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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 pro pedagogiku:
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.
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 v letošním roce proběhla, 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.
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. Knihovna
nabízí také velký výběr cizojazyčné literatury.
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. 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. Provoz školního bufetu zajišťují sami žáci (studentská
firma) v rámci projektu „Čerstvé svačinky“, který je zaměřen na rozvoj finanční gramotnosti a klíčové
kompetence k podnikavosti. Projekt je zaštiťován organizaci JA Czech.
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. V uplynulém školním roce proběhla
série nokturen pod záštitou prof. Barbary Marie Willi. V aule probíhají také přednášky České
křesťanské akademie. Škola má i vlastní kapli, která byla v nedávné době nově zrekonstruována.
Velmi zajímavé a inspirující jsou také výstavy prací 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
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školy (Zvěstování Páně 25. 3.) a na ukončení 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. 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 2015/2016 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 2016 či výroční zpráva školy za rok 2014/2015, členové školské rady byli také
seznámeni se změnami ŠVP platnými od začátku školního roku 2016/2017.

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

Kód KKOV

Platnost pro
třídy

Gymnázium
(podle školního
vzdělávacího programu: 79-41-K/41 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Hledejme cestu k sobě i
k druhým)
Gymnázium
(podle školního
vzdělávacího programu: 79-41-K/81 prima až oktáva
Hledejme cestu k sobě i
k druhým)
Celkem
Průměrný počet žáků na jednu třídu – celá škola
4

Délka Počet Počet
studia tříd
studentů

4 r.

4

102

8 r.

8

214

12

316
26,33
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Průměrný počet žáků na jednu třídu – čtyřleté gymnázium
Průměrný počet žáků na jednu třídu – osmileté gymnázium

5

25,50
26,75
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4. Učební plány
Učební plán pro obory 79-41-K/81 a 79-41-K/41 Gymnázium
(Ve školním roce 2015/16 došlo ke změnám v učebním plánu s platností od 1. 9. 2015)

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

Člověk a svět práce
Volitelný předmět
Celkem
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Nižší gymnázium
Celkem
I

II

III

IV

4
4
4
1
1
2

4
3
3
1
1
2

4
3
3
1
1
2

4
3
3
1
1
2

16
13
13
4
4
8

0

0

1

0

1

4

4

4

4

16

2
0
0
2

1
2
0
2

2
2
2
2

2
2
2
2

7
6
4
8

1

1

0

1

3

1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
Integrováno do TV, B a NV
Integrováno do B a OV

4
6
8

0

1

1

1

3

28

30

32

32

122
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Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk

Matematika a její aplikace

Člověk a příroda

Člověk a společnost

Vyšší gym.

Vzdělávací předmět

Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie
Geologie
Základy společenských
věd
Dějepis
Náboženská výchova
Etika

VI
2.A

VII
3.A

VIII
4.A

3
4
3
4
2
2
2
2
0

3
4
3
4
2
2+1
2
2
0

3
4
3
3
2
2
2
0
1

4
4
3
3
2
0
2
0
0

13
16
12
14
8
7
9
4
1

2

1

2

2

7

2
1
1

2
1
0

2
1
0

2
1
0

8
4
1
0

Člověk a svět práce
Umění a kultura
Člověk a zdraví

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví

Informační a komunikační technologie

Volitelné vzdělávací aktivity
Celkem

Celkem

V
1.A

INT

INT

(ZSV)

(NV)

2

2

0

0

4

2
INT

2
INT

2
INT

2
INT

8

(SOR)

(SOR)

(BIO)

(NV)

0

2
0

2
0

0

0

4

6

6

12

34

34

33

31

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
TV, Z

Funkce
vedení školní kroniky
správce informačního systému školy (SAS)
7
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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
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

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

výchovná poradkyně, vedoucí předm. komise
chemie a biologie, koordinátorka ekologické
výchovy
„Čerstvé svačinky“
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
Josef Rygl
Ludmila Vrbová
Antonín Hrůza
Lukáš Jeřábek
Zdeňka Homolová
Věra Preisnerová
Marie Trojanová

zástupkyně ředitele pro ekonomiku
PR
školník
administrativní pracovnice
ekonom
správce sítě (School Expert)
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 30 žáků do
osmiletého a 30 žáků do čtyřletého oboru. Informace o přijímacím řízení byly prezentovány
veřejnosti na veletrhu vzdělávání Didacta 2015, na dnech otevřených dveří, prostřednictvím
inzerce v médiích, 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. Škola organizovala také přípravné kurzy pro
uchazeče o studium.
Pro přijímací řízení do studia na školní rok 2015/2016 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

90/74
76/40

přihlášení/přijatí

přihlášení/přijatí

0
0/0

Nastoupili ke studiu
odevzdané zápisové lístky

90/74
76/40

30
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, 82
1, 74
1, 97
1, 47
1, 99
1, 21
2, 00
1, 52
2, 50
2, 25
1

Počet žáků se sníženým stupněm z chování
Počet žáků, kterým byla udělena důtka ředitele školy (za celý rok)
Počet žáků, kterým byla udělena důtka třídního učitele (c. rok)
Počet žáků, kterým byla udělena pochvala ředitele školy (c. rok)
Počet žáků, kterým byla udělena pochvala třídního učitele (c. rok)
Počet žáků vyloučených ze studia z důvodu chování (celý rok)
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0
0
3
27
62
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

106
47, 17
60, 73
0

8. Výsledky maturitních zkoušek 2016
Čtyřleté gymnázium

Osmileté gymnázium

20

24

Celkem
44

2

11

13

18
0

13
0

31
0

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

9. Umístění našich žáků na vysokých školách
Počet absolventů
44

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 2015/2016 probíhal na Katolickém gymnáziu Třebíč minimální
preventivní program proti sociálně patologickým jevům pod názvem „ŠKOLA BEZ DROG“.
Cílem tohoto programu bylo vytvořit takové podmínky pro studenty naší školy, aby svůj
volný čas věnovali vzdělávání, sportu, vzájemnému poznávání a pochopení, získávání
zdravého sebevědomí a to ve spolupráci s pedagogickými pracovníky, rodiči, zdravotnickou
osvětou a odborníky v protidrogové prevenci.
Během školního roku bylo studentům nabídnuto mnoho aktivit, kroužků a zájmových
činností.
Uskutečnily se besedy s pracovníky K-centra NOE o metodách a formách práce
Kontaktního centra pro drogově závislé, žáci byli také seznámeni o drogové scéně na
okrese Třebíč, o nejčastějších typech zneužívaných drog mezi mládeži a o práci
streetworkera, který v rámci přednášky vyprávěl osobní zkušenosti s uživateli drog v jejich
prostředí. Některé třídy si prohlédly přímo prostory K-centra NOE, kde jim byl poskytnut
ucelený a podrobný popis činnosti tohoto zařízení.
Během roku se také uskutečnily adaptační kurzy (pro 1. A a primu) a třídní
teambuildingy (2x ročně pro všechny třídy nižšího gymnázia, + 1x ročně pro 1.A, kvintu, 2.A
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a sextu), které se zaměřovaly na posílení dobrých mezilidských vztahů a vazeb mezi
spolužáky z jednotlivých tříd.
Některé třídy byly v letošním roce poprvé zapojeny do programů primární prevence,
kterou nabízí Oblastní charita Třebíč, středisko primární prevence. Jednalo se o třídu
sekundu, která ve dvou blocích s třídním učitelem byla proškolena programem „Pohodová
třída“, o třídu tercii, která si opět ve dvou tříhodinových blocích vyzkoušela program
„Bezpečně on-line“ a o třídy septimu a 3. A, které absolvovaly programy prevence
předsudků, intolerance, rasismu a xenofobie.
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
 Oblastní charita Třebčí, primární prevence – Mgr. Markéta Machová
 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
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11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Příjmení
Bohuslav
Bohuslav
Březková
Budějovská
Celý
pedagogický
sbor

Jméno
Martin
Martin

Název školení
Základní kurz školního lyžování
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč - studium AJ
Konzultační semináře k didaktickému testu z českého
Bohdana jazyka a literatury
Daniela Wortschatz einmal anders

Dufková
Dufková
Dvořák
Dvořák

Miriam
Miriam
Lukáš
Lukáš

Tvorba vize školy
Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele středních
škol
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč - studium AJ
Certifikát za účast v projektu AT&T ASPIRE
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč - studium AJ

Feldbabel
Feldbabel
Feldbabel
Feldbabel
Feldbabel
Feldbabel
Feldbabel
Havlíček
Loub
Mácová
Mácová
Matějková
Matějková
Nekudová
Polanecká
Šplíchalová

Vít
Vít
Vít
Vít
Vít
Vít
Vít
Drahomír
Vojtěch
Daniela
Daniela
Zdeňka
Zdeňka
Markéta
Hana
Eva

Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine - 2. blok
Konzultační semináře pro management škol
Jak to všechno zvládnout? Aneb jsem nový ředitel školy
Pracovněprávní předpisy po změnác hod 1.1.2016
Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine
EDUSPACE mezinárodní vzdělávací konference
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč - studium AJ
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč - studium AJ
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč - studium AJ
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč - studium AJ
Rozšiřující ped. Studium, anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ
Pracovněprávní předpisy po změnác hod 1.1.2016
EDUSPACE mezinárodní vzdělávací konference
Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč - studium AJ
Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatel

Rozsah
Datum školení školení Organizátor
2.- 7.1.2016
B. P. Sport s. r. o.
2015/16
62 Online jazyky
22.02.2016
05.04.2016

4 NIDV
4 Descartes, v. o. s.

29. - 30. 1.
2016

20 AISIS o. p. s.

09.09.2015
2015/16
2015/16
2015/16

15 Přírodovědecká fakulta MU
17 Online jazyky
JA Czech
15 Online jazyky

16.11.2016
05.11.2015
17.02.2016
18.02.2016
08.10.2015
20.-21.5.2016
2015/16
2015/16
2015/16
2015/16
2015/16
18.02.2016
20.-21.5.2016
15.10.2015
2015/16
17.01.2016

4
3
8
5
4
15
42
16
16
32
5
15
4
17
3,5

Škola online a. s.
NIDV
NIDV
AG vzdělávací agentura
Škola online a. s.
Edunika z. s.
Online jazyky
Online jazyky
Online jazyky
Online jazyky
Pedagogická f. JČU
AG vzdělávací agentura
Edunika z. s.
Vysočina Education
Online jazyky
CZVV

Školitel

Marie Müllerová
Mgr. Milan Kotík

Ing. Roman
Lacko

Eva Oherová

Mgr. Jiří Hruška
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Šplíchalová

Eva

Etická výchova - podpora zavádění do výuky ZŠ

02.12.2016

6 NIDV

Zelený
Zelený
Zelený

Antonín
Antonín
Antonín

22.09.2015
08.10.2015
21.01.2016

4 Škola online a. s.
4 Škola online a. s.
3 NIDV

Zelený

Antonín

Správa školní matriky v systému Škola OnLine
Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine
Společné přijímací zkoušky - školení
Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney - úvod do
tématu

16.01.2016

8 Sit Beside Me

Zelený
Zelený

Antonín
Antonín

Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine - 2. blok
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč - studium AJ

16.11.2015
2015/16

13

4 Škola online a. s.
91 Online jazyky

Ing. Tomáš
Rieger
Eva Oherová

Mgr. Olga Daskin
Ing. Roman
Lacko

12. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Název akce
Zahajovací školní mše s účastí rodičů a absolventů
Adaptační kurz
Exkurze do Mutišova - exkurze do bylinkové obce Mutišov a kompostárny Jemnice
Pražský studentský summit - prezentace vzdělávacího projektu Asociace pro mezinárodní
otázky
Jazykový kurz v Anglii - financováno z OPVK
Literární exkurze - Jaroměřice
Fakta vs. mýty o EU - diskuzní setkání žákovských samospráv s europoslanci
Coca Cola Cup - turnaj v minikopané ZŠ Bartuškova Třebíč
Chceme se stát náhradními rodiči - osvětová kampaň poradny Ruth
Bylinkový den - otevření bylinkové zahrádky a přednáška pro veřejnost
Přespolní běh - sportovní akce organizovaná školou
Didacta (veletrh vzdělávání s účastí školy) a den otevřených dveří
Konference o náhradní rodičovské péči (Střed o.p.s.)
Exkurze do Prahy pro maturitní ročníky
"Kody" - Ukrajina - přednáška a charitativní akce studentů
Beseda s poslancem Vítem Kaňkovským
Náboj junior - matematická soutěž
Jak se staví bazilika - vzdělávací program
Florbal - turnaj
Beseda s gynekoložkou
Školní kolo olympiády z ČJ
Mikuláš ve škole - akce maturitních ročníků
Třídní teambuilding kvarty
Středoškolský turnaj ve florbalu
Konverzační soutěž AJ
Předvánoční školní mše
Vánoční akademie
Tříkrálová sbírka
Kurz první pomoci
Školní kolo konverz. soutěže v NJ
Zasedání KG-klubu (sdružení rodičů a přátel školy)
Okresní kolo dějepisné olympiády
Lyžařský výcvikový kurz
Divadelní představení - Maryša
Prezentace světových dnů mládeže v Krakově
Okresní kolo olympiády z NJ
Den otevřených dveří 2
Planeta Země 3000 - vzdělávací program pro žáky
Okresní kolo olympiády z AJ
Přípravný kurz na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium z M
Přípravný kurz na přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium z ČJ
Přípravný kurz na přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium z ČJ
Proč do tanečních a proč slušné chování - setkání účastníků tanečních kurzů
Přípravný kurz na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium - ČJ.
Přípravný kurz na přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium - M.
Chemická olympiáda kategorie D
Exkurze na okresní policejní ředitelství

Termín
1. 9. 2015
1. - 4. 9. 2015
18. 9. 2015
18. 9. 2015
21. - 25. 9. 2015
23. 9. 2015
2. 10. 2015
6. 10. 2015
6. 10. 2015
6. 10. 2015
8. 10. 2015
15. 10. 2015
16. 10. 2015
21. - 23. 10. 2015
11. 11. 2015
18. 11. 2015
20. 11. 2015
30. 11. 2015
1. 12. 2015
1. 12. 2015
3. 12. 2015
4. 12. 2015
6. 12. 2015
16. 12. 2015
16. 12. 2015
22. 12. 2015
22. 12. 2015
8. 1. 2016
11. 1. 2016
13. 1. 2016
14. 1. 2016
18. 1. 2016
23. - 28. 1. 2016
28. 1. 2016
3. 2. 2016
4. 2. 2016
4. 2. 2016
17. 2. 2016
18. 2. 2016
18. 2. 2016
18. 2. 2016
25. 2. 2016
3. 3. 2016
3. 3. 2016
3. 3. 2016
4. 3. 2016
8. 3. 2016
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Test profesní orientace
Krajské kolo olympiády v NJ
Test profesní orientace - Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Účast na celostátní přehlídce zájmové činnosti žáků církevních škol v Odrách
Okresní kolo dětské sólové recitace
Exkurze do planetária a VIDA centra Brno
Nokturna v novém - koncert pro veřejnost - Barbara Maria Willi
Lyžařský výcvikový kurz
Matematický klokan - soutěž
Chemická olympiáda kategorie C
Fyzikální olympiáda - okresní kolo
Střed - nábor dobrovolníků pro práci s ohroženými dětmi
Pythagoriáda - matematická soutěž
Krajské kolo soutěže z AJ
Jeden svět - filmové projekce v rámci festivalu Jeden svět
Exkurze - JED + vodní dílo Dalešice
Památník Bible kralické - exkurze
Slavnost školy - vyročí založení školy, mše, koncert Prague Cello Quartet
Pohár Josefa Masopusta - SPŠT Třebíč (sportovní akce)
Chemická olympiáda kategorie C
Fyzika do vlastních rukou - science show
Výměnný pobyt Krumbach - návštěva studentů z Bavorska
Souboj čtenářů - literární soutěž
Volejbal - turnaj
Krajské kolo dětské sólové recitace
Exkurze do Brna - exkurze s partnerskou školou
Nokturno s BMW - koncert vážné hudby pro veřejnost (Barbara Maria Willi)
Projektový den - v rámci výměnného pobytu se studenty z Krumbachu
Přebor církevních stř. škol v ČR ve florbalu
Exkurze do Telče (výměnný pobyt Krumbach)
Projektový den s partnerskou školou z Bavorska
Matka Tereza - přednáška
Exkurze - Mohelenská step
Geologická exkurze
Zeměpisný den
Den země 2016 - prezentace školy na Karlově náměstí v Třebíči
Poslední zvonění - rozloučení s maturitními ročníky
Celostátní turnaj círk. škol ve florbalu - dívky
Misijní štrůdlování - charitativní akce
Válka na Ukrajině ještě neskončila - charitativní koncert
Krajské kolo SOČ
Krajské kolo fyzikální olympiády
Integrační víkend 14 - společný pobyt lidí s mentálním postižením a studentů
Výměnný pobyt - Krumbach, pobyt žáků naší školy v Bavorsku
Divadelní představení Peter Black
Projektový den
Drogová problematika v Třebíči a okolí - preventivní program
Sportovní turnaj - hry studentského parlamentu - volejbal a futsal
K-Centrum NOE - preventivní program
Pohodová třída - preventivní program
Sportovní turnaj - softbal
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9. 3. 2016
10. 3. 2016
16. 3. 2016
16. - 18. 3. 2016
16. 3. 2016
17. 3. 2016
17. 3. 2016
18. - 23. 3. 2016
18. 3. 2016
21. 3. 2016
23. 3. 2016
29. 3. 2016
29. 3. 2016
31. 3. 2016
31. 3. 2016
1. 4. 2016
1. 4. 2016
4. 4. 2016
5. 4. 2016
6. 4. 2016
8. 4. 2016
11. 4. 2016
11. 4. 2016
12. 4. 2016
13. 4. 2016
13. 4. 2016
13. 4. 2016
14. 4. 2016
14. - 15. 4. 2016
14. 4. 2016
15. 4. 2016
15. 4. 2016
15. 4. 2016
18. 4. 2016
18. 4. 2016
22. 4. 2016
22. 4. 2016
24. 25. 4. 2016
27. 4. 2016
27. 4. 2016
28. 4. 2016
29. 4. 2016
29. 4. 2016
3. 5. 2016
3. 5. 2016
4. 5. 2016
9. 5. 2016
11. 5. 2016
12. 5. 2016
12. 5. 2016
13. 5. 2016
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Po stopách Karla IV. - vernisáž výstavy studentů, přednáška o Karlu IV v knihovně
Vodácký kurz
Mše - ukončení školního roku

13. 5. 2016
20. - 24. 6. 2016
30. 6. 2016

13. Aktivity žáků ve volném čase 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 2015/2016 byly nabídnuty tyto aktivity: liturgická schola,
recitační kroužek, anglický klub s rodilou mluvčí, německý klub, italština s rodilou
mluvčí, ruština, španělština, chemický kroužek a sportovní hry.
Na základě zájmu se konaly tyto volnočasové vzdělávací aktivity:

Liturgická schola
Sportovní hry – volejbal
Sportovní hry – florbal
Chemický kroužek

Vedoucí

Počet
účastníků

Spolufinancuje
škola

Poplatek
za pololetí

Loub

14

ne

0,-

Dobrovolný

17

ano

200,-

Dvořák

12

ano

200,-

Bohuslav

21

ano

200,-

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

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 a od roku 2016 se stal zapsaným spolkem, dle
platných zákonů ČR. 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.
Od roku 2007 máme vlastní turistickou základnu u Mrákotína.
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)
16
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cestovatelské besedy s promítáním
víkendové pobyty v přírodě na turistických základnách
letní tábory pro mladší i starší děti a mládež (celkem šest táborů v létě 2015)
lanové aktivity (nízké a vysoké lanové lávky, sítě, slaňování, lanovky…)
vodácké aktivity (jízda na kánoích, půjčovna vodáckého vybavení…)
duchovní a křesťanské programy (přednášky, víkendové a táborové pobyty
s kněžími…)
školící akce (zážitková pedagogika, komunikace, psychologie týmových rolí,
školení pro hlavní vedoucí letních táborů, první pomoc…)
integrační víkendy s lidmi s mentálním postižením
výtvarné, taneční a divadelní programy
sportovní aktivity (24hodinový fotbalový, florbalový zápas, Třebíčský půlmaratón…)
adaptační kurzy a školní výlety
třídní teambuildingy pro jednotlivé třídy
ples s udílením ocenění „Zlatá lavička“
karneval pro děti

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
2014 – Studentský klub KG Halahoj
2015 – Integrační víkendy
Od roku 2007 do roku 2014 jsme se každoročně zapojovali do celorepublikové sbírky „Dejte
šanci dětem ulice“ v projektu „Šance“. Jedná se o pomoc pro mladé lidi, kteří končí na ulici.
Od roku 2015 spolupracujeme s organizací „Chuť pomáhat“ na pomoci lidem a především
dětem, které trpí válkou na Ukrajině. Jedná se především o materiální a finanční sbírky.

14. Inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí
29. 9. – 2. 10. 2015 proběhla kontrola ČŠI zaměřená na oblast zjišťování a hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušného školního vzdělávacího
programu a zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad
s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy. U všech sledovaných oblastí
inspekce konstatovala dosažení očekávané úrovně. Kompletní inspekční zpráva je
dostupná zde http://bit.ly/2dSLJVR

15. Další kontrolní činnost
Ve sledovaném období byla ve škole provedeny následující kontroly ze strany orgánů státní
správy:
1. Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Jihlavě
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Předmětem kontroly dne 2. 6. 2016 bylo hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o
vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 – Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. V kontrolovaném
období od 24. října 2014 do 30. dubna 2015 nebylo zjištěno pochybení.
2. MŠMT- odbor kontroly OP
Dne 21. 6. 2016 proběhla kontrola projektu „Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč“,
r. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0226. Předmětem kontroly byla realizace věcné části projektu,
dodržování pravidel při zadávání veřejných zakázek a dodržování dalších povinností
příjemce dotace (zejména uchování dokumentů a povinná publicita). Kontrolní orgán
nezjistil žádné nedostatky.

16. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015
v tis. Kč

Výnosy
Příjmy za vlastní výkony

129

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

431

Jiné ostatní výnosy

166

Přijaté příspěvky (dary)

590

Nadační příspěvky

50

Provozní dotace MŠMT

14 718

Granty a dotace ES

2 412

Dotace z územních rozpočtů

430

Výnosy celkem

18 926

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)

2 516

Spotřeba energie (elektrická energie, voda, plyn)

738

Náklady na hospodářskou činnost

300

Opravy a údržba (opravy a údržba provedená dodavatelsky)

386

Cestovné

115

Náklady na reprezentaci

43

Nájemné

714

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

1 716

stravné studentů, aktualizace a údržba softwaru)
Mzdy zaměstnanců

8 024
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Ostatní osobní náklady

891

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění

2 983

Jiné ostatní náklady

143

Odpisy majetku

228

Poskytnuté členské příspěvky

1

Náklady celkem

18 798

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

-3

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti

131

Hospodářský výsledek celkem (zisk)

128

17. 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.

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

Název

Renovabis
Nadace ČEZ

Katolické gymnázium Třebíč
– Škola v pohybu
Modernizace šaten

MŠMT
Město Třebíč

Excelence středních škol
Třebíčská nokturna 2015

Kraj Vysočina

Třebíčská nokturna

Město Třebíč

MŠMT

Environmentální výchova
s vůní bylinek
Podpora vzdělávání na
Katolickém gymnáziu Třebíč
Podpora kurikulární reformy
v KG Třebíč
S ICT ve výuce to umíme

Česko-německý
fond budoucnosti

Komunikace v Evropě:
tenkrát a v dnešní době,

MŠMT
MŠMT
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Doba trvání
projektu
1. 11. 2015
- 30. 6. 2016
1. 7. 2015
- 30. 9. 2015
2015
1. 1. 2015
- 31. 12. 2015
1. 7. 2015
- 30. 6. 2016
1. 1. 2015
- 31. 12. 2015
16. 6. 2015
- 31. 12. 2015
1. 9. 2015
- 31. 12. 2015
1. 9. 2014
- 31. 8. 2015
1. 9. 2015
- 30. 6. 2016

Výše grantu v Kč
70 000,-50 000,-21 785,-50 000,-20 000,-20 000,-989 456,-806 796,-593 489,-140 000,--
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virtuálně a reálně
Město Třebíč
Obnova oken na severní
straně serafínského křídla
Celková výše grantů na projekty za rok 2015

1. 6. 2015
- 31. 8. 2015

350 000,-3 111 526,--

KOMENTÁŘ K PROJEKTŮM
Katolické gymnázium Třebíč – Škola v pohybu - V rámci tohoto projektu pedagogové na
základě zpracovaných odpovědí z dotazníků od 140 rodičů a všech pedagogů hledali
oblasti rozvoje školy. Bylo vybráno 6 oblastí, na kterých se pracovat i v dalším školním roce
(metody výuky a hodnocení, stáže studentů, komunikace, autoevaluace školy, změny
učebního plánu, skupina IKEA – prostředí ve škole). Náklady v roce 2015 činily 4 676 Kč,
celkové náklady do 30. 6. 2016 včetně profinancovaných nákladů na propagaci činily
101 091 Kč. Projekt byl podpořen ve výši 70 000 Kč z Renovabis, programu pro vybavení a
rozvoj katolických škol ČR.
Modernizace šaten - nákup 318 ks šatních skříněk v celkové hodnotě 415 830 Kč, z toho
příspěvek Nadace ČEZ činil 50 000 Kč.
Excelence SŠ - finanční ohodnocení pedagogů podle výsledků žáků v soutěžích, dotace
MŠMT ve výši 21 785 Kč.
Třebíčská nokturna 2015 - Projekt byl určen veřejnosti města a okolí. Jednalo se především
o hudební a divadelní vystoupení realizovaná v aule a atriu školy. Částku 50 000,- Kč
hradilo Město Třebíč v rámci Grantového programu „Zdravé město – Kultura“ a částkou
10 000 Kč přispěl na projekt v roce 2015 Kraj Vysočina z GP Fondu Vysočiny „Regionální
kultura 2015.“ Celkové náklady v roce 2015 dosáhly výše 114 568 Kč.
Environmentální výchova s vůní bylinek – V rámci projektu jsme vybudovali školní
bylinkovou zahrádku s naučnou stezkou obsahující více než 50 druhů bylinek. Vytvořili
jsme odborné texty o každé bylince a umístili na nově nainstalovaných informačních
tabulích. Pro veřejnost jsme zorganizovali Bylinkový den a pro studenty bylinkové semináře
a exkurzi do Mutišova, první bylinkové vesnice ČR. Celkové náklady činily 84 511 Kč,
z toho 20 000 Kč financovalo Město Třebíč z Grantové programu „Zdravé město –
ekologie“.
Podpora vzdělávání na Katolickém gymnáziu Třebíč – Projekt byl financován z OP VK
(výzva č. 56) ve výši 989 456 Kč. Probíhaly čtenářské dílny, nakoupili jsme přes 300
nových publikací, zrealizovali pro 2 pedagogy zahraniční jazykový pobyt v Irsku a Skotsku a
jazykově-vzdělávací pobyt v jižní Anglii pro 50 studentů naší školy.
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč – V rámci projektu financovaného z OP VK (výzva
č. 57) ve výši 806 796 Kč studenti a pedagogové rozvíjeli svoje komunikační dovednosti
v anglickém jazyce, nakoupili jsme anglickou literaturu a 15 počítačů pro studenty.
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.
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V rámci projektu bylo také zakoupeno 20 notebooků pro pedagogy. V roce 2015 bylo
čerpáno 567 826 Kč. Celkové náklady byly ve výši 593 489 Kč.
Komunikace v Evropě: tenkrát a v dnešní době, virtuálně a reálně - Na jaře 2016 se
uskutečnil vzájemný výměnný pobyt našich studentů se studenty z partnerského gymnázia
z bavorského Krumbachu podpořený Česko-německým fondem budoucnosti ve výši
140 000 Kč.
Obnova oken na severní straně serafínského křídla – O prázdninách roku 2015 proběhla
obnova 34 oken v budově bývalé serafínské školy v celkové výši nákladů 837 343 Kč,
z toho z Město Třebíč přispělo ze svého rozpočtu částkou 350 000 Kč.

19. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání
Na Katolickém gymnáziu Třebíč není odborová organizace.

20. Dárci Katolického gymnázia Třebíč v kalendářním roce 2015
Dárci
Ing. Milan Věžník
drobní dárci do 2 500,- Kč

Kč
10 000 Kč
9 817 Kč

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

136 901 Kč

Dar zřizovatele – Biskupství brněnské

644 056,60 Kč

Použití příspěvků a darů:
Příspěvky rodičů a dary v celkové výši 156 718 Kč byly použity k zakoupení nového
nábytku do počítačové učebny a do studovny, na nákup dataprojektoru a na odměny pro
úspěšné studenty. Z daru Biskupství brněnského byl pořízen elektronický zabezpečovací
systém, docházkový a kamerový systém a audiotelefon u hlavního vchodu.
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