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1.  Základní údaje o škole 

 

 1.1 škola  

název školy  Gymnázium Česká a Olympijských nadějí,  

České Budějovice, Česká 64 

 

adresa školy Česká 64, 370 21 České Budějovice 

 

Odloučené pracoviště: E. Destinové 46,  

370 04 České Budějovice 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 600 75 775 

vedení školy Ředitel: Mgr. Antonín Sekyrka 

 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Bc. Martin 

Štoudek 

  

Zástupce ředitele: Mgr. Marie Beerová 

 

Zástupce ředitele pro sportovní přípravu:  

Mgr. Jiří Filip 

Kontakt telefon:  

úsek Česká 64: 386 356 884 

úsek E. Destinové 46: 387 319 074 

internetová stránka: www.gymceon.cz 

e-mail: gc@gymceon.cz 

 

 

1.2 zřizovatel  

název a adresa zřizovatele Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 

370 76 České Budějovice 

 

 

1.3 školská rada  

kontakt: srada@gymceon.cz 

 

Za zřizovatele školy jmenován/a Radou Jihočes-

kého kraje: 

 

PhDr. Jaromír Procházka – předseda 

Mgr. Blanka Procházková 

Mgr. Michal Vančura Ph.D 

MUDr. Iva Kellerová 

 

Za pedagogické pracovníky školy: 

 

Mgr. Oldřich Bajt 

Mgr. Hana Soukupová 

PaedDr. Marcela Radová 

Mgr. Jiří Kabele 

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé 

žáky: 

 

Ilona Heldová  

JUDr. Roman Tibitanzl 

Mgr. Alena Zelenková 

Mgr. Dita Ruiderová 
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1.4. Charakteristika školy 

 

 

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 or-

ganizací 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 vzta-

hů zrušené příspěvkové organizace. Zároveň došlo ke změně názvu příspěvkové organizace Gym-

názium, České Budějovice, Česká 64, IČ 60075775, na název Gymnázium Česká a Olympijských 

nadějí, České Budějovice, Česká 64. 

 

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, úsek 

Česká 64 a gymnázium se sportovním zaměřením, úsek E. Destinové 46). 

 

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

vání na nižším stupni víceletého gymnázia učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, 

účinně komunikovat a spolupracovat. Dále v rámci středního vzdělávání rozvíjí vědomosti, doved-

nosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj je-

dince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeo-

becným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Organizace poskytuje střední vzdělání 

s maturitní zkouškou.“ Nedílnou součástí komplexního výchovně – vzdělávacího působení na žáky 

je rozvíjení jejich pohybového talentu.  

 

Učební plán vycházející z platných dokumentů je sestaven tak, aby se každý žák svou volbou se-

minářů a volitelných předmětů v posledních dvou letech studia mohl profilovat podle svých potřeb 

k dalšímu pokračování studia zejména na vysoké škole. Nabídka těchto předmětů odpovídá zá-

jmům žáků, zaměření školy a jejím ekonomickým možnostem. Gymnázium jako právní subjekt ve 

své práci zajišťuje výchovně vzdělávací činnosti, výchovné poradenství, technické, ekonomické a 

personální činnosti související se vzdělávací a výchovnou činností a provozem školy.  

 

 

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

udržuje velmi dobré kontakty s partnerskými školami v SRN (ve školním roce 2011/2012 to bylo 

ASG Passau a Maristengymnasium Fürstenzell), gymnázium se sportovním zaměřením (E. Desti-

nové 46) již řadu let úspěšně pracuje v projektu Connecting Classrooms. Pro zájemce z řad žáků 

organizuje škola studijní a poznávací pobyty ve Velké Británii, umožňuje a podporuje studijní po-

byty svých žáků v zahraničí (USA, SRN).  

 

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

2011/2012 v předmětových soutěžích a olympiádách. 

 

Celkové výkony školy jsou stabilní, podle schváleného rozvojového programu bylo ve školním ro-

ce 2011/2012 na škole v úseku Česká 64 (všeobecné gymnázium) 13 tříd (9 tříd osmiletého cyklu a 

4 třídy čtyřletého cyklu), v úseku E. Destinové 46 10 tříd (čtyřletý cyklus).  

 

Škola je právním subjektem s příspěvkovou formou hospodaření. Péče o majetek probíhala podle 

stanoveného plánu, vzhledem k přiděleným prostředkům byla ve školním roce 2011/2012 provádě-

na pouze základní údržba. Díky grantovým programům byla o hlavních prázdninách 2012 renovo-

vána fasáda a interiér tělocvičny v České 64 (více viz grantové a rozvojové programy). 

 

1.5 Materiálně technické podmínky školy 

 

Vybavení školy umožňuje realizovat stanovené školní vzdělávací programy. Oba úseky mají 

k dispozici laboratoře pro chemii, fyziku a biologii, jazykové učebny, odborné učebny hudební a 

výtvarné výchovy, tělocvičnu, posilovnu, školní hřiště a na úseku Česká 64 žákovskou knihovnu. 
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Pro žáky jsou k dispozici na chodbě školy kopírovací zařízení, nápojové automaty a školní bufet. 

Celkem pět učeben informatiky stejně jako všechny kabinety vyučujících jsou vybaveny počítači a 

připojeny trvale k internetu. Multimediální zázemí kmenových tříd je na standardní úrovni. 

 

1.6 Školní rok 2011/2012 

 

Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka podle učebních plánů ŠVP pro níže uvedené obory 

studia. Škola splnila všechny své hlavní výchovně vzdělávací i hospodářské úkoly. Všechny závaz-

né  finanční i stanovené výkonové ukazatele škola dodržela. Všechny hodiny ve školním roce 

2011/2012 byly na škole odučeny aprobovaně vyučujícími s  odpovídající kvalifikací. 

V předmětových soutěžích a olympiádách se naši žáci umístili na medailových místech okresních i 

krajských kol. 

Ve školním roce 2011/2012 se nově sloučená škola prezentovala některými velmi zdařilými aktivi-

tami. Jejich přehled je uveden v části 8 údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 

 

Pro žáky byly uspořádány besedy o metodách učení, motivaci studia přírodních věd (týden vědy) i 

pravidelné přednášky pro dívky prvních ročníků. Jako koordinátor environmentální výchovy pra-

covala Mgr. Jana Polanská, koordinátor ochrany člověka za mimořádných situací Mgr. Anita Otá-

halová, preventista sociálně patologických jevů Mgr. Klára Jarošová a Mgr. Martin Zikmunda a 

výchovný poradce Mgr. Radka Hrubešová a Mgr. Alena Skříčilová. Všichni jmenovaní v rámci 

svých kompetencí garantovali rozpracování svých oblastí do učebních materiálů. 

Všechny akce a aktivity přispěly k celkově dobrým výsledků výchovně vzdělávací práce. 

 

 

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

 

úsek všeobecného gymnázia Česká 64 

 

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 E. Destinové 46: 
 

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

79-41-K/41 Gymnázium s rozšířenou tělesnou výchovou, studium denní, délka studia: 4 roky, 

dobíhající obor 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (stav k 30. 6. 2012), úsek Česká 64 

 

Sbor je personálně stabilizovaný a plně kvalifikovaný k výkonu pedagogické činnosti. K změnám 

došlo pouze v případě odchodu Mgr. Šárky Týmlové do důchodu a Mgr. Ireny Kaňové na mateř-

skou dovolenou. Vedení školy opustil Mgr. Miroslav Chalupský (od 1.1.2012) a funkce ředitele 

školy se ujal Mgr. Antonín Sekyrka.  

 

Pedagogičtí pracovníci 

 

 Jméno Titul Kvalifikace Vyuč. 

předměty 

Funkce 

1 BARTOŠ Ivan Mgr., 

Ph.D. 

M-Ch PF JČU M, Ch učitel 

2 ČOUDKOVÁ Štěpánka Mgr. Č-N PF Č-N učitel 

3 HALOUNOVÁ Ludmila Mgr.  M-F    UK M, F učitel 

4 HLADÍKOVÁ Hana Mgr.  Tv-R-Fr PF Fr, Tv učitel 

5 HOUŠKOVÁ Pavlína Mgr. N-D PF JU N, D učitel 

6 HRÁDKOVÁ Hana Mgr.  M-F    PF M, F, IVT učitel 

7 HRUBEŠOVÁ Radka Mgr. M-Bi PF M-Bi učitel-výchovný poradce 

8 JAROŠOVÁ Klára Mgr. A-D PF JU A, D učitel –ŠMP 

9 KABELE Jiří Mgr. Č-Tv PF JČU Č, Tv učitel 

10 KAČEROVÁ Jitka Mgr. A-Fr PF ZČU A, Fr učitel 

11 KAŇOVÁ Irena Mgr. A-Bi PF JČU A,Bi učitel 

12 KODRÍKOVÁ Pavla RNDr. Bi-Ch UJEP Bi, Ch učitel 

13 KOPAČKA Martin Mgr. D-Tv PF JČU D, Tv učitel 

14 KOTLAS Miroslav Mgr.  M-IVT PF 

JČU 

M,IVT učitel 

15 KRHOUNKOVÁ Věra Mgr. Č-Vv PF Č, Vv učitel  

16 KYRIANOVÁ Vladislava Mgr. Č – Nj PF Č,Nj učitel 

17 LANDA František Mgr.  F-Zt-IVTPF F, IVT učitel - koordinátor ICT 

18 OTÁHALOVÁ Anita Mgr. Tv-Z UK Tv, Z učitel 

19 PAVLASOVÁ Zuzana Mgr. M-F PF M-F-IVT učitel 

20 PFEFRČKOVÁ Michala Mgr. MFF UK M,F učitel 

21 PITRUNOVÁ Ester Mgr., Dis. N-Hv PF N, Hv učitel  

22 POLANSKÁ Jana Mgr. Bi- Ch PF Bi, Ch učitel - koordinátor envi-

ronmentálního vzdělávání 

23 PROKEŠOVÁ Jiřina Mgr.  Č-D    PF Č, D učitel 

24 RADOVÁ Marcela PaedDr.  M-Bi-A PF M, A učitel 

25 REGULOVÁ Věra Mgr.  Č-A    UK Č, A učitel 

26 SEIMLOVÁ Zuzana Mgr. Č-N PF Č, N učitel 

27 SEKYRKA Antonín Mgr.  D-N PF D,Nj ředitel školy 

28 SEKYRKA Vlastimil Mgr. PF JČU ZSV,Nj učitel 

29 ŠKÁCHOVÁ Eva Mgr. Z-Tv PF JČU Z, Tv učitel 

30 ŠTĚCH František Mgr. 

Th.D. 

TF JČU ZSV učitel 

31 ŠTOUDEK Martin Mgr., Bc. N-D PF JU N, D statutární zástupce ředitele 

32 TOMÁŠKOVÁ Ivana Mgr.  Č-D-A  PF Č, A učitel 

33 VONDRÁŠKOVÁ Alena Mgr. Vv PF Vv učitel 
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Mgr. Ludmila Halounová - Vynikající pedagog Jihočeského kraje 

Mgr. Ludmila Halounová získala v červnu 2012 významné ocenění „Vynikající pedagog Jihočes-

kého kraje 2012.“ 

Tuto anketu vyhlásil Jihočeský kraj pod záštitou hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a radní pro oblast 

školství, mládeže a sportu RNDr. Jany Krejsové.  

Cílem této ankety bylo upozornit na mimořádné aktivity pedagogů různých typů škol a školských 

zařízení, vyzdvihnout jejich výjimečný celoživotní přínos pro školu, ocenit jejich dosavadní peda-
gogické působení i úspěchy v mimoškolní práci s dětmi a mládeží. 

Mgr. Ludmilu Halounovou vybrala mezi oceněné pedagogy odborná komise Jihočeského kra-

je. Slavnostní udělení titulu „Vynikající pedagog Jihočeského kraje 2012“ se uskutečnilo 11. 

června 2012, kdy jej paní Mgr. Halounová převzala z rukou členky rady kraje RNDr. Jany 

Krejsové a vedoucí OŠMT Ing. Hany Šímové. 

 

 

 

Provozní zaměstnanci 

 

 Jméno Kvalifikace Funkce 

1. Čečková Dagmar SEŠ hospodářka, sekretářka 

2. Trčková Vladimíra SEŠ účetní 

3. Šlahař Rudolf SO školník 

4. Šlahařová Marie základní uklízečka 

5. Schonbauerová Jitka základní uklízečka 

6. Hronková Jaroslava základní uklízečka 

7. Krnínská Eva základní uklízečka 

8. Javůrková Jiřina SEŠ mzdová účetní 
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Úsek E. Destinové 46 

 

 Jméno Titul  aprobace  Funkce 

1. Adamcová Eva  Mgr.  Nj, Čj učitel 

2. Bajt Oldřich Mgr.  Nj učitel 

3. Bartošová Kateřina Mgr.  Inf, M učitel 

4. Beerová Marie Mgr.  M, Vv zástupce ředitele 

5. Böhmová Zdeňka Mgr.  TV, Z učitel 

6. Černý Radek Ing. MBA Inf učitel 

7. Divišová Tamara Bc.  Aj učitel 

8. Dvořák Jan Bc. TV  učitel 

9. Figurová Pavla Mgr.  Aj učitel 

10. 
Filip Jiří Mgr. 

TV, Bi 

zástupce ředitele pro spor-

tovní přípravu 

11. Habertová Petra Mgr.  Bi, Ch učitel 

12. Kopecký Jiří   Inf učitel 

13. Králová Jana PaedDr.  M učitel 

14. Křížová Radka Mgr.  TV, Z učitel 

15. Malechová Marie Mgr.  B, Ch učitel 

16. Mrázová Libuše Ing.  Inf učitel 

17. Nečilová Lenka Mgr. Čj, ZSV učitel 

18. Nowická Eva Mgr.  Aj učitel 

19. Petřeková Jaroslava Mgr.  Fy, M učitel 

20. Pistulková Hana Mgr.  Hv, Nj           učitel 

21. Samec Ivo PhDr. Doc.  Čj, D učitel 

22. Skřičilová Alena Mgr.  TV, VP učitel, výchovný poradce 

23. Soukupová Hana Mgr.  M, B učitel 

24. 
Stejskal Aleš PhD. 

PhDr.et 

PaedDr. 
 D učitel 

25. Tománková Eva Mgr.  Čj, Vv učitel 

26. Vaníček Miroslav   TV  učitel 

27. Zikmunda Martin Mgr. Čj,  ZSV učitel, ŠMP 

 28. Krauskopf Jiří  Mgr.  Z - Tv  

ředitel Gymnázia olympij-

ských nadějí, České Budějo-

vice, E. Destinové 46 do 

31.12. 2011  

b) Pře-

hled 

trenérů:     

tr. třída   

1. Bahenský Petr Mgr. 1. tř. Atletika 

2. Beníšek Petr Bc. 2. tř. Bojové sporty 

3. Couf Jiří Mgr. 1. tř. Atletika 

4. Filip Jiří Mgr. 1. tř. Plavání 

5. Graman Miroslav   1. tř. Tenis 

6. Hýsek Miroslav  Bc. 2. tř. Bojové sporty 

7. Cháb Bohuslav Mgr. 2. tř. Volejbal 

8. Janoušek Ivan   2. tř. Florbal 

9. Kos Marek Bc. 1. tř. Basketbal 
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10. Kotvald Michal   2. tř. Házená 

11. Lenc Miroslav Bc.   Kanoistika 

12. Malý Petr   2.tř. Kanoistika 

13. Meloun Jakub Bc. 2. tř. Plavání 

14. Mikeš Vladimír   2. tř. Tenis 

15. Najbrt Tomáš Mgr. 1. tř. Atletika 

16. Plaňanský Petr Mgr.   Kanoistika 

17. Pokorná Ivana Mgr. 1. tř. Moderní gymnastika 

18. Šimonek Milan   1. tř. Volejbal 

 

 

Provozní zaměstnanci, úsek E. Destinové 46 

 

     

1. Bílková Jana účetní 

2. Blažek Jaroslav školník 

3. Grabiczová Jitka uklízečka, výdej stravy 

4. Janoušková Jana fyzioterapeut 

5. Králová Petra myčka nádobí 

6. Kubátová Kateřina 

administrativní pracovnice, 

mzdová účetní 

7. Laszáková Zdenka uklízečka 

8. Lebedová Hana rehabilitační pracovnice 

9. Michelová Monika vedoucí výdeje stravy 

10. Osmanová Zdenka účetní /výdej stravy 

11. Snopková Irena  rozpočtář 

 

 

 

4.  Údaje o přijímacím řízení: úsek Česká 64 

 

 

Přijímací zkoušky  do osmiletého studia se konaly dne 23. a 24. 4. 2012  v budově školy. 

 

Celkem se do 1. kola přijímacího řízení oboru 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné, studium den-

ní, délka studia 8 roků, přihlásilo 98 uchazečů. Na základě kritérií přijímacího řízení (výsledky ve 

srovnávacích testech SCIO a prospěch na ZŠ) bylo do 1. ročníku přijato 30 žáků, všichni uchazeči 

odevzdali v zákonné lhůtě prostřednictvím svých zákonných zástupců zápisový lístek. 

 

Přijímací řízení do čtyřletého studia proběhlo 22. dubna 2012. 

 

Do 1. kola přijímacího řízení oboru 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka 

studia 4 roky, se přihlásilo 89 uchazečů. Na základě kritérií přijímacího řízení bylo přijato 30 žáků, 

všichni uchazeči odevzdali v zákonné lhůtě prostřednictvím svých zákonných zástupců zápisový 

lístek. 
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Údaje o přijímacím řízení: úsek E. Destinové 46 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2012/13 na vzdělávací obor gymnázium se sportovní přípravou se 

uskutečnilo  již 9. a 10. ledna 2012, protože  v RVP GSP byl MŠMT ČR oboru přiznán statut oboru 

s talentovou zkouškou. 

 

Do 1. kola se přihlásilo 28 uchazečů, k talentové zkoušce se dostavilo 23 uchazečů. Stanovená kri-

téria talentové a přijímací zkoušky splnili všichni uchazeči a proto mohlo být přijato všech 23 žáků. 

Zápisový lístek ve stanovené lhůtě odevzdalo 17 žáků. 

 

Do 2. kola přijímacího řízení na obor s talentovou zkouškou, které se konalo 30. ledna 2012, se 

přihlásilo 8 uchazečů. Kritéria talentové a přijímací zkoušky splnilo 6 uchazečů, a také všichni při-

jatí žáci odevzdali zápisový lístek. 

 

V 1. a 2. kole přijímacího řízení na obor gymnázium se sportovní přípravou bylo přijato 23 uchaze-

čů. Z důvodu volné kapacity do celkového počtu 30 míst bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení, 

které se konalo 9. května 2012. Přihlášku do 3. kola odevzdalo 10 uchazečů. K talentové a přijíma-

cí zkoušce se dostavilo 9 uchazečů. Stanovená kritéria splnilo všech 9 žáků, přijato však mohlo být 

pouze 7 z nich. Zápisový lístek ve stanovené lhůtě odevzdalo 5 uchazečů. 

 

Celkový počet odevzdaných zápisových lístků  na obor gymnázium se sportovní přípravou je 28. 

 

 

 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek –  

úsek všeobecného gymnázia Česká 64 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek 2011/2012 

 

třída celkem žáků s vyznamenáním prospělo neprospělo 

4.A 29 6 23 0 

8.E 31 14 17 0 

celkem 60 20 40 0 

v % 33,4 66,6 0,0 

 

 

Přehled celkového prospěchu tříd ve druhém pololetí školního roku 2011/2012, úsek Česká 64 

 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Celkem 

Průměrný 

prospěch 

1.E 15 17   32 1.57 

2.E 12 18   30 1.63 

3.E 18 14   32 1.54 

4.E 7 23   30 1.77 

5.E 5 25   30 1.88 

6.E 4 22   26 2.00 

7.E 3 26   29 2.15 

7.F 3 26   29 2.26 

8.E 6 25   31 1.95 

1.A 2 21 1  24 2.45 

2.A 1 29 2  32 2.41 

3.A 1 28 1  30 2.48 

4.A 2 27   29 2.26 

celkem 79 301 4 0 384 2.02 
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Třída Pochvaly TU 
Důtka Důtka Snížený stupeň z chování 

třídního učitele ředitele školy 2. stupeň 3. stupeň 

1.E 20 2    

2.E 5  1   

3.E 12   1  

4.E 13 2  1  

5.E 15  1 1  

6.E 8     

7..E 7  9 1  

7.F 7 1 2   

8.E 6 10 1   

1.A 3  2   

2.A 12 5    

3.A 5 1  1  

4.A 5 6 1   

celkem 118 27 17 5 0 

 

Dále bylo uděleno 8 pochval ředitele za výjimečné studijní úspěchy a reprezentaci školy. 

 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek –  

úsek Emy Destinové  46 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek 2011/2012 

 

třída celkem žáků s vyznamenáním prospělo neprospělo 

4.G 26 2 24 0 

4.O 22 0 22 0 

4.N 22 5 17 0 

celkem 70 7 63 0 

v % 10 90 0,0 

 
 

Přehled celkového prospěchu tříd ve druhém pololetí školního roku 2011/2012, úsek   

Emy Destinové  46 
 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Celkem 

Průměrný 

prospěch 

1.G 1 14 0 0 15 2,01 

1.N 2 17 1 0 20 2,21 

2.G 0 16 1 0 17 2,75 

2.N 2 17 1 0 20 2,25 

3.G 1 21 2 0 24 2,52 

3.O 3 20 0 0 23 2,45 

3.N 1 17 4 0 22 2,64 

4.G 1 25 0 0 26 2,3 

4.O 0 22 2 0 24 2,39 

4.N 2 18 2 1 23 2,14 

celkem 13 187 13 1 214 2,36 
 

 

Třída 
Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ Důtka Důtka 

Snížený stupeň z chová-

ní 
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třídního učitele ředitele školy 2. stupeň 3. stupeň 

1.G 2 0 0 0 0 0 

1.N 8 4 0 0 0 0 

2.G 4 0 0 0 0 3 

2.N 6 0 0 0 1 1 

3.G 7 3 2 2 0 1 

3.O 2 0 0 1 0 1 

3.N 4 3 0 0 0 2 

4.G 0 0 0 0 0 0 

4.O 0 0 0 0 3 2 

4.N 2 0 0 0 0 0 

celkem 35 10 2 3 4 10 
 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 

 

Úsek všeobecného gymnázia Česká 64 

 

Ve školním roce 2011/2012 vykonávala na úseku Česká funkci školního metodika prevence 

Mgr.Klára Jarošová (která v tomto roce ukončila i potřebný vzdělávací kurz pro vykonávání této 

funkce na škole). V tomto školním roce byl ve spolupráci školy, rodičů a pracovníků PPP úspěšně 

vyřešen jeden závažnější případ záškoláctví žáka nižšího gymnázia. 

 

Aktivity související s prevencí SPJ Datum realizace Třídy 

Adaptační kurz Září 2011 1.E, 1.A 

Prezentace dobrovolnictví – ADRA Říjen 2011 2.A 

Prezentace práce AFS + beseda Říjen 2011 1.A, 2.A 

Mezi stěnami – projekce filmu + beseda o ma-

nipulaci s druhými 

Březen 2012 3.E, 4.E 

Drogy a mladí lidé – přednáška MUDr. Doudy Březen 2012 1.A, 2.A, 3.A, 5.E, 

6.E, 7.E, 7.F 

Festival jeden svět Březen 2012 NG, VG bez maturit-

ních ročníků 

Drogy v Českých Budějovicích – Policie ČR Červen 2012 3.E, 4.E 

 

 

 

Úsek sportovního gymnázia E. Destinové 46 

 

Školním metodikem prevence je na úseku E. Destinové 46 Mgr. Martin Zikmunda. 

 

Ve školním roce 2011 – 2012 nebyl na úseku E. Destinové zaznamenán příklad výskytu sociálně 

patologického jevu. Nebyl zaznamenán případ užívání návykové látky, šikany. 

 

Akce související s prevencí sociálně patologických jevů 

 

 

5. 9. -7. 9.  Vstupní soustředění 1. ročníků 1.G, 1.N 

7. 9. Charitativní akce Světluška 2.N 

21. 9. Atletický den centra Empatie 2.G, 2.N, 3.G 

26. 3. Charitativní akce Srdíčkový den 2.G 

29. 3. Rady milencům 1. a 2. ročníky 

12. 1. Seminář pro pedagogické pracovníky – problematika 

šikany 

 

 

Zpracoval Mgr. Martin Zikmunda 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

V kalendářním roce 2011 se vyučující zúčastnili školení a kurzů zaměřených zejména na přípravu 

státní maturity a získávání dalších nových metodických i odborných poznatků ve svém oboru. 

K vzhledem napjatému rozpočtu a stavu ONIV za školní rok 2011/2012 byly preferovány akce hra-

zené z ESF či akce zdarma, mající potenciál realizace budoucího projektového záměru. Plnou kva-

lifikaci získali dokončením vysokoškolského studia dvě osoby. Prohloubení kvalifikace rovněž dvě 

osoby – dokončení kurzu školního metodika prevence a dokončení konzervatoře. Dvě osoby byly 

ve stavu student VŠ. Všechna studia byla bez kvalifikačních dohod, v rámci svého volného času a 

zájmu.  

Všechny akce, kterých se vyučující zúčastnili, splnily očekávání, byly efektivní a vyučující na nich 

získali další poznatky potřebné ve výchovně vzdělávacím procesu i mimoškolních aktivitách. 

 

Přehled vzdělávacích aktivit: 

 

Bc. Divišová:  

školení Ciscom – Hodnotitel ústní části maturitní zkoušky  

Mgr. Figurová:  

Oxford Univerzity Press Day, B1 or not B1 

testy, zkoušející – Cambridge ESL Exams  

testy, hodnotitel  – Cambridge ESL Exams  

Oxford Univerzity Press Day, Solutions Day, Literature and Teaching 

ukončení studia na MU Brno, učitelství pro střední školy 

 

DVPP 

 

Mgr. Petřeková - Vzdělávací program Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW – únor 

2012 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, úsek všeobecného gymnázia Česká 64 

 

Vybrané akce za školní rok: 

 

Prezentace školy 

 ALUMNI - setkání současných a bývalých žáků i zaměstnanců 

 Prezentace projektu "Vltava - Moldau" v Praze 

  

 Den otevřených dveří 

 maturitní ples 4.A 

 maturitní ples 8.E 

 účast na soutěži "Náboj" 

 Informační odpoledne nově přijatých 

 předávání maturitních vysvědčení v obřadní síni 

Kulturní akce 

 třídní kolo recitační soutěže 1E, 2E 

 divadelní představení (Marčík) pro 2A,3A,6E,6F,7E 

 třídní kolo recitační soutěže 3E, 4E 

 třídní kolo recitační soutěže 5E, 1A 

 třídní kolo recitační soutěže 6E, 2A 

 třídní kolo recitační soutěže 7E8E3A4A 

 školní kolo recitační soutěže v Solnici 

Sportovní akce 

 letní sportovní kurz žáků 3.A a 7.E Laterna - Chorvatsko 

 lyžařský kurz 1.A a 5.E 
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 lyžařský kurz 2.E 

  

 Primátorky - účast žáků na závodě raftů 

 sportovní dny  NG 

 sportovní dny VG 

Žákovské projekty 

 Vltava - Moldau; společný Č - N projekt Bi-Ch 3.E,4.E,5.E,6.E, Chs 

 oblastní kolo Pišqworek 

 vánoční akademie  

 Filmový klub - filmová noc (organizují studenti) 

 studenti darují krev 

  

 GYMFEST – charitativní koncert pořádaný žáky školy na podporu  o.p.s. Bazalka  

 Sluníčkový den - sbírka na podporu opuštěných dětí 

 Majáles 

 burza učebnic pro nově přijaté do čtyřletého gymnázia 

  

Zahraniční aktivity 

 Podpora výuky cizích jazyků 

 divadelní představení v německém a anglickém jazyce 

 Workshop Goethe centrum 12 žáků ze 6.E 

 konverzační soutěž Aj,Nj,olympiáda Čj, sportovní soutěže 

 15 žáků z 1.E na Goethe-Institut 

 12 žáků z 6.E na Goethe-Institut 

Vzdělávací akce 

 adaptační kurz žáků třídy 1.E a 1.A 

 beseda o učení pro 1.A 

 Exkurze do Planetária pro 1.E 

 filmové představení v kině Kotva 

 Planeta Země 3000 - program pro 6.E,6.F,2.A,4.E 

 beseda o učení pro 1.E 

 Týden vědy - přednášky pro třídy vyššího gymnázia 

 exkurze na AV ČR pro Bis 3A,4A,7E,8E 

 Matematický klokan - krajské kolo 1.E,2.E,3.E 

 účast 7.F na soutěži Prezentiáda 

 nostrifikační zkouška 

  

Exkurze a výlety 

 bioexkurze 2.A 

 bioexkurze pro 1.A a 5.E 

 Ds 3.A, 7.E - exkurze do Akademické knihovny FF JČU 

 Exkurze do knihovny Jč. muzea pro Ds 3.A a 7.E 

 Exkurze do Planetária pro 1.A a 5.E 

Londýn – 8 denní  poznávací zájezd, letecky, květen 2012, třídy 5E,3A,7E,7F – výběr žáků  

(PaedDr. M.Radová) 

Švýcarsko: 4 denní poznávací zájezd, červen 2012, třída 4E (Mgr. Houšková, Mgr. Seimlo-

vá) 

 Exkurze do Poslanecké sněmovny a Národního divadla (6.F Čj a ZSV) 

 exkurze Ekotýmu na ekofarmu 

 Krýzovy jesličky - exkurze do J. Hradce, 1.E 

 Lis 4.A, 8.E - exkurze do Akademické knihovny FF JČU 

 Vánoční motivy ve středověké malbě - exkurze AJG Hluboká 

 
Z úspěchů gymnázia v předmětových soutěžích 

 
Jiráková Kateřina 8.E 

OK – OČ – II.  1. místo 

 

Vítů Štěpánka 3.A 

 KK – SOČ  - mineralogie -1.místo 

CK – SOČ  - mineralogie - 6.místo 

 

Honnerová Lucie 7.E 
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KK – FJ –SŠ – B2  2. místo 

 

Dusil Matouš 7.E. 

 KK – FJ –SŠ – B2  3. místo 

 

Fišerová  Simona 

KK SOČ 

 

Dupalová Marie 7.F 

OK – AJ –III.A 1. místo 

KK – AJ – III.A  2.místo 

 

Kubeš Jan 7.E 

KK – AJ – III.B  3.místo 

 

Čihák Martin  3.A 

KK – NJ – III.B  - 4. místo 

 

Nečas Josef 3.A 

KK – FJ – B1  7.místo 

 

Vokurka Radomír 3.A 

KK SOČ 

 

 

Skříšovský Emil 6.E 

KK – SOČ – matematika – 1. místo 

CK – SOČ – matematika – 4. místo 

KK – CHO –C  2.místo 

OK – Nj   4.místo 

 

Kučerová Věra 6.E 

KK – BIO – 11.místo 

 

Veselá Michaela 5.E 

KK – NJ – III.B  - 3. místo 

 

Kolařík Vojtěch 5.E 

KK – NJ – III.B  - 5. místo 

 

Drázdová Zuzana 5.E 

KK – CHO –C  9. – 10. místo 

 

Šimečková Zuzana 5.E 

Fyzikální olympiáda –úspěšný 

řešitel 

 

Povišer Martin 4.E  

OK – MO – Z9  1.místo 

KK – MO –Z9  1.místo 

OK – CHO – D 9.místo 

Kučera Jan 4.E  

OK – MO – Z9  1.místo 

KK – MO –Z9  2.-4.místo 

OK – CHO – D 5.místo 

KK – CHO –D 9.místo 

 

Drnec Daniel 4.E 

OK – MO – Z9  1.místo 

OK – CHO – D 1.místo 

KK - CHO – D 15. místo 

OK – NJ – I.B  2.místo 

OK – DO – 14.místo 

KK -  Microsoft 

 

Šmíd Václav 4.E  

OK – MO – Z9  9.místo 

 

Stojčev Petr 4.E 

OK – DO – 11.místo 

Celostátní kolo Microsoft 

 

 

Vondráček Miloš 2.E 

OK – AJ – I.A  3.místo 

 

Mlčochová Eva 3.E 

OK – NJ – I.B  1.místo 

 

Binterová Eliška 3.E 

KK - FJ – A1  3.místo 

OK – MO – Z8 11. – 14. místo 

OK – DO – 12. místo 

 

Štěpánková Jana 3. E 

OK – MO – Z8 11. – 14. místo 

 

Havlíková AnnA 3.E 

KK – FJ - A1  14.místo 

 

Němeček Jiří 3. E 

OK – DO – 13. místo 

 

Křenek Václav 3.E 

OK – DO – 24. místo 

 

Homoláč David 2.E 

OK – BI  8.místo 

Ok – MO – Z7  14. – 15. místo  

Kurzová Anna 2.E 

Ok – MO – Z7  14. – 15. místo  

 

Čížek Jiří 1.E 

OK – MO – Z6  9.-16. místo 

 

Padrtová Kristýna 7.E 

Krumlovská Prima sezóna – 

fotografie 

 

MFF UK filmfest  - účast 

Povišer Martin 4.E 

Povišerová Barbora 7.E 

Zubrová Tereza 7.E 

Kroft Patrik 7.E 

Kučera Jan 4.E 

Studnička Michal 3.A 
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Ústřední kolo 38. ročníku Olympiády v českém jazyce 

 

Ve dnech 22. - 28.6.2012 proběhlo ústřední kolo 38. ročníku Olympiády v českém jazy-

ce. Setkalo se zde 61 nejlepších letošních češtinářů z celé republiky, kteří úspěšně prošli 

sítem školních, okresních a krajských kol. Máme velkou radost, že i naše gymnázium 

mělo mezi nejlepšími své zastoupení a studentce Kateřině Jirákové z oktávy se ve 2. 

kategorii podařilo obsadit krásné 10. místo. 

 

Recitační soutěž Vrbenský rohlík 2012 

  

"Ať v této zemi nikdy nezevšední / slova básníků / a motýli, kterých ubývá, / ať usedají 

na čerstvé květy / jejich písní. / A ti, kdož budou číst básně, / ať se musí bránit slzám / 

nad jejich krásou!" (Jaroslav Seifert - Býti básníkem) 

Krásné verše slavného českého básníka jako by dokreslovaly příjemnou atmosféru po-

etického únorového odpoledne. V budově Česko-anglického gymnázia v Českých Bu-

dějovicích se totiž ve čtvrtek 24. února 2012 konal již 12. ročník recitační soutěže Vr-

benský rohlík. O nejlepší umístění soupeřili studenti českobudějovických gymnázií a 

nejlepším z nich byl  tradiční hmotnou odměnou maxirohlík z blízkých pekáren 

PENAM, a. s.  

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle věkových skupin a novinkou byla kategorie 

vlastní tvorby. Vítězkami v jednotlivých kategoriích se staly Jana Marešová (Gymná-

zium Česká a Olympijských nadějí), Nikola Pučejdlová (Gymnázium J. V. Jirsíka), 

Kristýna Hulcová (Gymnázium Česká a Olympijských nadějí)  a v kategorii vlastní 
tvorby zvítězil Jakub Čejka (Gymnázium Česká a Olympijských nadějí).  

 

Soutěž v předčítání německých pohádek v originále - Vorlesewettbewerb 

Dne 10.4. 2012 se ve spolupráci s Goethe Zentrem Pardubice konal na naší škole 1. roč-

ník předčítání německých pohádek. Studenti si tak v rámci Roku bratří Grimmů 2012 - 
Grimm-Jahr 2012 - připomněli 200. výročí 1. vydání jejich sebraných pohádek. 
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Finále ČR Microsoft Office Aréna 

Letošní rok představila společnost Microsoft zbrusu novou soutěž s názvem Microsoft 

Office Arena. Šlo o to ukázat, jak jsou na tom žáci základních škol, popřípadě studenti 

nižšího stupně gymnázia, co se týče ovládání balíku Microsoft Office 2007 popř. 2010. 

Do soutěže se z naší školy zapojili hned dva studenti - Petr Stojčev a Daniel Drnec. A 

nutno podotknout, že oba zazářili. Nejenom, že se probojovali do krajského kola, které 

se konalo až v Novém Městě na Moravě, zde si dokonce svými výkony vysloužili 

účast v republikovém finále. Finále se konalo v samotném sídle firmy Microsoft v Pra-
ze. Nejdůležitější ale je, jak samotný průběh celé soutěže viděl Petr: 

„Když jsem se o této soutěži na začátku května dozvěděl, ještě jsem netušil, kam až se 

dostanu. Během školního kola jsem vytvářel dokumenty pomocí programu Microsoft 

Office. Poté jsem se dozvěděl, že postupuji do krajského kola, což už samo o sobě bylo 

velkým překvapením a potěšením. V tomto kole jsme měli formátovat různé dokumenty 

podle předlohy. Ale až 25. duben byl zlomový, protože jsem se dozvěděl, že postupuji 

do celostátního kola v Praze mezi jedenáct nejlepších. Ale toto kolo bylo také nejtěžší, 

protože jsem zde musel prezentovat svou prezentaci ze školního kola. Doufám, že založí 

další kategorii a já se budu moci příští rok zase zúčastnit, protože se mi moc líbila“. 

 

 

Petr Stojčev 
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Vynikající výsledky v SOČ 

Dvěma žákům našeho gymnázia, Štěpánce Vítů a Emilu Skříšovskému, se na základě 

vítězných nominací z krajského kola podařilo postoupit na 34. ročník Celostátní pře-

hlídky Středoškolské odborné činnosti, který se konal od 15. do 17.6. 2012 na Gym-

náziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. 

Oba naši žáci zde před odbornou porotou prezentovali a obhajovali výsledky své dlou-

hodobé práce ve vybraném oboru. 

Emil Skříšovský obsadil se svou prací Transformace jistých křivek a ploch v kruhové 

inverzi v oboru Matematika a statistika vynikající 4.místo a získal zvláštní cenu: Ná-

vrh do soutěže o Ceny České hlavičky, Štěpánka Vítů pak prací Lechatelierit ve vlta-

vínech bodovala 6. místem v oboru Geologie a geografie. 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,  

úsek sportovního gymnázia E. Destinové 46 

 

 

 

Ze zpráv předmětových komisí: 

 

Akce pořádané v rámci anglického jazyka: 

 

Akce v rámci projektu Connecting Classrooms. 

Organizace návštěvy kina Cinestar,  film „Howl“ (Mgr. Nowická) 

Byla definitivně dokončena práce na školním výukovém serveru Moodle, ten je již ny-

ní plně funkční. (Mgr. Figurová) 

Fyzika: 

V listopadu 2011 se vybraní žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili dvou přednášek v angličtině 

v rámci Týdne vědy a techniky 2011 v Praze. První přednáška Dobrodružství ve čtvrté 

dimenzi se konala na Akademii věd ČR a lektorem byl Dr. Matt Parker z Univerzity v 

Londýně. Druhá přednáška s názvem Život v atmosféře Slunce se konala v Akademic-

kém konferenčním centru a lektorkou byla Dr. Lucie Green z Mullard Space Science 
Laboratory.  

 

Předmětová komise VV, HV 

 

Dne 10.10. a 18.10. 2011 se třídy 1.N a 2.N zúčastnily komentované výstavy ve Wort-

nerově domě AJG, kde si prohlédli kresby a malby pravěkých zvířat, krajin a ilustrace 

dobrodružných románů malíře Zdeňka Buriana. Výstava byla součástí nového projektu 

AJG, kterého se budou účastnit i žáci naší školy, s názvem – V knize ukryté.  

 

Dne 11.10.2011 se třída 2.N zúčastnila prodejní výstavy Domova Libnič a Centra soci-

álních služeb Empatie s názvem Děláme to s empatií. Cílem akce bylo, aby si žáci 

uvědomili, že i postižení lidé se mohou a chtějí zapojovat do života této společnosti a 

dokazují to v terapeutických dílnách pracemi, které byly právě součástí výstavy. 
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Dne 17.1. 2012 se třída 1.N (skupina Vv, Hv – Plněn IP ŠVP) zúčastnila výstavy ve 

Wortnerově domě AJG, která navazovala na projekt V knize ukryté. Milan Ressel – 

Něco se mění, něco zůstává… 

4.4. 2012 se výtvarná skupina třídy 2.N zúčastnila slavnostní vernisáže projektu AJG 

s názvem V knize ukryté. Žáci měli možnost prohlédnout si tak i práce ostatních škol 

a srovnávat. 

 

      
 

 

24.4. 2012 třídy 1GN a 2GN navštívily hodinový hudebně – vzdělávací pořad Mgr. 

Milana Parnahaje o vývoji světové moderní populární hudby od rock and rollu 50. 

let až po rap současnosti. Výklad byl doplněn živými i reprodukovanými ukázkami a 

prezentací fotografií i videoklipů. 

 

24.4. 2012 se skupiny Vv, Hv třídy 2.N zúčastnily výstavy Fotografa Josefa Geršla – 

Metamorfózy portrétu – stálá výstavní síň fotografií Galerie nahoře – DK Metropol. 

Plněno bylo IT ŠVP – možnosti moderního umění a různé pohledy na svět – tentokráte 

v podobě barevné fotografie focené digitálním fotoaparátem.  
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ICT: 

V březnu proběhla v učebně informatiky soutěž Genius Logicus. 

Matematické a logické soutěže: 

 

1. Matematický klokan 

Soutěže, která se konala 19.3.2012, se zúčastnilo celkem 38 žáků, z toho 19 v kategorii 

Junior a 19 v kategorii Student 

 

2. Genius logicus 

Soutěže s měřením času, která se ve škole konala 28.3.2012,  se zúčastnilo celkem 46 

žáků. 

 

 

Předmětová komise NJ: 

Vzdělávací semináře: 

 

10. 9. 2011 Seminář pro vyučující NEJ v Linci (Ars Elektronica Center):    Mgr. 

Adamcová, Mgr. Pistulková, Mgr. Bajt 

 

28. – 30. 10. 2011 Vzdělávací seminář v Ortenburgu u Pasova    Mgr. Adamcová 

 

27.1. 2012  Vzdělávací seminář 2. stupně – Památník Terezín   Mgr. Adam-

cová 

 

4. – 6.3. 2012  Vzdělávací seminář projektu Naši nebo cizí? Židé ve 20. století 

v Pardubicích, Mgr. Adamcová 

 

11. – 13.5. 2012 Národní konference programu e-twinnig v  Mostě   Mgr. Adam-

cová 

 

          

 

 Aktivity pro žáky:   

 

26. 9. 2011     Evropský den jazyků  
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8. 12. 2011     Tematická exkurze do Vídně (Advent, památky) 

leden 2012     Holocaust – projekt (27.1.), individuálně ve třídách, zapracováno do vý-

ukového webu GON 

duben 2012   Beseda s rodilým mluvčím – kultura a reálie Německa 

 

Předmětová komise TV: 

 

Kurzy 

Lyžařský, sjezdový – 1.G, 2.G, Tauplitz - Rakousko 

Cyklistický – 3.G, 3.O, Nový Řadov 

 

Účast na akcích ASŠK  

fotbal 

volejbal 

basketbal dívek 

 

Předmětová komise zeměpis: 

 

Exkurze a jiné aktivity:  

 

 Projekt – geologická exkurze do Rakouska, Švýcarska a Německa – 3.ročníky – září 

2011 

 Besedy v rámci programu Planeta Země – 1. a 2.ročníky – navštívené programy – Čí-

na – Země draka (říjen 2011), Galapágy (červen 2012) 

1. ročníky – návštěva planetária 

 

Předmětová komise ZSV: 

Vybrané třídy pracovaly na projektu Naši, nebo cizí (spolupráce s pražským Židov-

ským muzeem). Bylo odučeno 10 hodin tohoto projektu (podle dohody s ŽM) a vý-

sledky zpracovala L. Nečilová a zaslala do Prahy. U žáků se projekt setkal se značným 

ohlasem.  

V dubnu jsme se na pozvání Židovského muze aktivně účastnili připomínkového 

shromáždění Jom ha – šoa. Vybraní žáci třídy 3. N spolu s L. Nečilovou připravili pre-

zentace na téma židovské památky v Českých Budějovicích a okolí. Vyrobili jsme ně-

kolik panelů, které byly vystaveny během pietního shromáždění. Tato aktivita byla 

prezentována i na školních webových stránkách 
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Hodnocení Běhu olympijského dne 20. června 2012  

v Českých Budějovicích, Mgr. Jiří Filip,  

zástupce ředitele pro sportovní přípravu  

 
Letošní ročník byl pro nás velkou zkouškou. Jednak došlo se sloučení našeho gymná-

zia s Gymnáziem Česká, změnám ve vedení školy a odchodu bývalého ředitele Mgr. 

Jiřího Krauskopfa, na kterém ležela největší organizační tíha při pořádání Olympij-

ských dnů v minulých letech.  

 

 
 

Nyní již mohu říct, že se nám podařilo navázat na úspěšné předchozí ročníky. Díky 

mimořádnému nasazení organizátorů z řad trenérů, pedagogického sboru i dobrovolní-

ků z řad studentů gymnázia a slunečnému počasí se letošní Olympijský den vydařil a 

počet účastníků se vyšplhal na číslo 1045.  

 

Někteří z pravidelných účastníků a pozvaní hosté dokonce vyjádřili svůj názor, že 

účast byla největší v historii. 

 

Poděkování patří samozřejmě partnerům, kteří se finančně podíleli na zajištění letošní-

ho Olympijského dne. Jihočeský kraj akci podpořil tradičně částkou 20 tisíc Kč. Pří-

spěvkem jsme pokryli především náklady na startovní čísla, odměny rozhodčím a část 

cen vítězům.  

 

V letošním roce se pro Olympijský den podařilo zajistit i podporu statutárního města 

České Budějovice a to částkou 13 tisíc Kč. Díky tomu jsme zakoupili více cen pro 

účastníky, nutný technický materiál, uhradili zvýšený pronájem stadiónu oproti minu-

lému roku, částečně vylepšili pitný režim pro účastníky, rozhodčí i pozvané hosty a 

navýšili odměnu rozhodčím. 
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Na výborné úrovni hodnotím spolupráci s Mc Donald´s, který zajistil pitný režim 

v dostatečném množství, což při slunečném počasí bylo velmi nutné. Balónky a lízátka 

jsou už takovou samozřejmostí, ale zejména u nejmenších sklízejí stále největší 

úspěch. 

 

Letos se můžeme pochlubit i dalšími doprovodnými akcemi. Díky projektu Britské ra-

dy (British council) Connecting Classrooms jsme zajistili doprovodné soutěže s atrak-

tivními cenami pro nejmenší a občerstvení pro významné hosty. Tato finanční pomoc 

ve výši přes 6 tisíc Kč byla velmi užitečná. Kromě toho nás navštívila Kateřina Neu-

manová. Ta dokázala v besedě studenty gymnázia natolik zaujmout, že musela přislí-

bit, že se v blízké budoucnosti mezi studenty opět vrátí. 

 

Nenahraditelnou pomoc zajišťuje samozřejmě ČOV a Klub olympioniků, díky kterému 

se podařilo pozvat významné sportovní legendy Jihočeského kraje, vzory pro všechny 

zúčastněné sportovce. Bez jejich účasti by byla akce nemyslitelná.  

 

Mezi hosty byli olympionici Josef Němec, Kateřina Neumannová, Jan Vodička, Vla-

dimír Caldr, Adolf Jakeš, Vladimír Kocman, Ivana Pokorná, Roman Lengyel, para-

lympionik Arnošt Petráček, fotbalisté Martin Řepka s trenérem Ciprem, zástupci Jč. 

kraje - Ing. Jiří Voříšek a Mgr. Václav Průcha, předseda sportovní komise RM Č. Bu-

dějovic Jiří Filip, Arnošt Binter a další. 

 

Vysoká účast a společenská prestiž by nebyla možná bez spřízněných médií. Regionál-

ní televize, rozhlasové stanice a regionální mutace denního tisku, internetové noviny, 

webové stránky města ČB, Jč. kraje a školy jsou jen základním výčtem prezentace 

Olympijského dne 2012 v Českých Budějovicích.  

 

Jsem si vědom, že jsme letos nastavili laťku dost vysoko, ale budeme se snažit ji 

v příštím roce alespoň o malý kousek opět posunout. 

 

 
 

Fotografie lze prohlédnou na stránkách : 

http://gymceon-sport.rajce.net/Olympijsky_den_2012  

 

http://gymceon-sport.rajce.net/Olympijsky_den_2012


 23 

Během olympijského dne se stala i tato událost: Studenti prvního ročníku, shodou 

okolností i vítěz a druhý v pořadí v kategorii středních škol, prokázali svou odvahu a 

smysl pro povinnost ihned po skončení závodu. Při cestě domů pravděpodobně zachrá-

nili lidský život. Na druhém břehu řeky viděli muže, který se v epileptickém záchvatu 

nebezpečně přibližoval srázu svažujícímu se do vody. Chlapci si uvědomili, že na obí-

hání po mostě není čas, neváhali, skočili do vody a přeplavali na druhý břeh. Tam mu-

že dostali do bezpečné vzdálenosti od vody. Jejich kamarád mezitím zavolal záchran-

nou službu a přesně ji navigoval na místo události. Jejich duchapřítomnost ocenili sami 

pracovníci záchranné služby. 

 

 

 
 

Mgr. Jiří Filip 

zástupce ředitele pro sportovní přípravu 

 

Ze zpráv kmenových sportů: 

Žáci Gymnázia Česká a Olympijských nadějí  

Marek Cepek a Radek Pospíchal  

hodnocení reprezentační sezóny 2012 

 

 

 

Mistrovství světa v USA (Wausau, stát Wisconsin) a Mistrovství Evropy ve Slo-

vinsku (Solkan) - vrcholné akce pro vodní slalomáře Marka Cepka a Rada Pospí-

chala v sezóně 2012. S jakými výsledky?  
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Mistrovství světa v USA (červenec 2012) 

 

 

 

Po náročné jarní nominaci do juniorského národního týmu čekaly na naše slalomáře 

nejdůležitější závody roku (a zároveň jejich dosavadní kariéry). Na světovém šampio-

nátu reprezentoval Českou Republiku Marek Cepek jak v kategorii C1 (singkanoe jed-

notlivců), tak společně s Radkem Pospíchalem i v kategorii C2 (deblkanoe). 

Po bezproblémové kvalifikaci i úspěšně zvládnutém semifinále čekal Marka i Radka na 

deblkanoi boj o medaile v jednokolovém finále (výsledky ze semifinále se už nezapo-

čítávají, jede se „od nuly“). Po vydařené „finálovce“ se dostali do vedení – a čekali, jak 

se s tlakem mistrovství světa popasují jejich největší soupeři.  

Nakonec to stačilo na nesmírně cenný bronz – úspěch, který by před sezónou nikdo 

neočekával. Vítězství vybojovala dvojice Pavel Kovalkov a Artem Bogdanov z Ruska. 

Další den čekalo na Marka Cepka další finále – tentokrát v nabité kategorii C1m. Ma-

rek ukázal svojí největší sílu – jízdu bez respektu. Ta mu vynesla senzační bronz. 

Bronz, který v této kategorii nevybojovala Česká republika plných 10 let! „Tím 

posledním, kdo se v singlu na mistrovství světa postavil na stupně vítězů, byl Vítězslav 

Gebas v roce 2002,“ dodal po závodě šéftrenér juniorské reprezentace Jiří Kratochvíl. 

Finální bilance vodních slalomářů na MS v USA a ME ve Slovinsku: 

Marek Cepek: 2 x bronzová medaile na MS + stříbro a bronz na ME 

Radek Pospíchal: bronz na MS + bronz na ME  

 

https://novy.email.cz/download/i/UpGVPPGoDN6cvPSlAoDJYljtJn6fXN6SPSfYAnzDti0leGmZXY1lgJnso7Yl-C_CgAS7zg4/Cepek-Pospichal-2.jpg
https://novy.email.cz/download/i/UpGVPPGoDN6cvPSlAoDJYljtJn6fXN6SPSfYAnzDti0leGmZXY1lgJnso7Yl-C_CgAS7zg4/Cepek-Pospichal-2.jpg
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Hodnocení pohledem Miroslava Lence (trenéra vodních slalomářů) 

 

„Ke skupině vodních slalomářů jsem přišel coby nový trenér na začátku školního roku 

2011/2012. Nový začátek, nový přístup, nové cíle - a pochybnosti od celé řady lidí. Bě-

hem několika týdnů se ale ukázalo, že JSME TÝM, který může vítězit.  

Za podpory Gymnázia Česká a Olympijských nadějí a Sportovního centra mládeže 

v čele s Vladislavem Galuškou jsme dokázali s pěti studenty vybojovat hned 4 medaile 

na mistrovství světa i Evropy! 

Jsem vděčný všem, co nás „dotlačili“ k letošním úspěchům!“ 

 

Miroslav Lenc (trenér – vodní slalom) 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení zástupce ředitele pro sportovní přípravu Mgr. Jiřího Filipa 

 

Nejlepšími sportovními výsledky uplynulého školního roku jsou medailová umístění 

vodních slalomářů na Mistrovství světa juniorů v USA (Marek Cepek 2x bronzová me-

daile, Radek Pospíchal – bronzová medaile). Historický úspěch zaznamenala i atletka 

Anna Švecová svou účastí na atletickém Mistrovství světa juniorů v Barceloně ve skoku 

dalekém.  

https://novy.email.cz/download/i/KpOW1dstRDRFmBELd-rCe4e0rReeUkrK96dO-KYkw8L3-JApmtR-6dZFGE_i0STb310wZ8k/Cepek-1.jpg
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Milan Zach na ME v taekwon-do vybojoval bronzovou medaili. Řadu cenných kovů 

přivezli žáci naší školy z mistrovských soutěží ČR.  

V neolympijských sportech se karatistka Vladimíra Račáková v disciplíně kumite juni-

orky nominovala na ME i MS.  

Největší akcí, kterou škola organizuje, je bezesporu Olympijský den. Ve středu 20. 

června 2012 přitáhla k běhu různých vzdáleností a dalším soutěžím přes 1000 účastníků.  

Škola každoročně spolupracuje s Regionálním sdružením Jižní Čechy Českého klubu 

olympioniků, Českým klubem Fair play, Krajským sdružením ČSTV, Českobudějovic-

kou sportovní a tělovýchovnou organizací a Jihočeským krajem při vyhlášení Ankety 

nejlepších sportovců jihočeského kraje do 15 let a Ceně fair play. Ne jinak tomu bylo i 

v úterý 28. února 2012.  

Významnými akcemi v životě školy jsou i Sportovní den a den Ochrany člověka za mi-

mořádných situací. 

Žáci naší školy se na podzim zúčastnili i „Výzkumného měření plavců v Brně“. 

 

Mgr. Jiří Filip 

 

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

 

 
 

ČŠI provedla své setření ve školním roce 2011 – 2012 třikrát. 

 

Dne 16.12. 2011 a 19.12. 2011 provedla ČŠI šetření stížnosti na didaktickou, metodo-

logickou a pedagogickou činnost vyučující na Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64. 

Stížnost byla posouzena jako neprokazatelná. 
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Dne 6. 6. 2012  přešetřila stížnost žáka gymnázia, úsek Česká, na udělení důtky ředite-

le školy dne 25.4. 2012. Výsledkem šetření ČŠI bylo potvrzení oprávněnosti jejího 

udělení. Škola byla poučena o podrobné písemné formě zdůvodnění udělování vý-

chovných opatření. 

 

Dne 12.6. 2012  prošetřovala ČŠI stížnost na průběh a klasifikaci profilové maturitní 

zkoušky žákyně gymnázia, úsek E. Destinové. Stížnost podal zákonný zástupce a vý-

sledkem šetření bylo potvrzení udělené klasifikace, nebylo zjištěno porušení žádných 

právních předpisů. 

 

  

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 

10.1. Úvod 

 

V roce 2011 škola splnila všechny své hospodářské i  výchovně vzdělávací  úkoly.  

Žádný ze závazných ukazatelů nebyl překročen, všechny účelově přidělené prostředky 

byly použity na stanovený účel. 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje poskytl 

škole finanční prostředky na financování dotace na vyhlášený rozvojový program 

MŠMT na rok 2011 „Částečná kompenzace nákladů vzniklých při realizaci společné 

části maturitní zkoušky“  č.j. 15586/2011-26 ze dne 15.6.2011 v částce 6 960 Kč.   

 

Grant  na projekt „Staré přátelství nerezaví“ byl poskytnut v roce 2009 od Česko-

německého fondu budoucnosti. Celková částka byla stanovena na 120 000 Kč. Hlavní 

myšlenka projektu je v navazování přátelských vztahů mezi Pasovskými a našimi stu-

denty. Grant byl vyúčtován k 28. prosinci  2010  a po vypracování závěrečné zprávy 

obdržela naše škola zbylých 20 000 Kč v roce 2011. 

Celková částka grantu  „Hranice. Česko-německé soužití v oblasti Šumavy  

(Nové impulsy ...) 5 744 EUR (140 881 Kč) byla částečně poskytnuta Regionální roz-

vojovou agenturou Šumava 2 987  EUR a Jihočeský kraj kofinancoval projekt ve výši 

2 757 EUR. Dále nám Jihočeský kraj poskytl návratnou finanční výpomoc  ve výši 

73 500 Kč. Celkové uzavření projektu bylo k 23. 3 2011. Gymnázium Česká 64 

v Českých Budějovicích a partnerské Adalbert-Stifter- Gymnázium v Pasově uskuteč-

nila v období  21.6.2010 až 23.3. 2011 společný projekt zaměřený na historii a součas-

nost českoněmeckých vztahů v oblasti Šumavy a Bavorského lesa. Projektu se zúčast-

nili žáci a učitelé obou škol. 

 

Škola obdržela grant SD/OEZI/147/2011 ve výši 150 000 Kč. Na realizaci grantu se 

škola podílela spoluúčastí ve výši 91 242 Kč. Účelem grantu byla realizace projektu 

s názvem: “Modernizace zařízení laboratoře biologie“. Grant byl vyúčtován  k 20.9. 

2011. 

 

Všechny závazné finanční i výkonové ukazatele stanovené v roce 2011 škola dodržela. 

 

 

 

 

 



 28 

10.2.Vlastní rozbor hospodaření v roce 2011 

 

V roce 2011 škola hospodařila s výnosy celkem 18 969 751,56 Kč, náklady byly ve 

výši 18 934 032,36  Kč. Hospodářský  výsledek byl vyčíslen ve výši 35 719,20  Kč.   

Je tvořen příjmem z pronájmu tělocvičny a úroky banky. 

Doplňkovou činnost škola v roce 2011 neprováděla. 

Rozboru hospodaření školy předcházelo zpracování účetní uzávěrky. Finanční ukazate-

le v rozboru vycházejí z účetní uzávěrky a to z finančních a účetních výkazů roku 

2011, ze zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem provedeného podle pokynu 

zřizovatele a z jejich finančního vypořádání a z analytické evidence v účetnictví pří-

spěvkové organizace. Výkonové ukazatele byly zpracovány podle údajů ze zahajova-

cích výkazů k počátku školního roku a z výkazu o pracovnících a mzdách k 31.12. 

2011. Podkladem pro zpracování výkonových ukazatelů organizace byl výkaz o pra-

covnících a mzdách k 31.12. 2011, zahajovací výkazy k počátku školního roku a analy-

tická evidence v účetnictví. Rozbory hospodaření jsou konzistentní se všemi uvedený-

mi zdroji informací. Z investičního fondu jsme uhradili v roce 2011výstavbu WIFI sítě 

I., II., III. etapa v celkové částce 40 500 Kč. Vypořádání finančního vztahu ke státnímu 

rozpočtu za rok 2011 bylo provedeno dle pokynu zřizovatele. Zlepšený výsledek hos-

podaření ve výši 35 719,20 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu v částce 

28 575,36  Kč a do fondu odměn ve výši 7 143,84 Kč. 

Všechny závazné ukazatele posledního upraveného rozpočtu byly dodrženy. 

 

10.3. Peněžní fondy a jejich krytí 

  

Na základě schválení přídělů do fondů ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 

2010 byl navýšen rezervní fond  o částku 954,12 Kč .V roce 2011 nebyl rezervní fond 

použit. Je plně finančně kryt. 

 

Fond odměn nebyl v roce 2011 navýšen ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 

2010, ale byl použit ve výši 7 621 Kč. Je plně finančně kryt. 

 

Investiční fond byl tvořen odpisy hmotného investičního majetku jako jediným zdro-

jem ve výši  294 000  Kč a to 133 248 Kč z dotace na provozní výdaje a 115 752  Kč 

ostatní výnosy užití investičního fondu.  Je plně finančně kryt. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen 1 % přídělem z mezd, což činilo částku 

110986,21Kč. Čerpání ve výši 252 496,50 Kč bylo použito na kulturu ve výši 43 366  

Kč, na rekreaci 26 975 Kč, na občerstvení pro zaměstnance 24 500 Kč,  vitamíny pro 

zaměstnance 21 366  Kč, nepeněžní dary k životním výročím 44 000 Kč,  příspěvek na 

stravování v částce 38 270 Kč  a vratnou sociální výpomoc ve výši 54 016,50 Kč. 

 

K 31.12. 2011  nebyl proveden převod z běžného účtu na účet FKSP (1 % příděl z 

mezd do  FKSP za prosinec v částce 10 370,17 Kč),  a neuhrazeny faktury v celkové 

částce 2 980 Kč.  Převod mezi účty školy a splatnost faktur byly uskutečněny 

v průběhu měsíce ledna 2011. 

 

 

10.4. Doplňková činnost 

 

Doplňkovou činnost v roce 2011 škola neprováděla. V odpoledních  hodinách a mimo 

vyučovací dobu škola pronajímala svou tělocvičnu sportovním oddílům. Výnosy za re-
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žii z pronájmu  tělocvičny  ve výši 19 146 Kč  byly použity k snížení nákladů na ener-

gie.   

   

 

10.5. Péče o spravovaný majetek 

 
Na základě Pokynu k provedení inventarizací k 31.12.2011 v příspěvkových organiza-

cích zřizovaných Jihočeským krajem, v souladu s Vnitřní organizační směrnicí a 

v souladu s ustanovením § 29, 30  zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-

ších předpisů a v souladu s Vyhláškou č. 270/2010 Sb.,  byla zahájena inventarizace 

majetku svěřeného do užívání dle stavu  k 31. 12. 2011. 

 

Fyzická inventura byla provedena ve dnech 7. 1. – 18.1. 2012. Dokladově byla inven-

tarizace zpracována a uzavřena k 15.2. 2012. 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný dlouhodobý  hmotný majetek a Drob-

ný hmotný majetek je evidován  pomocí programu FENIX evidence majetku. Dlouho-

dobý hmotný majetek je evidován v samostatných inventárních knihách investičního 

majetku. Na základě inventurních soupisů a rekapitulace za místo a dle odboru  bylo 

provedeno porovnání účetního a inventurního stavu k 31.12. 2011. Dále byly invento-

vány finanční prostředky na účtu, hotovost v pokladně, ceniny, materiál na skladě, po-

hledávky a závazky. 

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: 

 

Česko – polský projekt v rámci grantového programu  

Ministerstva zahraničních věcí ČR 

 

Ve školním roce 2011 – 2012 podala škola ve spolupráci s polskou Zespoł Szkół Eko-

nomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach žádost o grant na realizaci mezinárodního 

česko – polského projektu se zaměřením na tematiku holocaustu. Grantový program 

v rámci Česko – polského fóra vyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a výsledek 

výběrového řízení bude zveřejněn do 31.12. 2012.  

 

 

Program Euroegio Freyung Gastschuljahr: 

 

 
 

Škola je dále zapojena do každoročního projektu společně s Euroregio Freyung Gast-

schuljahr, díky němuž mají možnost žáci školy absolvovat jeden školní rok na vybra-

ném gymnáziu v Německu.  

 

Koordinátorem projektu je Mgr. Bc. Martin Štoudek. 
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Projekt „Naši nebo cizí“ 

Naše škola byla vybrána jako pilotní gymnázium projektu Židovského muzea v Praze a 

Institutu Terezínské iniciativy. Cílem tohoto projektu je podpořit vzdělávání 

o židovských dějinách, připravit nové výukové materiály k dějinám Židů ve 20. století. 

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 

 

Koordinátorkou projektu je Mgr. Lenka Nečilová 

 

 

Program InGenious 

 

Od školního roku 2011/2012 se naše škola stala jednou z 10 českých pilotních škol 

vzdělávacího programu InGenious, na nějž Evropská unie vyčlenila grant v hodnotě 8 

miliónů Eur. Na tomto tříletém projektu  spolupracuje 26 partnerů z řad velkých prů-

myslových společnosti z různých odvětví (elektrotechnického, chemického, strojíren-

ského, telekomunikačního a dalších).  
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(Program InGenious) 

 

Koordinátorkou projektu je PaedDr. Marcela Radová 

 

Projekt Connecting Classrooms: 

 

Těžištěm práce sportovního gymnázia v mezinárodních programech je projekt Con-

necting Classrooms. Projektový tým se organizačně spolupodílel na zajištění tradiční-

ho Běhu olympijského dne. Níže je uvedena zpráva pro Newsletter Dreams and Teams. 

 

Koordinátorky projektu jsou Mgr. Pavla Figurová a Bc. Tamara Divišová. 
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Projekt World Class Schools 

 

Projekt koordinovaný Kanadou a Texasem, začleňující školy z celého světa, který 

umožňuje prostřednictvím pořádání videokonferencí a on-line fór vzájemné po-

znávání kultur. 
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Aktivity: Mock Trials 

                Students Parliament 

Průběh: celoročně 

 

 

Projekt UNESCO- Timeproject 

 

Videokonference na téma Youth Violence. 

Průběh: květen 2012 

 

Koordinátor projektů: PaedDr. M. Radová 

 

 
 

Program OP VK „EU peníze středním školám“ 

 

30. srpna 2012 obdržela škola rozhodnutí o poskytnutí grantové podpory MŠMT ve 

výši 1 764 454 Kč v rámci programu OP VK „EU peníze středním školám.“ Realiza-

ce tohoto projektu bude představovat pro školu zásadní příležitost pro razantní imple-

mentaci moderních ICT, multimediální prezentační techniky a výukových didaktických 

pomůcek.  

 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola nebyla v tomto školním roce zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživot-

ního učení. 

 

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektů financovaných  

z cizích zdrojů 

 

Škola ve školním roce 2011 – 2012 získala grantovou podporu na tyto projekty: 

 

Grant: „Zeleň Českých Budějovic a okolí – učebna ekologie v přírodě“ 

Grant: „Charitativní koncert pro Bazalku o.p.s. – Gymfest 2012“ 

Grant: „Běh Olympijského dne 20.6. 2012“ 

Grant: „Olympijský den“ 

Grant: „Podpora činnosti pěveckého sboru – Sboru se „Z“ 

Grant: „Koncerty Sboru se „Z“ a hudebníků gymnázia v České ulici“ 

Grant: „Celková oprava fasády objektu tělocvičny gymnázia v České 64, Č. Budějovi-

ce “ 

Grant: „Rekonstrukce interiéru tělocvičny v České 64“ 
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Z vybraných projektů: 

Zeleň Českých Budějovic a okolí – učebna ekologie v přírodě 

Na gymnáziu proběhly ve školním roce 2011 - 2012 projektové dny zaměřené na eko-

logii rostlin, živočichů, ekologii a etologii vodního ptactva, a to v 1. a 2. ročníku vyšší-
ho gymnázia. 

Cíle projektu: 

1) Propojit teoretickou výuku ekologie praktickou demonstrací v terénu v Českých 

Budějovicích a okolí formou projektových dnů, následným vyhodnocením a závěreč-

ným představením aktivit a výsledků veřejnosti formou společné prezentace všech zú-
častněných 

2) Aktivity tématicky spojit s významnými dny – Dnem ptactva, Světovým dnem ži-
votního prostředí, Dnem stromů a Mezinárodním dnem biologické rozmanitosti 

3) Využít vhodných celků zeleně a chráněných oblastí na území Českých Budějovic a 

blízkém okolí projektům v terénu, tím připomenout nutnost ochrany a péče o městskou 

zeleň, její význam pro organismy (přírodní rezervace Českovrbenské rybníky, řeka Vl-
tava, městský park Stromovka, soustava rybníků z Rudolfova na Mrhal) 

4) Využít profesní sítě učitelů biologie propagaci využití zeleně Českých Budějovic ja-

ko přírodní učebny ekologie 

5) V rámci jednotlivých projektových dnů zkusit jednoduchými metodami práce 

v terénu zjistit biodiverzitu některých taxonů, vyhodnotit ji na společné závěrečné pre-
zentaci v souvislosti s péčí o přírodu na území města a v jeho blízkém okolí. 
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Účast na konferenci projektu Otevřená věda v Praze 

Dne 3. – 4. 4. 2012 se v prostorách Národní knihovny v Praze konala konference prací 

středoškolských studentů, kteří pracují pod vedením akademiků na svých prvních vý-

zkumných projektech v rámci Otevřené vědy – projektu AV ČR, který přibližuje vědu 

mladým lidem a umožňuje odborné vedení při práci a využití přístrojového vybavení 

renomovaných pracovišť. 

 

Naše gymnázium zde reprezentoval student 3.A Radomír Vokurka, který vystoupil s 

prezentací pojednávající o úloze adipokinetického hormonu v trávení ploštice ruměnice 

pospolné Pyrrhocoris apterus.  

Více informací o projektu: http://www.otevrena-veda.cz/ 

„Úroveň všech příspěvků byla vynikající! Bylo pro mne nesmírně obtížné rozhodnout 

se pouze pro jediného vítěze,“ uvedl doktor Michal Vinkler z Ústavu biologie obrat-

lovců AV ČR, v. v. i., který byl garantem sekce biologie.  

 

 

Koordinátorkou projektu je RNDr. Pavla Kodríková. 

 

 

Koncerty Sboru se „Z“ a hudebníků gymnázia v České ulici“ 

 

Pěvecký sbor naší školy pod vedením Mgr. Ester Pitrunové vystoupil ve školním roce 

2011 – 2012  kromě jiného v Německu v Johann Sebastian Bach Gymnasium Win-

sbach.  

 

 
 

 

Sbor se "Z" 

V roce 1990 byla navázána partnerská spolupráce s německou školou Adalbert-Stifter-

Gymnasium, na jejímž základě vznikla myšlenka pořádat jednou za rok společné hudební 

koncerty. A to byl také impuls k založení pěveckého sboru. 

http://www.otevrena-veda.cz/
http://www.asg-passau.de/
http://www.asg-passau.de/
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Pěvecký sbor navštěvují žáci nižšího i vyššího stupně gymnázia. Schází se jednou týdně a 

má povahu nepovinně volitelného předmětu. Jinak je organizován zcela dobrovolně. Výběr 

repertoáru je přizpůsoben věku a stávající pěvecké úrovni zpěváků - zahrnuje sklad-

by nejrůznějších autorů a hudebních stylů: klasické, populární, ale především lidové hudby, 

která je svou náročností pro školní sbory nejvhodnější. Ročně sbor vystupuje na několika 

koncertech, mezi které patří i koncert se sborem a hudebními soubory z Adalbert-Stifter-

Gymnasia z německého Pasova. Dále účinkuje na jiných kulturních akcích školy - např. v 

rámci divadelní přehlídky „Česká sobě“, recitační soutěže, školní akademie aj. Již dvakrát 

byly také uspořádány koncerty se sbory z Ameriky – „Redwood Coast Children´s Chorus“ 

z Kalifornie a „Rye Country Day School Chorus“ z New Yorku. 

 

 

 

Renovační práce v České 64 

 

Kromě kompletní renovace tělocvičny proběhly během hlavních prázdnin 2012 ve 

školní budově v České 64 některé rekonstrukční práce. Byly postupně natřeny všechny 

vchodové dveře, vymalována chodba u vchodu od slepého ramene a zde natřeny krásné 

secesní dveře, vyměněno osvětlení tříd, vymalováno dále na chodbě v přízemí apod. 

 

 

 

        
 

 

http://www.rcds.rye.ny.us/
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Renovace fasády a interiéru tělocvičny v České 64,  

červenec – srpen 2012 

 

 

 

 

 

        
 

        

 

           
 

 

 



 38 
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14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dal-

šími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Ve školním roce 2011 – 2012 zahájila škola aktivní spolupráci se společností Robert 

Bosch s.r.o České Budějovice na projektu „Nebojte se matematiky - Bosch vám po-

může.“ Přednášky pro studenty s hlubším zájmem o matematiku kombinované 

s cvičeními probíhaly jednou týdně v odpoledních hodinách na Jihočeské univerzitě 

v Č. Budějovicích pod vedením zkušených vysokoškolských pedagogů.  

 

Za naše gymnázium je koordinátorkou projektu PaedDr. Marcela Radová.  

 

 

 

Dne 14.11. 2011 byla uzavřena na Gymnáziu olympijských nadějí, České Budějovice, 

E. Destinové 46, kolektivní smlouva podepsaná za zaměstnavatele Mgr. Jiřím Kraus-

kopfem, ředitelem Gymnázia olympijských nadějí, České Budějovice, E. Destinové 46 

a za zaměstnance Mgr. Jiřím Filipem. 

 

V souladu s usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 

5. 2011  přešla na Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, všechna práva a povin-

nosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zrušené příspěvkové organi-

zace Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice, E. Destinové 46.  

 

V rámci kolektivní smlouvy spolupracoval zaměstnavatel s odborovou organizací 

v otázce zajištění bezpečnosti práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 7. října 2012. 

 

 

 ………………………………………

. 

                                                                                       Mgr. A. Sekyrka, ředitel školy 

 

 

 

 

Tato zpráva byla projednána a schválena na jednání školské rady v Českých Budějovi-

cích dne  9. října  2012. 

 

 

 …………………………………………………... 

                           

   předseda Školské rady při gymnáziu                


