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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
600 015 327

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:
Vedoucí školního klubu a metodik prevence:

Mgr. Vojtěch Loub
Ing. Miriam Dufková
Mgr. Vít Oplatek

Školní vzdělávací program:

19. 6. 2006

Hledejme cestu k sobě i k druhým
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3. Úvod
Vážení čtenáři,
rádi bychom vás opět po roce ve stručnosti seznámili s hlavními událostmi a akcemi, které
jsme zrealizovali v uplynulém školním roce, a podělili se tak s vámi o naše radosti, či úspěchy.
I letos jsme otevřeli dvě nové třídy, primu a 1. A, s tím, že se potvrdil trend rostoucího počtu
žáků, kteří se do nových ročníků hlásí.
Asi nejviditelnější a zároveň organizačně a provozně nejnáročnější akcí letošního léta, byla
příprava a postupný začátek stavebních prací, které budou probíhat až téměř do konce roku 2018.
Jsme neobyčejně šťastní, že se nám podařilo získat ve spolupráci s naším zřizovatelem
Biskupstvím brněnským z IROPu dotaci ve výši 88 mil. Kč na vybudování a vybavení nového
dvoupatrového křídla školy s podkrovím, kde vznikne moderní zázemí odborných učeben a
laboratoří přírodovědných předmětů, interaktivních učeben cizích jazyků, matematiky a výpočetní
techniky. Projekt řeší i bezbariérovost celé budovy školy, mj. vybudováním nových výtahů. Původní
budova C, na jejímž místě novostavba vyroste, je již zbourána a my se všichni musíme potýkat
s úbytkem prostor, které měla naše škola běžně k dispozici. To je pochopitelně spojeno s většími
organizačními problémy, zejména pak při tvorbě rozvrhu hodin. Proto bylo nutné přesunout 3
učebny do Domečku, který v posledních letech sloužil jako zázemí studentskému klubu Halahoj,
jenž v tomto roce oslavil 15. výročí existence.
Z dalších větších prázdninových oprav bych zmínil nové stropní podhledy a osvětlení
v učebnách 04 a 05 za 95 tis. Kč, opravu elektronické regulace plynových kotlů včetně instalace
vnitřního teplotního čidla pro ekvitermní regulaci v hodnotě 300 tis. Kč a výměnu topných těles ve
všech prostorách Domečku za 30 tis. Kč.
V minulých dvou letech naše škola zrealizovala dva velice zdařilé projekty, v rámci kterých
se v areálu školy vysadila bylinková zahrádka a také staré odrůdy stromů a keřů, jako např.
mišpule, moruše, kdouloň a staré odrůdy jabloní a hrušní. V nadcházejícím roce by se měla trilogie
projektů pod vedením Ing. Miriam Dufkové završit, a proto bych Vás chtěl všechny srdečně pozvat
na Den kamenů, který se uskuteční 19. 10. 2018.
Za uplynulý školní rok se také můžeme pochlubit celou řadou výukových aktivit, mezi které
patří např. poznávací zájezd do Skotska a předvánoční Vídně. V podobném duchu připravujeme i
spolupráci mezi partnerskými zahraničními školami z Turecka, Portugalska, Lotyšska, Německa a
Itálie financovanou z projektu Erasmus+, jehož koordinátorkou je na naší škole paní učitelka Paula
Torresan. V rámci tohoto projektu by měl být založen TED club, kde se na základě formátu TED
Talks budou studenti pravidelně setkávat a prezentovat svoje myšlenky o různých tématech
z oblastí Technology, Entertainment a Design v angličtině. Vedle toho by se vybraní studenti měli
v březnu příštího roku podívat do lotyšského města Jegava, v říjnu do Mnichova a v květnu do
Milána.
Do fondu modernizace a vybavení školy jste svými příspěvky pro školní rok 2016/2017
přispěli celkovou částkou 146 tis. Kč, za což Vám velice děkujeme. Z uvedeného fondu jsme
finanční prostředky použili k dofinancování projektu primární prevence, česko-německého
výměnného pobytu našich studentů, zakoupení modelu lidské kostry, textilních tabulí, nových
žíněnek do tělocvičny a na odměny pro úspěšné studenty.
Rád bych také opět poděkoval Mgr. Haně Oravcové za to, že se 2. 8. 2017 podařil zápis KG
klubu do spolkového rejstříku, a chtěl bych Vás všechny vybídnout k účasti na akcích konaných
tímto klubem, jehož jednou z priorit je budování sounáležitosti rodičů a absolventů s naší školou a
participace na životě školy. V den rodičovských schůzek 21. 11. proběhne v učebně 09
(religionistika) členská schůze KG klubu, na kterou jsou zváni nejenom členové, ale i ostatní rodiče
a zájemci.

Ing. Mgr. Vít Feldbabel
ředitel školy
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4. Charakteristika školy
Katolické gymnázium otvírá každoročně jednu třídu osmiletého a jednu třídu čtyřletého
gymnázia. Celková kapacita školy je 12 tříd a 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.
V areálu školy slouží žákům k výuce 12 kmenových tříd, počítačová učebna pro dělenou
výuku, modernizovaná v loňském roce, 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 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 i většinu titulů doporučené 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 na
rozvíjení 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. V aule probíhají také přednášky České křesťanské akademie. Škola má i vlastní kapli, která
byla v nedávné době nově zrekonstruována. Pravidelně probíhají 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 školy (Zvěstování Páně 25. 3.) a na ukončení školního roku.
Maturitní vysvědčení jsou slavnostně předávána v bazilice svatého Prokopa.
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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.

5. 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:
P. Jakub Holík, P. Jiří Dobeš, Mgr. Michaela Juránková, P. Vojtěch Loub, Marie Pačinková, Mgr.
Hana Oravcová

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.
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
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4

111

8

216

12

327
27,25
27,75
27
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6. Pracovníci školy:
PEDAGOGOVÉ:
Mgr. Michaela Avkovská
Mgr. Martin Bohuslav
Mgr. Bohdana Březková
Mgr. Daniela Budějovská
Mgr. Karel Dobrovolný
Ing. Miriam Dufková

Aprobace
ČJL, VV
Ch, B
ČJL, HV
NJ, NV
TV, Z
Ch, B

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

TV
M, F
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

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

Funkce
vedení školní kroniky
výchovná poradkyně, vedoucí předm. komise chemie
a biologie, koordinátorka ekologické výchovy
projekt „Čerstvé svačinky“
ředitel školy
vedoucí předmětové komise humanitních předmětů,
knihovník
spirituál školy

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

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
Zdeňka Homolová
Věra Preisnerová
Marie Trojanová

zástupkyně ředitele pro ekonomiku
PR
školník
administrativní pracovnice
účetní
uklízečka
uklízečka
uklízečka
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7. 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 2016, 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.

POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
1. kolo

2. kolo

Celkem

Nastoupili ke studiu

přihlášení/přijatí

přihlášení/přijatí

přihlášení/přijatí

odevzdané zápisové lístky

Čtyřleté gymnázium
Osmileté gymnázium

90/47
76/49

Nebylo
vyhlášeno
Nebylo
vyhlášeno

90/47

30

76/49

30

8. Údaje o vzdělávání žáků za 2. pololetí
Třída
1.A
2.A
3.A
4.A
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Celkem:

S vyznamenáním

Prospělo
5
13
3
4
26
28
21
15
5
4
3
6
133

Neprospělo
25
16
23
21
4
2
12
19
22
19
11
16
190

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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)
Počet zameškaných hodin na žáka

7

Průměr
1,56
1,53
1,89
2,04
1,16
1,19
1,39
1,52
1,75
1,96
1,95
1,93
1,66

1
4
12
17
82
0
108

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč

9. Výsledky maturitních zkoušek 2016
Čtyřleté gymnázium

Osmileté gymnázium

Celkem

25
6
19
0

22
7
15
0

47
13
34
0

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

Umístění našich žáků na vysokých školách

10.

Počet absolventů
47

11.

Na VŠ se hlásilo
z počtu
absolventů
44
94 %

Na VŠ přijato
z počtu
přihlášených
42
95,45 %

Jazykové a vyšší
odborné školy
z počtu absolventů
3
6,27 %

Ostatní
z počtu
absolventů
2
4%

Prevence sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2016/2017 probíhal na Katolickém gymnáziu Třebíč minimální preventivní
program proti sociálně patologickým jevům pod názvem „ŠKOLA BEZ DROG“ (pokračování
programu ze šk. roku 2015/16).
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 a sextu), které se
zaměřovaly na posílení dobrých mezilidských vztahů a vazeb mezi spolužáky z jednotlivých tříd.
Některé třídy byly také v letošním roce zapojeny do programů primární prevence, kterou
nabízí Oblastní charita Třebíč, středisko primární prevence. Jednalo se o programy „Pohodová
třída“ (prevence šikany), „Bezpečně on-line“ (bezpečnost na internetu) a „Na jedné zemi“ (prevence
xenofobie a rasismu).
Škola se tradičně zapojuje do charitativních akcí jako jsou Koláč pro hospic či Misijní
štrůdlování. Vybrané třídy procházejí kurzy první pomoci. V letošním školním roce také žáci třetích
ročníků poprvé absolvovali stáže v sociálních zařízeních.
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
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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

12.

Duchovní program na škole

Rozvoji duchovní dimenze lidské osobnosti je na církevní škole věnováno více pozornosti, než jak je
tomu na školách státních. Studentům v tomto ohledu poskytujeme vzdělání (předměty Náboženství,
Etika a SOR) i možnost individuálního rozvoje, s tím, že se vždy dbá na respektování svobody
jednotlivce i rozdílnosti názorů. Ve škole je studentům k dispozici mladý kněz – spirituál, jehož
úkolem je (kromě vyučování náboženství a slavení mší svatých) být studentům i vyučujícím
nápomocen nasloucháním, podporou, příp. radou v duchovní oblasti.
Nabídka pravidelného duchovního programu na Katolickém gymnáziu:








školní mše svaté (každou středu v 8:00, účast dobrovolná)
ranní modlitby ve školní kapli (úterý a pátek v 7:30)
možnost svátosti smíření / osobního rozhovoru se spirituálem
diskusní skupinka o tématech víry, náboženství a smyslu života
příprava na svátosti (křest, zpověď, svaté přijímání)
Večery chval (jednou měsíčně)
duchovní obnovy pro zájemce (víkendové výjezdy pro studenty spojené s přednáškami na
duchovní témata, modlitbou, přemýšlením nad vlastním životem…)
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13.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Datum školení

Rozsah
školení

Příjmení

Jméno

Název školení

Organizátor

Rousková

Jiřina

English or Czenglish - chyby českých žáků v angličtině

03.11.2016

4 NIDV

Robotková

Martina

Mezinárodní konference učitelů angličtiny

05.11.2016

6 Teachers Park

Dufková

Miriam

Logické úlohy v organické chemii

20.02.2017

4 Descartes

Feldbabel

Vít

Zákoník práce a předpisy související - novely 2017

21.03.2017

AG vzdělávací
5 agentura

Avkovská

Michaela Kritická bilance polistopadové české literatury

29.03.2017

6 Descartes

Avkovská

Michaela Hodnotitel ústní zkuošky pro žáky s PUP MZ

10.02.2017

9,5 Cermat

Průžová

Helena

Curriculare Vorgaben und Unterrichtungsplanung

30.01.2017

12 Goethe Institut

Průžová

Helena

Den učitelů německého jazyka

25.03.2017

Průžová

Helena

Hodnotitel ústní zkuošky pro žáky s PUP MZ

24.03.2017

9,5 NIDV

Průžová

Helena

Konference pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ

04.03.2017

6 Fraus

Zelený

Antonín

Jak na sociologii, sociální antropologii a genderová
studia

14.10., 11.11., 9.12.
2017

12 FSS MU Brno

Havlíček

Jak na sociologii, sociální antropologii a genderová
Drahomír studia

14.10., 11.11., 9.12.
2017

12 FSS MU Brno

Sochorová

Lenka

Klíčové události českých a československých dějin 20.
stol.

06.04.2017

6 Descartes

Růžičková

Ilona

English or Czenglish - chyby českých žáků v angličtině

03.11.2016

4 NIDV

Růžičková

Ilona

Inspiration Day 3

12.04.2017

English Language
6 Studio

Mácová

Daniela

The P.A.R.K. Conference

08.04.2017

6 P.A.R.K.

Mácová

Daniela

Teachers PARK

05.11.2016

6 P.A.R.K.

Šustek

Sue

The P.A.R.K. Conference

08.04.2017

6 P.A.R.K.

Nekudová

Markéta

Literární text a dramatická hra

11.05.2017

6 Descartes

Zelený

Antonín

Akční plánování

15.05.2017

4 NÚV

Školitel

Danuše Pečová

Lubomír
Machala

6 SGUN

Iveta Nečadová
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Nekudová

Markéta

Letní školy češtiny

21.-24.08.2017

24 Hello

Avkovská

Michaela Letní školy češtiny

21.-24.08.2017

24 Hello

Zelený

Antonín

Inkluze

20.09.2016

4 Seminaria

Dufková

Miriam

Inkluze

20.09.2016

4 Seminaria

Menšíková

Ivana

Jak pomoci autistickým dětem ve škole

25.10.2016

6 Fakta

Šustek

Sue

Teachers PARK

05.11.2016

6 P.A.R.K.

Feldbabel

Vít

Konference církevních škol 2016

23.-25.11.2016

15 ČBK

Zelený

Antonín

Konference církevních škol 2016

23.-25.11.2016

15 ČBK

Bohuslav

Martin

Seminář SOČ

23.-25.11.2016

24 NIDV

Dufková

Miriam

Seminář SOČ

23.-25.11.2016

24 NIDV

Feldbabel

Vít

Konzultační seminář pro management škol

16.11.2016

3 NIDV

Rymeš

Karel

Hodnotitel ústní zkoušky

23.01.2017

19,5 Cermat

Rymeš

Karel

Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ

10.02.2017

9,5 Cermat

Kohoutková

Renata

Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ

30.01.2017

9,5 Cermat

Celý pedagogický
sbor

Efektivní metody výuky a hodnocení žáků

Celý pedagogický
sbor

Občanské vzdělávání

31.03. - 01.04.2017
11.11.2016

11

16
4 CEDU

Robert Čapek

14. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Datum

Název akce

23.6.2017 Exkurze do Budišova - Ústav biologie obratlovců AVČR
16.6.2017 Wolkrův Prostějov - celostátní kolo recitační soutěže
14.6.2017 Chuť pomáhat - charitativní akce pro Ukrajinu
12.6.2017 Vodácký kurz
9.6.2017 Exkurze Vídeň
6.6.2017 Návštěva K-centra
6.6.2017 Exkurze arboretum + Anthropos Brno
5.6.2017 Dějepravné soutěžení - historická soutěž
29.5.2017 Turnaj církevních středních škol v malé kopané
17.5.2017 Atletika - Pohár rozhlasu
16.5.2017 Pythagoriáda - okresní kolo
16.5.2017 Atletika - Pohár rozhlasu
12.5.2017 Souboj čtenářů - celostátní kolo v Praze na veletrhu Svět knihy
12.5.2017 Softball - okresní kolo pro ZŠ
28.4.2017 Mineralogická burza Tišnov
27.4.2017 SOČ - krajské kolo
24.4.2017 Geografické cvičení - geologický průzkum v Pooslaví
24.4.2017 Celostátní přebor církevních škol ve florbalu
24.4.2017 Konference České středoškolské unie v Praze
21.4.2017 Recitační soutěž - krajské kolo
19.4.2017 Fyzikální olympiáda
19.4.2017 Po stopách O. Březiny - literární exkurze
5.4.2017 Florbal - mistrovství ČR církevních škol
5.4.2017 Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu
22.3.2017 Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách
20.3.2017 Rozhoduj o Evropě - simulace jednání institucí EU v Jihlavě
17.3.2017 Matematický klokan - soutěž
15.3.2017 České korunovační klenoty - výstava, Galerie hotelu Gustav Mahler Jihlava
15.3.2017 Florbalový turnaj
14.3.2017 Okresní kolo dětské sólové recitace - Městká knihovna Třebíč
9.3.2017 Krajské kolo konverzační soutěže v NJ
7.3.2017 Wolkrův Prostějov - recitační soutěž
5.3.2017 Lyžařský výcvikový kurz pro VI + 2. A

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
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3.3.2017 RVVZ - Vysočina - výměna zkušeností
17.2.2017 Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
14.2.2017 Okresní kolo konverzační soutěže v Aj
13.2.2017 Okresní kolo konverzační soutěže v Aj
10.2.2017 Kurz první pomoci
9.2.2017 Test profesní orientace
9.2.2017 Okresní kolo konverzační soutěže v NJ a AJ
8.2.2017 Test profesní orientace
7.2.2017 Přípravný kurz na PZ
7.2.2017 Okresní kolo konverzační soutěže v Nj
1.2.2017 Olympiáda z ČJ
31.1.2017 Den otevřených dveří 2
23.1.2017 Mann Hummel - exkurze
16.1.2017 Dějepisná olympiáda
15.1.2017 Lyžarský výcvikový kurz pro II
10.1.2017 Tříkrálová sbírka
16.12.2016 Předvánoční Vídeň - exkurze
15.12.2016 Středoškolská futsalová liga
2.12.2016 Vánoční exkurze do Prahy
2.12.2016 Multimedimediální den - FSS MU Brno
25.11.2016 Náboj junior 2016
16.11.2016 Florbalový turnaj základních škol v Náměšťi nad Oslavou
11.11.2016 Celostátní velká výměna zkušeností 2016
9.11.2016 Stolní tenis - krajské kolo turnaje
8.11.2016 Návrat ke kořenům
8.11.2016 Středoškolská futsalová liga Znojmo
31.10.2016 Ekologická olympiáda - Chaloupky
21.10.2016 Zájezd - Osvětim
20.10.2016 Den otevřených dveří 1
19.10.2016 Exkurze do Prahy pro maturitní ročníky
10.10.2016 Okrskové kolo Coca Cola cupu
6.10.2016 Koláč pro hospic
5.10.2016 Minikopaná ZŠ
22.9.2016 Atletické závody
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15. 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
2016/2017 byly nabídnuty tyto aktivity:
Název kroužku
Španělština
Volejbal
Liturgická schola
Literárně dramatický kroužek
Fotografický kroužek
Florbal - hoši
Florbal - dívky
Italština pro začátečníky
Chemický kroužek
Příprava na svátosti
Tancování
Herna stolních her
Oddíl Holahoj
Studentská čajovna

Lektor/ka
Karel Rymeš
Karel Dobrovolný
Vojtěch Loub
Michaela Avkovská
Boris Kjuleněn
Lukáš Dvořák
Lukáš Dvořák
Paula Torresan
Martin Bohuslav
Votěch Loub
Zdeněk Žanda
Zdeněk Žanda
Marie Paločková
Michal Stasiak, Vít Oplatek

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)
 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 2016)
 lanové aktivity (nízké a vysoké lanové lávky, sítě, slaňování, lanovky…)
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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.

16. Inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2016/17 nebyla na škole prováděna inspekční činnost ČŠI.

17. Další kontrolní činnost
Ve sledovaném období byla ve škole provedena kontrola ze strany Okresní správy sociálního
zabezpečení Třebíč. Předmětem kontroly dne 21. 9. 2016 a 3. 10. 2016 bylo plnění povinností
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V kontrolovaném období od 1. 10. 2013 do 31. 8. 2016
bylo zjištěno, že Katolické gymnázium Třebíč jako zaměstnavatel nesprávně posoudilo otázku
účasti na nemocenském a důchodovém pojištění u předsedů maturitních komisí v roce 2014, 2015
a 2016. Dále za měsíc srpen 2014 z důvodu chybného přenosu dat v rámci mzdového programu byl
u jedné zaměstnankyně nesprávně stanoven vyměřovací základ ve výši 0 Kč. Dlužné pojistné
včetně penále za uvedená pochybení bylo uhrazeno dne 18. 10. 2016 v částce 10 252 Kč.
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18. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016
Výnosy

v tis. Kč

Příjmy za vlastní výkony

118

Příjmy z hospodářské činnosti (pronájem prostor školy aj.)

285

Jiné ostatní výnosy

282

Přijaté příspěvky (dary)

264

Nadační příspěvky, granty

104

Provozní dotace MŠMT

15 598

Granty a dotace ES

111

Dotace z územních rozpočtů

84

Výnosy celkem

16 846

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)
Spotřeba energie (elektrická energie, voda, plyn)

768
731

Náklady na hospodářskou činnost

95

Opravy a údržba

4

Cestovné

114

Náklady na reprezentaci

61

Nájemné

714

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

1 211

stravné studentů, aktualizace a údržba softwaru)
Mzdy zaměstnanců

9 069

Ostatní osobní náklady

427

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění

3 160

Jiné ostatní náklady

123

Odpisy majetku

236

Poskytnuté členské příspěvky

1

Náklady celkem

16 714

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

- 58

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti

190

Hospodářský výsledek celkem (zisk)

132

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

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

Název

Doba trvání
projektu

Výše grantu v Kč

Renovabis

Katolické gymnázium Třebíč –
Škola v pohybu
Katolické gymnázium Třebíč –
Škola v pohybu II
Excelence středních škol
Primární prevence na
Katolickém gymnáziu Třebíč

1. 11. 2015
- 30. 6. 2016
9. 12. 2016
- 30. 6. 2017
2016

70 000,--

2016

26 400,--

Město Třebíč

Třebíčská nokturna & Barbara
Maria Willi

1. 1. 2016
- 31. 12. 2016

50 000,--

Kraj Vysočina

Třebíčská nokturna

1. 7. 2015
- 30. 6. 2016
1. 1. 2016
- 31. 12. 2016

20 000,--

1. 9. 2015
- 30. 6. 2016

111 223,--

1. 9. 2015
- 30. 6. 2016

4 000,-

Renovabis
MŠMT
MŠMT

Návrat ke kořenům – staré
odrůdy stromů a keřů na školní
zahradě
Komunikace v Evropě: tenkrát a
Česko-německý
v dnešní době, virtuálně a
fond budoucnosti
reálně
Komunikace v Evropě: tenkrát a
Kraj Vysočina
v dnešní době, virtuálně a
reálně
Celková výše grantů na projekty za rok 2016
Město Třebíč

80 000,-42 959,--

20 000,--

424 582,--

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 pracovalo 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 2016 činily 96 415 Kč, celkové náklady dosáhly výše 101 091 Kč. Projekt
byl podpořen ve výši 70 000 Kč z Renovabis, programu pro vybavení a rozvoj katolických škol ČR.
Katolické gymnázium Třebíč – Škola v pohybu II – Náš projekt si kladl za cíl pokračovat v loňském
programu „Školy v pohybu.“ V letošním školním roce jsme se zaměřili na oblast metod výuky a
hodnocení, které vidíme jako důležité proto, abychom se mohli posouvat od tradiční školy ke škole
akademické. Zrealizovali jsme dvoudenní workshop všech pedagogů, který zabýval otázkami
klimatu ve třídě, alternativními a klasickými vyučovacími metodami, hodnocením a sebehodnocením
žáků a spoluprací s rodiči. Celkové náklady činily 130 666 Kč, z čehož 80 000 Kč bylo hrazeno
z Renovabis, programu pro vybavení a rozvoj katolických škol ČR.
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Excelence SŠ - finanční ohodnocení pedagogů podle výsledků žáků v soutěžích, dotace MŠMT ve
výši 42 959 Kč.
Primární prevence na Katolickém gymnáziu Třebíč - Celý projekt propojoval programy primární
prevence od certifikovaného poskytovatele, který s každou třídou realizoval dva tříhodinové na sebe
navazující programy. Po skončení každého z nich lektoři sepsali „Zprávu o průběhu programu“,
která popisovala dění na programu a obsahovala návrhy řešení v případě, že se vyskytly
problematické situace či hrozilo riziko vzniku problému z oblasti rizikových jevů. Tyto zápisy byly
pak dány k dispozici vedení školy, třídnímu učiteli, výchovnému poradci, metodikovi prevence a také
rodičům dané třídy. Projekt s celkovými náklady 63 105 Kč byl spolufinancován MŠMT ve výši
26 400 Kč.
Třebíčská nokturna & Barbara Maria Willi - V roce 2016 se podařilo navázat spolupráci s prof.
Barbarou Marií Willi, Ph.D. profesorkou hry na cembalo na JAMU v Brně, jež založila první
profesionálně zaměřené oddělení staré hudby v České republice, spolupracovala na doktorských
společných projektech mezi JAMU a pařížskou univerzitou Sorbonne. Paní profesorka Willi se ujala
jak dramaturgie koncertů, tak také jejich osobitého uvádění. Částku 50 000,- Kč hradilo Město
Třebíč v rámci Grantového programu „Zdravé město – Kultura“ a částkou 10 000 Kč přispěl na
projekt v roce 2016 Kraj Vysočina z GP Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2015.“ Celkové náklady
v roce 2016 dosáhly výše 131 429 Kč.
Návrat ke kořenům – staré odrůdy stromů a keřů na školní zahradě – V rámci projektu jsme rozšířili
školní bylinkovou zahrádku o staré odrůdy stromů a keřů. Pro veřejnost jsme zorganizovali Den
stromů. Proběhla soutěž o nejkrásnější jablko a přednáška na téma „Pěstování starých a nových
odrůd jablek, řez stromů a ukázky roubování.“ Celkové náklady činily 42 752,60 Kč, z toho 20 000
Kč financovalo Město Třebíč z Grantového programu „Zdravé město – ekologie“.
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 111 223 Kč a Krajem
Vysočina ve výši 4 000 Kč. Celkové náklady projektu byly 210 703 Kč.

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