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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, od 1. 7. 2014 Ing. Mgr. Vít Feldbabel

Zástupce ředitele:

Mgr. Karel Rymeš

Zástupkyně ředitele pro ekonomiku:

Ing. Mgr. et Mgr. Zdeňka Matějková, od 1. 7. 2014

Spirituál školy:

Mgr. Jakub Holík

Výchovná poradkyně:

Ing. Miriam Dufková

Školní vzdělávací plán:

Hledejme cestu k sobě i k druhým
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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 2013-2014 (k 30. 9. 2013) činil skutečný celkový počet žáků 297 (z toho
v osmiletém studiu 210 a čtyřletém studiu 87 žáků). Naplněnost kapacity celé školy činila tedy
83 % (z toho: osmileté gymnázium 88 %, čtyřleté gymnázium 73 %). 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). 14
učeben (78 %) je vybaveno multimediální technikou (interaktivní tabule nebo dataprojektor,
počítač, zvukové zařízení). Multimediální technika chybí pouze ve dvou velkých učebnách a ve
dvou malých učebnách (hudebna a laboratoř). 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
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období za příznivého počasí je možno pro výuku využívat otevřený prostor atria, kde je
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 angličtiny je zajišťována i rodilou mluvčí. Žáci ve vyšších ročnících mají každý
týden jednu hodinu konverzace s lektorem – rodilým mluvčím v rámci povinné výuky
angličtiny.
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 liturgické scholy, pěveckého sboru, anglického klubu s rodilou mluvčí,
španělštiny, sportovních her (volejbal a florbal) a chemického kroužku.
Ředitelem školy byl do 30. června 2014 Mgr. Pavel Krška, který měl jednoho zástupce.
Od 1. července je ředitelem školy Ing. Mgr. Vít Feldbabel, který má dva zástupce: jednoho pro
ekonomiku a druhého pro pedagogické záležitosti. Počet pedagogických pracovníků (k 30. 9.
2014) byl 27 (24 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. 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 2013/2014 ve složení:
Předseda :
Mgr. Jakub Holík
Místopředseda : Mgr. Drahomír Havlíček
Členové:
Mgr. Jiří Dobeš
Mgr. Michaela Juránková
Stanislav Kovář
Karel Březka

(za zřizovatele)
(za pedagogy)
(za zřizovatele)
(za pedagogy)
(za rodiče žáků)
(za rodiče žáků)

Na zasedáních Školské rady v tomto školním roce se projednával a schvaloval rozpočet
školy na rok 2014, Výroční zpráva školy za rok 2012/2013 a také se předávaly panu řediteli
Mgr. Pavlu Krškovi připomínky k jeho dopisu rodičům žáků, zvláště s ohledem na zrušení
třídních schůzek a jejich případném zavedení.
Důležitým bodem bylo navržení 3 členů ŠR do výběrové komise na nového ředitele
Katolického gymnázia, kterými se stali Mgr. Jiří Dobeš, Mgr. Drahomír Havlíček a pan
Stanislav Kovář. Výběrové řízení se pak konalo za předsednictví Mons. Jiřího Mikuláška,
generálního vikáře diecéze Brno a dalších 6 členů v prosinci 2013 v Třebíči.
Mgr. 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

87

Gymnázium
(podle školního
vzdělávacího programu:
Hledejme cestu k sobě i
k druhým)

79-41-K/81

prima až oktáva

osm roků

8

210

12

297

Celkem
Průměrný počet žáků na jednu třídu – celá škola

24,75

Průměrný počet žáků na jednu třídu – čtyřleté gymnázium

21,75

Průměrný počet žáků na jednu třídu – osmileté gymnázium

26,25

7

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč

4. Učební plány
Učební plán pro obory 79-41-K/81 a 79-41-K/41 Gymnázium
Týdenní hodinová dotace vyučovaných předmětů

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Člověk a společnost

Vzdělávací obor
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Náboženská výchova
Občanská výchova
Dějepis
Strategie osobnostního
rozvoje

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

Umění a kultura
Člověk a zdraví

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví

Nižší gymnázium
Celkem
I

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

0

0

1

1

2

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
1
2

1
1
2

1 (B)
1

1(NV)
1

4
6
8
3

(OV)

1 (TV)
1 (B)

Člověk a svět práce
Volitelný předmět
Celkem

8

(IVT)
dig.tec
hnika

Svět
práce

(OV)
Svět
práce

4

0

1

0

0

1

30

30

31

31

122
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Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací předmět

VI
2.A

VII
3.A

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

3

3

3

3

2

12

Fyzika

2

2

2

0

0

6

Chemie

2

2+1

2

0

1

7

Biologie

2

2

2

2

0

8

2+1

2

0

0

1

5

Základy společenských věd

1

2

2

2

3

7

Dějepis

2

2

2

2

0

8

Náboženská výchova

1

1

1

1

4

4

1

1

0

0

2

2

0

0

Geografie a geologie

Člověk a společnost

Celkem

VIII Dispon.
4.A hodiny

V
1.A

Matematika a její aplikace

Člověk a příroda

Vyšší gymnázium

Strategie osobnostního
rozvoje / Etika

Člověk a svět práce

Umění a kultura

Člověk a zdraví

INT INT
(ZSV)

(NV)

Hudební výchova
Výtvarná výchova

2

2

0

0

0

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

0

8

0

0

Výchova ke zdraví

INT

INT INT INT

(SOR)

(SOR)

(BIO)

(NV)

Informační a komunikační technologie

2

1

1

0

0

4

Volitelné vzdělávací aktivity

0

0

6

6

4

12

35

35

33

29

26

132

Celkem
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. Martin Bohuslav

Ch, B

Mgr. Bohdana Březková

ČJL, HV

Mgr. Daniela Budějovská

NJ, NV

Mgr. Karel Dobrovolný

IVT, TV, Z

vedoucí předmětové komise tělesné výchovy,
správce informačního systému školy (SAS)

Ing. Miriam Dufková

Ch, B

výchovná poradkyně, vedoucí předm. komise
chemie a biologie, koordinátorka ekologické
výchovy

Mgr. Lukáš Dvořák

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. Michaela Juránková

B, Z

vedoucí předmětové komise zeměpisu,
matematiky, fyziky a IVT

Mgr. Renata Kohoutková

NJ, Z, RJ

Mgr. Pavel Krška

ČJL, AJ

Mgr. Daniela Mácová

NJ

Mgr. Lucie Malachová

M, IVT

Mgr. Jiřina Marková

AJ, M

Mgr. Ivana Menšíková

M, F

Mgr. Markéta Nekudová

ČJL, VV

Jitka Nováčková

Ch, B

Mgr. Vít Oplatek

OV

pedagog volného času

Mgr. Hana Polanecká

M, Z

preventista sociálně patologických jevů

Mgr. Helena Průžová

ČJL, NJ

mateřská dovolená

Mgr. Martina Robotková

L, D, AJ

mateřská dovolená

Mgr. Ilona Růžičková

AJ, NJ

Mgr. Karel Rymeš

NJ, L, AJ

školní kronika, školní pěvecký sbor

ředitel
mateřská dovolená

galerie Chodba

zástupce ředitele, vedoucí předmětové komise
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cizích jazyků, preventista BOZP
Mgr. Lenka Sochorová

NJ, D

Mgr. Eva Šplíchalová

NV, SOR,
etická
výchova

Susan Šustek, ThM

AJ

lektorka angličtiny (rodilá mluvčí)

Paula Torresan, MA

AJ

rodilá mluvčí

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

prodavačka školního bufetu

Zdeňka Homolová

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 (odevzdané
zápisové lístky k 1. 9. 2014) 32 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 2013, 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 15. 1. 2014), formou informačního letáku v jednotlivých farnostech
třebíčského děkanství a na školním webu.
Pro přijímací řízení 2014 stanovil ředitel školy tato kritéria (doslovné znění dokumentu):
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2014
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
2) matematiku

max. 50 bodů
max. 40 bodů

3) hodnocení na posledním vysvědčení z předchozího vzdělávání:
průměrný prospěch ze všech předmětů 1,0
průměrný prospěch ze všech předmětů do 1,5
průměrný prospěch ze všech předmětů do 2,0

4 body
3 body
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. 2014 nejpozději v
17 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 k MŠMT prostřednictvím ředitele
školy do 3 dnů od jeho doručení.

POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
1. kolo

2. kolo

Celkem

Nastoupili ke studiu

přihlášení/přijatí

přihlášení/přijatí

přihlášení/přijatí

počet odevzdaných zápisových lístků
k 1. 9. 2014

Čtyřleté
gymnázium

75/46

0

75/46

25

Osmileté
gymnázium

66/43

0

66/43

32

ODVOLÁNÍ
O odvolání rozhodl příslušný odbor Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Všechna
odvolání byla zamítnuta z kapacitních důvodů.
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7. Údaje o vzdělávání žáků za 2. pololetí

Průměrný prospěch žáků
Průměrný prospěch žáků osmiletého oboru
Průměrný prospěch žáků čtyřletého oboru
Průměrný prospěch žáků nižšího gymnázia
Průměrný prospěch žáků vyššího gymnázia
Průměrný prospěch žáků primy
Průměrný prospěch žáků oktávy
Průměrný prospěch žáků 1. A
Průměrný prospěch žáků 4. A
Průměrný prospěch žáků maturitních ročníků
Počet žáků, kteří opakovali ročník

1,78
1,69
2,01
1,60
1,90
1,37
1,77
2,24
2,32
2,04
2

Počet žáků s vyznamenáním
Počet žáků s vyznamenáním – osmiletý obor
Počet žáků s vyznamenáním – čtyřletý obor
Počet žáků s vyznamenáním – nižší gymnázium
Počet žáků s vyznamenáním – vyšší gymnázium
Počet žáků, kteří neprospěli
Počet žáků, kteří nebyli klasifikováni

83
72
11
51
32
2
0

Počet žáků se sníženým stupněm z chování
Počet žáků, kterým byla udělena důtka ředitele školy (za celý rok)
Počet žáků, kterým byla udělena pochvala ředitele školy (celý rok)
Počet žáků vyloučených ze studia z důvodu chování (celý rok)

9
2
9
0

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka – nižší gymnázium
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka – vyšší gymnázium
Počet neomluvených hodin celkem

49,57
35,90
58,29
14
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PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH ŠKOLY V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH
Předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Latina
Občanská výchova
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
IVT
Náboženská výchova
Strategie osobnostního rozvoje
Etika
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova

Průměr
2,05
2,00
2,27
2,56
1,57
1,96
1,84
1,97
2,30
2,34
2,03
1,81
1,17
1,57
1,07
1,59
1,03
1,07
1,08

Neklasifikovaní
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Neprospěli
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

POČET ŽÁKŮ, KTERÝM BYLO VYPLÁCENO STIPENDIUM
Prima
Sekunda
Tercie
Kvarta

1. pol.
15
3
1
3

2. pol.
13
1
1
3

Kvinta
Sexta
Septima
Oktáva

1. pol.
1
2
1
4

2. pol.
2
3
2
0

1.A
2.A
3.A
4.A

1. pol.
2
3
0

2. pol.
0
3
4
0

V 1. pololetí bylo vypláceno stipendium celkem 35 žákům, ve 2. pololetí 32 žákům.
Celkem bylo vyplaceno 90 000,- Kč.
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8. Výsledky maturitních zkoušek (jarní termín 2014)
Čtyřleté gymnázium

Osmileté gymnázium

Celkem

Celkový počet maturantů:

19

19

38

Prospěli s vyznamenáním:

3

13

16

Prospěli:

14

6

20

Neprospěli:

2

0

2

Maturitní předmět

Maturující
studenti

Neprospěli

Profilová část

Společná část

celkem

Průměrný
prospěch

Průměrný
prospěch

čtyřleté
gymnázium

osmileté
gymnázium

celkem

Průměrný
prospěch

Český jazyk

38

0

1,79

1,32

1,58

Anglický jazyk

27

0

2,14

1,85

2,00

Německý jazyk

5

0

–

2,20

2,20

Matematika

6

0

3,20

1,00

2,83

Anglický jazyk

7

0

3,4

1,00

2,71

Latina

1

0

3,0

–

3,00

Matematika

1

0

1,0

–

1,00

Náboženská výchova

4

0

1,50

1,50

1,50

Základy společenských
věd

26

2

2,71

2,08

2,42

Dějepis

8

0

2,20

1,00

1,75

Zeměpis

9

0

2,00

2,33

2,22

Chemie

4

0

–

2,00

2,00

Biologie

9

0

2,00

1,60

1,78

Fyzika

1

0

1,00

–

1,00

Informační a výpočetní
technika

4

0

3,50

1,00

2,25

Hudební výchova

2

0

–

1,00

1,00

16

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč
POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI ŠKOLAMI V ČR

Společná část maturitních zkoušek v jarním termínu 2014
Volba předmětu v %
Cizí jazyk

Anglický
jazyk

Německý
jazyk

Matematika

Gymnázia ČR

61,8

90,8

4,8

38,2

Naše škola

83,8

87,1

12,9

16,2

8letá gymnázia ČR

58,6

91,8

5,0

41,4

8leté gymnázium (oktáva) –
naše škola

94,4

76,5

23,5

5,6

4letá gymnázia ČR

63,9

91,4

4,8

36,1

4leté gymnázium (4.A) –
naše škola

73,7

100,0

0,0

26,3

Hrubá míra neúspěšnosti u maturitní zkoušky (100 % = všichni přihlášení k dané zkoušce
v prosinci 2013, tj. včetně těch, kteří 2014 úspěšně neukončili poslední ročník z jakéhokoliv
důvodu)

Průměr ČR
Průměr – gymnázia
Naše škola
4.A
VIII

Český jazyk a
literatura
18,2
4,8
0,0
0,0
0,0

Anglický
jazyk
20,0
4,8
0,0
0,0
0,0
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Německý jazyk

Matematika

35,1
6,3
0,0
–
0,0

33,6
5,9
0,0
0,0
0,0
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Průměrné dosažené procentní skóre u žáků, kteří zkoušku dokončili (průměrná úspěšnost)

Průměr ČR
Průměr – gymnázia
Průměr –8letá gymnázia
Průměr – 4letá gymnázia
Naše škola
VIII
4.A

Český jazyk a
literatura
73,3
83,0
85,8
81,2
86,9
91,1
82,9

Anglický jazyk

Německý jazyk

Matematika

76,1
87,4
90,5
85,3
79,9
82,7
77,4

64,8
83,7
86,7
81,0
82,3
82,3
–

51,0
69,0
74,6
64,5
63,0
92,0
57,2

Centrálně hodnocené zkoušky společné části – průměrné procentní skóre

Průměr ČR
Průměr –
gymnázia
Průměr –8letá
gymnázia
Průměr – 4letá
gymnázia
Naše škola
VIII
4.A

Český jazyk
a literatura
didaktický
test

Anglický
jazyk
didaktický
test

Anglický
jazyk
písemná
práce

Německý
jazyk
didaktický
test

Německý
jazyk
písemná
práce

Matematika

75,3
86,7

74,7
87,2

79,3
90,0

64,8
84,8

63,8
83,8

51,0
69,0

89,3

90,7

92,1

88,4

86,0

74,6

84,9

84,8

88,7

81,8

81,8

64,5

86,8
89,1
84,6

81,3
83,3
79,4

85,8
89,1
82,7

86,9
86,9
–

86,1
86,1
–

63,0
92,0
57,2
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9. Umístění našich žáků na vysokých školách
4.A
Počet
absolventů

Na VŠ se hlásilo
z počtu
absolventů

Na VŠ přijato
z počtu
přihlášených

Jazykové a vyšší
odborné školy
z počtu absolventů

z počtu absolventů

17

15

14

2

1

88 %

93 %

12 %

6%

18

16

1

1

100 %

89 %

6%

6%

33

30

3

2

94 %

91 %

9%

6%

Ostatní

Oktáva
18

Celkem
35

19

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč

10. Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2013/2014 probíhal na Katolickém gymnáziu Třebíč minimální
preventivní program proti sociálně patologickým jevům pod názvem ŠKOLA BEZ DROG.
Cílem programu bylo vytvořit takové podmínky pro žáky naší školy, aby svůj volný čas
věnovali vzdělání, sportu, vzájemnému poznáváním a pochopení, získávání zdravého
sebevědomí a to ve spolupráci s pedagogickými pracovníky, rodiči, zdravotnickou osvětou a
odborníky v protidrogové prevenci.
Během školního roku bylo žákům 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
Třebíčsku, o nejčastějších typech zneužívání drog mezi mládeží a o práci streetworkera, který
v rámci přednášky vyprávěl osobní zkušenosti s uživateli drog v jejich prostředí.
Některé třídy navštívily přímo prostory K-centra NOE, kde jim byl poskytnut ucelený a
podrobný popis činnosti tohoto zařízení. Žáci nižšího gymnázia se zúčastnili besedy o šikaně.
Během roku se také uskutečnily adaptační kurzy (pro primu a 1. A) 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. 2x do roka se konala duchovní obnova pro žáky v Kostelním Vydří, jejímž
účelem je ztišení se a poznání sama sebe. Nabízí možnost dostat se do kontaktu s Bohem,
přemýšlet nad danými tématy a diskutovat o nich.
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
Mgr. Hana Polanecká
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11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Markéta Nekudová

28. 2.

Konzultační seminář k maturitní písemné práci a
ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

6. 4.

Přednáška prof. Martina Hilského o
Shakespearových sonetech (Městská knihovna
Třebíč)

Hana Polanecká

18. 2.

Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře

Karel Rymeš

26. 9. a 10. 4.

Školení SAS (vedení školní matriky – Brno)

21. 11.

Konzultační seminář pro management škol –
příprava a organizace maturitních zkoušek (Jihlava)

9. 12.

Konference Erasmus+ (Jihlava)

17. 2.

Školení k novému občanskému zákoníku ve
školské praxi

30. 8.

Metodický seminář k moderní učebnici latiny
Familia Romana

5. 12.

Christmas seminar (Oxford Professional
Development training)

27. 2.

Erasmus+: Comenius – Klíčová akce 1 – Mobilita
jednotlivců v oblasti vzdělávání (webinář k
podávání žádostí)

20. 3.

Erasmus+: Comenius - Klíčová akce 2 - Strategická
partnerství v oblasti školního vzdělávání (webinář)

28. 7. – 8. 8.

Intenzivní jazykový kurz angličtiny s metodickými
bloky s cílem složení některé ze zkoušek
Cambridge English (CAE nebo CPE) – Metodická
podpora pro učitele angličtiny - Vysočina

Paula Torresan

Pedagogové zapojení do projektu eKG - Modernizace výuky přírodovědných předmětů na
Katolickém gymnáziu Třebíč absolvovali 27. 8. 2014 prezenční školení pro pokročilé o elearningovém vzdělávání pomocí systému Moodle. Tohoto školení se účastnili Miriam
Dufková, Michaela Juránková, Ivana Menšíková, Hana Polanecká, Antonín Zelený a
Lenka Zerzová.
Ostatní učitelé školy se zúčastnili 27. 8. 2014 školení pro začátečníky v rámci téhož
projektu.
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12. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
3. 9.

-

12. 9.

Týdenní adaptační kurzy pro 1.A a primu
Ústní maturitní zkoušky - podzimní termín

11. 9.
20. 9.

-

24. 9.

Jednodenní kurzy první pomoci pro 3.A a septimu

27. 9.

-

30. 9.

Duchovní obnova pro žáky

3. 10.

Přespolní běh (organizuje naše škola pro okres Třebíč)

říjen

Srovnávací testy Vektor pro 1. a 4. ročníky vyššího gymnázia

9. 10.

-

11. 10. Exkurze do Prahy pro maturitní ročníky

říjen

Sběr starého papíru

17. 10.

Den otevřených dveří I

17. 10.

Účast školy na veletrhu vzdělávání DIDACTA 2013

22. 10. -

23. 10. Dvouhodinové školení: Bibliografické citace a vyhledávání v katalozích pro
3.A a septimu (školení, Mgr. Veselá)

4. 11.

Přednáška o české státnosti pro VIII a 4.A

19. 11.

Tána Fischerová: recitace z Dekameronu pro 1.A, V, 4.A a oktávu

22. 11.

Stužkovací ples maturitního ročníku

8. 12.

-

13. 12. Projekt Comenius: Retropolis - setkání v Maďarsku
Soutěž ve znalostech bible – školní kolo

9. 12.
17. 12. -

18. 12. Dvě jednodenní poznávací exkurze do vánoční Vídně pro zájemce

20. 12.

Školní vánoční akademie v aule

20. 12.

Předvánoční mše svatá a vánoční besídky ve třídách

15. 1.

Den otevřených dveří II, schůzka s rodiči zájemců o studium

24. 1.

-

24. 1.

Beseda o šikaně pro primu, sekundu a tercii

25. 1.

-

30. 1.

Týdenní lyžařský výcvik pro sextu a 2.A

4. 2.

Beseda s gynekologem pro kvartu

6. 2.

Školní kolo recitační soutěže

12. 2.

a 19. 2.

Školení první pomoci pro kvartu

18. 2.

Roman Podrázský: Výběr z ilustrací apokalypsy (přednáška PhDr. Josefa
Chalupy)

19. 2.

Školní kolo Pythagoriády

únor

Obhajoby seminárních prací z jednotlivých předmětů

25. 2.

Srovnávací testy obecných studijních předpokladů pro předmaturitní a
maturitní ročník
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28. 2.

-

2. 3.

Duchovní obnova pro žáky
Přednáška o sv. Václavovi (Viktor Velek)

4. 3.
7. 3.

-

9. 3.

Duchovní obnova pro pedagogy

16. 3.

-

21. 3.

Týdenní lyžařský výcvik pro sekundu
Pilotáž muzejního kufříku (Národní muzeum Praha) pro kvartu

18. 3.
23. 3.

-

28. 3.

Beseda s pracovníky K-centra (drogová problematika okresu Třebíč) pro
tercii

8. 4.
9. 4.

Comenius: závěrečné setkání v Cloppenburgu (Německo)

-

13. 4.

Školní zájezd do Anglie pro zájemce
Exkurze: Po stopách Otokara Březiny (3.A)

11. 4.
22. 4.

-

5. 5.

Třídenní geograficko-geologická exkurze pro 1. ročník vyššího gymnázia

22. 4.

-

23. 4.

Přijímací zkoušky do 1. ročníku Katolického gymnázia Třebíč

22. 4.

Ekofórum pro septimu a 3.A

23. 4.

Terénní cvičení pro primu (zeměpis)

24. 4.

Beseda o společenském chování pro kvartu

24. 4.

Misijní štrúdlování

25. 4.

Mineralogická exkurze (burza) pro kvartu

1. 5.

-

4. 5.

Zájezd do Berlína pro zájemce z vyššího gymnázia
Výtvarná animace v Galerii Sýpka (výtvarná výchova)

23. 5.
26. 5.

-

28. 5.

Ústní maturitní zkoušky 4.A

28. 5.

-

30. 5.

Ústní maturitní zkoušky oktávy

3. 6.

Exkurze do transfuzní stanice a anatomického muzea pro 3.A a septimu

4. 6.

Exkurze: Antropos a Botanická zahrada Brno pro 1.A a kvintu

9. 6.

-

13. 6.

Týdenní intenzivní jazykový kurz angličtiny a němčiny pro septimu a 3.A
(angličtina s rodilou mluvčí), jednodenní poznávací zájezd do Vídně

11. 6.

a 13. 6.

Jednodenní exkurze: Moravské zemské muzeum Budišov pro 2.A a sextu

17. 6.

Projekt Comenius "Retropolis" - promítání videa ze závěrečného setkání

17. 6.

Setkání s rodiči nově přijatých žáků

18. 6.

Koncert v Rudolfinu pro vyšší gymnázium

20. 6.

Školní výlety

23. 6.

Výtvarný plenér - Jiřice pro zájemce

24. 6.

Exkurze do čistírny odpadních vod pro tercii

25. 6.

Branný den
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ADAPTAČNÍ KURZY
Ve dnech 3. – 6. září a 9. – 12. září 2013 se uskutečnily adaptační kurzy nově
nastupujících studentů 1.A a primy. Kurzů, které se konaly na faře v Mrákotíně, se zúčastnili
studenti společně se svými novými třídními učiteli. Program připravil a zajišťoval pedagog
volného času Katolického gymnázia v Třebíči Mgr. Vít Oplatek. Významnou měrou mu
pomáhali bývalí absolventi našeho gymnázia. Velmi pestrý a zajímavý program byl zaměřen
především na vzájemné poznávání a vytváření dobrých vztahů v kolektivu. Na adaptační kurz
zavítali i někteří hosté, např. záchranáři se školením o první pomoci, ale také spirituál naší
školy P. Mgr. Jakub Holík. Studenti nižšího gymnázia absolvovali pod vedením vyučujících
Ing. Miriam Dufkové a Jitky Nováčkové jednodenní přírodovědný kurz, který byl zaměřen
převážně na ekologii.
Pěkné počasí a přátelská atmosféra společně se skvěle připraveným programem
pomohly všem zúčastněným k úspěšnému zahájení prvního školního roku na našem gymnáziu.
Mgr. Renata Kohoutková, RNDr. Ivana Menšíková

HIPPIES HODINA
"Láska, mír, svoboda!" vykřikovali jsme celé páteční dopoledne 7. 3. 2014 za
hudebního doprovodu Johna Lennona, Janis Joplin a Jimi Hendrixe. Měli jsme totiž v rámci
češtiny „hippies“ hodinu. Tváře se smály, ruce tleskaly, nohy tancovaly a my jsme se natolik
vžili do uvolněné, přátelské atmosféry, kterou jsme simulovali, že návrat do odpolední reality
nás rozesmutnil. Líbila se nám spousta návyků květinových dětí, snad jen vyjma drog.
Vyhovovalo nám i pohodlné oblečení nasycené všemi možnými barvami. Tak nás to nadchlo,
že se vás na něco musíme zeptat, co takhle najít velkou louku, a tam to rozbalit, jako oni kdysi
ve Woodstocku?
Marie Křížová, Anna Kratochvílová, oktáva

MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ
Misijní štrúdlování je jednou z tradičních aktivit Papežských misijních děl, které se
koná po Velikonocích. Na Katolickém gymnáziu uspořádali studenti ve čtvrtek 24. dubna třetí
ročník. „Studenti napekli buchty a štrůdly a ty pak nabízeli za dobrovolný příspěvek o velké
přestávce svým spolužákům. Výtěžek půjde na misie,“ popsala učitelka Daniela Budějovská.
Aula školy se během chvilky zaplnila studenty, kteří si vybírali z krásně vonících štrůdlů a
buchet. „Mám ráda pečení, tak jsem upekla slaný štrůdl a buchtu s pudinkem,“ svěřuje se Lucie
Jenerálová a dodává, že ráda udělala něco pro dobrou věc. Příští rok chtějí studenti štrúdlování
rozšířit a napečené dobroty nabídnout veřejnosti.
Mgr. Eva Fruhwirtová
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GALERIE CHODBA KATOLICKÉHO GYMNÁZIA TŘEBÍČ (14. SEZÓNA)
Ve školním roce 2013/2014 zahájila Galerie Chodba svou činnost výstavou Přátelství
Otokara Březiny a Františka Bílka. „Podklady pro výstavu poskytla Společnost Otokara
Březiny z exponátů muzea. Výtvarného provedení se ujalo Muzeum Vysočiny Třebíč. Výstava
byla na jaře 2012 otevřena v prostorách Krajského úřadu v Jihlavě a dále byla instalována v
jaroměřickém zámku. Jsme rádi, že mohla být umístěna v Katolickém gymnáziu v Třebíči, kde
se s ní mohli seznámit studenti,“ komentovala tento výstavní počin představitelka Společnosti
Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a spoluautorka výstavy Zora Ergensová, která
připravila pro studenty poutavou přednášku doplněnou promítáním dokumentu o F. Bílkovi.
Zora Ergensová dodává: „O celoživotním hlubokém přátelství těchto dvou osobností toho již
bylo napsáno mnoho. Nyní máme možnost vidět Březinu a Bílka spolu na výstavě inspirované
právě jejich vzácným vztahem. Na dvanácti panelech se prolíná básnická tvorba Otokara
Březiny s výtvarným projevem Františka Bílka. Zvláště jejich první společná práce na vydání
sbírky Ruce i pozdější Bílkovy ilustrace k jednotlivým básním. Zveřejněné dopisy jsou plné
srdečnosti, vzájemné úcty a porozumění. Dozvídáme se v nich o názorech jednoho i druhého na
život, na umění i současné dění. Výstava je také drobnou sondou do jejich soukromého života.“
Člen Unie výtvarných umělců České republiky a Klubu výtvarných umělců Horácka
malíř a fotograf Bořivoj Pejchal představil své obrazy na podzimní výstavě, kterou zahájil
teoretik umění Jan Dočekal. Na vernisáži, které se účastnili studenti vyššího gymnázia,
Dočekal na autorovu adresu uvedl: „Pejchal se neobrací k přízni prostředního diváka, současně
však ani přímo neinklinuje k vnitřně zdůvodněnému abstraktnímu projevu. Jeho obrazy jsou
specifickými transformacemi viděných a zakušených skutečností, jež lze označit za otisky
spojnic autorových uvažování a emocí. Za oblíbenou technickou specifiku má z plochy nízce
vystupující reliéf, budovaný prostředky fakticky sochařskými a pak přemalovaný. Větvení
takového přístupu, vystupujícího ze zaujetí pro souladný grafický řád, nacházíme v obměnách
námětu mandaly. Od konce minulého desetiletí nachází se Bořivoj Pejchal (myslím, že je to
nacházení se radostné) na poli barevně živého seriálního geometrického zobecnění, skrze něž
parafrázuje inspirace architekturou a jednotlivostmi vegetace.“
Třebíčský fotograf a absolvent katolického gymnázia Boris Kjulleněn mladší připravil
v adventním čase výstavu velkoformátových fotografií s názvem Fotografie – průřez tvorbou.
Součástí výstavního projektu byla i výtvarná animace, kterou připravil autor pro studenty naší
školy přímo v den vernisáže. Účastníci animace si prakticky vyzkoušeli netradiční výtvarné
techniky a seznámili se se jmény a díly význačných českých a světových fotografů.
Ve spolupráci s ředitelem Horácké galerie v Novém Městě na Moravě PhDr. Josefem
Chalupou vznikla jedinečná výstava akademického sochaře a malíře Romana Podrázského –
Výběr z ilustrací apokalypsy. Výstava navázala na rozsáhlý výstavní projekt, který byl
realizován v sochařově rodném městě -Přibyslavi. V Galerii Chodba byl vystaven soubor
kreseb, ale nejrozsáhlejším sochařovým dílem je křížová cesta v Meditační zahradě v PlzniDoudlevcích, známá spíše pod názvem Památník obětem zla. „Toto ojedinělé dílo z hořického
pískovce se v mnohém odlišuje od klasické křížové cesty. Zatímco v klasické křížové cestě
najdeme čtrnáct zastavení, zde jich napočítáme pouze dvanáct, avšak žádný výjev nechybí. Ve
dvou případech jsou totiž dva z nich ztvárněny v jednom monumentu,“ vysvětlil PhDr. Josef
Chalupa při své prezentaci a dále upozornil, že většina jeho soch je z pískovce a nachází se v
Přibyslavi.
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Obrazy předčasně zemřelého akademického malíře Petra Hany (1945 - 1991), který byl
ve své době považován za jednoho z nejtalentovanějších žáků pražské malířské Akademie,
vystavila Galerie Chodba Katolického gymnázia v Třebíči v jarních měsících. Při vernisáži
třebíčské výstavy Návrat Petra Hany Jan Dočekal, jenž od roku 2012 pořádá Hanovu
pozůstalost, objasnil peripetie malířova osudu a upozornil na umělecké kvality díla. Dr. Pacola
pak v Horáckých novinách píše: „Expresivní díla malých formátů inspirované krajinou v okolí
Čížové u Písku zaujmou dynamickým malířským rukopisem. Je zřejmé, že malíř důvěrně tuto
krajinu znal, podle pamětníků maloval pouze v kontaktu s živou přírodou. Jeho krajiny však
nejsou přesným zachycením konkrétních míst, spíš prostředkem k vyjádření autorova
tragického pocitu života.“
Rok 2013 byl vyhlášen Rokem lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. Kraj
Vysočina v této oblasti skrývá velké bohatství. Krajský odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu připravil putovní výstavu Lidová architektura Kraje Vysočina – nedoceněná a
opomíjená. „Návštěvnicky zajímavou formou jsou široké laické veřejnosti představeny hodnoty
lidové architektury, ukázáno co v terénu nepřehlédnou, co obdivovat, čeho si vážit, neboť
rozpoznat skutečné hodnoty nebývá vždy jednoduché,“ informovala Marie Kružíková, radní
Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu. Výstavu, která byla doplněna pracovními
listy, bylo možné navštívit v Galerii Chodba Katolického gymnázia v Třebíči na konci
školního roku.
Mgr. Markéta Nekudová

TŘEBÍČSKÁ NOKTURNA

V průběhu celého roku 2013 bylo v rámci projektu Třebíčská nokturna 2013
zrealizováno celkem šest kulturních akcí (v návaznosti na minulé ročníky 69. - 74. nokturno).
Stejně jako v minulých letech byl projekt zaštítěn Katolickým gymnáziem Třebíč a finančně
podpořen městem Třebíč, konkrétně Grantovým systémem Zdravého města Třebíče.
Projekt vznikl a funguje s cílem seznámit návštěvníky s interprety a díly, která jsou v
Třebíči méně známá a vymykají se programovým nabídkám jiných zaštitovatelů a pořadatelů
kulturních akcí ve městě, čímž je vhodně doplňuje o akce komornější povahy. Většina koncertů
se odehrála na “domácí půdě” v aule gymnázia, ale snahou je v každém ročníku uvést alespoň
jeden koncert v méně zvyklém či méně známém prostředí. V roce 2013 tomu nebylo jinak.
Jedenáctý ročník odstartoval vystoupením smíšeného pěveckého sboru Santini z Telče s
názvem “Soused v akci!” Koncert se nesl v duchu především světského repertoáru a podal
ukázky průřezem většiny hudebních období a stylů. Umělecký vedoucí souboru, Karel Tomek,
celou atmosféru doplnil průvodním slovem v duchu cimrmanovského humoru.

26

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč
Na jubilejní sedmdesátý koncert projektu přijal pozvání přední dětský sbor Kantiléna,
sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, která v kostele Proměnění Páně na Jejkově přednesla
pod taktovkou šéfdirigenta Národního divadla Brno, Jakuba Kleckera, svůj výběr z
mistrovských děl evropské duchovní literatury.
Květnové nokturno patřilo živelným rytmům v podání dua Emil & Jakub z oddělení
bicích nástrojů brněnské JAMU, známých mimo jiné pro svoji účast v soutěži Česko-Slovensko
má talent!, kteří předvedli širokou škálu bicích nástrojů a perkusí - od xylofonu až po
umělohmotné kýble a hrnce.
Poslední nokturno před prázdninami bylo v režii renomovaného profesionálního
souboru Societas Incognitorum pod vedením doktora Eduarda Tomaštíka. Koncert krom
vysoké umělecké kvality ukázal i to, jak se původně zpívaly anglické madrigaly a představil
specifika nejen jejich dobové poučené interpretace.
Po prázdninách zahájilo nokturna pohybové divadlo Nosnost. V netradičně upraveném
prostředí auly KG, která se na jeden večer změnila spíše v opuštěnou balírnu starého papíru,
obývanou tak trochu alkoholikem ale hlavně sečtělým filozofem Hanťou, Hrabalovým baličem
z Příliš hlučné samoty.
Závěrečný koncert roku se odehrál v Malém sále budovy Fórum, neboť na něm
vystoupil orchestr Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Collegium musicum,
který ve svém průřezovém výběru předvedl nejvýznamnější skladby světové instrumentální
tvorby.
V roce 2013 se na nokturnech vystřídalo bezmála 130 hudebníků, zpěváků a herců. Z
hlediska programové nabídky se podařilo zachytit diverzitu žánrů – tanec, divadlo i hudbu a to
artificiální i nonartificiální, vokální i instrumentální. Úspěchem byla především účast
renomovaných souborů známých i v zahraničí, jako je sbor Kantiléna (2013 - 1. místo v
celosvětové soutěži v Llangollenu), Societas Incognitorum (soubor známý pro znovuobjevování
a přepis starých tisků do novodobých premiér), či symfonický orchestr Collegium musicum,
který vůbec poprvé za svoji existenci mohl v Třebíči vystoupit.
Rok 2013 přinesl mnoho zajímavých vystoupení a potvrdil tak svoje místo v oblasti
třebíčské kulturní scény, na kterou bezesporu patří.

PŘEHLED AKCÍ V RÁMCI TŘEBÍČSKÝCH NOKTUREN 2013
č.

datum

název akce

účinkovali
chrámový sbor Santini z Telče

69 7.3.2013 Soused v akci

70 11.5.2013 Výroční koncert duchovní hudby Kantiléna Brno
71 23.5.2013 Tluče bubeníček, nejen na buben Emil a Jakub (JAMU Brno)
72 28.6.2013 S humorem nymfám vlastním

Societas Incognitorum

73 7.11.2013 Hanťa, balík myšlenem

pohybové divadlo Nosnost

74 2.12.2013 Nokturno starých mistrů

komorní orchest PdF MU
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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 2013/2014 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 a sportovní hry.
Na základě zájmu se konaly tyto volnočasové vzdělávací aktivity:

Vedoucí

Počet
účastníků

Spolufinancuje
škola

Poplatek
za pololetí

Liturgická schola

K

Holík

12

ne

0,-

Školní pěvecký sbor

K

Březková

10

ne

0,-

Anglický klub s rodilou
mluvčí

NP

Šustek

14

ano

200,-

Španělština pro
začátečníky

NP

Rymeš

11

ano

200,-

Sportovní hry – volejbal

NP

Dvořák

15

ano

200,-

Sportovní hry – florbal

NP

Dvořák

12

ano

200,-

Biblická hebrejština

NP

Veselá

3

ne

0,-

Chemický kroužek

K

Bohuslav

12

ano

200,-

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 šest táborů v létě 2014)
lanové aktivity (nízké a vysoké lanové lávky, sítě, slaňování, lanovky…)
vodácké aktivity (jízda na kánoích, půjčovna vodáckého vybavení…)
duchovní a křesťanské programy (přednášky, víkendové a táborové pobyty
s kněžími…)
školící akce (zážitková pedagogika, komunikace, psychologie týmových rolí,
školení pro hlavní vedoucí letních táborů, první pomoc…)
integrační víkendy s lidmi s mentálním postižením
výtvarné, taneční a divadelní programy
sportovní aktivity (24hodinový fotbalový, florbalový zápas, Třebíčský půlmaratón…)
adaptační kurzy
třídní teambuildingy pro jednotlivé třídy
ples s udílením ocenění „Zlatá lavička“
karneval pro děti
Ocenění od města Třebíč:
2002 – Studentský klub
2003 – Herna stolních a deskových her
2010 – Integrační víkendy
Integrační víkendy jsou pořádány ve spolupráci se Stacionářem Úsměv Třebíč, jedná se
o charitní zařízení pro lidi s mentálním postižením.
Od roku 2003 má SK KG Halahoj adoptované dítě z Keni v rámci projektu „Adopce Afrika“.
Od roku 2007 se každoročně zapojujeme do celorepublikové sbírky „Dejte šanci dětem ulice“
v projektu „Šance“. Jedná se o pomoc pro mladé lidi, kteří končí na ulici.
Mgr. Vít Oplatek
pedagog volného času v Katolickém gymnáziu Třebíč
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14. Úspěchy našich žáků v soutěžích a dobrovolných činnostech

Přemysl Zhoř

3.A

Středoškolská odborná činnost – celostátní kolo
obor: teorie kultury

4. místo
(krajské kolo:
1. místo)

Leona Eichlerová

4.A

Středoškolská odborná činnost – celostátní kolo
obor: zemědělství, potravinářství, lesní a vodní
hospodářství

10. místo
(krajské kolo:
1. místo)

Klára Janatová

VII

Středoškolská odborná činnost – krajské kolo
obor: teorie kultury

2. místo

Petra Černá

VII

Středoškolská odborná činnost – krajské kolo
obor: historie

3. místo

Zdeňka Smrčková

3.A

Středoškolská odborná činnost – krajské kolo
obor: zdravotnictví

3. místo

Karel Šebela

II

Pythagoriáda – okresní kolo

1. místo

William Ritter

II

Konverzační soutěž v anglickém jazyce (I.A)

1. místo

Miriam Kudrnová

3.A

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo

1. místo

Kateřina Dobešová

II

Olympiáda z německého jazyka – okresní kolo (I.A)

1. místo

Klára Veselá

II

Olympiáda z německého jazyka – okresní kolo (I.A)

3. místo

Monika Kršková

III

Olympiáda z německého jazyka – okresní kolo (II.B)

3. místo

Šimon Benda

VIII

Wolkerův Prostějov (recitační soutěž) – oblastní kolo
(nominace do celostátního kola)

Klára Janatová

VII

Wolkerův Prostějov (recitační soutěž) – oblastní kolo

Leona Eichlerová

3.A

Soutěž ve znalostech bible – celostátní kolo

Miriam Kudrnová

3.A

Soutěž ve znalostech bible – celostátní kolo

Vojtěch Čapek

III

Soutěž ve znalostech bible – celostátní kolo

Adam Šplíchal

III

Soutěž ve znalostech bible – celostátní kolo

Marika Mejzlíková

1.A

Škola – základ života (celostátní soutěž vyhlašovaná
Obcí spisovatelů ČR)

2. místo

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST NA KATOLICKÉM GYMNÁZIU TŘEBÍČ
Ve dnech 13. – 15. června 2014 se v Plzni uskutečnilo celostátní kolo Středoškolské
odborné činnosti. Do Plzně se zástupci našeho kraje vydali společně autobusem. Po příjezdu
nás nejdříve ubytovali v místním studentském internátu. Dále nás čekalo slavnostní zahájení v
Techmania Science Centre. Zde se představili všichni sponzoři. Seznámili jsme se rovněž s
osobnostmi, které převzaly nad soutěží záštitu. Zahájení bylo obohaceno také vystoupením
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místního lidového souboru. Následoval přesun na Gymnázium Luďka Pika v Plzni, kde jsme
měli možnost vyzkoušet si prezentace, které jsme měli připravené k obhajobě a prohlédnout si
prostředí, ve kterém budeme další den obhajovat.
Druhý den se všichni soutěžící odebrali na gymnázium, kde se uskutečnilo slavnostní
zahájení. Následovaly obhajoby seminárních prací. Každá obhajoba měla časovou dotaci
maximálně 20 minut a skládala se ze samotné obhajoby práce, otázek z publika a otázek
porotců. Odpoledne byly na gymnáziu pro všechny zúčastněné umístěny ukázky posterových
prezentací soutěžících.
V neděli ráno byly pro nás připraveny exkurze. Již s předstihem jsme si mohli zvolit,
kterou památku v Plzni nebo v její těsné blízkosti navštívíme. Odpoledne se pak odehrálo v
Techmania Science Centre to nejdůležitější, vyhlášení výsledků. Vyhlašovala se vždy první
čtyři místa ze všech soutěžních oborů, kterých bylo dohromady 18. Poté už následoval pouze
odjezd domů.
Celá soutěž nám přinesla mnoho zkušeností a byla pro nás velikým přínosem v mnoha
oblastech.
Přemysl Zhoř (3.A) obsadil 4. místo v celostátním kole SOČ, obor Teorie kultury, téma
Spojení staré a moderní architektury při obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.
Leona Eichlerová (3.A) obsadila 10. místo v celostátním kole SOČ, obor Zemědělství,
potravinářství, lesní a vodní hospodářství, téma Aditiva v mléčných výrobcích.

15. Inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí
Nebyla provedena žádná inspekční činnost.

16. Další kontrolní činnost
Okresní správa sociálního zabezpečení provedla dne 6. listopadu 2013 kontrolu plnění
povinností v souvislosti s odvodem dávek za zaměstnance.
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17. Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2013
Výnosy

v tis. Kč

Příjmy za vlastní výkony

466

Příjmy z hospodářské činnosti (prodej zboží v bufetu, pronájem prostor školy)

378

Bankovní úroky

1

Jiné ostatní výnosy

752

Tržby z prodeje majetku

245

Příspěvky rodičů

92

Přijaté dary

37

Provozní dotace MŠMT

13 657

Granty a dotace ES

1 625

Dotace z územních rozpočtů

45

Výnosy celkem

17 298

Náklady

v tis. Kč

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

705

školní potřeby, učebnice, inventář školy, školní pomůcky, knihy a odborné časopisy)
Spotřeba energie (elektrická energie, voda, plyn)

889

Náklady na hospodářskou činnost

323

Opravy a údržba (opravy a údržba provedená dodavatelsky)
Cestovné

68
104

Náklady na reprezentaci

61

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

1 739

stravné studentů, aktualizace a údržba softwaru)
Mzdy zaměstnanců

7 670

Ostatní osobní náklady

1 441

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění

3 115

Jiné ostatní náklady

185

Odpisy majetku

840

Zůstatková cena prodaného majetku

198

Poskytnuté členské příspěvky

1

Náklady celkem

17 339

Hospodářský výsledek

- 41

Daň z příjmů

0
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18. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola byla zapojena do mezinárodního projektu Comenius financovaného Evropskou unií (viz
kapitola 19).

19. Zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení
Detailní plán projektových aktivit byl připraven na úvodním setkání koordinátorů všech
do projektu zapojených škol ve španělském Trujillu. Žáci zúčastněných škol vytvořili s
podporou svých učitelů slovníček klíčových slov vztahujících se k jednotlivým rokům v období
80. a 90. let, což představovalo další krok na cestě k realizaci projektu. V následné fázi byl
připraven scénář závěrečného vystoupení, probíhala příprava dialogů, návrhu scény a režie. V
dalších aktivitách byly školy rozděleny na dvě skupiny tak, aby bylo možné zajistit dostatek
míst v hostitelských rodinách, kde byli ubytováni naši studenti. Ve dnech 10. – 15. 3. 2013
probíhal workshop v chorvatské Rijece, kde studenti první skupiny škol (ČR, Německo)
pracovali na první verzi jednotlivých scén závěrečného vystoupení. Další práce byly
realizovány na setkání v Polsku v době od 17. do 22. 3. 2013, kde se sešla druhá skupina škol
(Španělsko, Maďarsko). Setkání v Chorvatsku bylo završeno prezentací výstupů z jednotlivých
workshopů. Studenti zde představili plakáty vztahující se k historickým událostem 80. a 90. let
v jejich zemích. Tyto plakáty byly využity rovněž pro doplnění scénáře připravovaného
představení. V další fázi studenti vytvářeli audiovizuální materiály, které měly tvořit kulisu pro
finální vystoupení. Generální zkouška probíhala 9. – 12. 12. 2013 v partnerské škole v
maďarském Székesfehérváru. Studenti i jejich učitelé zde mohli poprvé vidět, jak bude celý
závěrečný program vypadat. Zároveň se zde však ukázalo, kolik práce je na přípravě našeho
představení ještě třeba odvést. Final meeting proběhl v Německém Cloppenburgu 24.–28. 6.
2014. Zde se konala generální zkouška vystoupení a o den později také proběhla dlouho
očekávaná premiéra. Studenti nakonec všechny překvapili svými výkony a představení se
setkalo s velkým ohlasem u publika z řad rodičů a veřejnosti. Žáci v domovských školách si
mohli vychutnat atmosféru závěrečné show alespoň prostřednictvím videozáznamu. V průběhu
tohoto posledního společného setkání se však dostalo i na doplňující program. Studenti a jejich
učitelé navštívili např. malebné město Brémy či muzeum vystěhovalectví – Deutsches
Auswandererhaus v blízkém přístavu Bremerhaven. Spolupráci škol završilo evaluační setkání
ve španělském Trujillu, kde učitelé vyhodnotili aktivity projektu, začali s přípravou závěrečné
zprávy a také s přípravami nového projektu zaměřeného na další partnerskou spolupráci.
Mgr. Daniela Mácová
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20. Předložené a školou realizované projekty
financované z cizích zdrojů za kalendářní rok 2013

Dům zahraničních služeb Comenius (Retropolis)

1. 8. 2012 - 31. 7. 2014

Výše grantu v
Kč
480 000,-

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 2013

1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

Poskytovatel

Název

Doba trvání projektu

45 000,-

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 bylo čerpáno 53 306,- Kč, v roce 2013 čerpáno 137 941,- Kč.
Modernizace výuky přírodovědných předmětů - Jedná se o grantový projekt, financovaný z
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vyučující vytvářeli programy pro
výuku studentů. Byly zřízeny počítačové koutky pro studenty, zapojené v síti školy a velká
kopírka – tiskárna. Profinancovaná částka za rok 2012: 1 470 837,20 Kč, za rok 2013
1 276 103,60 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. V roce 2013 profinancována částka 210 483,- Kč – tvorba
učebních programů.
Nokturna 2013 - Projekt byl určen veřejnosti města a okolí. Jednalo se především o hudební a
divadelní vystoupení realizovaná v aule a atriu školy. Částku 45 000,- Kč hradilo Město Třebíč
v rámci Grantového programu „Zdravé město – Kultura“. Dalších 60 766,83 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 2013

Dárci

Kč

Ing. Zdeněk Jaroš

3 000,-

Jana Ježková

3 500,-

Mgr. Pavel Krška

14 000,-

Mgr. Markéta Nekudová

9 000,-

další dárci do 2 000,- Kč

7 452,-

Celkem

36 952,-

Příspěvky rodičů
příspěvky po 500,- Kč a více. Vybrané příspěvky celkem

91 750 Kč.

Použití příspěvků a darů:
Doplnění inventáře učeben (skříňky na minerály, dřezové stoly do učebny
výtvarné výchovy, stínící technika do učeben)
Drobné učební pomůcky

104 890
2 541

Počítače včetně programového vybavení (8 ks – výměna za staré)

31 561

Doplnění knihovny o nové knihy

11 647
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