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1. Charakteristika školy 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Adresa školy:  Katolické gymnázium, Otmarova 22, 674 01 Třebíč 

Telefon/fax:  568 840 547, 568 840 546 (ředitel) 

Web:  www.kgtrebic.cz 

E-mail:  rymes@kgtrebic.cz 

Studijní obory:  79-41-K/408 Gymnázium–živé jazyky (čtyřleté) 

   79-41-K/808 Gymnázium–živé jazyky (osmileté) 

Každý rok otevíráme jeden ročník čtyřletého a jeden ročník osmiletého oboru vzdělávání po 

30 žácích. 

 

Katolické gymnázium Třebíč zahájilo výuku 1. září 1993 a navázalo tak na tradici církevního 

gymnázia Řádu Bratří menších kapucínů, které působilo ve městě v letech 1935-1950 

(s přestávkou během druhé světové války). Z původních 49 studentů a 3 interních pedagogů 

ve školním roce 1993-94 se Katolické gymnázium rozrostlo na 12 tříd a dosáhlo tak cílové 

kapacity školy (maximální kapacita školy je 360 žáků): osmiletý studijní obor (po jedné třídě) 

a čtyřletý studijní obor (po jedné třídě). Skutečný celkový počet studentů byl 342 (z toho 

osmileté studium 225 a čtyřleté studium 117 žáků). Pro výuku bylo k dispozici 19 zařízených 

učeben, z toho 7 odborných (učebna chemie, biologie, fyziky, IVT, zeměpisu, hudebna, 

laboratoř chemie). 

Ředitelem školy byl Mgr. Pavel Krška, který měl dva zástupce. Počet pedagogických 

pracovníků byl 29 interních učitelů (25,4 přepočtených na plně zaměstnané). 

Škola sídlí v rekonstruovaném areálu bývalého kapucínského kláštera Třebíč, Otmarova 22, 

který je v majetku brněnského biskupství, zřizovatele Katolického gymnázia.  

Katolické gymnázium Třebíč je zaměřeno na výuku cizích jazyků: angličtiny a němčiny. 

K nadstandardnímu programu, který škola studentům nabízí, patří každoroční konání 

jazykových kurzů během školního roku i bohatá nabídka společných mimoškolních a 

prázdninových akcí u nás i v zahraničí. Kromě živých jazyků je povinná výuka latiny. I když 

je gymnázium humanitně zaměřeno, na vysoké úrovni je i výuka přírodovědných předmětů, 

což dokazují úspěšná přijetí našich studentů i na vysoké školy technického směru. Ve škole 

vyučujeme v plném rozsahu všechny předměty podle generalizovaného učebního plánu 

MŠMT včetně informační a výpočetní techniky.  

Jako katolicky orientovaná škola máme povinnou výuku náboženství, ale katolické vyznání 

není v žádném případě podmínkou přijetí ke studiu. Máme řadu studentů jiných vyznání i 

studentů bez náboženského vyznání. Velký důraz klademe na rodinné a přátelské vztahy ve 

škole, jak mezi studenty, tak mezi vyučujícími a studenty. Prvotním úkolem školy je 

poskytovat kvalitní vzdělání na vysoké úrovni, ale také usilujeme stejnou měrou o výchovu 

harmonické osobnosti v duchu křesťanské morálky. Vedeme své studenty k vzájemné lásce, 

úctě, toleranci, obětavosti, upřímnosti, odpovědnosti za sebe i druhé. 



2. Činnost školy 

 

DŮLEŽITÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 

 

6. – 10. 9. Zahajovací pobytové kurzy pro třídní kolektivy prvních ročníků (prima: 

vyrovnávací kurz na Jurenkově osadě, 1. A: intenzivní jazyková příprava 

v Oberhöfleinu/Rakousko) 

16. 9. Den církevních škol 

Září Literárně-historické exkurze do Prahy (3 dny, pro poslední ročníky v rámci 

přípravy na maturitu z humanitních předmětů) 

Září Účast studentů na charitativní akci Darovaná cihla 

12. 10. Okresní přebor v přespolním běhu (organizuje KG) 

14. 10. Ekofórum 

15.10. Společensko-pracovní setkání rodičů, zaměstnanců a příznivců školy: realizace 

projektu ozelenění areálu s občerstvením a zábavou 

16. 11. Slavnostní otevření rekonstruované tělocvičny 

7. 12. Celodenní česko-rakouská jazyková konverzační soutěž v němčině "Den 

v německém městě" za účasti naší partnerské školy Obchodní akademie Retz 

13. 12. Den otevřených dveří s možností prohlídky celé školy a návštěvy vyučovacích 

hodin 

22. 12. Vánoční studentská akademie 

31. 1. Slavnostní předání odměn vybraným studentům za studijní úspěchy a 

reprezentaci školy  

5. 2. 3. reprezentační nekuřácký ples školy ve Fóru 

Leden, březen Týdenní lyžařské výcvikové kurzy (pro sekundu, sextu a 2.A) 

17. – 18. 3. Setkání kvinty s partnerskou třídou v Gymnáziu Alberta Magna ve Vídni 

Duben – květen Týdenní intenzivní kurzy cizích jazyků v rakouském Oberhöfleinu (kvinta) a ve 

škole (septima a 3. A) 

20. 5. Slavnostní předání maturitních vysvědčení v bazilice sv. Prokopa brněnským 

biskupem Vojtěchem Cikrle 

22. – 24. 6. Tematicky zaměřené kurzy pro všechny třídy (jazykový, literárně-historický, 

výtvarný, biologický, zeměpisný, matematický, zdravotnický, turistický a 

vodácký) 

 

VÝSTAVY 2004/2005 VE ŠKOLNÍ GALERII 

Austrálie ve fotografiích Josefa Križana (říjen 2004) 

Kaligramy Miroslava Koupila (prosinec 2004) 

Chci ještě žít – dokumentární fotografie z Ukrajiny (leden 2005) 

Velikonoční pohlednice (duben 2005) 

 



NABÍDKA KROUŽKŮ A JAZYKOVÝCH KURZŮ 

ve školním roce 2004/2005 

 Němčina pro začátečníky 

 Italština pro začátečníky 

 Polština pro začátečníky 

 Debatní kroužek 

 Dějepisný kroužek 

 Zoologický kroužek 

 Chemický kroužek 

 Biologický kroužek 

 Lehká atletika 

 

Středoškolská odborná činnost – krajské kolo 

2. místo Lenka 

Machová 

Poruchy učení  

(obor psychologie) 

3. místo Hana Solařová Stav optimální výživy kojenců na 

Třebíčsku 

(obor zdravotnictví) 

4. místo Monika 

Ferdová 

Civilizační choroby 

(obor zdravotnictví) 

 

Krajské kolo ekologické olympiády 

Ve dnech 14. – 16. 4. 2005 se uskutečnilo první krajské kolo ekologické olympiády. Konalo 

se ve středisku ekologické výchovy Chaloupky. Celkem se zúčastnilo 8 družstev z celého 

kraje Vysočina, včetně škol zaměřených na ekologickou výchovu. Za město Třebíč se 

zúčastnila dvě družstva z Katolického gymnázia a dvě družstva ze státního gymnázia. 

Ústředním tématem olympiády byl letos lesní ekosystém. Vítězem se stalo družstvo z 

Katolického gymnázia ve složení Zdeněk Ferda, Hana Solařová a Monika Ferdová. 

 

Úspěchy v jazykových soutěžích (okresní kola) 

Anglická olympiáda: I. kat. 1. Alice Pavlíková,  II. kat. 2. Mariana Kopecká 

Německá olympiáda:  I. kat. 1. Aneta Martišová, 2. Renata Nováková 

  3. Lucie Svobodová 

  II. kat. 1. Barbora Horká,  3. Veronika Martinovská 

  

Přírodovědné soutěže 

Pythagoriáda (matematika) – okresní kolo:  3. místo Natálie Burianová (prima) 

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo: 3. místo Zdeněk Ferda (2.A) 

   



Sportovní úspěchy našich studentů 

20. září Středoškolský pohár v lehké atletice – okresní kolo. Dívky vyhrály a 8.10. se 

zúčastnily krajského kola ve Žďáru nad Sázavou. Chlapci skončili v okresním 

kole na druhém místě, což je nejlepší umístění v historii školy. 

12. října Okresní kolo v přespolním běhu (pořadatelem je naše škola). Dívky III. a V. 

kategorie zvítězily a postoupily do krajského kola v Novém Městě na Moravě. 

15. ledna Krajský přebor Vysočiny v lehké atletice: 

1. Miroslava Nováková 60 m 8,74 s 

2. Miroslava Nováková 150 m 21,97 s 

3. Lucie Nováková 150 m 21,98 s. 

15. května Župní přebor Sokola v lehké atletice: 

1. Magdalena Váňová 60 m. 

Byla vybrána na Olympiádu nadějí v Brně.



3. UČEBNÍ PLÁN  

 

Týdenní hodinová dotace vyučovaných předmětů 

 

Osmiletý studijní obor I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. celkem celkem 

Čtyřletý studijní obor 
- - - - 1. 2. 3. 4. 8leté 4leté 

Český jazyk a literatura 5 4 4 3 3 3 3 3 28 12 

Cizí jazyk I (AJ nebo NJ) 5 4 3 3 4 4 3 4 30 15 

Cizí jazyk II (NJ nebo AJ) - - 2 3 3 3 3 3 17 12 

Latina - - - 2 2 2 2 2 10 8 

Náboženská výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 

Občanská výchova 1 1 1 1 - - - - 4 0 

Základy společenských věd - - - - 1 1 2 2 6 6 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 16 8 

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 - - 12 4 

Matematika 5 5 4 3 3 3 3 3 29 12 

Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 2 16 8 

Chemie - 2 2 2 2 2 2 - 12 6 

Biologie/geologie 2 2 2 2 2 2 2 1 15 7 

Informatika a výp. technika - - 2 1 - - - - 3 0 

Estetická výchova (VV nebo HV) 3 3 2 2 2 2 - - 14 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 16 8 

Odborný seminář 1 (volitelný) - - - - - - 2 2 4 4 

Odborný seminář 2 (volitelný) - - - - - - 2 2 4 4 

Odborný seminář 3 (volitelný) - - - - - - - 2 2 2 

Celkem 30 30 31 31 31 31 31 31 246 124 

 

Učební plán je v souladu s učebním plánem pro gymnázia s osmiletým studijním cyklem, 

který schválilo MŠMT č.j. 20 595/94-22 a který lze použít i pro čtyřletý studijní obor. 

Nadstandardní je rozšířená výuka cizích jazyků, což odpovídá studijnímu oboru 

„gymnázium-živé jazyky“, a v souladu s typem školy je povinná výuka náboženství a 

latiny. 

UČEBNÍ OSNOVY 

Výuka ve všech předmětech je realizována podle obecně platných učebních osnov pro 

gymnázia schválených MŠMT č.j. 20 596/99-22. Učební osnovy předmětu náboženská 

výchova byly schváleny doložkou MŠMT č.j. SM 2021/95-23-22 ze dne 29. 11. 1995. 







5. Pracovníci školy 

 

PEDAGOGICKÝ SBOR 

Ředitel: Mgr. Pavel Krška  AJ – ČJ 

Zástupkyně: Mgr. Eva Hortová AJ – NJ 

Zástupce: Mgr. Karel Rymeš                    L – NJ – AJ 

Ekonom: Ing. Bc. Stanislav Krejčí NV  

 

Mgr. Karel Buchta AJ – NV 

Mgr. Eva Divišová ČJ – TV 

Mgr. Karel Dobrovolný Z – TV – IVT 

Mgr. Ing. Václav Dosbaba VV – OV/ZSV 

Ing. Miriam Dufková Ch – Bi 

Mgr. Drahomír Havlíček ČJ – D 

Mgr. David Hort NJ – TV 

Mgr. Jitka Chvátalová M – TV 

Olga Jašková NV 

Mgr. Michaela Juránková Z – Bi 

Mgr. Marta Karasová NJ – OV/ZSV 

Mgr. Pavel Kneslík M – F 

Mgr. Hana Kopecká M – Z 

Mgr. Martina Kopečná L – D  

Eva Lojdová HV 

Mgr. Daniela Mácová NJ 

Mgr. Jiřina Marková AJ – M 

Mgr. Anna Martišová ČJ – HV 

Mgr. Jana Mayerová L – D 

Jitka Nováčková Ch – Bi 

Mgr. Jiří Novotný M – F 

Mgr. Vít Oplatek OV – volný čas 

Mgr. Lucie Sichertová Bi – TV 

Mgr. Lenka Sochorová NJ – D 

Veronika Sýkorová AJ – NJ 

Ing. Milada Vedralová Bi – VV                 

Mgr. Marie Velebová Bi – OV/ZSV 

Mgr. Helena Věžníková ČJ – NJ 

 

Ostatní zaměstnanci školy: 

Jarmila Kružíková účetní 

Anna Hošková administrativní pracovnice 

Jana Křížová vedoucí prodejny Agnes 

Josef Hekrle správce budov 

Zdeňka Homolová uklízečka 

Věra Preisnerová uklízečka 

Marie Trojanová uklízečka 



6. Přijímací řízení 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2005/2006 

Ve školním roce 2005/2006 bude otevřena 1 třída prvního ročníku osmiletého gymnázia a 

1 třída prvního ročníku čtyřletého gymnázia. Bude tedy přijato 30 žáků do osmiletého a 30 žáků 

do čtyřletého gymnázia, celkem 60 nových žáků. 

1. Všeobecná ustanovení 

Žáci budou přijímáni podle svých schopností a vědomostí na základě výsledků přijímacích 

zkoušek.  

Přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia a první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého 

gymnázia se konají v pondělí 18. dubna 2005. 

Pokud uchazeči nemohou konat přijímací zkoušky z vážných důvodů (rodinných, zdravotních 

apod.), je třeba, aby řádně doložili tuto skutečnost, a to do 3 dnů od konání řádné zkoušky. Na 

tomto základě stanoví ředitel školy pro přijímací zkoušku náhradní termín. 

2. Průběh přijímacích zkoušek 

Přijímací zkoušky se budou skládat ze 2 částí:  

Do osmiletého gymnázia: 1. diktát a písemný test znalostí českého jazyka (60 minut) 

 2. písemný test z matematiky (60 minut) 

Do čtyřletého gymnázia:   1. diktát a písemný test znalostí českého jazyka (60 minut) 

 2. písemný test z matematiky (60 minut) 

3. Výsledky přijímacího řízení 

Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů bude získáno součtem dosažených bodů z obou 

testů. Bodově zvýhodněni budou vítězové olympiád v humanitních předmětech. 

Při rovnosti bodů budou upřednostněni žáci se změněnou pracovní schopností. 

V případě ústního pohovoru s uchazeči s doloženou dysfunkcí bude přidělen počet bodů 

adekvátně k písemnému testu u ostatních uchazečů. 

4. Oznámení výsledků přijímacího řízení 
Oznámení o přijetí či nepřijetí uchazeče bude odesláno do 3 dnů po vykonání přijímací 

zkoušky. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ještě v den konání přijímacích zkoušek 

nejpozději v 17 hod. na vchodových dveřích do budovy gymnázia a na webových stránkách 

školy. 

5. Odvolání 
Podle § 14 novel. vyhl. č. 30/91 Sb. je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání ke 

zřizovateli, Biskupství brněnskému, prostřednictvím ředitele školy do 8 dnů od jeho doručení. 

Na základě dohody se zřizovatelem školy, Biskupstvím brněnským, je na Katolickém gymnáziu 

jmenována komise pro posouzení oprávněnosti odvolání. 



 

 





8. Výsledky maturitních zkoušek 2005 

 

Celkový počet maturantů:  51 

Prospěli s vyznamenáním:  19 

Prospěli: 29 

Neprospěli: 3 

Celkový průměrný prospěch:  1,95 

 

 

Maturitní předmět Maturující studenti 
Výsledné známky 

Průměrný prospěch 
1 2 3 4 5 

Český jazyk 51 11 24 14 1 1 2,16 

Anglický jazyk 32 14 4 8 5 1 2,22 

Německý jazyk 25 9 7 5 3 1 2,20 

Latina 2 1 1 - - - 1,50 

Základy spol. věd 26 12 11 1 2 - 1,73 

Dějepis 20 11 4 2 3 - 1,85 

Zeměpis 12 5 2 4 1 - 2,08 

Matematika 9 8 1 - - - 1,11 

Fyzika 4 4 - - - - 1,00 

Chemie 7 3 3 1 - - 1,86 

Biologie 15 8 6 - 1 - 1,60 

Náboženská 

výchova 

2 2 - - - - 1,00 

 



9. Umístění absolventů školy po ukončení studia 

 

4. A     

Počet studentů 

v přijímacím 

řízení 

VŠ VOŠ Práce a 

studium v 

zahraničí 

Ostatní 

27 21 3 1 2 

% 77 11,1 3,7 7,4 

VIII.     

22 14 2 2 4 

% 63,6 9 9 18,1 

 

 

PŘÍKLADY FAKULT, NA KTERÉ BYLI PŘIJATI STUDENTI ŠKOLY 

 

Fakulta Počet přijatých 

studentů 

ekonomická 6 

filozofická 2 

lékařská 6 

právnická 3 

technická 3 

přírodovědecká 4 

zdravotně-sociální 2 

psychologie 1 

pedagogická 5 

humanitní studia 3 



 

10. Aktivity ve volném čase 
 

Mimoškolní aktivity volného času organizačně zajišťuje a odborně vede pedagog volného času 

Mgr. Vít Oplatek v rámci studentského klubu Katolického gymnázia Halahoj: 

 

STUDENTSKÝ KLUB KATOLICKÉHO GYMNÁZIA HALAHOJ 

Studentský klub Halahoj při Katolickém gymnáziu Třebíč, který nabízí mladým lidem 

mimoškolní aktivity, v září 2004 zahájil třetí rok svého působení. Navazuje na činnost klubu 

„Skála“, který působil při škole na konci devadesátých let minulého století. Na přípravě, 

organizaci a průběhu jednotlivých akcí se podílejí sami studenti Katolického gymnázia, ale 

i jiných středních škol a vysokoškoláci. 

V předešlých letech jsme dostali ocenění od města Třebíče, a to v rámci programu 

prevence kriminality a drogové problematiky za provoz „Studentského klubu“ a za „Hernu 

stolních a deskových her“. 

Od roku 2002 je studentský klub registrován jako občanské sdružení a v dubnu 2004 jsme 

byli přijati do České rady dětí a mládeže. Od svého počátku jsme také vedeni jako třebíčská 

pobočka celorepublikové organizace „Sdružení přátel Jaroslava Foglara“. 

Naši činnost opět v grantových programech podporoval několikrát Kraj Vysočina a Město 

Třebíč. Z firem to byl Vertical sport, prodejce sportovního a horolezeckého vybavení. Dále 

firmy z oblasti stolních her - Albi, Corfix, Piatnik, Bonaparte, Hráč aj. Díky takto získaným 

penězům jsme mohli dále zkvalitnit naši činnost nákupem nového vybavení (podsadové stany, 

plachty, lana, stolní hry, záchranné vesty aj.). 

Během celého roku se naše činnost především odehrávala v „Domečku“, který stojí 

v areálu školy za tělocvičnou. K akcím zde využíváme dvě místnosti, které slouží jako čajovna 

a herna stolních her. Dále je zde sklad sportovního a táborového vybavení, místnost se zvířaty, 

která byla využívána školním zookroužkem, chodba a sociální zařízení. To bylo o prázdninách 

2005 opraveno třebíčskou firmou Vesas. 

Jednotlivé místnosti jsou během týdne využívány i dalšími skupinami mladých – 

křesťanské společenství, aerobik, výuka kytary, country tance aj. 

 

Za dobu svého působení studentský klub rozvinul svoji činnost do několika směrů, které 

se vzájemně prolínají: 

STUDENTSKÁ  ČAJOVNA ÚT  17:00 – 21:00 a PÁ 18:30 – 23:00 

 Čajovna je otevřena především mladým lidem, studentům středních a vysokých škol. 

Dvakrát týdně je zde dán prostor mladým k společnému setkávání v nealkoholickém prostředí 

čajovny: úterní klidné posezení a páteční, na kterém je vždy připraven program pro všechny 

příchozí. Jedná se o koncertní vystoupení, kde je kromě většinou začínajících hudebních hostů 

také dán prostor „domácím“ začínajícím písničkářům. Dále se v čajovně odehrávají přednášky 

a besedy s pozvanými hosty, kteří formou přednášky, diskuse, živého promítání a ukázkou 

svých dovedností seznamují a obohacují poznání všech přítomných. 

 



Příklady několika besed v čajovně 

 Fond ohrožených dětí, lezecké stěny, divadelní představení Ampulky, povídání o 

Rumunsku, adopce dětí na dálku z Afriky, pěšky a sám z Brna do Francie, drogová scéna na 

okrese Třebíč a další. 

 

Koncerty v roce 2004/05 

JARRET (Liberec), ACOUSTIC IMPACT (Tábor), (viz obr.), Žofka KABELKOVÁ (Jihlava), 

NENÍ ZAČ (Brno), ZTRACENÁ SEZÓNA (Náměšť nad Oslavou, NESTÍHÁME (Praha), 

Martina TRCHOVÁ (Praha), LÍSTEK (Praha). Z Třebíče to byli Hanka Hložková se svou 

skupinou, Terka Zichová, Pavel Pokorný a Muzica Camerate. 

 

HERNA STOLNÍCH A DESKOVÝCH HER  ÚT a ST 15:00 – 18:00 

Zde nabízíme především dětem a mládeži, ale i dalším zájemcům z řad dospělých a 

rodinám s dětmi prostor pro volné setkávání nad stolními hrami a hlavolamy. Jednou za měsíc 

v sobotu probíhá také herní den, kdy  je herna přístupná po celý den. Kromě toho v tento den 

probíhá také turnaj o ceny v předem vybrané stolní hře. 

V současné době má herna přes sto stolních her, přes třicet hlavolamů a desítky knížek a 

příruček o hrách. Naše herna je zařazena a vedena v databázi herních klubů v České republice a 

u hlavních firem, které vyrábějí a dovážejí hry na náš trh (Albi, Corfix, Piatnik). 

 

SLAVNOST SVĚTLA 

Ve školním roce 2004/2005 jsme si přibrali na starost pořádání měsíčního setkávání 

v kryptě baziliky svatého Prokopa. Jsou to hodinová modlitební setkání za svitu svíček, zpívání 

písniček, krátké promluvy a čtení z Bible. 

 

VÍKENDOVÉ AKCE A LETNÍ TÁBORY 

Akce probíhaly v Třebíči nebo na turistických základnách v kraji Vysočina. Většina 

víkendových akcí a letních aktivit se odehrávala v přírodě s maximálním využitím metod 

zážitkové pedagogiky (kooperace skupiny, využití schopností každého jednotlivce, hledání a 

rozšiřování hranic skupiny a jednotlivce…). Při sestavování jednotlivých programů byly často 

využívány tzv. adrenalinové činnosti (překonávání umělých i přirozených překážek, nízké a 

vysoké lanové aktivity apod.). 

Všech táborů, které jsme pořádali o letních prázdninách 2005, se zúčastnilo přes 130 dětí 

a mladých lidí. 

 

ŠKOLENÍ 

Pro členy z řad Sdružení přátel Jaroslava Foglara a hnutí Bobří stopou, ale také pro 

vlastní instruktory a vedoucí víkendových a prázdninových akcí, letních táborů a dalších aktivit 

pořádáme vlastní školicí akce, které mají prohloubit znalosti a dovednosti v různých oblastech 

při práci s dětmi a mládeží. 

V minulých letech jsme se zúčastnili praktického semináře „Instruktor lanových lávek I. a 

II. třídy“, na kterém jsme se učili teorii i praxi ve vázání nízkých i vysokých lanových lávek. 



Na tuto činnost jsme dostali i akreditaci MŠMT ČR. Dalšími vzdělávacími akcemi byly účast 

na inspiračním kurzu Prázdninové školy Lipnice a čtyřdenním školení o zážitkové pedagogice, 

připravené instruktory projektu Outdoor z katedry rekreologie v Olomouci. 

V roce 2003 vznikl horolezecký oddíl Halahoj v Praze, který sdružuje lidi zajímající se o 

širokou škálu lanových aktivit, zejména horolezectví, speleologii, nízké i vysoké lanové 

překážky, záchranářství apod., se zaměřením na využití těchto aktivit při práci s dětmi a 

mládeží. 

Na podzim roku 2004 pro nás připravil právě tento oddíl školení „Šlak“ ve spolupráci se 

záchrannou jednotkou „Hasiči-Rescue“  a s instruktory pražského lanového centra „Proud“. 

Školení bylo zaměřeno na instalaci a provoz lanových lávek, horolezecké a speleologické 

techniky, bezpečnost při práci s lanem a na laně, první pomoc a využití lan na zážitkových 

akcích pro děti. 

V dubnu 2005 proběhl na naší škole kurz „Hlavní vedoucí letního tábora“ s akreditací 

MŠMT, který byl určen organizátorům dětských pobytových akcí a letních táborů. Přes čtyřicet 

účastníků bylo seznámeno s platnými právními předpisy, s právy a povinnostmi organizátora 

tábora, s hospodařením, zásadami bezpečnosti při práci s dětmi a s pravidly první pomoci. 

Školení provádělo „SVIS – středisko vzdělávání, informací a služeb MŠMT“ se sídlem 

v Prachaticích. 

 

CHARITATIVNÍ AKCE 

 Studentský klub se v roce 2003 zapojil do celosvětového projektu „Adopce na dálku“, 

jehož prostřednictvím jsme si adoptovali chlapečka z Keni. Částkou 7 200,- Kč ročně 

přispíváme na jeho studia. Zároveň prošla jedna naše členka školením o adopci dětí z Afriky a 

stali jsme se jedním z kontaktních center adopcí v České republice. Jedna ze zakladatelek 

tohoto hnutí z pražského centra uskutečnila v naší čajovně besedu právě na toto téma. Kromě 

nás se do této pomoci připojily také třídy kvarta a prima (školní rok 2004/2005). 

 

DALŠÍ 

 Dalšími počiny byly pořádání výstav, sportovních a fotbalových turnajů, spoluúčast a 

pomoc při různých školních a křesťanských akcích. Účastnili jsme se také Dnů zdraví ve Fóru, 

na Karlově náměstí  Dne Země, Regionální velké výměny zkušeností v Jihlavě, farních dnů v 

Třebíči i jinde. 

 

PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH AKCÍ STUDENTSKÉHO KLUBU  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 / 2005 

 

19. 9. FARNÍ DEN se opět konal na Strážné hoře v Třebíči a my jsme pro všechny 

připravili několik nízkých lanových lávek.  

24.-28.9. ŠKOLENÍ ŠLAK se konalo na území města Prahy a pak přímo v terénu v okolí 

vesničky Srbsko. Bylo zaměřeno na instalaci a provoz lanových lávek, 

horolezecké a speleologické techniky, první pomoc a další. 

1.10. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ dalšího roku našeho „Domečku“, a to koncertem 

folkrockové skupiny z Liberce Jarret. 



27.-30.10. OSADNÍCI Z KATANU se jmenovala víkendová hra pro mladší ročníky, která se 

uskutečnila na turistické základně „Skřípina“. 

16.11.  POSELSTVÍ ZE STÍNADEL byla večerní až noční týmová hra v židovské čtvrti 

v Třebíči s legendou z knížek Jaroslava Foglara. 

26.-27.11. FOTBALOVÁ NOC-DEN aneb 24 hodin fotbalu v tělocvičně. Letos se konal už 

šestý ročník. 

11.12. HERNÍ SOBOTA, na které přijela prezentovat své výrobky brněnská firma 

Corfix. 

29.12.-1.1. SILVESTR v Naloučanech pro všechny příznivce Halahoje. 

8. 1. VALNÁ HROMADA HALAHOJE, na které bylo na další dva roky zvoleno 

vedení a byl nastíněn rámec další činnosti. 

11.-12.2. FOTBALOVÁ DEN-NOC – 24hodinový zápas otevřený veřejnosti. 

11.-12.3. DNY PRO TIBET se konaly v našem „Domečku“ ve spolupráci s oddílem Vyder 

z Okříšek. Jednalo se o připomenutí Čínské okupace této země. 

19.3. VÍTÁNÍ JARA – cesta probouzející se přírodou. 

1.-3.4. HLAVNÍ VEDOUCÍ LETNÍHO TÁBORA se jmenoval kurz s akreditací MŠMT, 

který jsme pořádali pro čtyřicítku našich vedoucích, ale i pro další zájemce. 

8.-10.4. PORADA VEDENÍ SPJF – schůze celorepublikové organizace pracující s dětmi a 

mládeží se uskutečnila v našem „Domečku“. 

29.4.-1.5. POKLAD ČERNÉHO DELFÍNA aneb celorepublikové setkání klubů, oddílů a 

jednotlivců. Kolem osmdesáti lidí z celé republiky po tři dny soutěžilo o bájný 

poklad. 

27.-29.5. SEZNAMOVACÍ  VÍKEND v Dobré Vodě pro účastníky letních táborů. 

10.-11.6. KÁNA – 15. ročník křesťanského festivalu. Páteční večer patřil koncertnímu 

vystoupení písničkářek Evy Henychové a Hanky Hložkové. V sobotu akce 

pokračovala dopoledním fotbalovým turnajem, mší svatou ve školní kapli, 

hudebním vystoupením evangelického kněze z Afriky Leonarda Teca, divadelním 

představením „Návštěva Prahy“. Akce byla ukončena v sobotu večer slavností 

světla v kryptě baziliky. 

 

Mgr. Vít Oplatek 

 

 

 

 

 



11. Získané granty 

 
Poskytovatel Název 

Město Třebíč Rozvoj debatování na Třebíčsku 

Město Třebíč Zdravé město Třebíč – Ekofórum 

Kraj Vysočina Studentské třídění druhotných surovin 

Kraj Vysočina Tábory bez hranic 

Kraj Vysočina Prevence patologických jevů 

Kraj Vysočina Cizí jazyky – brána k novému poznání: Jazykový most 

 


