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1.  Základní údaje 

 

název Spolek při Gymnáziu, České Budějovice, 

Česká 64, zapsaný spolek (dále: Spolek) 

adresa Česká 64, 370 21 České Budějovice 

 

IČO 68543964 

vedení školy předseda: Mgr. Antonín Sekyrka 

 

 

Kontakt telefon: 

úsek Česká 64: 386 356 884 

e-mail: gc@gymceska.cz 

 

 

 

Spolek při Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64, zapsaný spolek  
(dále: Spolek) 

Spolek byl na gymnáziu založeno v roce 1997 v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružo-

vání občanů. Nejvyšším orgánem je valná hromada členů. Členy jsou zákonní zástupci žáků a 

zástupci pedagogických pracovníků školy. Z příspěvků hradí Spolek především vzdělávací, 

sportovní a kulturní aktivity žáků gymnázia. Spolek vydá každému dárci potvrzenou darovací 

smlouvu. 

Výše daru: od 350 Kč. 

 

V případě sourozenců na škole je hrazen pouze 1x. Tento příspěvek slouží na zajištění např. 

vzdělávacích aktivit školy, které by z běžného rozpočtu zajišťovala ve velice omezené míře. 

Jeho výběr realizuje škola z organizačních důvodů do 30. září aktuálního školního roku. 

 

Co je žákům z příspěvků Spolku například financováno: 

 

◼ Příspěvky na kulturní, sportovní akce a exkurze (jízdné, registrační poplatky, vstupné 

apod.) 

◼ Nákup sportovního vybavení 

◼ Účast na soutěžích a výstavách (např. příspěvek na startovné) 

◼ Příspěvek na tzv. zážitkové hry 

◼ Přednášky a programy prevence negativních a rizikových jevů 

◼ Příspěvek na aktivity environmentální výchovy 

◼ Školní časopis 

◼ Pořízení elektronických učebnic na interaktivní tabule 

◼ Licence na cizojazyčné vzdělávací PC programy 
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◼ Podpora mezinárodní spolupráce (partnerské školy v Německu,  v Polsku, v Francii) 

◼ Příspěvky na maturitní plesy a slavnosti školy 

◼ Knižní odměny žákům – reprezentace školy, prospěch, ocenění za výrazný projev občan-

ské či školní iniciativy 

◼ Příspěvek na kompenzační pomůcky pro zdravotně znevýhodněné 

◼ Podpora nadaných a talentovaných žáků 

◼ Příspěvek na zmírnění dopadů sociálního znevýhodnění žáků při školních a mimoškol-

ních akcích 

◼ Vedení účetnictví 
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Charakteristika školy, při níž je Spolek činný 

 

 

Na základě  usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011  došlo 

s účinností k 1. 1. 2012 ke zrušení příspěvkové organizace Gymnázium olympijských nadějí, České 

Budějovice, Emy Destinové 46, IČ 60076020, bez likvidace a jejímu sloučení s příspěvkovou organi-

zací Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, IČ 60075775 s tím, že na tuto příspěvkovou organizaci 

přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zrušené pří-

spěvkové organizace. 

 

Gymnázium je právnickou osobou, která v souladu s rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení do sítě škol a 

školských zařízení poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve čtyřletém a osmiletém studijním 

cyklu všeobecného a sportovního zaměření (od 1. 1. 2012 všeobecné gymnázium a gymnázium se 

sportovním zaměřením). 

 

Hlavním účelem organizace je: „Organizace při plnění vzdělávacího programu základního vzdělávání 

na nižším stupni víceletého gymnázia učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně ko-

munikovat a spolupracovat. Dále v rámci středního vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schop-

nosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje 

žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a 

upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Organizace poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.“ 

Nedílnou součástí komplexního výchovně – vzdělávacího působení na žáky je rozvíjení jejich pohybo-

vého talentu. 

 

 

 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: 

 

úsek všeobecného gymnázia 

 

79-41-K/81   Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka studia 8 roků. 

 

79-41-K/41   Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka studia 4 roky. 

 

úsek sportovního gymnázia 

 

79-42-K/41  Gymnázium se sportovní přípravou, studium denní, délka studia 4 roky. 

 

 

Ve škole lze studovat angličtinu, francouzštinu a němčinu. Pro podporu výuky cizích jazyků ško-

la udržuje velmi dobré kontakty s partnerskými školami v SRN (ve školním roce 2017/2018 to 

bylo opět ASG Passau a Maristengymnasium Fürstenzell). V mezinárodních projektech škola 

pracovala dále s polskou ZSE Gorlice, slovenskou SPŠ Bardejov, při výměnném programu žáků 

s německou Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel. Pro zájemce z řad žáků organizuje škola 

studijní a poznávací pobyty ve Velké Británii, umožňuje a podporuje studijní pobyty svých žáků 

v zahraničí (v posledních letech např. USA, SRN, Velká Británie, Rakousko).  

Mezi priority školy patří péče o nadané, talentované a motivované žáky, kteří byli úspěšní i ve 

školním roce 2017/2018 v celé řadě předmětových soutěží a olympiád. 
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Škola je právním subjektem s příspěvkovou formou hospodaření. Péče o majetek probíhala podle 

stanoveného plánu.  
 

 

 

 

Jeden z hlavních cílů činnosti Spolku je posilovat rozvoj motivovaných, 

talentovaných a nadaných žáků gymnázia a napomáhat vytvářet lepší 

podmínky pro jejich vzdělávání a osobnostní růst. 

 

Níže se nachází přehled některých z akcí školy, které byly podporovány 

Spolkem.  
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Kroužky, kluby a další volnočasové aktivity 

Významnou složkou výchovy a vzdělávání na našem gymnáziu tvoří od školního roku 

2012/2013 pravidelné kroužky, kluby a další příležitostné volnočasové aktivity: kroužek chemie, 

biologie, přírodopisu, divadelní kroužek, pěvecký sbor, robotický kroužek, kroužek florbalu či 

celoškolní recitační soutěž s dlouholetou tradicí. 

 

 

Z podpořených aktivit a projektů 

 

Klub přátel Jihočeského divadla 

Ve školním roce 2017/2018 naši studenti pod vedením Jiřího Krejčího 

navštívili hromadně celkem osm večerních představení Jihočeského di-

vadla. Jednalo se o hry Don Juan, Kati, Kreutzerova sonáta, Kronikáři, 

Čechomoří, The Game, Ježíšek Superstar a Lajka vzhůru letí. Společná 

návštěva představení a následné sdílení divadelních zážitků stále studen-

ty v hojné míře láká. Pokračujeme tak v dlouholeté spolupráci s JD.  

Studentská inscenace grotesky Ze života hmyzu bratří Čapků 

V letošním školním roce se studentské divadelní skupině našeho gymnázia podařilo nastudovat 

hru bratří Čapků Ze života hmyzu. Hra byla s úspěchem inscenována třikrát v Malém divadle 

v Českých Budějovicích, dále na divadelním festivalu v Kaplici, na krajské přehlídce Mladá scé-

na v Českém Krumlově (čtyři ceny – za dramaturgickou úpravu, za hudbu a dvakrát za ztvárnění 

role) a ve zvláštní bytové úpravě též na budějovickém festivalu Majáles 2018. 

Jiří Krejčí 

Rilke Na půdě  

V dubnu se Na Půdě, studiové scéně Jihočeského divadla, v rám-

ci Německého divadelního festivalu, iniciovaného Goethe cen-

trem v Českých Budějovicích, představil i soubor divadla poezie 

se svou Písní o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka. 

 Studenti Gymnázia v České – od nejmladší členky ze sekundy 

až po nejstarší maturanty – hráli jako o život a ani diváci, jako by 

šlo o život, téměř nedýchali. Nejen proto, že text této kultovní 

básnické prózy, ani její scénické provedení není nenáročné. Také 

proto, že příběh sám je jako o život a že diváci tohoto večera, již s životními zkušenostmi, v něm 

patrně mohou vidět více a vnímat intenzívněji. Vždyť války zuří stále a mladí muži do nich vstu-

pují a ženy nikdy neví, zda se k nim kdy vrátí. 

Zajímavý prostor této studiové scény dodal nové napětí, profesionální osvětlení novou barevnost 

a rozměry, zvukový a hudební doprovod, písně a jedenáctihlasý voice band působivost.  

Věra Regulová 
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Magazín 64 opět zabodoval! Časopis byl vyhlášen nejlepším v kraji  

V pátek 27. dubna jsme v dopoledních hodinách vkročili do potemnělé místnosti promítacího 

sálu kina Kotva., kde proběhlo vyhlášení nejlepšího Studentského časopisu roku. První místo 

získal MAGAZÍN 64. Na tomto úspěchu se podíleli Kubalová a Vithová (5. E), Hejduk a Jašek 

(1. A), Trčková (6. E), Gaisler, Malecha, Šplíchal a Božovský (3. S), Pláteník, Hájková (3. A) , 

Novák, Nováková, Starčenko, Prokop a Hornátová (7. E),  Koloušková (8. E) Pešková a Krejcar 

(4. A). 

Recitační soutěž  

Letošní již dvacátý ročník recitační soutěže českobudějovických gymnázií Vrbenský rohlík je 

nejen pěkná tradice v tomto dnes ne zrovna preferovaném žánru. Je také znamením, že v naší 

škole tento žánr stále roste a sílí – neboť po těchto dvacet let se naši recitátoři a autoři-básníci 

vždy účastnili a vždy gigantické rohlíky určené pro vítěze domů přinesli. Letos kromě rohlíků si 

poezií doslova vydělali i na chleba a na preclíky! 

Ema Doskočilová, 1E – získala 3. místo – skvělá interpretace a působivý výběr textů, jakož i 

neohrožená účast v diskuzi o poezii (1. kategorie) 

Jolana Placerová, 3E – si odnesla Čestné uznání poroty v silné konkurenci 

za osobitou interpretaci básně L. Ferlinghettiho (2. kategorie) 

Martin Rozkopal, 8E – jako vždy všechny okouzlil – ohromil – dostal 

(svou a Morgensternovou Boženou) – 1. místo i s tradičním rohlíkem (3. 

kategorie) 

Alice Nováková, 7E – 1. místo (a giga rohlík) za autorskou tvorbu a pře-

svědčivou interpretaci své vlastní básně (což není úplně vždy samozřej-

mé) (4. kategorie) 

Viktor Prokop, 7E – 1. místo (a velký bochník chleba) za autorskou tvor-

bu a naprosto jedinečnou interpretaci své básně, pro nás diváky i pro poro-

tu jasná volba (4. kategorie) 

Ondřej Kozák, 3E – 3. místo za autorskou tvorbu a vskutku autorský přednes – všichni známe 

jeho neobyčejný smysl pro humor (4. kategorie) 

Věra Regulová 

Almanach 

Almanach, výběr z nejlepších literárních a výtvarných prací našich studentů, vyšel i v tomto roce. 

I v tomto školním roce se tak můžete začíst do povídek, básní či se nechat inspirovat originálním 

výtvarným viděním našich studentů. 

Za PK ČJ Lenka Nečilová 

Wunsiedelel – výměnný pobyt  

V týdnu od 9. do 13. října 2017 se vybraní žáci 

ze 4. E a 5. E zúčastnili výměnného pobytu 

v bavorském Wunsiedelu. Byl pro ně připraven 

pestrý program. Po vřelém přijetí panem ředitelem 

Oliverem Meierem, který si chválil letitou spolu-

práci mezi Gymnáziem Česká a Realschule 

Wunsiedel, jsme měli možnost se po dva dny 

účastnit výuky a porovnat, jakým způsobem se pra-

cuje v hodinách u našich sousedů. Patrně nejčastěji 
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jsme navštěvovali hodiny českého jazyka – byla zde vyšší pravděpodobnost, že látce bychom 

měli porozumět.  Naši žáci tak mohli pozorovat, že žák učící se češtině, její gramatice 

a nesčetnému množství výjimek, vynaloží v porovnání s AJ či NJ mnohem více času a úsilí, 

než se naučí několika jednoduchým spojením. 

Absolvovali prohlídku města Wunsiedel, navštívili jsme místní muzeum, představení dravých 

ptáků, strávili jsme několik hodin ve sportovním centru. 

Jeden den jsme strávili v nádherném Norimberku, který má co nabídnout i mimo období proslu-

lých vánočních trhů. Seznámili jsme se s jeho historií, obdivovali místní hrad, gotické chrámy či 

hrázděné stavby. 

Slavnostní zakončení našeho pobytu proběhlo v předvečer odjezdu ve volnočasovém centru 

ve městě Marktredwitz bowlingovým turnajem. 

Projekt Podpořit nadané – soutěž v anglické konverzaci/English Conversation 

Competition 

Školní kola se konala 18. a 19. prosince 2017 a zúčastnilo se jich 38 studentů vyššího a 33 žáků 

nižšího gymnázia. Tato hojná účast nás velmi těší nejen proto, že se všichni hlásí dobrovolně, tj. 

ze zájmu, ale také proto, že náš princip vedení soutěže je studenty vnímán jako přínosný: soutěž 

je otevřená, všichni mohou sledovat výkony ostatních a naučit se posuzovat svou jazykovou do-

vednost i ostatních, jsou vedeni k týmové práci a jsou zapojeni i do ohodnocování samotné sou-

těže i jednotlivých vystoupení. 

V letošním roce jsme opět reformovali dosavadní verzi soutěže, což se setkalo s velmi pozitivní 

odezvou i u studentů – byli viditelně zaujati a zapojeni. Na zpracování jednotlivých úkolů i na 

náročném vyhodnocování písemné i ústní části se velmi zodpovědně podílela téměř celá předmě-

tové komise. 

Na konci 1. pololetí byl slavnostně projekt vyhodnocen za přítomnosti studentů a učitelů anglic-

kého, českého a německého jazyka a ředitelem školy byly nejlepším studentům předány diplomy 

a odměny. (Dol, Fig, Rad, Reg, Špi) 

Okresní kola soutěže v  anglické konverzaci  

13. února 2018 se konala okresní kola pro mladší žáky – kategorii žáků z primy a sekundy repre-

zentoval nejlepší Lukáš Tauchman, 2E, k našemu překvapení se mu bohužel nepodařilo získat 

některé z předních míst. Příště. 

Kategorii žáků z tercie a kvarty zastupovala skvělá Barbora Jandová, 4E, a dosvědčila, že je nej-

lepší, když obsadila 1. místo a postoupila do krajského kola. 

Barčo, to se ti  povedlo!  

Minulý týden se rozjela další kola dalších olympiád – i okresní 

kolo soutěže v anglické konverzaci. V kategorii starších juniorů 

naši školu tentokrát zastupovala Barbora Jandová z 4E. Že je 

nejen nadaná, ale též pracovitá a odhodlaná jít za svým cílem, 
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víme. Že šla do soutěže s úsměvem a sebevědomím, jsme viděli a přáli sobě a hlavně jí, aby se to 

povedlo. A povedlo se. 

Barča získala 1. místo s přehledem a postupuje do krajského kola. Přejeme jí i teď, aby ji neopus-

til elán, dobré zdraví a chuť chtít dosáhnout výš. Barčo, moc rádi ti blahopřejeme. 

14. února 2018 se konalo okresní kolo pro studenty z 1. až 3. ročníku středních škol, za naši ško-

lu se zúčastnili výborní Adéla Černá, 6E, a Adam Pláteník, 3A. Jakkoliv o obou víme, jak jsou 

zdatní v jazyce, pohotoví a vynalézaví, nepodařilo se jim získat žádnou z čelných pozic. Tuto 

zkušenost s našimi studenty již máme z předchozích kol – více zdvořilosti, méně průbojnosti 

v dravém prostředí tří desítek nejlepších studentů angličtiny v okrese. 

Krajská kola soutěže v anglické konverzaci  

26. března 2018 v krajském kole Barbora Jandová, 4E, potvrzuje 1. místem další úspěšnou účast 

v konverzační soutěži. Úhrnem je naší třetí studentkou, která postupuje do národního kola! 

27. března 2018 se konalo krajské kolo pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří 

v průběhu své školní docházky byli v dlouhodobém kontaktu s rodilými mluvčími. Těmto pod-

mínkám ještě letos vyhovoval Jan Maršík, 6E. Úspěšně se zúčastnil soutěže v anglické konverza-

ci v kategorii 3B a získal krásné 2. místo. 

Ústřední kolo soutěže v  anglické konverzaci  

28. května 2018 se konalo republikové kolo soutěže v anglické konverzaci pro naši Bar-

boru Jandovou, 4E. 

Barča po celou dobu přistupovala k  této výzvě s  nadšením a nasazením, a tak je 

pro ni samotnou velkým zklamáním, že se neumístila na vyšší příčce (podle neo-

ficiálních zpráv se umístila na 12. místě ze 14 – výsledková tabulka NIVD zatím 

není nikde k dohledání – s odkazem na pravidla GDPR). My, její učitelé, však 

velmi oceňujeme její výkon, vždyť je 12. nejlepší juniorkou v  této soutěži 

v republice! (Fig, Reg) Prima Keltové  

V období mezi keltským svátkem Samhain (dnes známější pod označením svátek Všech svatých 

či Halloween) a zimním slunovratem si prima opět projektově zpracovala další dějepisné téma – 

tentokrát to byli „klasikové barbarského světa“ – zruční, odvážní i tajemní Keltové. V teoretické 

části se žáci v malých skupinách seznámili s jednotlivými tématy života dávných Keltů. Své po-

znatky zaznamenali do pracovních listů, které mohou být vystaveny jednotlivě a zároveň mohou 

tvořit ucelené projektové album na dané téma. V praktické části si studenti vyzkoušeli výrobu 

„zlatých“ duhovek, zdobení skleněných korálků ve stylu doby halštatské a ti zručnější si zkusili i 

výrobu drobných šperků z měděného drátu. Nejnáročnější byla výroba „zlatého“ nákrčníku 

(torques). Pomyslnou sladkou tečkou je recept na zaručeně pravé keltské placky. :)   
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Mezopotámie Aneb další dějepisný projekt Primy  

Poslední předvánoční hodinu si 1. E opět „dějepisně zaprojektovala“. Nejprve všichni, coby kar-

tografové, dotvořili částečně připravenou 3D mapu památek oblasti mezi Eufratem a Tigridem. 

Pak následovalo modelování ze samotvrdnoucí hmoty (rozuměj „hlíny“), ze které vznikly 

v rukou „mladých Sumerů“ krásné pečetní válečky, těžítko i dvě popsané hliněné destičky. Ale 

lépe než klínopisem nám šlo rákosovým pisátkem rýt text v latince. Luxusní výrobky pro králov-

ský palác prezentují tři vějíře ze vzácného peří. 

  

Chammurapiho řád domu tabulek  

čili školní řád trochu jinak. Studenti kvinty si svérázně „pohráli“ s vybranými pasážemi školního 

řádu a převedli je do „řeči Chammurapiho zákoníku“. Zaujmout mohou například opatření týka-

jící se postihů za neoprávněné používání „chytrých tabulek“ či volba přísných fyzických trestů za 

některá provinění.  

Prima Egypt 

Třída 1. E opět výtvarně ztvárnila probíranou látku z dějepisu. Tentokrát zpracovali 3D mapu 

starověkého Egypta, kde nechyběla třpytící se voda životadárného Nilu ani pouštní písek... Více 

najdete ve fotogalerii. 

Psáno na papyrus… 

Třída 1. A též projektově, a trochu netradičně, zpracovala tematiku starověkého Egypta. Student-

ky a studenti zpracovali vybraná témata každodenního života starých Egypťanů na „papyrové 

svitky“. Nechyběly okruhy jako např. móda, líčení, péče o tělo, hygiena, výchova dětí, lékařství 

… a strava. Pro zájemce přikládáme zaručeně starověký recept na staroegyptské koláčky, které 

jste mohli díky studentce Kateřině Krejčí ochutnat i na letošním Dnu otevřených dveří: 
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Mezinárodní projekty:  

Česko-polský projekt Zmizelé osudy. Mementa světových válek pro mladého 

člověka 21. století  

Programová rada Česko-polského fóra v rámci Ministerstva zahraničních věcí ČR schválila fi-

nanční grant na podporu česko-polského projektu Zmizelé osudy. Mementa světových válek 

pro mladého člověka 21. století 

Stručný úvod do problematiky, kterou se projekt zabývá  

Hlavní náplní projektu je realizovat ve spolupráci s polskou partnerskou školou ZSE Gorlice 

(Malopolsko) odborné exkurze na vybraná místa související s historií světových válek 20. stol. 

(bývalá bojiště, vojenské hřbitovy a památníky přibližující historii bojů během 1. světové války 

v polské Gorlici a jejím okolí, návštěva koncentračního tábora v Osvětimi a v Březince, exkurze 

do Krakova a především jeho židovské části Kazimierz) a následné zpracování a vyhodnocení 

získaných poznatků a podnětů (společná tvorba informačních panelů reflektujících pohled na 

válečné konflikty očima dnešní mladé generace, vytvoření databanky fotografií jako zdroje in-

formací pro následnou realizaci společné výstavy, tvorba mediálního sdělení pro školní časopis 

s možností využití v tisku, vytvoření pracovních listů využitelných při výuce dané problematiky 

v obou typech zúčastněných škol).  

V projektu samotném se pak žáci seznámí se stěžejními událostmi spojenými s přípravou váleč-

ných konfliktů v Evropě a ve světě, v případě holocaustu pak především s problematikou zřizo-

vání prvních koncentračních táborů v Německu ve 30. letech 20. století, s vydáním a zněním tzv. 

norimberských zákonů z r. 1935, vybudováním koncentračního tábora Osvětim a Birkenau, ghet-

toizací židovského obyvatelstva, s počátkem a průběhem hromadných deportací do Osvětimi, s 

útěky z Osvětimi (především pak s nejznámějším případem útěků slovenských Židů Alfreda We-

tzlera a Rudolfa Vrby). 

Vlastní realizace projektu bude probíhat v průběhu školního roku 2017/2018 a 2018/2019. 

V rámci uvedeného projektu jsme v červnu 2018 navštívili jihopolské město Gorlice, dále Kra-

kov s jeho židovskou čtvrtí Kazimierz a především nacistický vyhlazovací tábor Osvětim a Bře-

zinka. 

 
(setkání s polským projektovým týmem v partnerské ZSE Gorlice) 
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(vojenský hřbitov vojáků I. světové války, Malastow, jižní Polsko) 

 
(Art Galerie Krakov) 
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(židovský hřbitov v Krakově) 

 
(Osvětim-Březinka) 

Projekt EUROPEANS FOR PEACE. STORIES OF INJUSTICE – FROM THE 

PLACE WHERE WE LIVE: LOCAL HISTORY THROUGH CAMERA LENS  

Studenti septimy Alexander Starčenko, Matouš Vobr a Jan Zikmund pracovali v tomto školním 

roce na mezinárodním česko-německém projektu EUROPEANS FOR PEACE. STORIES OF 

INJUSTICE – FROM THE PLACE WHERE WE LIVE: LOCAL HISTORY THROUGH 

CAMERA LENS 

Do projektu bylo zapojeno 5 studentských týmů z ČR a 5 studentských týmů z Německa.  

Úkolem každého studentského týmu bylo zpracovat téma perzekuce a diskriminace během obdo-

bí národního socialismu a druhé světové války z vlastního lokálního pohledu. Studenti pátrali po 

tom, jak se diskriminační zákony promítaly přímo do života jejich obce a komunity, jak byly 

přijímány a aplikovány. Náš tým si vybral téma zániku židovské obce a synagogy v Českých 

Budějovicích v roce 1942. Každá pracovní skupina na konci projektu představila vlastní video a 

fotoreportáž. 
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České a německé týmy se setkaly 19. – 23. listopadu 2017 v německém Cottbusu. Na programu 

byly historické workshopy, video a foto workshopy, exkurze do Sachsenhausenu a Berlína atd. 

Druhé setkání pak proběhlo 3. – 7. dubna 2018 v Praze, kde týmy s pomocí filmařů a fotografů 

pracovaly již na svých konkrétních reportážích. Program obou setkání probíhal v angličtině. 

 Německý partner: Menschenrechtszentrum Cottbus (http://www.menschenrechtszentrum-

cottbus.de/) 

Výsledky uvedeného projektu představili jmenovaní studenti našeho gymnázia i na mezinárodní 

konferenci v Prachaticích, viz tisková zpráva níže: 

http://www.menschenrechtszentrum-cottbus.de/
http://www.menschenrechtszentrum-cottbus.de/
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Z tiskové zprávy: 

O lidských právech i holocaustu v Prachaticích  

Prachatice, 10. května 2018 – V pořadí jedenáctý ročník konference o multikultuře proběhl 

za účasti zajímavých hostů, tentokrát premiérově v Prachaticích, v sídle pořádající KreBul, 

o.p.s. Uctěna byla také památka obětí války, a to pietním aktem na hřbitově obětí pochodu 

smrti ve Volarech. 

 Úvodního slova se ujala Jitka Šálená 

z Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

která pozdravila účastníky také jménem 

paní hejtmanky Ivany Stráské, a vy-

zdvihla důležitost podobných akcí, při-

pomínajících nejen hrůzy války, ale také 

lidská práva z nejrůznějších pohledů. Za 

město Prachatice pozdravil účastníky 

místostarosta města Jan Klimeš, který 

v krátkém historickém exkurzu shrnul 

vývoj posledních let a upozornil na řadu 

konfliktů, které neustále probíhají. 

 V rámci konference byla věnována vzpomínka na pamětnici, paní Dagmar Lieblovou, která 8 let 

s KreBul, o.p.s. spolupracovala a v březnu ve věku nedožitých 89 narozenin náhle zemřela.  

Vzpomínka na tuto velkou ženu byla uctěna minutou ticha, návštěvníci mohli shlédnout výstavu 

fotografií ze setkání s paní Dagmar v Prachaticích a Volarech, v závěru pak byl promítnut hodi-

nový dokument s názvem „Chtěla jsem přežít. A žít tak, aby se za mě rodiče nemuseli stydět“, 

autora Adama Drdy. 

 O tom, že mladí lidé, jsou-li dobře motivováni, se dají strhnout k historii, přítomné pře-

svědčila skupina z Gymnázia Česká v Českých Budějovicích, v čele s ředitelem Antonínem 

Sekyrkou. Pod jeho vedením realizují studenti již řadu let mnoho zajímavých projektů, kde 

se věnují pamětníkům, hledání míst, návštěv památníků. V letošním roce trojice studentů 

Alexandr Starčenko, Matouš Vobr a Jan Zikmund natočili a do krátkého filmu zpracovali 

příběh paní Aleny Popperové, pamětnice z Českých Budějovic. Jejich dokument sklidil u 

přítomných velký ohlas a pochvalu za skvěle odvedenou práci. 
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 Během programu zavítali účastníci konference spolu se studenty, členy Studentské rady města 

Prachatice, do Volar na hřbitov obětí pochodu smrti. Cestou do Volar byli seznámeni s historií 

pochodu a spjatostí s naším regionem a na místě samém pak mohli diskutovat s paní Jaroslavou 

Krejsovou, která se tématu věnuje téměř sedmdesát let a je autorkou knihy o tomto hrůzostraš-

ném pochodu z roku 1945. Účastníci setkání pak společně položili pietní květinu a na jednotlivé 

pomníčky pak kamínky, jak je v židovské tradici běžné. 

Konference se konala v rámci projektu „Vzpomínka pro lidskost“, nad kterým převzala záštitu 

hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Jihočes-

kého kraje a města Prachatice. Mediálním partnerem se tradičně stal Český rozhlas České  

 Za KreBul, o.p.s. 

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. 

ředitel 

 
 

Zeměpisná olympiáda 
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V rámci výuky geografie na škole probíhá školní kolo zeměpisné olympiády. Z každé kategorie 

postupuje 1 student do okresního kola. V letošním školním roce naši studenti byli úspěšní. V. 

Toufar, student 2.E, v kategorii B obsadil 1. místo a postoupil do krajského kola. V krajském 

kole získal krásné 2. místo. O. Hladík, student 7.E, v kategorii D se umístil na 3. místě. 

Biologická olympiáda  

Školního kola Biologické olympiády kategorie D se zúčastnilo 11 žáků. První místo obsadil V. 

Fiedler z 1.E, na 2. místě se umístila Veronika Piskořová z 2.E a na 3. místě skončil V. Gregor z 

1.E.  Poslední dva jmenovaní byli úspěšnými řešiteli okresního kola kat. D. Školního kola Biolo-

gické olympiády kategorie C se zúčastnilo 16 žáků. Na prvním místě se umístila Anna Ondřicho-

vá ze třídy 3. E na druhém místě Matyáš Havelka také ze 3.E a na třetím místě skončila studentka 

kvarty Veronika Sasková. Do okresního kola soutěže pak postoupil Matyáš Havelka a umístil se 

na 5. místě a Anna Ondřichová, která byla na 6. místě. Oba se stali úspěšnými řešiteli. Školního 

kola biologické olympiády kategorie B se zúčastnilo 7 žáků a v kategorii A soutěžilo 6 žáků 

vyššího stupně gymnázia. V krajském kole soutěže obsadila Nikola Karbusová v kategorii B 12. 

místo a zrovna tak Barbora Voleníková v kategorii A byla 12.  

Geologická olympiáda  

 Školního kola geologické olympiády se zúčastnili studenti kvarty, do krajského kola postoupil 

Jan Brom.  

Zlatý list  

I v tomto školním roce se studenti z přírodovědné badatelské dílny zúčastnili soutěže Zlatý list. 

Soutěž proběhla 18.5. – 20.5. 2018 ve Zlaté Koruně. Soutěže se zúčastnilo 1 soutěžní družstvo, 

které se skládalo ze 2 hlídek: 1. hlídka byla ve složení Matyáš Havelka (3.E), Lea Silovská (3.E), 

Veronika Piskořová (2.E), 2. hlídka: Anna Ondřichová (3.E), Jakub Švojgr (3.E), Natálie Brejš-

ková (3.E) a umístilo se na 6. místě. Tři studentky 3.E (Emma Zemková, Tereza Dáňová, Nikola 

Šťavíčková) pak doplnili nesoutěžní družstvo a získaly tak důležité zkušenosti pro další ročník 

soutěže. 

   

Středoškolská odborná činnost 

Třetí místo v krajském kole SOČ v oboru ochrana a tvorba životního prostředí obsadila Anna 

Kellerová z 3.A, která soutěžila s prací Rozklad listnatého opadu v půdách jehličnatého, smíše-

ného a listnatého lesa. Práce vznikala na odborném pracovišti AV ČR v Českých Budějovicích a 

jsme moc rádi, že naši žáci takovou možnost mají. I nadále chceme spolupráci rozvíjet. V oboru 

zdravotnictví pomyslná medaile těsně unikla, i čtvrté místo je pěkným oceněním práce Šárky 

Klečkové ze septimy, která se zabývala výskytem rakoviny prsu, jejím záchytem v klinické praxi 

a vyhodnocením sledovaných dat. Soutěže se dále účastnil v oboru biologie David Krejcar s prací 

Výskyt parodontálních onemocnění u psů – obsadil 7. místo a Jitka Lišková s prací Vliv telome-

rázové aktivity na stárnutí včel se umístila osmá, taktéž pracovala na AV ČR.  
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Spolupráce s  AV ČR, PřF JU, FROV JU a dalšími odborníky  

Noc mladých vědců a umělců  

V pátek večer 16. února 2018 probíhala na našem gymnáziu již tradiční Noc mladých vědců a 

umělců. 

Laboratoř biologie se i letos těšila velkému zájmu. Račí show připravená ve spolupráci s Ing. P. 

Císařem Ph.D. a Ing. J. Kubcem z FROV představila raky jako biosenzory pro analýzu kvality 

vody. Všichni měli možnost vidět měření tepové frekvence raka metodou fotopletysmografie. 

Další zajímavostí byla akvária s různými invazními druhy raků a možnost pozorovat různé druhy 

vodního hmyzu pomocí stereolup. Následná přednáška Dr. R. Lhotského „ Řasy na vidličce“ pak 

předchozí téma skvěle doplnila. 

    

  
Žáci biologických seminářů vytvořili téměř tříhodinové pásmo přednášek o svých výsledcích 

v pracích SOČ a seminárních pracích. 

Přednáškový den  

I v letošním roce jsme pro žáky vyššího gymnázia uspořádali v rámci Týdne vědy a techniky 

sérii biologických přednášek, které připravili odborní pracovníci ústavů AV ČR. Témata předná-

šek korespondují s učivem biologie probíraným v daném ročníku a vhodně rozšiřují danou pro-

blematiku. První ročníky a kvintu seznámil Doc. Petr Znachor Ph. D. se sinicemi v přednášce 

Proč jsou sinice v každém rybníce? Druhý ročník se dozvěděl zajímavosti o řízení procesů 

v hmyzím těle prostřednictvím hormonů a jejich reakci na stres od Prof. RNDr. Dalibora Kodrí-

ka, CSc. Propojením zoologie s biologií člověka byla přednáška Prof. RNDr. Jana Kopeckého, 

CSc. o klíšťatech a imunitě. RNDr. Petr Veselý Ph.D. z Přírodovědecké fakulty JU zaujal třetí 

ročníky a septimu zajímavostmi z rozmnožování ptáků. Maturanti si prohloubili znalosti o virech 

o náhled na jejich evoluci na přednášce Mgr. Ondřeje Lenze Ph.D. a ekologickou problematiku 

rozvinul Ing. Aleš Bezděk Ph.D., který nás seznámil s invazivními rostlinami a na ně vázanou 

entomofaunou.  

V pátek 10. 11. 2017 navštívili žáci biologických seminářů Entomologický ústav a Ústav mole-

kulární biologie rostlin AV ČR.  Získali informace o mnoha dílčích oborech biologie a výzkumu 

a letos poprvé byly součástí otevřených dnů také stanoviště, u kterých si mohli žáci prakticky 

vyzkoušet některé postupy z odborných laboratoří AV ČR.  



 

 

19 

V letošním roce se žák biologického semináře zúčastnil Týdne molekulární biologie pořádaném 

pro talentované středoškoláky.  

Kroužky, mimoškolní aktivity  

Přírodovědná badatelská  dílna 

V letošním školním roce se přírodovědná badatelská dílna scházela ve čtvrtek v laboratoři biolo-

gie. Hlavní náplní činnosti byly různé badatelské přírodovědné úkoly, mikroskopování a pláno-

vání převážně sobotních výprav do přírody. Zúčastnili jsme se například podzimního botanické-

ho víkendu organizovaného Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, bryologické exkurze 

do Vyšenských kopců s Mgr. J. Kučerou Ph.D., 

přírodovědné vycházky „Kroužkování ve Stromovce“ s ornitologem RNDr. P. Veselým Ph.D., 

geologické exkurze v centru Českých Budějovic s geologem RNDr. P. Rajlichem, CSc., 

botanické exkurze údolím Kokotínského potoka ve Zlaté Koruně a údolím Vltavy, ornitologické 

a botanické exkurze na Vrbenské rybníky. 

     
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

Exkurze a projekty 

Ekologický projekt Výskyt šťovíku tupolistého a ověření jeho využití jako půd-

ního bioindikátoru  

 Projekt byl realizován v kalendářním roce 2017 a byl podpořen dotací Magistrátu České 

Budějovice. Žáci gymnázia tříd .1.A/2.A a 5. E /6.E školních roků 2016/17 a 2017/18 se podíleli 

na zpracování biologické části projektu – v místech bydliště a v okolí školy – Městském parku 

Stromovka -  zmapovali výskyt šťovíku tupolistého a odebrali půdní vzorky z lokalit v větším 

výskytem šťovíku. Žáci biologického semináře naopak opatřili vzorky z lokalit, na kterých se 

sledovaná rostlina nevyskytovala. Zjistili jsme, že se šťovík tupolistý vyskytuje primárně 

v rozlehlých osluněných bylinných biotopech. Dalším společným rysem lokalit s výskytem šťo-

víku tupolistého je dobré zásobení půdy vodou, daří se mu v okolí studní, potoků atd. Stěžejní 

částí projektu byla chemická analýza půd a zhodnocení její struktury. Projekt posílil mezipřed-

mětové vazby obou oborů. Ověřili jsme, že šťovík tupolistý může být bioindikátorem vlhčích, 

dusíkem bohatých půd.  
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Exkurze 

Výstava hub JČM ČB – 1.E – 3. 10. 2017 - Studenti primy v rámci výuky navštívili exkurzi za-

měřenou na tématiku hub, kde se seznámili i s nevšedními zástupci. 

Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK Praha – 7.E – 8. 1. 2018 - Studenti septimy v rámci zpes-

tření výuky biologie navštívili pražské Hrdličkovo muzeum, kde se seznámili s evolucí člověka. 

Výstava orchidejí a exotických živočichů JČM ČB – 1.E – 20. 2. 2018 - Studenti primy se zú-

častnili výstavy exotických druhů rostlin a živočichů, kde si mohli řadu druhů zakoupit. 

 „Řasy a sinice v potravě“ – 5.E – 25. 5. 2018 - Studenti kvinty absolvovali netradiční způsob 

vzdělávání v oblasti řas a sinic. Přednáška byla doplněna rozmanitou ochutnávkou výrobků z řas. 

   

Girls PowerTech 2018 v Cisco 

Dne 3.5.2018 jsme se za doprovodu p. učitele Kotlase 

vydali do firmy Cisco, která se nachází v Praze. Ku 

příležitosti Mezinárodního dne žen v informatice uspo-

řádala pro školy tuto jedinečnou možnost si celou po-

bočku v České republice projít a dozvědět se něco za-

jímavého a nového o světě informačních technologií 

nebo například, co taková práce obnáší a jak postupo-

vat, pokud se o toto odvětví zajímáme. 

Jelikož naše zastoupení činily převážně studentky z 1.A 

a jedna studentka z 2.A, byly jsme zde oproti ostatním 

školám nejmladší, to však jak se brzy ukázalo vůbec 

nevadilo, protože prezentace zaměstnanců nebyly zaměřeny jen pro absolventy nebo starší stu-

denty, ale naopak i právě pro nás, aby mezi námi vzbudily zájem a ukázaly, že předsudky, které 

mají muži vůči ženám v tomto odvětví, nejsou vůbec na místě. 

Myslím, že budu mluvit asi za všechny, když řeknu, že se jim tohle vše opravdu povedlo a celá 

akce byla vydařená. Tak snad za rok opět. Děkujeme. 

Tereza Froydová, 1.A 

Jakub Švojgr třetí na republikovém finále KoduCupu  

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 proběhlo v prostorách Univer-

zity Pardubice slavnostní finále druhého ročníku čes-

kého KoduCupu. Ve finále spolu poměřilo síly v Kodu 

Game Lab 40 mladých programátorek a programátorů, 

kteří na místě řešili zadané finálové úkoly. V této vel-

ké konkurenci dosáhl vynikajícího výsledku Jakub 

Švojgr z tercie. Po loňském druhém místě skončil letos 
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opět na bedně a obsadil krásné třetí místo, za což si odnesl luxusní set klávesnice a myši. Jakub 

opět ukázal, že nám na škole roste vynikající programátor. Vždyť i porotci museli uznat, že roz-

díl mezi prvními čtyřmi účastníky byly naprosto minimální a rozhodovaly jen drobné detaily. 

Třeba příští rok doplní Kuba i poslední chybějící příčku a odvezeme si z Pardubic kromě perníku 

i první místo.  

Máme vítěze Bobříka informatiky pro Jihočeský kraj  

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se konalo krajské kolo soutěže 

Bobřík informatiky nejvyšší kategorie Senior. Již 

druhý rok jsme se na naší škole zhostili pořadatelské 

role a sjelo se k nám 24 studentů z různých škol celé-

ho kraje. V učebně na ně čekal hodinový test, kde 

museli prokázat nejen logické ale i algoritmické myš-

lení.  

Zlatá zůstala doma. Odnesl si ji Dominik Černý, který 

měl sice shodně bodů jako jeden z jeho konkurentů, 

nicméně celkový čas měl o více jak deset minut lepší. 

Výborného umístění pak Dominik dosáhl i na repub-

likové úrovni, kde mu jen těsně unikla první desítka a skončil na krásném 13. místě z celkového 

počtu 390 studentů. 

Dominanci našich studentů podtrhují i další umístění. V našem kraji máme v první desítce hned 

3. Na 5. místě skončil Lukáš Mičan a na 8. Kateřina Černá. 

Vánoční koncert - 22. 12. 2017 

Pokud jste byli 14. prosince v Katedrále sv. Mikuláše, 

mohli jste být svědky toho, jak lavice praskaly 

ve švech pod záplavou rodin, spolužáků a kamarádů 

všech vystupujících. V katedrále zněly písně moderní 

i klasické od sólistů, sboru i skupin hudebníků. Byla 

vidět ohromná práce žáků i učitelů. Vše bylo dobře 

připraveno a všichni, včetně moderátora, zvukařů, 

kameramanů i fotografů byli perfektně sehraní. Přátel-

ská atmosféra panovala po celou dobu koncertu. 

A překrásným závěrem i zakončením bylo zazpívání 

vánoční koledy Narodil se Kristus pán nejen všemi vystupujícími, ale celou katedrálou. 

Příště se těšíme opět na viděnou a slyšenou! 

Vanda Hájková, 3.A 

Společný koncert se sborem Adalbert-Stifter-Gymnasium - 9. 4. 2018 

Ve čtvrtek 22.3. k nám opět zavítal pasov-

ský sbor z Adalbert-Stifter-Gymnasium, aby 

společně s naším Sborem se „Z“ ještě tentýž 

večer všichni vystoupili v katedrále svatého 

Mikuláše. Po příjezdu naši mladí zpěváci 

celý den nacvičovali některé společné 

skladby, aby při slavnostním koncertu opět 

takto symbolicky stvrdili již dlouhotrvající 
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spolupráci obou gymnázií. Naši žáci opět projevili svou pohostinnost tím, že se podařilo ubytovat 

na jednu noc v jejich domácnostech téměř rekordní množství pasovských. Všichni moc děkujeme 

Ester Pitrunové za to, že věnovala tolik své energie a volného času do jedinečné akce, kterou si 

užilo takové množství lidí. 

Mgr. P. Figurová 

Z úspěchů gymnázia v předmětových soutěžích 
Po roce opět soutěžili studenti našeho gymná-

zia se svými pracemi v Středoškolské odborné 

činnosti. Vítězem je vlastně každý, kdo obětuje 

svůj čas k bádání, udělá odbornou rešerši, sepí-

še výsledky svých experimentů a vyhodnotí je 

v práci. 

Máme ale i skutečnou vítězku krajského kola 

v oboru chemie – studentka septimy Kateřina 

Černá vyhrála se svou prací Chirální separace enantiomerů kyseliny mléčné a 2-

hydroxyglutarové metodou GC/MS. Přejeme hodně úspěchů v celostátním kole v červnu 

v Olomouci. 

Třetí místo v oboru ochrana a tvorba životního prostředí obsadila Anna Kellerová z 3.A, která 

soutěžila s prací Rozklad listnatého opadu v půdách jehličnatého, smíšeného a listnatého lesa. 

Obě práce vznikaly na odborných pracovištích ústavů AV ČR v Českých Budějovicích a jsme 

moc rádi, že naši studenti takovou možnost mají. I nadále chceme spolupráci rozvíjet. 

V oboru zdravotnictví pomyslná medaile těsně unikla, i čtvrté místo je pěkným oceněním práce 

Šárky Klečkové ze septimy, která se zabývala výskytem rakoviny prsu, jejím záchytem 

v klinické praxi a vyhodnocením sledovaných dat. Soutěže se dále účastnil v oboru biologie Da-

vid Krejcar s prací   Výskyt parodontálních onemocnění u psů a Jitka Lišková s prací Vliv telo-

merázové aktivity na stárnutí včel. Všem účastníkům patří poděkování za pracovitost, výdrž 

a reprezentaci školy. 

Talent Jihočeského kraje 2017  

Vyhlášení talentů Jihočeského kraje 

 
V podvečer 20. 2. 2018 byli v Jeremiášově koncertní síni vyhlašováni talenti Jihočeského kraje. 

Studenti našeho gymnázia získali několik ocenění. 

• Tomáš Kratochvíl z 1. S – 1. místo ve sportovní kategorii mladších – skok daleký, 

trenér Jiří Couf 

• Adéla Záhorová z 3. S – 1. místo ve sportovní kategorii starších – skok daleký, tre-

nér Jiří Couf 

http://www.gymceska.cz/photo/tn/12067-DSC-3230_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1519290248.jpg
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• Filip Humler z 4. S  – čestné uznání ve sportovní kategorii starších – volejbal VK 

Jihostroj 

 všichni sportovci jsou zároveň reprezentanty ČR a dosahují vynikajících výsledků 

v mezinárodních soutěžích 

Markéta Placerová z 5. E – čestné uznání v literární kategorii mladších 

Konkurence byla veliká. Do soutěže bylo přihlášeno více než 150 talentovaných studentů 

z celého kraje. 

Magazín 64 opět zabodoval! Časopis byl vyhlášen nejlepším v kraji  

V pátek 27. dubna 2018 jsme v dopoledních hodinách vkročili 

do potemnělé místnosti promítacího sálu kina Kotva. Usadili jsme se 

na místa, čtyři lidské siluety vedle sebe, pěkně v první řadě. Na plátně 

zrovna pomalu končil dokumentární film Planeta Česko. Pak se světla 

rozsvítila a nastalo vyhlašování Studentského časopisu roku. 

Časopisy prvních ročníků, druhých… a konečně! Naše kategorie více-

letých gymnázií přišla na řadu. Pak to přišlo: první místo získává… 

MAGAZÍN 64! 

Magazín 64 zase zabodoval. A my z toho máme v redakci velkou radost. 

Ze života hmyzu v Českém Krumlově. Vynikající úspěch  našeho divadelního 

souboru 

Divadelní kroužek absolvoval v pátek 6. dubna vystoupení 

na krajské přehlídce divadelní tvorby Mladá scéna 2018 

v Městském divadle v Českém Krumlově. Inscenace bratří Čap-

ků Ze života hmyzu sklidila rekordní čtyři ocenění odborné po-

roty - za dramatickou úpravu textu, za hudbu (Viktor Prokop 

a Karel Jirovec) a dvakrát za herecké výkony (Karel Jirovec 

za roli Lumka a Natálka Bigasová za roli Cvrčkové a Slimáka). 

Ze života hmyzu v Českém Krumlově, 10. 4. 2018 

  

https://www.gymceska.cz/photo/tn/12257-20180406-171322_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1523349682.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12256-20180406-171256_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1523349682.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12257-20180406-171322_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1523349682.jpg
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Noc mladých vědců a umělců 2017 na České  

V pátek 22. února 2018 se uskutečnila již tradiční Noc 

mladých vědců a umělců. Bohatá nabídka zajímavých 

studentských přednášek, workshopů, výstav 

a uměleckých vystoupení přilákala širokou veřejnost. 

Studenti předváděli řadu fyzikálních, chemických 

a biologických pokusů, prezentovali výsledky svých 

realizovaných výzkumů a dosažených úspěchů robo-

tického kroužku, recitovali, zpívali a hráli kratší diva-

delní kusy.  

Tradičně skvělou show představoval program 

s názvem COOL FYZIKA či oblíbená Mikropárty 

v laboratoři biologie. Kromě studentů vystoupili 

i další účinkující a přednášející. Zmiňme např. au-

tora jednadvaceti knih Milana Bindera, historika 

Jana Cigelbauera, zástupce FROV Jihočeské uni-

verzity a mnoho dalších. 

Kdo se nabitým programem unavil, byl obsloužen 

ve studentském bufetu nazvané Robotkavárna 

a následně vystoupal až do podkrovního ateliéru výtvar-

né výchovy, kde se nechal zvěčnit v populárním foto-

koutku našich studentů. Hosté, mladší i starší, na vlastní 

kůži pocítili, že škola nemusí znamenat stres 

ze zkoušení, nezáživné předávání nudných informací 

a následné papouškování, ale právě naopak. Pestrost, 

humor, zajímavost. K tomu jistě přispívají nově vybave-

né laboratoře a učebny s nejmodernějšími školními po-

můckami. 
 

V Českých Budějovicích dne 7. února 2019 

 

 

Mgr. Antonín Sekyrka 

ředitel školy 

 

 

https://www.gymceska.cz/photo/tn/12257-20180406-171322_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1523349682.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12256-20180406-171256_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1523349682.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12257-20180406-171322_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1523349682.jpg
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Ekonomická část 

 

příjmy  Kč celkem      377 646,18 

z toho: příjmy nezahrnované do základu daně  303 182,18 

 

výdaje Kč celkem      310 723,46 

z toho: výdaje nezahrnované do základu daně             9 963,00 

z výdajů celkem například: 

 

odborní lektoři zájmových kroužků      19 250 

nájemné sportovišť, sálů       19 100 

doprava, účastnické poplatky, kurzy      23 066 

jazykový program FLO JOE       9 720 

knižní odměny žákům          15 050 

účetnictví           19 693 

příspěvek na maturitní plesy          25 429 

poháry, ceny sportovní, vědomostní soutěže          2 826 

občerstvení studenti na akcích Technika hrou, 

Edison, Vzdělání a řemeslo            4 290 

komponenty na sestavení robotů, 3D tiskárny         18 413 

tisk školního časopisu a Almanachu                             23 575 

školní akademie, exkurze, OSA      32 540 

projekt Evropského týdne       10 000 

dohody o provedené práci (Přijímačky na nečisto, 

vedení robotického kroužku, vedení literárního klubu)   65 900  

ostatní              19 759 

 

 

 

Na základě podkladů 

Kasyg, K.S., Nádražní 23, IČ 14503620 

Služby daňové kanceláře 

 

zpracovala Dagmar Čečková 

 

 

 

 

------------------------- 

ostatní například:  

SOČ-měření, tisk školních triček, Den otevřených dveří, vybavení čítárny 
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