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1. Základní údaje a charakteristika školy
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název:
Právní forma:
Zápis do rejstříku školských
právnických osob ke dni:

Katolické gymnázium Třebíč
Školská právnická osoba

Sídlo:
Telefon školy:
Web:
E-mail:
IČ:
IZO:
REDIZO:

Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč
568 840 547
www.kgtrebic.cz
kancelar@kgtrebic.cz
44 065 663
044 065 663 (identifikátor školy)
600 015 327 (identifikátor právnické osoby)

Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:

Biskupství brněnské
Petrov 269/8, 601 43 Brno

Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Zástupkyně ředitele pro ekonomiku:

Ing. Mgr. Vít Feldbabel
Mgr. Antonín Zelený
Ing. Mgr. et Mgr. Zdeňka Matějková

Spirituál školy:
Výchovná poradkyně:

Mgr. Vojtěch Loub
Ing. Miriam Dufková

Školní vzdělávací program:

Hledejme cestu k sobě i k druhým

19. 6. 2006
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Katolické gymnázium otvírá každoročně jednu třídu osmiletého a jednu třídu čtyřletého
gymnázia. Celková kapacita školy je 12 tříd o počtu 360 žáků.
Areál školy je umístěn v blízkosti centra města, a je proto dobře dostupný i pro dojíždějící
žáky, kteří mohou využívat autobusové i vlakové dopravy. Daná lokalita navíc umožňuje škole další
využití budovy a přilehlého areálu širokou veřejností města Třebíče. Veřejnosti je otevřena např.
aktuálně vybudovaná bylinková zahrádka s naučnou stezkou a školní kompostárnou, jejíž součástí
je také venkovní posezení. Dlouholetou tradici v oblasti akcí zapojujících širokou veřejnost mají
školní nokturna (koncerty pro veřejnost), Galerie Chodba, přednášky České křesťanské akademie či
akce studentského klubu Halahoj. Škola se za dobu své existence stala v pravém slova smyslu
komunitní školou.
V areálu školy slouží žákům k výuce 12 kmenových tříd, počítačová učebna pro dělenou
výuku, jejíž modernizace je aktuálně připravována, menší učebny s volnějším uspořádáním lavic
využívané např. pro výuku jazyků, chemická laboratoř či odborné učebny pro přírodovědné
předměty. Pro předměty uměleckých výchov má škola hudební učebnu s klavírem, aulu
s koncertním křídlem a výtvarný atelier. Škola disponuje také multimediální jazykovou učebnou,
učebnou religionistiky s volně přístupnou studovnou, venkovní učebnou v atriu školy a počítačovou
učebnou pro celou třídu žáků. Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektory s ozvučením a
počítačem pro učitele, pět učeben je vybaveno interaktivní tabulí. V prostorách šaten mají žáci
k dispozici šatnové skříňky. Škola je vybavena moderním zabezpečovacím systémem. Vstup do
prostoru šaten je možný pouze přes vstupní turnikety, kde se studenti přihlásí svým čipem. Vybrané
prostory školy jsou také střeženy kamerovým systémem (cílem je snížení rizika krádeží, vandalství
či neoprávněného vniknutí cizích osob do školy). Škola považuje zajištění bezpečnosti žáků za
prioritu a investuje do jejího zajištění značné prostředky.
Škola disponuje moderně vybavenou tělocvičnou, která je využívána ke školní a zájmové
činnosti studentů, ale slouží i dalším zájemcům z řad veřejnosti. V areálu školy je také travnaté
hřiště. Studenti i učitelé mohou využívat bohatě vybavenou školní knihovnu, která nabízí více než
6000 svazků krásné i odborné literatury, mimo jiné většinu titulů povinné četby k maturitě.
Dobu volna a přestávek mohou žáci trávit ve vyhrazených volných třídách, dvou studovnách,
odpočinkových koutcích na chodbách, které jsou vybaveny počítači s připojením na internet, nebo
také ve venkovním atriu školy. Žákům je k dispozici samoobslužná kopírka a tiskárna a v celé
budově také mohou využívat bezdrátové připojení k internetu. Od roku 2012 je v provozu také
vzdělávací portál Katolického gymnázia Třebíč http://moodle.kgtrebic.cz/, který má žákům usnadnit
individuální přípravu na vyučování. Studenti mají k dispozici také automat na horké nápoje a školní
bufet s nabídkou občerstvení.
Pro mimoškolní aktivity slouží žákům „Domeček“, samostatná budova v areálu školy
upravená pro setkávání žáků, konání přednášek a hraní společenských her. V Domečku je
studentům k dispozici i čajovna. Prostor pro svou činnost zde má především studentský klub školy
Halahoj, který nabízí nepřeberné množství volnočasových aktivit, včetně letních táborů a
víkendových akcí. Bližší informace k činnosti tohoto klubu jsou uvedeny na stránkách
www.halahoj.org. Pro organizaci volnočasových aktivit je našim studentům k dispozici také pedagog
volného času.
Bývalý klášterní refektář s malovaným klenutým stropem dnes slouží jako aula. Pořádají se
zde mimo jiné i kulturní akce pro veřejnost, například Nokturna – hudební vystoupení pořádaná naší
školou. Proto je na vyvýšeném pódiu umístěno koncertní křídlo. Škola má i vlastní kapli, která byla
v nedávné době nově zrekonstruována. Velmi zajímavé a inspirující jsou také výstavy prací
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studentů i profesionálních výtvarníků pořádané ve školní galerii „Chodba“. Areál školy tvoří
organický celek s vedlejším farním kostelem Proměnění Páně, kde se jednou týdně konají školní
mše svaté, které mohou žáci navštěvovat. Zde se také konají slavností mše svaté na zahájení
školního roku, na Vánoce, Velikonoce, svátek posvěcení školy (Zvěstování Páně 25. 3.) a na
ukončení školního roku. Právě užší propojení obou areálů lze považovat za jeden z úspěšných
počinů uplynulého školního roku. Maturitní vysvědčení jsou slavnostně předávána v bazilice
svatého Prokopa.
Všichni vyučující mají kabinety vybaveny počítači s přístupem na internet a disponují také
pracovním notebookem. Učitelé mají k dispozici také několik tiskáren a kopírek. V budovách
prozatím není bezbariérový přístup, škola je však připravena vyjít vstříc individuálním potřebám
studentů. Areál školy nabízí i malý obchůdek Agnes, v němž je možno kopírovat, objednat si
studentské průkazy ISIC, zakoupit psací potřeby, devocionálie či knihy. Žáci i učitelé se mohou
stravovat v nedaleké centrální školní jídelně, která nabízí výběr z několika jídel, které je možné
objednávat elektronicky s využitím čipu pro vstup do školy.
Škola se profiluje především svou otevřeností veřejnosti – komunitním charakterem, jehož
součástí je i mnohostranná spolupráce s celou řadou institucí, které zmiňujeme dále. Velký důraz je
kladen na přátelskou atmosféru a vytváření demokratického, pro vzdělání a všestranný rozvoj
osobnosti příznivého klimatu. Mimořádná pozornost je věnována výchově ke křesťanským a
všeobecně lidským hodnotám, jako jsou láska k bližnímu, život v pravdě či pokora.

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 2014/2015 ve složení:
Předseda:
Mgr. Jakub Holík
Místopředseda: Mgr. Drahomír Havlíček
Členové:
Mgr. Vojtěch Loub
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 2015 či výroční zpráva školy za rok 2013/2014, členové školské rady byli také
seznámeni se změnami ŠVP platnými od začátku školního roku 2015/2016.

3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků:
Název oboru

Kód KKOV

Platnost pro
třídy

Délka Počet Počet
studia tříd
studentů

Gymnázium
(podle školního
vzdělávacího programu:

79-41-K/41

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

4 r.

4

4

90
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Hledejme cestu k sobě i
k druhým)
Gymnázium
(podle školního
vzdělávacího programu: 79-41-K/81 prima až oktáva
8 r.
Hledejme cestu k sobě i
k druhým)
Celkem
Průměrný počet žáků na jednu třídu – celá škola
Průměrný počet žáků na jednu třídu – čtyřleté gymnázium
Průměrný počet žáků na jednu třídu – osmileté gymnázium

5

8

213

12

303
25,25
25,50
26,62
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4. Učební plány
Učební plán pro obory 79-41-K/81 a 79-41-K/41 Gymnázium
(Ve školním roce 2014/15 nedošlo ke změnám v učebním plánu a ŠVP, změny učebního
plánu jsou připravovány na školní rok 2015/16)

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
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
1
0
2

16
13
13
4
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

4
6
8
3

1 (TV)
1 (B)

Člověk a svět práce
Volitelný předmět
Celkem

6

Celke
m

1 (B) 1(NV)
1

1

(IVT)
(OV)
(OV)
dig.te
Svět
Svět
chnik
práce práce
a

4

0

1

0

0

1

30

30

31

31

122
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Vyšší gym.
Vzdělávací oblast

Vzdělávací předmět
V
1.A

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Latina

Matematika a její aplikace

Člověk a příroda

Člověk a společnost

Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie a geologie
Základy společenských
věd
Dějepis
Náboženská výchova
Strategie osobnostního
rozvoje / Etika

VI
2.A

3
3
4
4
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2+1
2
2
2+1
2

Člověk a zdraví

3
4
3
0
3
2
2
2
0

4
4
3
0
3
0
0
2
0

1
4
0
4
2
0
1
0
1

13
16
12
4
12
6
7
8
5

1

2

2

2

3

7

2
1

2
1

2
1

2
1

0
4

8
4

1

1

0

0

2

2

0

0

0

4

0

8

0

0

Člověk a svět práce
Umění a kultura

VIII
4.A

Dispo
n.
hodin
y

Celkem

VII
3.A

INT INT
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví

2
2
INT
(SOR)

Informační a komunikační technologie

Volitelné vzdělávací aktivity
Celkem

2

(ZSV)

(NV)

0

0

2
2
2
INT INT INT
(SOR
(BIO)

)

(NV)

2
0

1
0

1

0

0

4

6

6

4

12

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

Podrobnější informace jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu Hledejme cestu
k sobě i k druhým, který je dostupný na webových stránkách školy.

5. Pracovníci školy:
PEDAGOGOVÉ:
Mgr. Michaela Avkovská
Mgr. Martin Bohuslav
Mgr. Bohdana Březková
Mgr. Daniela
Budějovská
Mgr. Karel Dobrovolný

Aprobace
ČJL, VV
Ch, B
ČJL, HV
NJ, NV

Funkce

TV, Z

správce informačního systému školy (SAS)

vedení školní kroniky
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Ing. Miriam Dufková

Ch, B

Mgr. Lukáš Dvořák
Ing. Mgr. Vít Feldbabel
Mgr. Lenka Foltýnová
Mgr. Drahomír Havlíček

TV
M, F
TV
ČJL, D

Vojtěch Loub
Mgr. Michaela
Juránková
Mgr. Renata Kohoutková
Mgr. Daniela Mácová
Mgr. Lucie Malachová
Mgr. Jiřina Marková
Mgr. Ivana Menšíková
Mgr. Markéta Nekudová
Mgr. Vít Oplatek
Mgr. Hana Polanecká
Mgr. Helena Průžová
Mgr. Martina Robotková
Mgr. Ilona Růžičková
Mgr. Karel Rymeš
Mgr. Lenka Sochorová
Mgr. Eva Šplíchalová

NV
B, Z

Susan Šustek, ThM
Paula Torresan, MA
Mgr. Antonín Zelený
Mgr. Lenka Zerzová
Mgr. Marta Zimová

NJ, Z, RJ
NJ
M, IVT
AJ, M
M, F
ČJL, VV
OV
M, Z
ČJL, NJ
L, D, AJ
AJ, NJ
NJ, L, AJ
NJ, D
NV, SOR,
etická
výchova
AJ
AJ
D, ZSV
M, F
NJ, ZSV

výchovná poradkyně, vedoucí předm. komise
chemie a biologie, koordinátorka ekologické
výchovy
ředitel školy
mateřská dovolená
vedoucí předmětové komise humanitních
předmětů, knihovník
spirituál školy

mateřská dovolená
vedoucí předmětové komise M, F, IVT
Galerie Chodba
pedagog volného času, prevence SPJ
správkyně webových stránek školy
mateřská dovolená

vedoucí předmětové komise cizích jazyků

lektorka angličtiny (rodilá mluvčí)
zástupce ředitele školy, koordinátor ŠVP

OSTATNÍ PRACOVNÍCI:
Ing. Mgr. et Mgr. Zdeňka Matějková
Mgr. Eva Fruhwirtová
Jan Sedlák
Ludmila Vrbová
Antonín Hrůza
Lukáš Jeřábek
Eva Onderková
Zdeňka Homolová
Věra Preisnerová
Marie Trojanová

zástupkyně ředitele pro ekonomiku
PR
školník
administrativní pracovnice
ekonom
správce sítě (School Expert)
prodavačka školního bufetu
uklízečka
uklízečka
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. 2015) 30 žáků do osmiletého a 27 žáků do čtyřletého oboru
vzdělávání - dvě žákyně do čtyřletého oboru přestoupily z jiné školy, tedy celkem 29.
Celkový přehled je uveden dále v tabulce.
Informace o přijímacím řízení byly prezentovány veřejnosti na veletrhu vzdělávání
Didacta 2014, prostřednictvím inzerátů v regionálním tisku a rozhlasu, na setkáních s rodiči
na základních školách okresu Třebíč (pokud je jednotlivé základní školy pořádaly), formou
informačního letáku v jednotlivých farnostech třebíčského děkanství a na školním webu.
Pro přijímací řízení do studia na školní rok 2014/2015 stanovil ředitel školy kritéria,
jejichž úplné znění je přílohou tohoto dokumentu.
POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
1. kolo
2. kolo
Celkem
přihlášení/přijatí

Čtyřleté
gymnázium
Osmileté
gymnázium

přihlášení/přijatí

přihlášení/přijatí

Nastoupili ke studiu
počet odevzdaných zápisových lístků
k 1. 9. 2015

79/63

0

79/63

27

61/42

2/2

63/44

30

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, 73
1, 88
1, 58
1, 88
1, 37
1, 83
1, 76
1, 77
1, 80
1

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)

0
0

9

37
0
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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

53, 95
47, 17
60, 73
0

8. Výsledky maturitních zkoušek (jarní termín 2015)
Čtyřleté gymnázium

Osmileté gymnázium

19

27

Celkem
46

13

8

21

6
0

19
0

25
0

Celkový počet maturantů:
Prospěli
s vyznamenáním:
Prospěli:
Neprospěli:

9. Umístění našich žáků na vysokých školách
Počet absolventů
46

Na VŠ se
hlásilo
z počtu
absolventů
44
96,3 %

Na VŠ
přijato
z počtu
přihlášených
42
92,3 %

Jazykové a vyšší
odborné školy
z počtu
absolventů
2
7,4 %

Ostatní
z počtu
absolventů
1
3,7 %

10. Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2014/2015 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. Proběh také preventivní program organizovaný ve spolupráci s Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích zaměřený na bezpečnost na internetu.
10
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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 sebe sama. Tyto akce nabízí možnost dostat
se do kontaktu s Bohem, přemýšlet nad duchovními 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. Iveta Ondráčková
 Vodní záchranná služba – Martin Hejátko
 Kadet – občanské sdružení – Bc. Jan Burda
 Stacionář pro mentálně postižené, charita Třebíč – Mgr. Tomáš Barák, Bc. Lenka
Kracíková

11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Příjmení
pedagoga

Jméno

Avkovská

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
Michaela systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Avkovská

ČJ – hrátky pro rozvoj čtenářství (Mgr. Květa Ječná),
akreditace MŠMT č.j. 33325//2013-1-816, Vysočina
Michaela Education Třebíč

27. 1. 2014 (4 hodiny)

Avkovská

Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura –
Michaela aktualizační studium k MZ 2015 (e-learning)

leden 2015, 15 hodin

Avkovská

Úvod do storytellingu - workshop, Městská knihovna
Michaela Třebíč

duben 2015, 2 hodiny

Avkovská

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
Michaela představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Avkovská

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
Michaela do výuky

Avkovská

Michaela Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

Název a obsah školení

Datum konání

Bohuslav

Martin

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

Bohuslav

Martin

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu
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leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)
20. 4. 2015 (3 hodiny)
7. 4. 2015 (2 hodiny)
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Bohuslav

Martin

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Bohuslav

Martin

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

Březková

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
Bohdana systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Březková
Březková

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
Bohdana představení mentoringu
Bohdana Jazykové hry v hodině českého jazyka, Brno

7. 4. 2015 (2 hodiny)
3. 11. 2014 (5 hodin)

Březková

Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura –
Bohdana aktualizační studium k MZ 2015 (e-learning)

únor 2015 (15 hodin)

Březková

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
Bohdana do výuky

Březková

Bohdana Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Budějovská
Budějovská
Budějovská

Daniela
Daniela
Daniela

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response
Spiele und kreativer Unterricht im Daf
Konzult. sem. k did.testu z cizích jazyků -NJ

Budějovská

Daniela

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

Budějovská

Daniela

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Budějovská

Daniela

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Dobrovolný

Karel

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Dobrovolný

Karel

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Dobrovolný

Karel

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Dobrovolný

Karel

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

Dufková

Miriam

Dufková

Miriam

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response
Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

Dufková

Miriam

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Dufková

Miriam

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Dufková
Dufková
Dufková

Miriam
Miriam
Miriam

Konzultační seminář pro VP k PUP MZ
Tyflo seminář - výuka slabozrakých žáků
Chov zvířat ve škole - Lipka Brno

14. 11. 2014
3. 12. 2014
16. 2. 2015

12

20. 4. 2015 (3 hodiny)
8. 1. 2015
3. 3. 1979
7. 4. 2015 (2 hodiny)

leden - březen 2015
(16 hodin)
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20. 4. 2015 (3 hodiny)
7. 4. 2015 (2 hodiny)
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Feldbabel

Vít

Kvalifikační studium pro ředitele škol 124 h.

září – květen 2014/15

Feldbabel

Vít

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Feldbabel

Vít

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Feldbabel

Vít

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Feldbabel

Vít

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

Havlíček

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
Drahomír systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Havlíček

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
Drahomír představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Havlíček

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
Drahomír do výuky

Havlíček

Drahomír Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Juránková

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
Michaela systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Juránková

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
Michaela představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Juránková

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
Michaela do výuky

Juránková

Michaela Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

Kohoutková

Renata

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Kohoutková

Renata

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Kohoutková

Renata

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Kohoutková

Renata

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Mácová

Daniela

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Mácová

Daniela

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Mácová

Daniela

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Mácová

Daniela

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Marková

Jiřina

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Marková

Jiřina

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)
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Marková

Jiřina

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Marková

Jiřina

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Marková

Jiřina

Konzultační semináře k did. testu z cizích jazyků- anglický
jazyk

12. 3. 2015

Menšíková

Ivana

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Menšíková

Ivana

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Menšíková

Ivana

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Menšíková

Ivana

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Nekudová

Markéta

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Nekudová

Markéta

ČJ – hrátky pro rozvoj čtenářství (Mgr. Květa Ječná),
akreditace MŠMT č.j. 33325//2013-1-816, Vysočina
Education Třebíč

27. 1. 2014 (4 hodiny)

Nekudová

Markéta

Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura –
aktualizační studium k MZ 2015 (e-learning)

leden 2015, 15 hodin

Nekudová

Markéta

Úvod do storytellingu - workshop, Městská knihovna
Třebíč

duben 2015, 2 hodiny

Nekudová

Markéta

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Nekudová

Markéta

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Nekudová

Markéta

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Oplatek

Vít

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Oplatek

Vít

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Oplatek

Vít

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Oplatek

Vít

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Polanecká

Hana

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Polanecká

Hana

Geografická exkurze – Český Merán 2014 – terénní a
projektová výuka

26.9. – 28.9.

Polanecká
Polanecká
Polanecká

Hana
Hana
Hana

Náměty pro výuku matematiky na SŠ – analytická
geometrie
Náměty pro výuku matematiky na SŠ - kuželosečky
Školení ICT, interaktivní tabule, SmartNotebook

27.3.2015
28.3.2015
únor-květen 2015
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Hana

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

Polanecká

Hana

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Polanecká

Hana

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Robotková

Martina

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Robotková

Martina

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Robotková

Martina

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Robotková

Martina

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Růžičková

Ilona

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Růžičková

Ilona

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Růžičková

Ilona

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Růžičková

Ilona

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Rymeš

Karel

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Rymeš

Karel

Školení - Systém agend pro školy (školní informační
systém) - novinky, přijímací řízení

16. 9. 2014 (5 hodin)

Rymeš

Karel

Konference České školní inspekce k informačnímu portálu 23. 10. 2014 (4
INSPIS
hodiny)

Rymeš

Karel

Školení managementu k organizaci maturitních zkoušek a 18. 11. 2014 (4
jednotných přijímacích zkoušek
hodiny)

Rymeš

Karel

Školení hodnotitele ústní maturitní zkoušky AJ (elearning)

Rymeš

Karel

Prezenční školení hodnotitele ústní maturitní zkoušky AJ a 7. 1. 2015 a 20. 1.
certifikace
2015 (12 hodin)

Rymeš

Karel

Školení - Systém agend pro školy (školní informační
systém) - novinky, vyhodnocení přijímacího řízení

Rymeš

Karel

Regionální setkání České školní inspekce v Jihlavě, práce s
portálem InspIS
14. 4. 2015 (4 hodiny)

Rymeš

Karel

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

Rymeš

Karel

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Rymeš

Karel

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

Polanecká
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7. 4. 2015 (2 hodiny)

říjen - listopad 2014
(7 hodin)

26. 3. 2015 (6 hodin)

7. 4. 2015 (2 hodiny)
leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)
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Lenka

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Sochorová

Lenka

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Sochorová

Lenka

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Sochorová

Lenka

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Šplíchalová

Eva

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Šplíchalová

Eva

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Šplíchalová

Eva

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Šplíchalová

Eva

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Šustek

Susan

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Šustek

Susan

Teacher's PARK - Mezinárodní konference učitelů
anličtiny

8. 11. 2014

Šustek

Susan

Teacher's PARK - Mezinárodní konference učitelů
anličtiny

28. 3. 2015

Šustek

Susan

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Šustek

Susan

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Šustek

Susan

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Torresan
Torresan

Paula
Paula

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response
Cambridge English Certificate of Proficiency - C2

20. 4. 2015 (3 hodiny)
4. 12. 2014

Torresan

Paula

Exploring English: Language and Culture - webinar by the
British Council

2. 2. - 9. 3. 2015

Torresan

Paula

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Torresan

Paula

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Torresan

Paula

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Zelený

Antonín

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Zelený

Antonín

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Zelený

Antonín

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

leden - březen 2015
(16 hodin)

Sochorová
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červen 2015 (8
hodiny)
21.10.2014
15.1.2015

Zelený
Zelený
Zelený

Antonín
Antonín
Antonín

Zelený

Antonín

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce
Road Tour OP VK Jihlava
Školení v rámci projektu NIQUES - InspIS ŠVP, Jihlava
Školení pro metodiky ICT - výzva 51, "S ICT ve výuce to
umíme"

Zerzová

Lenka

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Zerzová

Lenka

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Zerzová

Lenka

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Zerzová

Lenka

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

Zimová

Marta

RES - Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

20. 4. 2015 (3 hodiny)

Zimová

Marta

Školení ICT: SMART NOTEBOOK: setkání s mentorem,
představení mentoringu

7. 4. 2015 (2 hodiny)

Zimová

Marta

RES - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule
do výuky

Zimová

Marta

Školení ICT - oborové didaktiky a závěrečná práce

5.6.2015

leden - březen 2015
(16 hodin)
červen 2015 (8
hodiny)

12. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Kompletní seznam akcí a aktivit školy je přílohou tohoto dokumentu.

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 se netýká liturgické
scholy). Ve školním roce 2014/2015 byly nabídnuty tyto aktivity: liturgická schola,
biblická hebrejština, recitační kroužek, anglický klub s rodilou mluvčí, německý klub,
italština s rodilou mluvčí, ruština, španělština, čínština, chemický kroužek a
sportovní hry.
Na základě zájmu se konaly tyto volnočasové vzdělávací aktivity:

Liturgická schola

Vedoucí

Počet
účastníků

Spolufinancuje
škola

Poplatek
za pololetí

Loub

14

ne

0,-
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Anglický klub s rodilou
mluvčí
Španělština pro
začátečníky

Šustek

14

ano

200,-

Rymeš

11

ano

200,-

Sportovní hry – volejbal

Dvořák

17

ano

200,-

Sportovní hry – florbal

Dvořák

12

ano

200,-

Bohuslav

14

ano

200,-

Chemický kroužek

Škola poskytuje zdarma prostory pro všechny aktivity svých žáků ve volném čase.

STUDENTSKÝ KLUB HALAHOJ
Studentský klub při Katolickém gymnáziu Halahoj nabízí bohatý program pro volný
čas mladých lidí z Třebíče a okolí. Je členem České rady dětí a mládeže ČR a Rady dětí a
mládeže Kraje Vysočiny.
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
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14. Inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí
Nebyla provedena žádná inspekční činnost.

15. Další kontrolní činnost
Ve sledovaném období nebyla ve škole provedena kontrolní činnosti ze strany orgánů
státní správy.

16. Základní údaje o hospodaření školy
Výnosy

v tis. Kč

Příjmy za vlastní výkony

149

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

388

Jiné ostatní výnosy

168

Tržby z prodeje majetku

305

Provozní dotace MŠMT

14 224

Granty a dotace ES

713

Dotace z územních rozpočtů

45

Výnosy celkem

15 992

Náklady

v tis. Kč

Spotřeba materiálu (režijní materiál, čisticí a úklidové prostředky,
kancelářské potřeby, školní potřeby, učebnice, inventář školy,
školní pomůcky, knihy a odborné časopisy)

680

Spotřeba energie (elektrická energie, voda, plyn)

716

Náklady na hospodářskou činnost

375

Opravy a údržba (opravy a údržba provedená dodavatelsky)

116

Cestovné

152

Náklady na reprezentaci

42

Nájemné

712

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

1 026

stravné studentů, aktualizace a údržba softwaru)
Mzdy zaměstnanců

8 014

Ostatní osobní náklady

834

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění

19
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Jiné ostatní náklady

195

Odpisy majetku

209

Zůstatková cena prodaného majetku

305

Poskytnuté členské příspěvky

1

Náklady celkem

16 424

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

- 445

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti

13

Daň z příjmů

3

Hospodářský výsledek po zdanění celkem

- 435

17. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola ve sledovaném období nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních
programů.

18. Zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení
Ve sledovaném období nebyla škola zapojena do žádného programu zaměřeného
na další vzdělávání v rámci celoživotního učení.

19. Předložené a školou realizované projekty
financované z cizích zdrojů
Poskytovatel

Název

Dům zahraničních
služeb
MŠMT

Comenius (Retropolis)

MŠMT

Modernizace výuky
přírodovědných předmětů
Moderní škola

Město Třebíč

Třebíčská nokturna 2014

MŠMT

S ICT ve výuce to umíme

Doba trvání
projektu
1. 8. 2012
- 31. 7. 2014
1. 3. 2012
- 28. 2. 2014
7. 3. 2012
- 6. 3. 2014
1. 1. 2014
- 31. 12. 2014
1. 9. 2014
- 31. 8. 2015

Výše grantu
v Kč
498 910,3 054 868,50
1 036 247,45 000,594 189,28

KOMENTÁŘ K PROJEKTŮM
Comenius Retropolis - Tento projekt byl realizován v rámci Programu celoživotního učení.
Byl založen na mezinárodním partnerství škol. Studenti se účastnili zahraničních pobytů. V
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roce 2012 bylo čerpáno 53 306,- Kč, v roce 2013 čerpáno 137 941,- Kč a v roce 2014
čerpáno 307 663 Kč.
Modernizace výuky přírodovědných předmětů - Jednalo se o 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 a za rok 2014: 307 927,70 Kč.
Moderní škola - Účelem dotace byla 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 byla profinancována
částka 210 483,- Kč a v roce 2014 částka 47 188,20 Kč na tvorbu učebních programů.
Třebíčská nokturna 2014 - 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 64
568 Kč financovala škola ze svého rozpočtu.
S ICT ve výuce to umíme – Projekt byl financován z OP VK (výzva č. 51), byl určen na
zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti práce s interaktivními tabulemi.
V rámci projektu bylo také zakoupeno 20 notebooků pro pedagogy. V roce 2014 bylo
čerpáno 25 663 Kč.
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20. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání
Na Katolickém gymnáziu Třebíč není odborová organizace.

21. Dárci Katolického gymnázia Třebíč v kalendářním roce 2014
Dárci
Ing. Milan Věžník
PhDr. Jolana Kubíková
Jan Čapek
Ing. Jana Ježková
Mikulík Tomáš
další dárci do 2 000,- Kč
Celkem

Kč
10 000 Kč
5 280 Kč
4 000 Kč
2 500 Kč
2 000 Kč
6 030 Kč
29 810 Kč

Příspěvky rodičů (po 500 Kč a více)
- vybrané příspěvky celkem

131 800 Kč

Použití příspěvků a darů:
Příspěvky rodičů a dary v celkové výši 161 610 Kč byly použity na modernizaci šaten, která
proběhla v srpnu 2015. Staré šatní kóje byly nahrazeny novými šatními skříňkami, jejichž
pořizovací hodnota byla 415 830 Kč. Na modernizaci šaten přispěla také Nadace ČEZ ve
výši 50 000 Kč.
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