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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

19. 6. 2006

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:

Hledejme cestu k sobě i k druhým
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2. Úvod
Vážení čtenáři. Dovolte mi pár slov úvodem. Organizačně a provozně byla v loňském
školním roce a v průběhu letních prázdnin nejnáročnější příprava a postupná realizace přístavby
nové části školní budovy, která ne vždy probíhala podle schváleného harmonogramu a našich
představ. Kromě dalších omezení bylo nutné přesunout tři učebny do Domečku. Díky všem
zúčastněným, učitelům, technickým pracovníkům a dalším se nám však dařilo úspěšně se vyrovnat
s většinou problémů.
Za uplynulý školní rok se také můžeme pochlubit celou řadou výukových aktivit, mezi které
patří např. poznávací zájezdy do Londýna a do Říma. V rámci projektu Erasmus+ se vybraní
studenti zúčastnili setkání v lotyšském městě Jegava a ve školním roce 2018/19 budou navazovat
setkání v Miláně a Mnichově.
Skvělou příležitostí pro naše studenty jak si procvičit svoji znalost anglického jazyka byla
přítomnost jedné ze stipendistek mezivládního česko-amerického Fulbrightova programu z USA,
která na naší škole strávila celý uplynulý školní rok.
Dalším úspěchem školy bylo také prosazení vzniku a zapsání školního klubu, pod jehož
záštitou je organizována řada kroužků a volnočasových aktivit pro žáky. Škola mohla těžit také ze
spolupráce s KG klubem – sdružením rodičů a přátel Katolického gymnázia Třebíč.
V celku tak lze uplynulý školní rok hodnotit jako velmi úspěšný a nezbývá než doufat, že se
škole bude takto dařit i v následujících letech.
Ing. Mgr. Vít Feldbabel
ředitel školy

3. 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 venkovní posezení,
venkovní expozice minerálů z našeho kraje (provoz je dočasně omezen díky probíhající stavbě).
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, 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, několik učeben je vybaveno interaktivní tabulí.
V prostorách šaten mají žáci k dispozici šatní 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 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 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 velký výběr cizojazyčné literatury.
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Dobu volna a přestávek mohou žáci trávit ve vyhrazených volných třídách, dvou studovnách,
odpočinkových koutcích na chodbách, jež jsou vybaveny počítači s připojením na internet, nebo 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 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 organizací 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. V uplynulém školním roce probíhala v těchto prostorech ze stavebních důvodů
také výuka. Bližší informace k činnosti klubu jsou uvedeny na stránkách www.halahoj.org. Pro
organizaci volnočasových aktivit je našim studentům k dispozici 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 přednášky České křesťanské akademie. Škola má vlastní kapli, která byla
v nedávné době nově zrekonstruována. Ve školní galerii „Chodba“ probíhají pravidelně výstavy
prací studentů i profesionálních výtvarníků. Areál školy tvoří organický celek s vedlejším farním
kostelem Proměnění Páně, kde se jednou týdně konají školní mše svaté, jež mohou žáci
navštěvovat. Konají se zde slavností mše u příležitosti zahájení a ukončení školního roku, mše
vánoční a velikonoční. Maturitní vysvědčení jsou slavnostně předávána v bazilice svatého Prokopa.
Všichni vyučující mají kabinety vybaveny počítači s přístupem na internet a disponují
pracovním notebookem. Učitelé mají k dispozici několik tiskáren a kopírek. V budovách prozatím
není bezbariérový přístup, aktuálně však probíhají stavební úpravy, které bezbariérovost zajistí.
Škola je připravena vyjít vstříc individuálním potřebám studentů. Žáci i učitelé se mohou stravovat
v nedaleké centrální školní jídelně s možností výběru z několika jídel, která 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 a příznivého klimatu, důležitého pro
vzdělání a všestranný rozvoj osobnosti. Mimořádná pozornost je věnována výchově ke
křesťanským a všeobecně lidským hodnotám, jako jsou láska k bližnímu, život v pravdě či pokora.

4. 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 2017/2018 ve složení: P. Jakub Holík, P. Jiří Dobeš, Mgr.
Michaela Juránková, P. Vojtěch Loub, Marie Pačinková, Mgr. Hana Oravcová.
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5. 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
Průměrný počet žáků na jednu třídu – čtyřleté gymnázium
Průměrný počet žáků na jednu třídu – osmileté gymnázium
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Délka
studia

Počet
tříd

Počet
studentů

4 r.

4

116

8 r.

8

224

12

340
28,33
29
28
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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

Susan Šustek, ThM
Paula Torresan, MA
Mgr. Dana Tříletá
Mgr. Antonín Zelený
Mgr. Lenka Zerzová
Zdeněk Žanda

M, Z
ČJL, NJ
L, D, AJ
AJ, NJ
NJ, L, AJ
NJ, D
NV, SOR,
etická
výchova
AJ
AJ
AJ
D, ZSV
M, F

Funkce
vedení školní kroniky
výchovná poradkyně, vedoucí předmětové 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, školní klub
správkyně webových stránek školy

vedoucí předmětové komise cizích jazyků

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

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 2017, 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

přihlášení

přihlášení

odevzdané zápisové lístky

Čtyřleté gymnázium
Osmileté gymnázium

109
134

Nebylo
vyhlášeno
Nebylo
vyhlášeno

109

30

134

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
16
7
12
5
27
26
24
21
10
5
6
3
162

Neprospělo
15
23
17
22
3
4
5
13
20
22
21
10
175

0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
5

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
1,41
1,68
1,63
2,08
1,17
1,21
1,21
1,45
1,67
1,84
2,05
2,36
1,65

3
1
5
42
66
0
115,17

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč

9. Výsledky maturitních zkoušek 2018
Čtyřleté gymnázium

Osmileté gymnázium

Celkem

27
5
22
0

14
6
8
0

41
11
30
0

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

10.

Umístění našich žáků na vysokých školách

Třída

Počet
absolventů

Přihlášení na
VŠ

Z toho přijatých
na VŠ

JŠ a VOŠ

Ostatní

4. A

27

26

24

2

0

96,2 %

92,3 %

7,4 %

0%

14

12

1

1

100 %

85,7 %

7,1 %

7,1 %

VIII

14

11.

Prevence sociálně patologických jevů

Programy a činnosti primární prevence na Katolickém gymnáziu Třebíč byly svými aktivitami
rovnoměrně rozloženy po celý školní rok 2017/2018 a s každou třídou se pracovalo samostatně.
Naší snahou bylo pomoci žákům porozumět a vyvarovat se rizik, která je mohou potkat a negativně
ovlivňovat jejich životy. Během roku jim byla nabízena celá řada přednášek a zajímavých setkání
s významnými lidmi, kteří jim předávali pozitivní hodnoty, vědomosti a dovednosti, které mohou
upotřebit ve svém životě.
PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE:
Programy primární prevence byly vedeny certifikovaným poskytovatelem (Oblastní charita
Třebíč – Centrum prevence), který s každou třídou nižšího gymnázia realizoval dva tříhodinové
na sebe navazující programy s odstupem minimálně jednoho měsíce. Po skončení každého z nich
lektoři sepsali „Zprávu o průběhu programu“, jež popisovala dění v průběhu 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.
Zvolené programy byly kladně hodnoceny jak žáky, tak třídními vyučujícími, kteří se
programů účastnili a měli tak příležitost lépe a více poznat své studenty v nezvyklém prostředí
a při činnosti, která byla jiná než klasické školní vyučování.
Programy probíhaly v prostorách studentského klubu KG Halahoj, v prostorné příjemné
místnosti s kobercem. Část programů probíhala i ve vedlejší místnosti studentské čajovny, pokud
bylo potřeba třídu rozdělit na dvě skupiny, aby každá pracovala samostatně a vzájemně se nerušila.
U každé skupiny byl vždy jeden lektor z Centra prevence.
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Cyklus programů – školní rok 2017/2018:
Třída:

Název zvoleného tématu:

Termín:

Prima

Pohodová třída – prevence šikany a nezdravých vztahů v kolektivu

10. 4. a 19. 6. 2018

Sekunda
Tercie
Kvarta

Bezpečně ON-LINE – prevence kyberšikany a rizikového chování

5. 4. a 24. 5. 2018

na internetu

Kruh závislosti – prevence užívání návykových látek

26. 3. a 14. 5. 2018

Na jedné Zemi – prevence předsudků, intolerance, rasismu a
xenofobie

9. 4. a 31. 5. 2018

ŠKOLNÍ KLUB NA KG:
Od září 2017 začal při naší škole pro nižší gymnázium fungovat ŠKOLNÍ KLUB, který byl
otevřený každý den od 07:00 do 17:00 (jen v pátek do 15:00) a nabízel studentům zázemí a prostor
pro volnočasové aktivity, doučování, setkávání apod. Školní klub nabízel celou řadu kroužků –
jazykové, sportovní, specifické (fotografický kroužek apod.).

STUDENTSKÝ KLUB KG HALAHOJ:
Kromě externích dobrovolníků a organizací jsme pracovali s jednotlivými třídami i sami
v rámci našeho školního studentského klubu KG Halahoj a s jeho lektory, kteří vedou
několikadenní pobyty (adaptační kurzy a na ně navazující třídní teambuildingy) během celého
studia jednotlivých tříd. Každá třída tak má šanci minimálně dvakrát ročně se zúčastnit vícedenní
aktivity. Dlouhodobé pobyty mají vždy intenzivnější dopad na celý kolektiv. Zde je více času
na programy a aktivity zaměřené na posílení komunikace, tolerance a vzájemné důvěry mezi
jednotlivými spolužáky.
Našim cílem je také, aby studenti starších ročníků části programů sami naplánovali,
zorganizovali a vedli své mladší spolužáky.
V září 2017 proběhly dva adaptační kurzy pro třídy primu a 1. A, během roku se konaly třídní
teambuildingy pro studenty nižšího gymnázia, které instruktorsky zajišťovali studenti vyšších
ročníků.
AK + TŘÍDNÍ TEAMBUILDINGY

JARO

PODZIM

PRIMA

TT

Adaptační kurz

SEKUNDA

T.T.

T.T.

TERCIE

T.T.

T.T.

KVARTA

T.T. + T.T. voda

T.T.

KVINTA + 1.A

T.T. pro obě třídy společný

1.A – adaptační kurz

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

T.T.

T.T.

EXIT TOUR 7. 2. 2018
V únoru 2018 proběhla na naší škole akce EXIT Tour, což je atraktivní vzdělávací program,
který přispívá k naplnění požadavků Ministerstva školství ČR na Minimální preventivní program.
Mezinárodní turné EXIT Tour navazuje na televizní pořad EXIT316 a EXIT316 MISE
vysílaný Českou televizí. Turné bylo odstartováno na podzim roku 2008 a doposud navštívilo 255
středních a základních škol v 54 městech v Česku, na Slovensku a v Polsku. Turné je připravováno
ve spolupráci s vybranými středními a základními školami, s místními neziskovými organizacemi
a se zahraniční kapelou. V každém městě je uskutečněn kulturně-vzdělávací preventivní program
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ve školách, je připraven odpolední workshop pro studenty a celý týden je zakončen velkým
koncertem pro veřejnost.
Přednášky pro studenty v rámci EXIT TOUR na KG:
Název přednášky

Jméno lektora

Zúčastněné
třídy

Počet
studentů

Moderní je nekouřit

Radek Pospíšil

Kvinta

+-30

Život v závislosti

Roman Povala

3. A

+-30

Worldroadtrip
O nemoci AIDS, sexu, lásce a
věrnosti
Kult těla, pornografie,
prostituce, promiskuita
Sex, AIDS a vztahy
Sekty
Sex, AIDS a vztahy
Přátelství a láska
Facebook a jeho pravá tvář

Americká kapela

septima

+-30

Tomáš Řehák

1. A

+-30

Radek Pospíšil

2. A

+-30

Pavel Kotouček
Roman Hota
Vladimír Vácha
Vladimír Vácha
Roman Hota

3. A
Septima
Kvinta
2. A
sexta

+-30
+-30
+-30
+-30
+-30

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 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

Příjmení
Jméno Název školení
Budějovská Daniela Wortschatzeinmalanders
Metodika výuky cizích jazyků pro žáky se spec. vzd.
Budějovská Daniela potřebami
Dufková
Miriam Geneticky modifikované organismy
Dufková
Miriam Chov zvířat ve škole i za školou
Dvořák
Lukáš TV 48 Tv a zdraví
Feldbabel Vít
Konference církevních škol a škol. zařízení 2017
Feldbabel Vít
GDPR
Feldbabel Vít
Konzultační seminář pro management škol
Feldbabel Vít
Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ
Feldbabel Vít
Zákoník práce ve školské praxi
Mácová
Daniela Malé hravé, tentokrát gramtické recepty do výuky NJ
Menšíková Ivana
Využití počítače v matematice
GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti
Polanecká Hana
na SŠ
Polanecká Hana
Matematika pro život II
Polanecká Hana
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
Průžová
Helena Einheit 7: Prüfen, TestenundEvaluieren
Průžová
Helena Kreativní metody ve výuce cizích jazyků
Průžová
Helena Čtením a psaním ke kritickému myšlení - rozšířený kurz
Růžičková Ilona
TeachingEnglish: SecondarySchools - III.
Sochorová Lenka Wortschatzeinmalanders
Tříletá
Dana
Metodický seminář eTwinning pro pokročilé
Tříletá
Dana
Metodický seminář eTwinning pro začátečníky
Zelený
Antonín Konference církevních škol a škol. zařízení 2017
Zelený
Antonín Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Zelený
Antonín Akademie pro ředitele
Zelený
Antonín GDPR
Zerzová
Lenka Využití počítače v matematice
Žanda
Zdeněk Studium pedagogiky - CŽV

Datum školení
Rozsah
30.11.2017

Organizátor
8 Descartes

12.10.2017
08.11.2017
6.-7.10.2017
05.01.2018
14.-16.11.2017
07.03.2018
22.11.2017
20.9.-22.9.2017
28.11.2017
15.03.2018
13.10.2017

6
8
12
6

11.06.2018
04.11.2017
28.03.2018
4.9.-9.12.2017
07.04.2018
1.11.2017-28.3.2018
23.11.2017
30.11.2017

8
8
3
12
8
40
3
8
7
7

14.-16.11.2017
9.9.2017-6.1.2018
20.1.2018 - 24.4.2018
13.02.2018
13.10.2017
26.06.2018

7
3
24
6
8
8

NIDV
Descartes
Lipka
Descartes
ČBK
ČBK
NIDV
CCV Pardubice
PARIS
Mgr. Dana Hrušková
Descartes

NIDV
NIDV
NIDV
Goethe Institut
SGUN
RWCT
OUP
Descartes
Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce
ČBK
40 RWCT
80 Břetislav Svozil
Škola online
8 Descartes
JČU - Teologická fakulta

14. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Začátek akce Konec akce
05.09.2017
07.09.2017
11.09.2017
14.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
26.09.2017
26.09.2017
02.10.2017
02.10.2017
04.10.2017
04.10.2017
04.10.2017
04.10.2017
11.10.2017
11.10.2017
17.10.2017
17.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
20.10.2017
20.10.2017
10.11.2017
10.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
14.11.2017
16.11.2017
20.11.2017
20.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
22.11.2017
22.11.2017
23.11.2017
23.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
27.11.2017
27.11.2017
28.11.2017
28.11.2017
28.11.2017
28.11.2017
28.11.2017
28.11.2017
01.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
08.12.2017
08.12.2017
09.12.2017
09.12.2017
13.12.2017
13.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
19.12.2017
19.12.2017
20.12.2017
20.12.2017
25.01.2018
25.01.2018
29.01.2018
29.01.2018
30.01.2018
30.01.2018
04.02.2018
09.02.2018
05.02.2018
09.02.2018

Název akce
Adaptační kurz pro 1. A
Adaptační kurz pro I
Návštěva VŠPJ Jihlava – vybraní žáci
Atletické závody
Beseda s ministrem Pavlem Bělobrádkem
Atletický turnaj
Přespolní běh
Koláč pro hospic - charitativní akce
Malá kopaná - turnaj
Matematický klokan – matematická soutěž
Pohár Josefa Masopusta – sportovní soutěž
Den kamenů – akce pro veřejnost. otevření venkovní mineralogické exp.
Didacta – účast na veletrhu středoškolského vzdělávání
Den otevřených dveří
Vzdělávací program o Africe
Multimediální den FSS MU Brno – vybraní žáci
Futsal chlapci, kategorie V. Znojmo
Exkurze do Prahy
Okresní kolo florbal
Lingvistická olympiáda
Beseda - možnosti studia a práce v zahraniční
Florbal - okrskové kolo
Okresní kolo - florbal
Beseda v knihovně, návštěva galerie Franta
Náboj junior – fyzikální soutěž
Hvězdárna Brno - exkurze V
Bible a my – soutěž pro žáky
Volejbal – účast žáků na turnaji
Internetová matematická olympiáda
Olympiáda z ČJ
Florbal - okresní kolo
Kurz první pomoci
Okresní kolo ve florbalu - chlapci V
Mikuláš ve škole – program třetích ročníků
Krajské kolo ve florbalu - dívky IV
Školní kolo astronomické olympiády
Vánoční charitativní kavárna
Zájezd do VIDA centra Brno
Futsal
Večer chval - v kostele na Jejkově
Předvánoční Vídeň
Exkurze do Brna
Beseda s budhistickým mnichem
Jak být úspěšný na trhu práce?
Krocení literární múzy
Olympiáda z ČJ - okresní kolo
Den otevřených dveří 2
Lyžařský kurz II
EDISON - návštěva zahraničních studentů
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06.02.2018
06.02.2018
07.02.2018
13.02.2018
14.02.2018
14.02.2018
15.02.2018
19.02.2018
06.03.2018
11.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
19.03.2018
21.03.2018
23.03.2018
23.03.2018
28.03.2018
02.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
06.04.2018
06.04.2018
09.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
13.04.2018
15.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
18.04.2018
18.04.2018
20.04.2018
23.04.2018
25.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
02.05.2018

06.02.2018
06.02.2018
07.02.2018
13.02.2018
14.02.2018
14.02.2018
15.02.2018
19.02.2018
06.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
19.03.2018
21.03.2018
23.03.2018
23.03.2018
28.03.2018
06.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
06.04.2018
06.04.2018
09.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
13.04.2018
21.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
18.04.2018
18.04.2018
20.04.2018
23.04.2018
25.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
02.05.2018

Biologická olympiáda
Přípravný kurz na PZ
Exit Tour
Okresní kolo konverzační soutěže v AJ a NJ
Exkurze na městský úřad v Třebíči
Planeta Země - Brazílie
Brain and Breakfast
Koncert ZUŠ
Biologická olympiáda
Lyžařský kurz 2. A + VI
Krajské kolo dějepisné olympiády
Olympiáda v anglickém jazyce - krajské kolo
Okresní kolo dětské sólové recitace
Matematický klokan
Chemická olympiáda
Slavnost založení školy - koncert
Věda na přání - přednáška
Jeden svět na školách – filmové projekce v rámci festivalu
Sbírka pro fond Krtek – charitativní akce
Odry - přehlídka zájmové mimoškolní činnosti církevních škol
Bezpečně online
Pythagoriáda
Veletrh mezinárodních příležitostí
Wolkerův Prostějov - krajské kolo
Vyhlášení soutěže Mladý spisovatel
Na jedné zemi
Volejbal IV. dívky
Pohodová třída - program primární prevence
Veletrh studentských firem - JA Czech
Okresní kolo biologické olympiády
Budišov - exkurze do zoologické expozice
Geografické cvičení
Alternátor - exkurze
VIDA centrum - exkurze
Setkání studentů a učitelů v Lotyšsku – Erasmus+
Geografické cvičení pro žáky prvních ročníků
Exkurze na Okresní soud v Třebíči – třetí ročníky
Komunitní zahrada Chaloupky - exkurze
Planetárium - exkurze
Okresní kolo matematické olympiády
Informativní schůzka pro rodiče - cambridgeské zkoušky
Chemická olympiáda kategorie C - krajské kolo
Celostátní turnaj církevních škol - chlapci
Krajské kolo dětské sólové recitace
Florbal Kutná Hory - celostátní turnaj církevních škol (dívky)
Fyzikální olympiáda - krajské kolo
Celostátní kolo olympiády z NJ
Juniorský maraton
"Akce Kameny" - beseda v knihovně
Mineralogická burza Tišnov – exkurze pro žáky
Exkurze - Mann+Hummel
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04.05.2018
04.05.2018
07.05.2018
10.05.2018
16.05.2018
18.05.2018
21.05.2018
21.05.2018
22.05.2018
22.05.2018
24.05.2018
29.05.2018
30.05.2018
31.05.2018
04.06.2018
11.06.2018
15.06.2018
15.06.2018
19.06.2018
19.06.2018
20.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
22.06.2018
22.06.2018
25.06.2018

06.05.2018
04.05.2018
11.05.2018
10.05.2018
16.05.2018
18.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
22.05.2018
22.05.2018
24.05.2018
29.05.2018
30.05.2018
31.05.2018
04.06.2018
15.06.2018
15.06.2018
15.06.2018
19.06.2018
19.06.2018
22.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
22.06.2018
22.06.2018
26.06.2018

Integrační víkend 18 – pobyt s mentálně postiženými
Beseda v knihovně o A. Kalinovi
Harry Potter - zájezd do Londýna
Beach volejbal – účast na soutěži
Atletika – účast na soutěži
Divadelní představení Rozmarné léto pro studenty
Firemní stáž pro studenty
Sociální stáž pro studenty
Europa Secura - krajské kolo
K centrum - preventivní program
Bezpečně online – preventivní program
Pythagoriáda - okresní kolo
Celostátní kolo olympiády z AJ
Na jedné zemi - beseda
Dějepravné soutěžení – účast na soutěži
Vodácký kurz 1.A+V
Exkurze do JEDu
Anatomické muzeum Brno
Pohodová třída – preventivní program
Hoax - seminář v rámci Týdne mediálního vzdělávání
Jazykový kurz pro třetí ročníky
Anthropos + botanická zahrada - exkurze
Jazykový kurz
Budišov - exkurze
Setkání s rodiči nově přijatých žáků
Taneční soustředění

15. KG klub
KG klub, z.s. byl oficiálně zaregistrován v srpnu r. 2017 jako samostatný spolek. Členy KG
klubu jsou rodiče, absolventi, ale i další příznivci Katolického gymnázia, kteří se chtějí aktivně
podílet na rozvoji komunitního charakteru školy, na její propagaci a šíření dobrého jména.
V minulém školním roce KG klub spolupracoval při tradičních akcích jako je Den otevřených dveří
nebo červnové grilování v atriu školy. Nově KG klub převzal štafetu pořadatelství třebíčských
Nokturen a v březnu zrealizoval první z letošních koncertů. Po dohodě s vedením školy si KG klub
vzal pod křídla sběr papíru. Během čtyř sběrových dnů se podařilo vybrat přes 6 tun papíru. Takto
vydělané peníze se vrátí studentům ve formě daru určeného na aktivity či věci, které nelze
financovat z běžných prostředků školy.

16. Aktivity žáků ve volném čase pořádané školou
Katolické gymnázium Třebíč každoročně předkládá svým žákům širokou nabídku kroužků,
nepovinných předmětů a jazykových kurzů. Kroužky pro žáky nižšího gymnázia probíhají v rámci
školního klubu. Ve školním roce 2017/2018 byly nabídnuty tyto aktivity:
Název kroužku
Německý jazyk pro žáky ZŠ
Volejbal
Německý jazyk pro žáky vyššího gym.
Německý jazyk pro žáky II

Lektor/ka:
Mgr. Helena Průžová
Mgr. Karel Dobrovolný
Mgr. Daniela Budějovská
Mgr. Daniela Mácová
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Ruština pro začátečníky
Liturgická schola
Fotografický kroužek
Německý jazyk pro žáky III a IV
Latina pro začátečníky
Florbal pro dívky
Angličtina hrou
Příprava na svátosti

Boris Kjulleněn
Mgr.Vojtěch Loub
Boris Kjulleněn
Mgr. Lenka Sochorová
Mgr. Martina Robotková
Mgr. Lukáš Dvořák
Mgr. Dana Tříletá
Mgr. Vojtěch Loub

ŠKOLNÍ KLUB NA KG:
Od září 2017 začal při naší škole pro nižší gymnázium fungovat ŠKOLNÍ KLUB, který byl
otevřený každý den od 07:00 do 17:00 (jen v pátek do 15:00) a nabízel studentům zázemí a prostor
pro volnočasové aktivity, doučování, setkávání apod. Školní klub nabízel celou řadu kroužků –
jazykové, sportovní, specifické (viz přehled výše).

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 (obvykle 6 táborů každé v době letních prázdnin)
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…)
školicí 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
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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“, jež pomáhá lidem a především dětem,
kteří trpí válkou na Ukrajině. Jedná se především o materiální a finanční sbírky.

17. Inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2017/18 nebyla na škole prováděna inspekční činnost ČŠI.

18. Další kontrolní činnost
Ve školním roce 2017/2018 byla provedena dne 15. 9. 2017 Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ani jiné
evidenční nedostatky.
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19. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017
Výnosy

v tis. Kč

Příjmy za vlastní výkony

222

Příjmy z hospodářské činnosti (pronájem prostor školy aj.)

309

Jiné ostatní výnosy

213

Přijaté příspěvky (dary)

153

Tržby z prodeje majetku

94

Nadační příspěvky, granty

119

Provozní dotace MŠMT

17 236

Granty a dotace ES

205

Dotace z územních rozpočtů

53

Výnosy celkem

18 604

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)

663

Spotřeba energie (elektrická energie, voda, plyn)

773

Náklady na hospodářskou činnost

121

Opravy a údržba

15

Cestovné

138

Náklady na reprezentaci

28

Nájemné

721

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

1 203

stravné studentů, aktualizace a údržba softwaru)
Mzdové náklady

10 769

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění

3 567

Jiné ostatní náklady

145

Odpisy majetku

236

Prodaný dlouhodobý majetek

94

Náklady celkem

18 473

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

- 57

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti

188

Hospodářský výsledek celkem (zisk)

131
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20. 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.

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

Název

Doba trvání
projektu

Renovabis

Katolické gymnázium Třebíč –
Škola v pohybu II
Katolické gymnázium Třebíč –
Škola v pohybu II
Excelence středních škol 2016

9. 12. 2016
- 30. 6. 2017
1. 12. 2017
- 30. 6. 2018
Dotace poskytnuta
v 2017
Dotace poskytnuta
v 2017
1. 1. 2017
- 31. 12. 2017
1. 1. 2017
- 31. 12. 2017

80 000,--

1. 7. 2017
- 30. 6. 2019
1. 10. 2017
- 30. 9. 2019

156 862,--

Renovabis
MŠMT
MŠMT
Město Třebíč

Excelence základní škol a
středních škol 2017 – modul ZŠ
Třebíčská nokturna

Město Třebíč

Horniny a minerály Třebíče a
okolí

OP VVV

Nové šablony pro KG Třebíč

Erasmus+

BeInteresTED

Celková výše grantů na projekty za rok 2017

Výše grantuv Kč

60 000,-33 797,-5 141,-30 634,-22 000,--

47 930,85
436 364,85 Kč

KOMENTÁŘ K PROJEKTŮM
Katolické gymnázium Třebíč – Škola v pohybu II – Náš projekt si kladl za cíl pokračovat v programu
„Školy v pohybu.“ Ve školním roce 2016/2017 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 se 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.
Katolické gymnázium Třebíč – Škola v pohybu III – Ve školním roce 2017/2018 proběhla 3. část
programu „Školy v pohybu.“ Zaměřili jsme se na promýšlení změn učebního plánu a u příležitosti
oslav 25 let od založení školy jsme vytvořili nové logo školy. Jako základ jsme zvolili symbol lodě,
který byl obsažen i v předchozích používaných logotypech. Loď patří mezi významné křesťanské
symboly, přitom je přijatelná i pro nevěřící, protože představuje cestu. V kontextu školství máme na
mysli cestu vzděláním, objevování nových krajin a svým způsobem i dobrodružství. Zároveň tento
symbol koresponduje s názvem ŠVP „Hledejme cestu k sobě i k druhým“. Nový logotyp je moderní,
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zobrazuje dynamiku, pohyb, současně vzdušnost, lehkost a navíc v sobě ukrývá i kontinuitu vývoje.
Celkové náklady projektu činily 90 424 Kč, z čehož 60 000 Kč bylo hrazeno z Renovabis, programu
pro vybavení a rozvoj katolických škol ČR.
Excelence SŠ - finanční ohodnocení pedagogů podle výsledků žáků vyššího gymnázia v soutěžích,
dotace MŠMT ve výši 33 797 Kč.
Excelence ZŠ - finanční ohodnocení pedagogů podle výsledků žáků nižšího gymnázia v soutěžích,
dotace MŠMT ve výši 5 141 Kč.
Třebíčská nokturna - V roce 2017se dramaturgie ujal Jan Čižmář, doktorand v oboru staré hudby na
ústavu hudební vědy FF MU a JAMU v Brně. Uskutečnily se 2 koncerty Plaisirs de Musique – Jarní
improvizace a koncert Ivy Bittové v bazilice sv. Prokopa. Částku 30 634,- Kč hradilo Město Třebíč
v rámci Grantového programu „Zdravé město – Kultura“. Celkové náklady v roce 2017 dosáhly výše
76 586 Kč. Od roku 2018 převzal organizaci kulturních programů nově založený spolek rodičů a
přátel školy KG klub, z. s.
Horniny a minerály Třebíče a okolí – V rámci projektu jsme obohatili areál školy o naučnou stezku
čítající 15 druhů hornin a minerálů, doplnili ji o zákoutí se dvěma lavičkami a stolečkem, kde je
možné posedět a nastudovat informace o vystavených kamenech. Pro naše studenty a veřejnost
jsme zorganizovali Den kamenů, v rámci kterého proběhla malá mineralogická burza a přednáška
na téma „Horniny, minerály a geologický vývoj Třebíče a okolí“. Celkové náklady činily 46 532,50
Kč, z toho 22 000 Kč financovalo Město Třebíč z Grantového programu „Zdravé město – ekologie“.
Nové šablony pro KG Třebíč – dotace z OP VVV s cílem podpořit vzdělávání pedagogů v celkové
výši 845 tis. Kč, doba realizace červenec 2017 – červen 2019, v roce 2017 se uskutečnily aktivity
projektu ve výši 157 tis. Kč.
Erasmus+ – mezinárodní projekt spojující 7 škol s cílem naučit vybrané studenty komunikovat
anglicky jako na TEDu, přidělená dotace v celkové výši 19 180 Eur, doba realizace říjen 2017 –
září 2019, náklady projektu v roce 2017 činily 48 tis. Kč.

22. 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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