občanská výchova 1,61 0 0 

Základy společenských věd 1,46 2 0 

Dějepis 1,89 1 0 

Zeměpis 2,09 0 0 

Matematika 2,42 2 1 

Fyzika 2,41 1 1 

Chemie 2,07 3 1 

Biologie 2,00 2 0 

IVT 1,40 1 0 

Náboženská výchova 1,48 2 0 

Strategie osobnostního rozvoje 1,20 0 0 

Etika 1,19 0 0 

Výtvarná výchova 1,05 0 0 

Hudební výchova 1,14 1 0 

Tělesná výchova 1,10 2 0 
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8. Výsledky maturitních zkoušek (jarní termín 2013) 
 

 Čtyřleté gymnázium Osmileté gymnázium Celkem 

Celkový počet maturantů: 19 22 41 

Prospěli s vyznamenáním: 9 12 21 

Prospěli: 10 7 17 

Neprospěli: 0 3 3 

 

 Maturitní předmět 

Maturující 

studenti 

celkem 

Neprospěli 

Průměrný 

prospěch 

čtyřleté 

gymnázium 

Průměrný 

prospěch 

osmileté 

gymnázium 

Průměrný 

prospěch 

celkem 

S
p

o
le

čn
á 

čá
st

 Český jazyk 41 0 1,74 1,52 1,62 

Anglický jazyk 34 0 1,50 1,31 1,41 

Německý jazyk 6 1 2,00 2,00 2,00 

Matematika 1 0 – 4,00 4,00 

P
ro

fi
lo

v
á 

čá
st

 

Anglický jazyk 2 0 – 2,00 2,00 

Německý jazyk 1 0 – 1,00 1,00 

Matematika 3 0 – 1,33 1,33 

Náboženská výchova 10 0 2,17 2,25 2,20 

Základy společenských 

věd 

14 1 1,83 1,62 1,71 

Dějepis 8 1 2,57 5,00 2,88 

Zeměpis 10 0 2,00 1,33 1,60 

Chemie 8 1 2,00 2,33 2,12 

Biologie 17 1 1,83 2,18 2,06 

Fyzika 1 0 1,00 – 1,00 

Informační a výpočetní 

technika 

8 0 1,33 1,60 1,50 
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POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI ŠKOLAMI V ČR 

 

Společná část maturitních zkoušek v jarním termínu 2013 

 

Hrubá míra neúspěšnosti u maturitní zkoušky (100 % = všichni přihlášení k dané zkoušce 

v prosinci 2012, tj. včetně těch, kteří 2013 úspěšně neukončili poslední ročník z jakéhokoliv 

důvodu) 

 Český jazyk a literatura Cizí jazyk 

Průměr ČR 16,6 17,5 

Průměr – gymnázia 4,6 4,6 

Naše škola 2,4 5,0 

4.A 5,3 5,3 

VIII 0,0 4,8 

 

 

Průměrné dosažené procentní skóre u žáků, kteří zkoušku dokončili (průměrná úspěšnost) 

 Český jazyk a literatura Cizí jazyk 

Průměr ČR 71,2 77,9 

Průměr – gymnázia 80,6 88,8 

Naše škola 83,9 88,0 

4.A 84,1 87,9 

VIII 83,8 88,0 

 

 

Centrálně hodnocené zkoušky společné části –  průměrné procentní skóre 

 Český jazyk 

a literatura – 

didaktický 

test 

Anglický 

jazyk – 

didaktický 

test 

Anglický 

jazyk – 

písemná 

práce 

Německý 

jazyk – 

didaktický 

test 

Německý 

jazyk – 

písemná 

práce 

Průměr ČR 70,2 80,0 81,9 66,6 63,9 

Průměr – gymnázia 80,0 90,5 91,1 85,0 83,8 

Naše škola 82,8 91,7 92,2 84,1 87,5 

4.A 82,0 90,6 93,8 81,0 91,7 

VIII 83,5 92,9 90,5 84,8 86,7 
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9. Umístění našich žáků na vysokých školách 

 

4.A 

Počet 

absolventů 
Na VŠ se hlásilo Na VŠ přijato 

Jazykové a vyšší 

odborné školy 
Ostatní 

18 18 15 1 2 

 100 % 83 % 6 % 11 % 

Oktáva 

22 22 17 0 5 

 100 % 77 % 0 % 23 % 

 

Celkem 

40 40 32 1 7 

 100 % 80 % 2 % 18 % 
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10. Prevence sociálně patologických jevů 

 

Ve školním roce 2012/2013 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 informováni o drogové scéně na okrese Třebíč, o 

nejčastějších typech zneužívaných drog mezi mládeží a o práci streetworkera, 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. 

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, kvintu, 2.A a sextu), 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 a Mgr. Kamil Svoboda 

 Zdravé město Třebíč – Ing. Ondráčková Iveta 

 Vodní záchranná služba – Martin Hejátko 

 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 11. – 23.1. Hodnotitel písemné zkoušky – Český jazyk a 

literatura (prezenční) 

Miriam Dufková říjen Projekt Ekostopa 

 listopad Projekt Multipolis 

Markéta Nekudová 16. 11. Konzultační seminář k písemné práci MZ z ČJ 

(prezenční) 

 1. 12. 

 

Hodnotitel písemné zkoušky – Český jazyk a 

literatura (e-learning) 

 11. – 23.1. Hodnotitel písemné zkoušky – Český jazyk a 

literatura (prezenční) 

 11. 2. Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura  

pro  žáky PUP MZ (e-learning)  

Karel Rymeš 20. 9. Školení SAS (vedení školní matriky – Brno) 

 31. 10. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi 

(Třebíč) 

 6. 12. Konzultační seminář pro management škol 

(Jihlava) 

Lenka Sochorová leden – únor Hodnotitel maturitní zkoušky z německého jazyka 

Paula Torresan 19. – 20. 9. Seminář pro učitele AJ (metodika) 

 29. 11. Learning and teaching English through drama 

(British Council) 

 27. 7. – 4. 8. Týdenní seminář v Anglii pro učitele AJ 

(Gloucester) 

 

 

Během celého školního roku probíhala v Katolickém gymnáziu Třebíč série osmi školení k 

problematice e-learningového vzdělávání v systému Moodle. Pedagogové zapojení do 

projektu eKG - Modernizace výuky přírodovědných předmětů na Katolickém gymnáziu Třebíč 

absolvovali celkem 40 hodin prezenčních školení, využívali samostudia formou e-learningu a 

hodin individuálních konzultací se školiteli firmy PC Help, kteří celé vzdělávání zajišťovali. 

Těchto školení se účastnili Antonín Zelený, Miriam Dufková, Michaela Juránková, Lenka 

Zerzová, Ivana Menšíková, Lucie Malachová a Hana Polanecká. 
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12. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
3. 9. -  7. 10. 20 LET KG: Výstava prací našich žáků - Otevřete oči a dívejte se (vernisáž 

11. 9.) 

4. 9. -  7. 9. Adaptační kurz pro 1.A 

6. 9.   Přednáška Petra Pitharta - Ústava/senát pro 3.A, 4.A, VII, VIII 

10. 9. -  14. 9. Adaptační kurz pro primu 

11. 9.   Ústní maturitní zkoušky – podzimní termín 2012 

13. 9. -  16. 9. Duchovní obnova pro žáky 

20. 9. -  25. 9. Sběr starého papíru 

23. 9. -  1. 10. Návštěva partnerské školy v Krumbachu (Německo) 

24. 9.   Prezentace Rotary klubu o zahraničním studiu pro 2.A, VI, 1.A a V 

3. 10.   Přespolní běh (organizuje Katolické gymnázium Třebíč) 

4. 10. -  30. 10. Testování VEKTOR pro 1.A, V, 4.A, VIII 

8. 10.   Přednáška polárníka J. Pavlíčka: Děti v extrémních podmínkách pro I až IV 

10. 10. -  12. 10. Exkurze do Prahy pro 4.A a VIII 

12. 10. -  5. 11. Přednáška o judaismu pro III, IV, 3.A a VII 

18. 10.   Den otevřených dveří I 

18. 10.   Přehlídka středoškolského vzdělávání DIDACTA 2012 

24. 10. -  25. 10. Zájezd do Polska - Osvětim, Wieliczka 

13. 11.   Schůzky s rodiči 

14. 11.   20 LET KG: Projekce filmu "České děti" v rámci projektu "Jeden svět na 

školách" s besedou 

16. 11.   Stužkovací ples oktávy 

5. 12.   Návštěva sv. Mikuláše ve škole 

11. 12. a  13. 12. Jednodenní exkurze do Vídně pro zájemce 

15. 12.   20 LET KG: 10 let Halahoje - Vzpomínkový večer s koncertem - pro 

veřejnost 

21. 12.   Vánoční akademie 

21. 12.   Předvánoční mše svatá 

7. 1. a  18. 1. Školení: Bibliografické citace a vyhledávání v katalozích pro 3.A a VII, 4.A 

a VIII (Mgr. Veselá) 

11. 1.   Stužkovací ples 4.A 

16. 1.   Den otevřených dveří II 

16. 1.   Schůzka s rodiči zájemců o studium 

20. 1. -  25. 1. Lyžařský kurz pro 2.A a VI 

21. 1. -  1. 3. 20 LET KG: 10 let Halahoje - Výstava fotografií z činnosti studentského 

klubu 

22. 1. a  24. 1. První pomoc do škol pro VII a 3.A 

25. 1.   20 LET KG: 10 let Halahoje - Vernisáž výstavy fotografií z činnosti 

studentského klubu 

4. 2.    Beseda o informačních médiích v dnešním světě s panem Ray Wilckem 

(anglicky) pro 3.A, 4.A, VII, VIII 

5. 2.   Beseda s gynekoložkou pro kvartu 

20. 2. -  12. 3. Obhajoby seminárních prací 

22. 2.   Projekce Ekvádor a Galapágy pro II, 2.A, VI 

28. 2.   20 let KG: Biskup Václav Malý: Přednáška s besedou na téma Lidská 

práva (pro VI,VII,2.A,3.A) 
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28. 2.   20 let KG: Biskup Václav Malý: Beseda s pedagogy na téma Význam 

církevních škol dnes 

28. 2.   20 let KG: Mše sv. s biskupem Václavem Malým 

28. 2.   20 let KG: Biskup Václav Malý: přednáška s diskuzí pro veřejnost na téma 

Církev a dnešní společnost  

28. 2. -  21. 3. Kurz první pomoci pro IV 

1. 3.   Exkurze do JE Dukovany a VD Dalešice pro kvartu 

3. 3. -  9. 3. Pouť do Říma (pro zájemce) 

10. 3. -  15. 3. Comenius projekt "Retropolis": návštěva Chorvatska (Rijeka) 

11. 3. -  15. 3. Lyžařský kurz pro sekundu 

15. 3. -  17. 3. Duchovní obnova pro žáky 

20. 3.   20 LET KG - hlavní den oslav: ŠKOLNÍ AKADEMIE k výročí školy 

20. 3.   20 LET KG - hlavní den oslav: slavnostní oběd pro zaměstnance školy a 

pozvané 

20. 3.   20 LET KG - hlavní den oslav: SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ s otcem 

biskupem k výročí školy 

4. 4.   Misijní štrúdlování 

12. 4.   Beseda s M. Hilským pro zájemce 

16. 4.   Schůzky s rodiči 

16. 4.   Maturitní zkouška profilové části: písemná zkouška z matematiky 

18. 4.   Prezentace o Albánii pro tercii 

22. 4. -  24. 4. Geograficko-geologická exkurze pro 1.A a V 

22. 4. -  23. 4. Přijímací zkouška na naši školu: 1. kolo 

22. 4. -  22. 4. Ekofórum pro VII a 3.A 

2. 5. -  7. 5. MATURITNÍ ZKOUŠKY- písemné zkoušky společné části 

3. 5.   Mineralogická burza v Tišnově pro kvartu a zájemce z kvinty (zbytek kvinty 

má výuku) 

10. 5. -  12. 5. Duchovní obnova pro pedagogy 

13. 5. -  14. 5. Sběr jízdních kol - Kola pro Afriku (Gambie) 

20. 5.   Divadelní představení (Bulgakov: Psí srdce) pro VI, VII a 3.A 

21. 5. -  22. 5. 2. generální zkouška ověřování výsledků žáků kvarty 

24. 5.   NOC KOSTELŮ – účast studentů s hudebně literárním pásmem Václava 

Renče: Popelka Nazaretská v bazilice sv. Prokopa v Třebíči 

27. 5. -  29. 5. MATURITNÍ ZKOUŠKY: ústní zkoušky společné i profilové části 

31. 5.   Výtvarná animace v galerii Sýpka pro VV z 1.A,V,2.A,VI 

5. 6.   Exkurze do anatomického ústavu a transfuzní stanice v Brně pro 3.A a VII 

6. 6.   Slavnostní mše svatá a předání maturitních vysvědčení 

7. 6.   Divadelní představení (Čapek: Povídky) pro III, IV, V a 1.A 

10. 6. -  21. 6. Intenzivní týdenní jazykový kurz AJ/NJ pro VII a 3.A 

13. 6.   Zeměpisná prezentace pro tercii 

19. 6.   Exkurze do Moravského zemského muzea v Budišově pro 2.A 

21. 6.   20 LET KG: Den pro absolventy/žáky školy (rodiče žáků) a veřejnost s 

koncertem a prohlídkou školy 

25. 6.   Setkání s rodiči nově přijatých žáků 

26. 6.   Školní výlety 

28. 6.   Mše svatá k zakončení školního roku 

24. 7.   Návštěva čínské střední školy Beijing Fengtai (asi 60 žáků) v Katolickém 

gymnáziu 
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Hlavní den oslav 20. výročí založení školy – 20. březen 2013 

Ve středu 20. března oslavilo třebíčské Katolické gymnázium – jeho studenti, bývalí i současní 
pedagogové i čestní hosté – dvacáté výročí založení. 

Slavnostní bohoslužbu v kostele sv. Martina celebroval zakladatel školy brněnský 

biskup Vojtěch Cikrle. Společně s ním sloužil mši absolvent Katolického gymnázia Petr Hošek. 

„Díky vám všem, kteří jste stáli na začátku školy. Kteří jste ji podporovali, absolvovali až po ty, 

kteří jsou teď v čele školy. Oni jsou zde ne proto, aby byli zaměstnaní, ale aby předávali to, co 

v životě dostali. Chloubou školy jste vy, studenti a studentky, kteří ve škole trávíte část svého 

života, abyste se připravili na život, který začne, až složíte maturitu. Nebojte se učit, aby vaše 

vědomosti mohly dospět k moudrosti,“ řekl biskup Vojtěch Cikrle při mši. Na závěr předal 

biskup medaili sv. Cyrila a Metoděje třem ředitelům školy – Marii Velebové, Evě Hortové a 

Pavlu Krškovi. 

Oslavy pokračovaly v Národním domě akademií. Po projevech biskupa, starosty města 

Třebíče Pavla Heřmana a ředitele školy Pavla Kršky byli na pódiu oceněni pedagogové, kteří 

s Katolickým gymnáziem spojili víc než patnáct let svého života. Mezi nimi byla také Miriam 

Dufková, která působí na gymnáziu od samého počátku. Kulturním programem, který připravili 

studenti pod vedením svých učitelů, provedla dvojice moderátorů – absolventů školy Eva 

Fruhwirtová a Lukáš Dvořák. Následovalo hodinové pásmo složené z divadla, zpěvu, recitace a 

sólových her na hudební nástroje. Závěrečnou písní byla studentská hymna Gaudeamus igitur. 

 

Den pro absolventy – 21. červen 2013 

Den pro absolventy, studenty i rodiče Katolického gymnázia Třebíč se konal v pátek 

21. června 2013 v areálu školy – byla to poslední akce v rámci oslav 20. výročí založení školy.  

Bývalí žáci školy přišli v hojném počtu zavzpomínat, popovídat si a prohlédnout si současný 

areál školy a různé prezentace o 20 letech života školy. 

U obou vchodů do areálu školy se prodával Almanach k 20 letům Katolického 

gymnázia Třebíč, tašky, trička a odznak s logem školy. Během akce bylo také připraveno 

občerstvení v bufetu. 

Návštěvníci absolventského dne měli možnost účastnit se řady doprovodných akcí 

(prohlídka Minizoo a čajovny studentského klubu Halahoj, prezentace k historii školy 

Vzpomínková chodba – připravila 2.A, promítání video sestřihu ze Dne oslav 20. března, 

výtvarná dílna, promítání fotek ze života školy a Halahoje). 

  

Petr Pithart v Katolickém gymnáziu 

Ve čtvrtek 6. září 2012 přijel do naší školy místopředseda senátu PČR doc. JUDr. Petr 

Pithart na besedu se studenty 4 nejvyšších ročníků (VII., 3. A, VIII. a 4. A). 

Po krátkém úvodu, v němž představil sebe a své působení ve vysoké politice, odpovídal 

na tematické otázky studentů (ústava, senát, ústavní soud, právní systém, moc výkonná, 

zákonodárná a soudní) i na otázky konkrétnější  a osobní (rozdělení ČSFR na ČR a SR, 

Evropská unie a místo ČR v ní). 



KATOLICKÉ  GYMNÁZIUM  TŘEBÍČ 
 

Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 
 

25 

Většinu studentů zaujal natolik (nejen tím, že z jeho zkušeností, vědomostí, ale také 

moudrosti mohou čerpat pro své současné i budoucí studium), že se ptali i půl hodiny po konci 

vyučovací doby.  

 Děkujeme Vám, pane docente, a přejeme Vám vše dobré! 

  

Pavel Krška 

ředitel školy  

 

Duchovní obnova 

Ve dnech 13. – 16. září 2012 se studenti vyššího gymnázia s pedagogickým 

doprovodem účastnili duchovní obnovy na zahájení školního roku v karmelitánském klášteře 

v Kostelním Vydří. 

Obnovu vedl otec Michael Špilar (mimochodem velký hudebník a znalec ikon). 

Prožívali jsme společné přednášky, mše svaté, chvály s kytarou, skupinky, duchovní rozhovory, 

svátosti smíření, adoraci a také vycházku na židovský hřbitov. 

Tématem obnovy byly první tři kapitoly z knihy Genesis „Muž a žena“ a otázky „Kdo 

jsem?“, Co znamenám pro Boha?“. 

Všichni jsme se tak mohli hlouběji duchovně posilnit na nadcházející školní rok. Pro 

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

 

Michaela Juránková 

 

 

Katolické gymnázium navštívil biskup Václav Malý 

Ve čtvrtek 28. února přijel do Třebíče biskup Václav Malý. 

Dopoledne se setkal se studenty Katolického gymnázia nad diskuzí o lidských právech, 

odpoledne pak s pedagogy Katolického gymnázia, debatovalo se o církevním školství. V 17.30 

biskup Václav Malý sloužil mši svatou v kostele sv. Martina a v 19 hodin se v aule Katolického 

gymnázia uskutečnila přednáška pro Českou křesťanskou akademii – Církev v dnešní 

společnosti. 
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GALERIE CHODBA KATOLICKÉHO GYMNÁZIA TŘEBÍČ 

Ve školním roce 2012/2013 zahájila Galerie Chodba svou činnost   výstavou s názvem 

Otevřete oči a dívejte se. Výstava, jak na vernisáži připomněl ředitel školy Mgr. Pavel Krška, 

byla první z akcí, které pořádalo Katolické gymnázium Třebíč při příležitosti  oslav 20. výročí 

založení školy. Vystavené práce byly výsledkem celoročního snažení studentů gymnázia. 

Vznikaly pod vedením Mgr. M. Avkovské a Mgr. A. Zeleného jako součást stejnojmenného 

projektu. Ze zdařilých prací vznikl kalendář a pohlednice. 

Člen Třebíčského fotografického sdružení Jaroslav Kršek pozval návštěvníky galerie 

prostřednictvím barevných i černobílých fotografií do krajiny ticha. Výstava s názvem Krajina 

ticha se uskutečnila v podzimních měsících. Autor svoji fotografickou práci komentoval 

následovně: „O fotografování jsem se vážněji začal zajímat v roce 2006, když jsem kupoval 

nový fotoaparát. Na internetu jsem četl články o focení, prohlížel fotografie na webových 

galeriích a vybíral nový přístroj. Nadšený z jeho možností jsem následně fotil vše, na co jsem 

přišel. Postupně jsem získával zkušenosti, začal tisknout zvětšeniny a vystavovat. Jako téma 

svých fotografií jsem si vybral krajinu a různé přírodní motivy: rostliny, minerály, hmyz; 

zkrátka živou i neživou přírodu. K ní mám vztah už od dětství, kdy jsem se toulal po lesích a 

hltal dobrodružnou a loveckou literaturu. I jako dospělý jsem putoval přírodou, sbíral minerály 

a mušle. Od sbírání krásných věcí byl jen krůček k tomu, abych se krásné věci (fotografie) 

snažil sám vytvořit. Mým cílem je vytvořit si autorský rukopis ve výtvarné krajinářské 

fotografii.“ 

V pátek 7. prosince 2012 zahájila vyučující výtvarného oboru Základní umělecké školy 

v Třebíči Mgr. Blanka Bičáková v Galerii Chodba Katolického gymnázia v Třebíči výstavu s 

názvem Ptákovina. Vernisáž doprovázel hrou na housle Benedikt Spilka. O neobvyklý hudební 

doprovod se postaral Tomáš Dufek, který hrál na didgeridoo a další netradiční hudební nástroje. 

Vystavené práce reprezentovaly tvorbu mladých výtvarnic Terezy Jirků, Štěpánky Jislové, 

Kristýny Gregorové a Alex Forstové. Autorky studují na Ústavu umění a designu 

Západočeské univerzity v Plzni. Výstava patřila mezi jejich první autorské projekty a setkala se 

se značným ohlasem zejména mezi mladými. Součástí výstavního projektu byla i výtvarná 

animace, kterou připravily autorky pro studenty katolického gymnázia ještě před oficiálním 

zahájením výstavy. Animace ovšem v tomto případě neznamená vytvářet iluzi pohybu jako ve 

filmu, ale prostřednictvím zážitkové pedagogiky naučit mladé lidi setkávat se s různými typy 

současného umění. 

Výstava Halahoj na plátně byla pomyslnou tečkou za oslavami deseti let fungování 

studentského klubu katolického gymnázia HALAHOJ. Od roku 2004 je občanské sdružení 

Halahoj členem České rady dětí a mládeže ČR. Po celou dobu své činnosti si klub klade za cíl 

nabídnout dětem a mladým lidem zajímavý program nejrůznějších volnočasových aktivit 

rozšiřujících jejich všestranné vědomosti a dovednosti a pomáhá jim vyrůst v samostatné a 

zodpovědné jedince. V roce 2012 proběhly dvě velké oslavy připomínající desetiletí tohoto 

klubu. První se konala v září v Mrákotíně. Druhá oslava se uskutečnila v prosinci v aule 

gymnázia, kde bývalá ředitelka gymnázia Mgr. Eva Hortová pokřtila Almanach Halahoje. 

Výstava nejlepších fotografií, kterou si návštěvníci mohli prohlédnout v Galerii Chodba  a která 

byla zahájena slavnostní vernisáží, byla důstojným zakončením oslav. 
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Bosá léta, tak zněl název výstavy návrhů obuvi, tašek a kabelek třebíčské rodačky, 

mladé designérky Kateřiny Bičákové. Výstava představovala výběr prací ze školních let 

designérky. Ukazovala dobu strávenou s tužkou v ruce nad papírem navrhováním obuvi a v 

dílně u šicího stroje. Horácké noviny komentovaly výstavu následovně:  „Vystavené exponáty 

dokládají, že tvorba autorky je inspirována přírodou, uměleckými styly či literární postavou. Za 

samotným modelem stojí studie daného úkolu, expozice představuje konečné výrobky a díla. Ke 

každému modelu však vedla dlouhá cesta návrhů a zkoušek, pokusů a omylů. Za své práce 

obdržela designérka Kateřina Bičáková již několik cen, ocenění a uznání.“ Autorka připravila 

jako doprovodný program komentovanou prohlídku výstavy spojenou s přednáškou pro 

studenty vyššího gymnázia.  

Galerie Chodba byla rovněž jedním ze tří míst, kde slavil své sedmdesátiny 

třebíčský výtvarník, historik umění, kulturní publicista a čestný člen Unie výtvarných 

umělců České republiky Jan Dočekal. Uskutečnil tři desítky autorských výstav a zúčastnil 

se četných výstav také v zahraničí (Belgie, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Portugalsko, 

Chile). V Galerii Chodba Katolického gymnázia v Třebíči vystavil autor miniaturní 

kresby čtvercového formátu 9 x 9cm. Tušové kresby i drobná dílka kombinující kresbu 

tužkou či tuší s barevnou skvrnou zaujala maximálně uvolněným kaligrafickým 

rukopisem, který už jen vzdáleně naznačoval původní inspiraci krajinou. „Kreslit jsem 

začal až v šestapadesáti. Způsobil to Karel Jánský, který mě povolal do základní školy k výuce 

výtvarné výchovy. Od té doby kreslím a maluji hodně. Miniatury jsou jedním druhem té 

práce. Mám je zvláště rád. Jsou vábným sdružováním rozumu, zraku, citu, gesta a 

technických prostředků. Snažím se o velkou řeč co nejméně slovy,“ prozradil autor, jehož 

výstava s názvem Miniatury ukončila výstavní sezónu ve školním roce 2012/2013.  

                                                                    

                                                            Markéta Nekudová  

 

 

TŘEBÍČSKÁ NOKTURNA  

 

 

V roce 2012 se uskutečnil již 10. ročník múzického pásma Třebíčská nokturna. Během 

roku proběhlo šest vystoupení, konkrétně s pořadovými čísly 63 – 68. Projekt je pořádán 

Katolickým gymnáziem Třebíč a je podporován i městem Třebíč, které projekt finančně 

zaštítilo z Grantového systému Zdravého města Třebíče. 

Projekt si klade za cíl seznámit návštěvníky s pro třebíčské publikum méně známými 

umělci  

a díly. Rozšiřuje tak nabídku kulturních akcí Třebíče o představení komornější povahy  

a zasazuje je do běžně veřejnosti nepřístupných sálů (aula a atrium katolického gymnázia, 

bývalá přední synagoga apod.).  

Desátý ročník začal koncertem „Pssst! Teď nám zpívá Notissima!“, na kterém zazněl 

průřezový výběr sborových skladeb a cappella skrze žánry i hudební období. Sbor složený  

ze studentů gymnázia pod vedením sbormistrů Jany Benešové a Libora Komárka ukázal,  
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že výborné výkony a plné sály nemusí mít pouze profesionální tělesa a že i „vážnou hudbu“ lze 

interpretovat zcela nevážně.  

Další koncert se nesl v komornějším duchu. Se svým programem „Žár a pláč“ 

vystoupila mezzosopranistka Jana Janků za cembalového doprovodu Martina Jakubíčka a 

společně předvedli, co znamenají „barokní proměny lásky světské a duchovní“ v praxi.  

Třetí nokturno tohoto roku Na políčku v jetelíčku patřilo hlavně (ale nejen) dětem. Den 

dětí jsme slavili společně s brněnským Divadlem Věž a jejich Včelími medvídky a těžko soudit, 

zda se více bavilo publikum dětské, či dospělé.  

Desáté narozeniny nokturen se ve velkém stylu slavily na červnovém „Jubilejním 

a(lo)triu“. Večer opět otevřel sbor Notissima se svým převážně světským repertoárem, o 

gradaci  

se postaralo duo australského písničkáře a kytaristy Rowana Slocombea a třebíčského rodáka, 

cellisty Tomáše „Boba“ Sládka. Zlatým hřebem večera se stalo dámské vokální teatrálně-

estrádní uskupení 4tetky s vlastním úpravami a hudebními kolážemi písní světových i tradičně 

českých. Závěrečný ohňostroj byl už pouze třešničkou na dortu.  

Na podzim jsme se přesunuli k vážnějšímu tématu a vyslechli koncert S nadějí v ráj ke 

slavnosti Všech svatých a památce všech zemřelých. Illegal Consort pod vedením Veroniky 

Hrůzové přednesl mimo jiné náročnou zádušní mši – Musikalische Exequien Heinricha 

Schütze.  

Na závěr roku zazněla „Předvánoční Kantiléna“. Do adventní doby ji zasadil Ensemble 

InCanto, který vykrystalizoval z původní Notissimy, štafetu převzal Cordial String Quartet 

s úpravami českých koled Michala Jančíka. Vrcholem se potom stala vystoupení přípravných 

oddělení Kantilény, sboru dětí a mládeže při Filharmonii Brno, Sluníček a Kantilénky  

pod vedením sbormistrů Veroniky Hrůzové a Michala Jančíka. 

Projekt v roce 2012 přinesl mnoho zajímavých a běžně neslýchaných vystoupení a 

potvrdil, že rozhodně není „jednorozměrně“ zaměřenou akcí pro úzký výběr diváků, že každý si 

najde to svoje a každý má možnost rozšířit svoje obzory v oblasti múzických umění. 

DATUM NOKTURNO ÚČINKUJÍCÍ 

5. ledna 

19.00 
Pssst! Teď nám zpívá Notissima! Notissima, sbor KG Třebíč 

19. dubna 

19.00 

Žár a pláč 

barokní proměny lásky světské a duchovní 

Jana Janků 

Martin Jakubíček 

31. května 

18.00 

Na políčku v jetelíčku 

… aneb Včelí medvídci od jara do zimy 
Divadlo Věž Brno 

28. červen 

19.00 
Jubilejní a(lo)trium 

Notissima 

Rowan Slocombe, Tomáš „Bobo“ Sládek 

4tetky 

11. října 

19.30 
S nadějí v ráj Illegal Consort Brno 

20. prosince 

18.30 

 

Předvánoční Kantiléna 

Ensemble InCanto 

Cordial String Quartet 

Sluníčka a Kantilénka 
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13. Aktivity žáků ve volném času pořádané školou 
 

Katolické gymnázium Třebíč každoročně předkládá svým žákům širokou nabídku kroužků, 

nepovinných předmětů a jazykových kurzů. Podmínkou finanční spoluúčasti školy pro otevření 

nepovinné vzdělávací aktivity je minimální počet účastníků 10 a účastnický poplatek 200 Kč 

(1 vyučovací hodina týdně) za pololetí (poplatek je odpuštěn v případě liturgické scholy a 

školního pěveckého sboru). Ve školním roce 2012/2013 byly nabídnuty tyto aktivity: 

liturgická schola, pěvecký sbor, biblická řečtina koiné, biblická hebrejština, anglický klub 

s rodilou mluvčí, německý klub s rodilou mluvčí, italština, španělština, francouzština, 

ruština, chemický kroužek, sportovní hry. 

 

Na základě zájmu se ve školním roce 2012/2013 konaly tyto vzdělávací aktivity: 

 

 
 

Vedoucí 
Počet 

účastníků 

Spolufinancuje 

škola 

Poplatek 

za pololetí 

Liturgická schola K Holík 15 ne 0,- 

Školní pěvecký sbor K Březková 15 ne 0,- 

Biblická hebrejština NP Veselá 5 ne 0,- 

Sportovní hry – basketbal NP Dobrovolný 10 ano 200,- 

Sportovní hry – volejbal NP Dobrovolný 14 ano 200,- 

Sportovní hry – florbal NP Dvořák 18 ano 200,- 

Chemický kroužek K Nováčková 8 ne 0,- 

 

Nepovinné předměty (NP)  –  jsou klasifikovány a uvedeny na vysvědčení. 

Kroužky (K)  – nejsou klasifikovány a uvedeny na vysvědčení 

 

 

Škola poskytuje zdarma prostory pro všechny aktivity svých žáků ve volném času. 
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STUDENTSKÝ KLUB HALAHOJ

  

„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 pět 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“ 

 

 

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 

pedagog volného času v Katolickém gymnáziu Třebíč 
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14. Úspěchy našich žáků v soutěžích a dobrovolných činnostech 
 

 

Radka Augustinová VII Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (obor: 

tvorba učebních pomůcek) 

1. místo 

Martina Chytková VII Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (obor: 

biologie) 

1. místo 

Lucie Macháčková VII Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (obor: 

zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství) 

1. místo 

Radka Kelblerová 3.A Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (obor: 

zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství) 

2. místo 

Lenka Voborná 3.A Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (obor: 

ochrana životního prostředí) 

3. místo 

Thivan Anh Nguyen IV Krajské kolo Olympiády v německém jazyce 1. místo 

  Celostátní kolo Olympiády v německém jazyce 5. místo 

Karel Čapka VII Celostátní kolo soutěže o nejlepší aforismus a epigram 

Škola základ života  

čestné uznání 

poroty 

Šimon Benda VII Celostátní kolo recitační soutěže Wolkrův Prostějov   

Barbora Fialová V Oblastní kolo recitační soutěže Wolkrův Prostějov  

Lucie Macháčková VII Oblastní kolo recitační soutěže Wolkrův Prostějov  

William Robert Ritter I Okresní kolo Pythagoriády 1. místo 

Karel Šebela I Okresní kolo Pythagoriády 1. místo 

Eliška Pacalová I Okresní kolo Pythagoriády 2. místo 

Miriam Kudrnová 2.A Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 3. místo 

Radka Augustinová VII Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce 3. místo 

 

 

Družstvo chlapců (výběr školy) obsadilo v Přeboru církevních středních škol ČR ve flórbalu 

chlapců 2. místo. 
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15. Inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí 
 

Česká školní inspekce provedla ve dnech 27. a 28. listopadu 2012 kontrolu dodržování 

vybraných ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., které se vztahují 

k poskytování vzdělávání a školských služeb (kontrola povinné dokumentace: evidence úrazů, 

zhotovování záznamů o úrazu, vedení školní matriky, správnost údajů v rejstříku škol, školní 

řád, součásti školního řádu, dokumentace maturitních zkoušek).  

Bylo zjištěno několik závad v hlášení školních úrazů České školní inspekci a malé 

formální nedostatky ve školním řádu. Všechny chyby byly řádně odstraněny. 

 

 

 

 

16. Další kontrolní činnost 
 

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

Třebíč, provedla 19. 11. 2012 kontrolu nakládání s chemickými látkami a přípravky ve škole – 

kontrola povinností zaměstnavatele podle § 44a, 44b zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a kategorizace prací. V nakládání 

s chemickými látkami nebyly shledány žádné nedostatky. Škole byla uložena povinnost vydat 

písemná pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s chemickými látkami. Krajská 

hygienická stanice tato pravidla akceptovala 4. 2. 2013. 
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17. Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2012 

Výnosy v tis. Kč 

Příjmy za vlastní výkony 575 

Příjmy z hospodářské činnosti (prodej zboží bufet, pronájem prostor školy) 424 

Bankovní úroky 2 

Jiné ostatní výnosy 1 941 

Tržby z prodeje majetku 2 271 

Příspěvky rodičů 170 

Přijaté dary  

Provozní dotace MŠMT 13 818 

Granty a dotace ES 2 413 

Dotace z územních rozpočtů 35 

V ý n o s y  c e l k e m 21 649 

  

Náklady v tis. Kč 

Spotřeba materiálu (režijní materiál, čisticí a úklidové prostředky, kancelářské potřeby,  1 730 

      školní potřeby, učebnice, inventář školy, školní pomůcky, knihy a odborné časopisy)  

Spotřeba energie (elektrická energie, voda, plyn) 927 

Náklady na hospodářskou činnost 319 

Opravy a údržba (opravy a údržba provedená dodavatelsky) 131 

Cestovné 130 

Reprezentace 23 

Ostatní služby (doprava, odpady, poštovné, telefony, nájemné, internet,  2 124 

      stravné studentů, aktualizace a údržba PC programů)  

Mzdy zaměstnanců 7 594 

Ostatní osobní náklady 1 082 

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 2 937 

Jiné ostatní náklady 188 

Odpisy majetku 950 

Zůstatková cena prodaného majetku 2 055 

Poskytnuté členské příspěvky 1 

N á k l a d y   c e l k e m 20 191 

Hospodářský výsledek 1 458 

Daň z příjmů 311 
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18. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

 

Ohlédnutí za výměnným pobytem v Krumbachu  

(financováno z Česko-německého fondu budoucnosti) 

 

Tento školní rok se uskutečnila druhá část výměnného pobytu pro naše studenty v 

Německu. 

Výměnný pobyt byl složen ze dvou částí. V dubnu 2012 navštívili němečtí studenti 

Třebíč a na přelomu září a října naši studenti Krumbach. Z naší školy se zúčastnilo celkem 

třicet tři studentů. Každý ze studentů měl již svého partnera, kterého si vybral z vyplněného 

dotazníku na základě svých zájmů. Druhá část výměnného pobytu, která se konala v 

Krumbachu, byla velmi přátelská. Studenti se znali z Třebíče a vzájemně se na sebe těšili. Po 

odjezdu německých studentů z Třebíče byli žáci neustále v kontaktu, většinou přes Facebook 

nebo e-mail. 

Stejně jako Katolické gymnázium připravilo program pro německé studenty, tak i oni se 

svým českým hostům náležitě věnovali. Studenti si prohlédli město Krumbach, navštívili 

města Ulm a Augsburg a také jednu z největších atrakcí v Německu – zámek Neuschwanstein. 

Také v Krumbachu se konal projektový den. Němečtí studenti si pro své protějšky 

připravili úkoly, které museli naši studenti splnit. Úkoly byly zaměřené hlavně na komunikaci v 

německém jazyce. Studenti měli při těchto úkolech co nejvíce mluvit. Po splnění zadané práce 

studenti opět prezentovali německým jazykem, jaký měli úkol a jakým způsobem se jim ho 

povedlo splnit. 

Společně realizované projekty a pobyt v hostitelské rodině jsou pro naše žáky nanejvýš 

cenné. A právě z těchto projektů se vyvíjí dlouholetá přátelství. To jsou ty základní kameny 

otevřené, komunikativní a bez předsudků smýšlející evropské mládeže, jejíž budoucnost nám 

není lhostejná. 

Další výměnný pobyt je naplánován na příští školní rok 2013/2014. 

 

Daniela Mácová 
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19. Zapojení školy do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení 
 

 

Katolické gymnázium Třebíč je v období 1. 8. 2012 – 31. 7. 2014  zapojeno do projektu 

Comenius (již potřetí) s názvem Retropolis, který nabízí studentům i vyučujícím spolupráci se 

zahraničními školami založenou zejména na výměnných pobytech v různých zemích v Evropě. 

Projektu Retropolis se účastní celkem šest škol: 

- Liebfrauenschule Cloppenburg v Německu  

- Katolické gymnázium Třebíč 

- Colegio Sagrado Corazón de Jesús ve městě Trujillo ve Španělsku 

- Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego ve městě Skierniewice 

v Polsku 

Cílem projektu je analýza vlastní národní identity a seznámení s partnerskými zeměmi, 

a to prostřednictvím hlubšího poznávání historie. Tématem projektu jsou totiž 80. a 90. léta 

minulého století, což je období, kdy ve všech zúčastněných zemích probíhaly bouřlivé 

společensko-politické změny. Každá škola zpracuje určitý časový úsek (5 let), a to nejdříve 

formou powerpointové prezentace v angličtině a němčině. Finále projektu bude vytvoření 

scénických her. 

První návštěva našich partnerů se uskutečnila ve dnech 10.–15. března 2013. Studenti 

Katolického gymnázia se spolu se severoněmeckými žáky zúčastnili setkání v chorvatském 

městě Rijeka. 

 

Daniela Mácová 
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20. Předložené a školou realizované projekty  

financované z cizích zdrojů za kalendářní rok 2012 
 

Poskytovatel Název Doba trvání projektu Výše grantu v 

Kč 

Dům zahraničních služeb Comenius (Retropolis) 1. 8. 2012 - 31. 7. 2014 480 000,- 

Česko-německý fond 

budoucnosti 
Partnerství Katolické 

gymnázium Třebíč – 

Gymnasium Krumbach 

1. 4. 2012 - 30. 11. 2012 120 000,- 

Kraj Vysočina Modernizace výuky 

přírodovědných předmětů 

1. 3. 2012 - 28. 2. 2014 3 582 680,- 

MŠMT Moderní škola 7. 3. 2012 - 6. 3. 2014 1 036 604,- 

Město Třebíč Nokturna 2012 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 35 000,- 

 

KOMENTÁŘ K PROJEKTŮM 

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

založen  na mezinárodním partnerství škol. Studenti se účastní zahraničních pobytů. V roce 

2012 byla profinancována částka 53 306,- Kč    

Česko-německý fond budoucnosti - Předmět projektu: Můj jazyk, tvůj jazyk, naše přátelství. 

Studenti se účastní výměnných zahraničních pobytů. Bylo profinancováno 120 000,- Kč. 

Modernizace výuky přírodovědných předmětů - Jedná se o grantový projekt, financovaný z 

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o vytváření programů pro 

výuku, realizace počítačových koutků pro studenty zapojených v počítačové síti školy a velká 

kopírka – tiskárna rovněž pro studenty. Profinancovaná částka za rok 2012: 1 470 837,20 Kč. 

Moderní škola - Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na středních školách 

v rámci operačních programů EU. V roce 2012 byla vybavena učebna počítačovými stoly, 

počítači a provedena kompletní kabeláž internetového rozvodu školy. Tato realizace byla 

uskutečněna ve výši 778 575,80 Kč 

Nokturna 2012 - Projekt byl určen veřejnosti města a okolí. Jednalo se především o hudební a 

divadelní vystoupení realizovaná v aule školy. Částku 35 000,- Kč hradilo Město Třebíč, 

dalších 53 984,- Kč financovala škola ze svého rozpočtu. 
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21. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání 

 
V Katolickém gymnáziu Třebíč není odborová organizace. 

 

 

22. Dárci Katolického gymnázia Třebíč v kalendářním roce 2012 
 

Dárci Kč Použití daru/příspěvku   

HIATUS CZ, s.r.o. 5 000 vybavení výtvarného ateliéru školy   

Ing. Zdeněk Jaroš 5 000 vybavení výtvarného ateliéru školy  

dárci do 2 000,- Kč 3 200 vybavení výtvarného ateliéru školy  

Jana Čapková 3 000 neurčeno  

Mgr. Pavel Krška 9 900 neurčeno 

MUDr. Preininger Tomáš 2 000 neurčeno 

Pavel Svoboda 5 000 neurčeno 

další dárci do 2 000,- Kč 1 000 neurčeno 

Celkem 34 100    

        

Příspěvky rodičů     

příspěvky po 400,- Kč a více 170 300 použití příspěvků dle níže uvedeného seznamu   

 

doplnění inventáře do učeben (např. prodloužení lavic, akvárium a minizoo)  13 924  

učební pomůcky 5 091  

výukové PC programy 6 893  

nábytek učebny religionistiky (studovny) - doplnění 47 900  

sluneční clony - venkovní část učebny religionistiky (rajská zahrada) 16 798  

doplnění knihovny 6 658  

broušení a lakování podlahy tělocvičny 92 800 

   

Celkem 190 064 
   

 


