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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: Emy Destinové 46,  

370 04 České Budějovice 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 600 75 775 

vedení školy Ředitel: Mgr. Antonín Sekyrka 

 

Zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu: 

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 Emy 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 

Jihočeského 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 

organizací 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 příspěvkové organizace. Zároveň došlo ke změně názvu příspěvkové organizace 

Gymnázium, 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 Emy Destinové 46). 

 

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

dovednosti, schopnosti, 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 pohybového talentu.  

 

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

seminářů 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 zájmům 

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 2012 - 2013 to bylo 

ASG Passau a Maristengymnasium Fürstenzell), gymnázium se sportovním zaměřením (Emy 

Destinové 46) již řadu let úspěšně pracuje v projektu Connecting Classrooms. V mezinárodních 

projektech škola pracovala dále s polskou ZSE Gorlice, při výměnném programu žáků 

s francouzskou školou Lycée la Pléiade, in Pont - de - Chéruy a německou Sigmund - Wann-

Realschule Wunsiedel a na projektu e - Twinning (sportovní gymnázium) s polskou Technikum 

Architektoniczno Budovlanie Warszawa. Pro zájemce z řad žáků organizuje škola studijní a 

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

(USA, SRN, Velká Británie, Rakousko).  

 

Mezi priority školy patří péče o nadané a talentované žáky, kteří byli úspěšní i ve školním roce 2012 

- 2013 v celé řadě předmětových soutěží a olympiád. 

 

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

2012 - 2013 na škole v úseku Česká 64 (všeobecné gymnázium) 13 tříd (9 tříd osmiletého cyklu a 4 

třídy čtyřletého cyklu), v úseku Emy Destinové 46 8 tříd (čtyřletý cyklus).  

 

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

stanoveného plánu. Díky grantovým programům byla o jarních a hlavních prázdninách 2013 

uskutečněna celá řada renovačních prací v České 64 (více viz grantové a rozvojové programy). 
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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. 

V průběhu hlavních prázdnin 2013 byla na úseku Česká 64 kompletně modernizována odborná 

učebna fyziky (více viz. Renovační práce v České 64). 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. Všechny 

kmenové třídy (úsek Česká 64) jsou vybaveny moderní prezentační technikou (PC, dataprojektor, 

projekční plátno nebo interaktivní tabule).  

 

1.6 Školní rok 2012 - 2013 

 

Ve školním roce 2012 - 2013 probíhala výuka podle učebních plánů ŠVP pro níže uvedené obory 

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

finanční i stanovené výkonové ukazatele škola dodržela. Všechny hodiny ve školním roce 2012 - 

2013 byly na škole odučeny aprobovaně vyučujícími s  odpovídající kvalifikací. V předmětových 

soutěžích a olympiádách se naši žáci umístili na medailových místech okresních, krajských, 

regionálních, republikových i evropských kol.  

Ve školním roce 2012 - 2013 se nově sloučená škola prezentovala celou řadou velmi zdařilých 

aktivit. Jejich rámcový 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 

pracovala Mgr. Jana Polanská, koordinátor ochrany člověka za mimořádných situací Mgr. Anita 

Otáhalová, školní metodik prevence Mgr. Klára Jarošová a Mgr. Martin Zikmunda a výchovný 

poradce Mgr. Radka Hrubešová a Mgr. Alena Skřičilová. Všichni jmenovaní v rámci svých 

kompetencí garantovali rozpracování svých oblastí do učebních materiálů. 

Všechny akce a aktivity přispěly k celkově velmi dobrým výsledkům 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 Emy 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 31. 8. 2013),  

úsek Česká 64 

 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Údaje o pracovnících školy  

 

Sbor je personálně stabilizovaný a plně kvalifikovaný k výkonu pedagogické činnosti. Na mateřské dovolené 

jsou kolegyně Mgr. Michalová Marie, Mgr. Procházková Irena, Mgr. Štrausová Irena a Mgr. Kačerová Jitka. 

Odchod do důchodu: provozní zaměstnanec Jitka Schȍnbauerová. 

 

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 DOLEJŠÍ Petr Mgr. A-D PF 

JČU 

AJ učitel 

4 HALOUNOVÁ Ludmila Mgr.  M-F    UK M, F Učitel 

5 HLADÍKOVÁ Hana Mgr.  Tv-R-Fr 

PF 

Fr, Tv učitel 

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

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

8 HRUBEŠOVÁ Radka Mgr. M-Bi PF M-Bi učitel-vých. poradce 

9 JAROŠOVÁ Klára Mgr. A-D PF JU A, D učitel -MŠP 

10 KABELE Jiří Mgr. Č-Tv PF 

JČU 

Č, Tv učitel 

11 KODRÍKOVÁ Pavla RNDr. Bi-Ch 

UJEP 

Bi, Ch učitel 

12 KOPAČKA Martin Mgr. D- Tv PF 

JČU 

D, Tv učitel 

13 KOTLAS Miroslav Mgr. M-IVT PF 

JČU 

M,IVT učitel - metodik 

ICT 

14 KOVAŘÍKOVÁ Eva Mgr. Z-Tv PF 

JČU 

Z, Tv učitel 

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

16 LANDA František Mgr.  F-Zt-

IVTPF 

F, IVT učitel - koord. ICT 

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

18 PFEFRČKOVÁ Michala Mgr. MFF UK M,F učitel 

19 PITRUNOVÁ Ester Mgr., 

Dis. 

N-Hv PF N, Hv učitel  

20 POLANSKÁ Jana Mgr. Bi - Ch Bi, CH učitel - EVVO 

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

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

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

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

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

26 SEKYRKA Vlastimil Mgr. PF JČU ZSV,Nj učitel 
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27 SYSLOVÁ Zuzana Mgr. M-F PF M-F-IVT učitel 

28 ŠTOUDEK Martin Mgr., 

Bc. 

N-D PF JU N, D zástupce ředitele 

29 ŠTOUDKOVÁ Vladislava 

/KYRIANOVÁ/ 

Mgr. Č – Nj PF Č,Nj učitel 

30 TRNÍKOVÁ Věra Mgr. D-Nj PF 

JČU 

D učitel 

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

32 VANÍČEK MIROSLAV Mgr. Tv,Z  FTVS 

PH 

TV učitel 

33 FIGUROVÁ Pavla Mgr. AJ, ČJ PF 

JČU 

Aj učitel 

34 HABERTOVÁ Petra Mgr. B, CH PF 

JČU 

Bi, CH učitel 

35 NEČILOVÁ Lenka Mgr. ČJ, ZSV PF 

JČU 

Aj, Ov učitel 

 

 

 

Provozní zaměstnanci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hned dvě  významná ocenění za svou vynikající pedagogickou práci získala v tomto 

školním roce PaedDr. Marcela Radová 
 

The Best Teacher of English Award 2013 

Jedná se o ocenění, které je od roku 2007 udělováno  nadací The Prague Post’s Endowment Fund výjimeč-

ným učitelům jazyků, kteří používají nové progresivní metody a přístupy ve výuce  a motivují své studenty 

používat jazykové dovednosti v aktivní komunikaci s okolním světem. V roce 2013 toto ocenění získali tři 

učitelé z České republiky. (http://www.ppef.cz/best-teacher-of-english-award/)  

Marcela Radová, Secondary Grammar Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice 

Marcela Radová is the kind of teacher who can motivate and inspire her students in class as well as in extra-

curricular activities. In addition, not a single moment can be wasted in her English lessons.Under her leader-

ship, the students are constantly developing and improving their language skills.Her professional approach 

can be seen in every aspect of the lesson. The way she interacts with students is friendly, but, at the same 

time, challenging. 

 

 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 SEDLÁČKOVÁ Drahoslava základní uklízečka 

6 KRNINSKÁ Eva základní uklízečka 

7 JAVŮRKOVÁ Jiřina SEŠ mzdová účetní 
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Evropská jazyková cena Label 

Je ocenění, které je od roku 2001 udělováno Domem zahraničních služeb - Národní agenturou pro evropské 

vzdělávací programy.  

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, 

propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.   

Cílem individuálního ocenění Evropský učitel jazyků roku je ocenit učitele působící v oblasti jazykového vzdě-

lávání, jejichž činnost v oblasti jazykového vzdělávání je inovativní nebo výjimečná a inspirativní, nebo kteří 

motivují svým přístupem k dalšímu jazykovému vzdělávání a vytvářejí motivující prostředí pro rozvoj povědo-

mí o jazycích a jazykové rozmanitosti.  

V roce 2013 toto ocenění získali čtyři učitelé z České republiky.  

Je jistě velice potěšitelné, že do nejužšího finále byla odbornou porotou nominována další vyučující našeho 

sloučeného gymnázia, Mgr. Eva Adamcová.  
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Úsek Emy 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. Divišová Tamara Bc.  Aj učitel 

7. 
Filip Jiří Mgr. 

TV, Bi 

zástupce ředitele pro 

sportovní přípravu 

8. Křížová Radka Mgr.  TV, Z učitel 

9. Nowická Eva Mgr.  Aj, D učitel 
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10. Petřeková Jaroslava Mgr.  Fy, M učitel 

11. Pistulková Hana Mgr.  Hv, Nj           učitel 

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

13. Soukupová Hana Mgr.  M, Bi učitel 

14. 
Stejskal Aleš  

PhDr.et 

PaedDr. 
 D učitel 

15. Tománková Eva Mgr.  Čj, Vv učitel 

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

17. Průková Štěpánka Mgr. Nj, lat. učitel 

b) 

Přehled 

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 

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. Pokorná Ivana Mgr. 1. tř. Moderní gymnastika 

17. Šimonek Milan   1. tř. Volejbal 

 

 

Provozní zaměstnanci, úsek Emy Destinové 46 

 

 jméno Funkce 

1. Blažek Jaroslav školník 

2. Grabiczová Jitka uklízečka, výdej stravy 

3. Janoušková Jana fyzioterapeut 

4. Králová Petra myčka nádobí, výdej stravy 

5. Kubátová Kateřina 

administrativní pracovnice, 

mzdová účetní 

6. Laszáková Zdenka uklízečka 

7. Michelová Monika vedoucí výdeje stravy 

8. Osmanová Zdenka účetní /výdej stravy 

9. Snopková Irena  rozpočtář 
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4.  Údaje o přijímacím řízení: úsek Česká 64 

 

 

Přijímací zkoušky  do osmiletého studia se konaly dne 22. a 23. dubna 2013  v budově školy. 

 

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

denní, délka studia 8 roků, přihlásilo 120 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 2013. 

 

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

studia 4 roky, se přihlásilo 80 uchazečů. Na základě kritérií přijímacího řízení bylo přijato 30 žáků, 

všichni uchazeči odevzdali v zákonné lhůtě prostřednictvím svých zákonných zástupců zápisový 

lístek. 

 

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení: úsek Emy Destinové 46 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2013/14 na vzdělávací obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní 

přípravou se uskutečnilo  již 14. a 15. ledna 2013, protože  v RVP GSP byl MŠMT ČR oboru 

přiznán statut oboru s talentovou zkouškou. 

 

Celkem se do 1. kola přijímacího řízení přihlásilo 51 uchazečů.  K talentové zkoušce se dostavilo 

50 uchazečů. Jeden uchazeč měl stanovený náhradní termín talentové zkoušky. Tento náhradní 

termín stanovil ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka a lékařského 

doporučení na 11. únor 2013. 

 

Na základě kritérií přijímacího řízení (prospěch ze ZŠ a výsledky talentové zkoušky) bylo přijato 

30 uchazečů. Zápisový lístek ve stanovené lhůtě odevzdalo 25 žáků. Pět uchazečů mohlo být přijato 

na odvolání, které bylo v zákonné lhůtě podáno prostřednictvím zákonných zástupců. 

 

Celkový počet odevzdaných zápisových lístků  na obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní 

přípravou je 29. 

 

 

 

 

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

úsek všeobecného gymnázia Česká 64 

 

Výsledky maturitních zkoušek 2012/2013 

 

třída celkem žáků s vyznamenáním prospělo neprospělo 

4.A 29 6 23 0 

8.F 27 11 16 0 

8.E 31 10 21 0 

celkem 87 27 60 0 

% 31,03 68,9 0 

 

 

 



 11 

Přehled celkového prospěchu tříd ve druhém pololetí školního roku 2012/2013 

 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Celkem 

Průměrný pro-

spěch 

Průměrná 

absence / 

žák 

1.E 18 15 0 0 33 1,44 45,67 

2.E 11 21 0 0 32 1,70 38,15 

3.E 11 18 0 0 29 1,60 56,52 

4.E 13 20 0 0 33 1,57 55,27 

5.E 5 24 1 0 30 2,07 57,02 

6.E 4     25 0 0 29 1,92 61,43 

7.E 3 24 1 0 28 2,17 72,64 

8.F 5 22 0 0 27 2,10 25,66 

8.E 4 27 0 0 31 2,14 32,03 

1.A 3 27 0 0 30 2,20 68,43 

2.A 2 23 2 0 27 2,32 49,63 

3.A 1 30 2 0 33 2,66 74,84 

4.A 0 29 0 0 29 2,46 34,41 

celkem 80 305 6 0 391 2,02 51,66 

 

 

 

Třída Pochvaly  TU/ŘŠ Napomenutí/Důtka Důtka 

Snížený stupeň z cho-

vání 

třídního učitele ředitele školy 2. stupeň 3. stupeň 

1.E 11/5 4/0 1 0 0 

2.E 17/0 2/1 0 0 0 

3.E 8/5 0 0 0 0 

4.E 15/5 0 0 0 0 

5.E 8/5 8/0 0 1 0 

6.E 7/12 6/2 0 0 0 

7..E 3/2 0/2 0 1 0 

     8.F 0/0 0/0 0 0 0 

8.E 0/0 0/0 0 0 0 

1.A 10/0 2/3 1 0 0 

2.A 8/0 0/3 0 0 0 

3.A 3/0 1/0 0 0 0 

4.A 1/1 0/0 0 0 0 

celkem 91/35 23/11 2 2 0 

 

 

 

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

úsek Emy Destinové  46 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek 2012 - 2013 

 

třída celkem žáků s vyznamenáním prospělo neprospělo 

4.G 21 2 18 1 

4.O 21 7 13 1 

4.N 18 1 17 0 

celkem 60 10 48 2 

v % 16,7 80 3,3 
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Přehled celkového prospěchu tříd ve druhém pololetí školního roku 2012 - 2013,  

úsek  Emy Destinové  46 
 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Celkem 

Průměrný 

prospěch 

1.N 2 26 0 0 28 2,43 

2.G 0 15 0 0 15 2,35 

2.N 3 16 1 0 20 2,13 

3.G 1 13 4 0 18 2,50 

3.N 1 19 1 0 21 2,31 

4.G 0 23 0 0 23 2,53 

4.O 0 21 2 0 23 2,58 

4.N 1 17 1 1 19 2,60 

celkem 8 150 9 1 167 2,42 

 

 

 

 

 

 

 

Třída 
Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 
Důtka Důtka 

Snížený stupeň  

z chování 

třídního učitele ředitele školy 2. stupeň 3. stupeň 

1.N 2 0 2 2 1 0 

2.N 2 0 0 0 0 0 

3.G 2 0 2 0 0 1 

3.N 4 0 0 2 1 3 

4.G 3 3 0 0 0 0 

4.O 0 0 3 0 1 1 

4.N 2 0 3 0 1 0 

celkem 15 3 10 4 4 5 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 

 

Úsek všeobecného gymnázia Česká 64 

 

Školním metodikem prevence (ŠMP)  je na úseku Česká 64 Mgr. Klára Jarošová.  

 

Prevence rizikového chování na úseku Česká se opírá především o aktivní a systematickou práci 

pedagogů s žáky ve výuce i mimo ni, příležitostně doplňovanou o příspěvky, besedy, workshopy 

externích poskytovatelů preventivních programů – Policie ČR, profesionální společnosti 

zaměřené na prevenci, různé neziskové organizace apod. Hlavní důraz je kladen na pozitivní 

rozvoj osobnosti našich žáků, jejich schopnost zdravě využívat volný čas (nabídky odpoledních 

kroužků), ale i posilování fungování třídního kolektivu jako týmu, upevňování vzájemných 

vztahů mezi žáky i vztahů s pedagogy. Významnou součástí preventivní činnosti je i spolupráce 

s rodiči, vzájemná informovanost a jednotný společný postup při řešení případných problémů. 

Realizace prevence na úrovni nižšího i vyššího gymnázia leží především na vyučujících občanské 

výchovy a ZSV a na třídních učitelích, ale nejen na nich. Školní metodik prevence vedle 

koordinace aktivit s preventivní náplní, poskytuje i metodickou podporu v případě řešení 

aktuálních případů projevů rizikového chování. 
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Přehled hlavních aktivit za školní rok 2012/2013 

 

1. pololetí  2012/2013 

Září:   Adaptační kurzy 1.A a 1.E (Staré Město pod Landštejnem) 

 

               
 

Říjen:  Metodická návštěva z Pedagogicko – psychologické poradny České Budějovice – prevence 

spíše než cestou nárazových a jednorázových akcí (besed, přednášek) cestou důrazu na osobnostní 

rozvoj v průběhu běžné výuky (zejména hodiny OV a ZSV) 

 

Setkání ŠMP středních škol Jihočeského kraje – informace o grantovém programu, výměna 

zkušeností s poskytovateli preventivních programů 

 

  Naši nebo cizí – beseda s pamětnicí holokaustu 

 

Listopad:  Mluvme spolu o domácím násilí – workshop pro 1.A, 2.A, 5.E a 6.E 

 
Prosinec: 1.12. Den boje proti HIV/ AIDS – 30. 11. doprovodný program na náměstí 

Přemysla Otakara II. a v osvěžovně Kredence. 

 

Marathon psaní dopisů – Amnesty international – lidská práva 

 

2. pololetí  2012/2013 

 

Hrou proti AIDS – interaktivní program pro 5.E a 1.A 
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  Poruchy příjmu potravy – beseda a promítání výukového filmu Sami pro 3.E a 4.E 

 

Březen:  Festival Jeden svět – všechny ročníky gymnázia s výjimkou maturitních ročníků 

 

 
 

Červen:  Informační schůzka pro rodiče budoucí primy a prvního ročníku – 

představení školního metodika prevence, informace o adaptačním kurzu 

 

 

Vypracovala Mgr. Klára Jarošová 

 

Úsek sportovního gymnázia Emy Destinové 46 

 

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

 

Akce konané v rámci preventivního programu 

  

Celkem bylo konáno 8 akcí v průběhu celého školního roku pro žáky 1. až 3. ročníků. U 4. ročníků, 

vzhledem k jejich studijnímu předmaturitnímu vytížení, nebyla v rámci minimálního preventivního 

programu provedena žádná akce. Během školního roku nebyl zaznamenán výskyt závažného sociálně 

patologického jevu. Struktura akcí byla volena se zřetelem k potřebám žáků (antikoncepce, drogová 

prevence apod.), jakož i k potřebám školy (např. společenské chování). 

 Akce byly zaměřeny především na: 

 Sociální soudržnost a solidaritu s postiženými všech věkových kategorií a starými lidmi 

 Schopnost kultivovaně komunikovat s veřejností během charitativních akcí 

 Zlepšení společenského chování ve vrstevnické skupině i mimo ni 

 Důležitost osvěty a individuální prevence v boji s civilizačními chorobami  

 Rizika pohlavního dospívání a sexuální aktivity mladistvých 

 Prevenci drogové závislosti 

 Prevenci šikanování 

 Adaptaci žáků 1. ročníku na nové prostředí a na potřeby nových spolužáků 

 

10. – 12. 9. 2012 

Adaptační soustředění 1. ročníku v Nové Včelnici. 

Akce byla organizována ve spolupráci s Mgr. Alenou Skřičilovou. 

 

19. 9. 2012 

Charitativní sbírková akce Srdíčkový den 

Akce byla organizována ve spolupráci s Občanským sdružením Život dětem. Akce se účastnili žáci 

3. ročníku.  

 

1. 11. 2012 

Preventivní přednáškový program s multimediální projekcí proti drogám 

Akce byla organizována ve spolupráci s Teen Challenge Kontaktní centrum TC České Budějovice 

zastoupeným Ing. Markovou. Programu se účastnili žáci 1. ročníku. Program byl zaměřen na 

nejběžnější dostupné drogy (marihuana, žvýkací tabák atd.) a jejich účinek na jedince. 

 

19. 2. 2013 

Preventivní přednáškový program s multimediální projekcí „Láska ano, děti ještě ne“ 
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Akce byla organizována ve spolupráci s GYNEPRENTAL s.r.o. Havířov. Programu se účastnili žáci 1. 

ročníku. Program byl zaměřen na sexuální chování mladistvých a s ním spojenými zdravotními 

riziky. Přednáška byla také zaměřena na propagaci používání různých metod antikoncepce. 

 

26. 3. 2013 

Charitativní sbírková akce Srdíčkový den 

Akce byla organizována ve spolupráci s Občanským sdružením Život dětem. Akce se účastnili žáci 

2. ročníku. 

 

11. 4. 2013 

Preventivní přednáškový program s multimediální projekcí proti drogám 

Akce byla organizována ve spolupráci s Teen Chalenge Kontaktní centrum TC České Budějovice 

zastoupeným ing. Markovou. Programu se účastnili žáci 1. ročníku. Součástí přednášky byl i 

rozhovor s bývalým drogově závislým jedincem. Současně byli žáci informováni o nejrůznějších 

podobách šikany, o stádiích šikany. 

 

 

15. 5. 2013 

Osvětová sbírka Den boje proti rakovině 
Akce byla organizována ve spolupráci s ARCUS - Život, Sdružení onkologických pacientů v 

Českých Budějovicích. Akce se účastnili žáci 3. ročníku. 

 

6. 6. 2013 

Multimediální přednáška „Společenské chování“ 

Akce byla organizována ve spolupráci s Taneční školou Fíla. Programu se účastnili žáci 1. ročníku. 

Přednáška byla zdarma. Žáci se dozvěděli vše o společenském chování a základech stolování. 

 

Spolupracující organizace: 
 

1. Občanské sdružení Život dětem – www.zivotdetem.cz 

2. GYNEPRENTAL s.r.o. Havířov – www.antikoncepce.eu 

3. Teen Challenge Kontaktní centrum TC České Budějovice – www.teenchallenge.cz 

4. ARCUS - Život, Sdružení onkologických pacientů v Českých Budějovicích – http://arcus-

oc.org/ 

5. Liga proti rakovině Praha – www.lpr.cz 

6. Taneční škola Fíla – www.tsfila.cz 

 

Vypracoval Mgr. Martin Zikmunda 

 

 

 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

 

Ve školním roce 2012 - 2013 se vyučující zúčastnili školení a kurzů zaměřených zejména na přípravu 

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

rovány byly akce hrazené z ESF či akce zdarma, mající potenciál realizace budoucího projektového 

záměru. Frontální školení související s realizací projektu 1.5 Peníze do středních škol se konala dvě. 

Tématy byla tvorba digitálních učebních materiálů a naplňování autorského zákona při jejich tvorbě.  

 

Zvláštní kapitolou rozvoje DVPP je podpora oblastí, které jsou pro školu prioritní v jejím rozvoji. Na-

še škola podporuje práci s talentovanými žáky. RNDr. P. Kodríková a Mgr. M. Štoudek se zúčastnili 

školení organizované NIDM v projektu PERUN.  Podporu přírodních věd v kombinaci s výukou 

v cizím jazyce v sobě zahrnuje projekt InGenius, kterého se zúčastnila v Madridu a Barceloně PaedDr. 

M. Radová (mezinárodní seminář). Podporu výuky německého jazyka potvrdila svým jednotýdenním  

http://www.zivotdetem.cz/
http://www.antikoncepce.eu/
http://www.teenchallenge.cz/
http://arcus-oc.org/
http://arcus-oc.org/
http://www.lpr.cz/
http://www.tsfila.cz/
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stipendiem ve Wiesnecku Mgr. V. Kyrianová. Velkou kapitolu podpory výuky moderních dějin – pře-

devším výuky o holocaustu zastupuje v projektu Naši nebo cizí Mgr. L. Nečilová. Mgr. M. Štoudek 

získal podporu izraelské vlády a mohl strávit celý týden v Jeruzalémě v památníku Yad Vashem.  

1 osoba si zvyšuje kvalifikaci. 2 osoby si rozšiřují kvalifikaci. 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. 
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Přehled vzdělávacích aktivit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datum název akce a místo jméno 

31.8.-1.9. 
Connecting Classrooms /obč. sdruž. ADETO pracovní 

setkání 
Divišová 

9.11. Mini-conference Penny UR,  Č. Budějovice 
Divišová 

Figurová 

15.11. 
Teaching English: Secondary Schools – IV,  Č. Budějo-

vice 
Figurová 

4.-7.10. 3 denní seminář - HOLOCAUST 
Adamcová 

Nečilová 

22.10. Digitální média v NJ G. Jírovcova, Č. Budějovice Adamcová 

8.-9.12 Projekt  SCIENCEZOOM,  Č. Budějovice Habertová 

11.12. 
Konzultační seminář k písemné práci z ČJ,  

NIDV Č. Budějovice 
Tománková 

29.1. Hodnotitel ústní zkoušky – NJ,  NIDV Č. Budějovice Průková 

1.2. Zadavatel MZ 
Soukupová 

Bartošová 

6.2. 

 

Metodický seminář – e - Twinning, Praha 

 

Adamcová 

 

13.2. 
Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí 

KÚ Jihočeského kraje 

Petřeková 

Böhmová 

19.2. Exam techniques for teachers, PF JČU Figurová 

2.3. Seminář – e - Twinning, Tábor 
Adamcová 

 

20.3. Zadavatel pro žáky s PUP MZ 
Soukupová 

Bartošová 

16.-18.5. Konference – e - Twinning, Olomouc Adamcová 

19.6. 
Oxford Professional Development for Secondary Tea-

chers – OUP  Č. Budějovice 
 

6.6. Konference – Učíme jazyky lépe 2013, Č. Budějovice 
Adamcová 

Bajt 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Vybrané akce za školní rok 

Hodnocení předmětových komisí: 
 

 

 

 

Předmětová komise českého jazyka: 

 

       DIVADLO 

 

   Školní divadelní představení – nižší gymnázium 

 

Třída 1.E navštívila se svou vyučující Mgr. Lenkou Nečilovou v Malém divadle divadelní představení 

Sto roků prázdnin. Představení nadchlo nejen ji, ale i studenty primy, takže i v příštím roce by rádi svou 

návštěvu zopakovali. 

 

   Školní divadelní představení – vyšší gymnázium 

 

Ve školním roce 2012 – 2013 navštívili naši studenti vyššího gymnázia kromě Jihočeského divadla také 

hostující pražské Divadlo beze jmen v prostorách Malé scény Metropolu.  

Tentokrát jsme vyrazili i se sportovci z 2. části sloučené školy. Prostřednictvím adaptace klasicistní 

Moliérovy komedie Tartuffe si studenti osahali proměnu divadelní klasiky v dílo ryze moderní, které 

však právě svou modernizací ukázalo na stále aktuální téma této hry, přetvářku, zneužívání lidské 

dobrotivosti a hlouposti. 

Právě modernizace hry rozpoltila divácké ohlasy na dvě názorově protichůdné skupiny, a tak navodila 

diskuzi nad divadelním světem literatury. 

 

     Spolupráce s Jihočeským divadlem 

 

Na podzim roku 2012 navázala naše škola na dlouholetou spolupráci s Jihočeským divadlem. Opět jsme 

měli možnost zhlédnout divadelní představení v Jihočeském divadle v rámci dopolední výuky. 

Tentokrát vidělo celé vyšší gymnázium dramatizaci románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. 

O zájmu studentů svědčí i následná prohlídka budovy Jihočeského divadla za doprovodu dramaturga 

Františka Řihouta i beseda, kterou se nám podařilo na základě zájmu  studentů zorganizovat. Besedy se 

zúčastnili hlavní zástupci představení, dramaturgyně Olga Šubrtová a představitelé hlavních rolí Lenka 

Krčková a Ondřej Veselý. 

 

 

       EXKURZE 

 

   Kulturně – historická exkurze do Prahy – 1. ročník 

 

Dne 17. 5. 2013 se studenti 1. ročníku účastnili kulturně - historické exkurze do Prahy. Cílem byla 

komentovaná prohlídka Vyšehradu, výstavy díla Slovanská epopej Alfonse Muchy a večerní 

představení v Divadle v Dlouhé. Tady jsme zhlédli dramatizaci oblíbené fantasy T. Pratchetta Soudné 

sestry. 
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    Exkurze Praha - 3. dubna 2013  7.E 

 

 - návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 - návštěva lektorského programu Národního památníku hrdinů heydrichiády 

 - komentovaná prohlídka Divadla Na Zábradlí 

 - Václav Havel: Asanace  

 

 

      PROJEKTY

Studenti čtou a píší noviny - projekt MF Dnes 2012 - 2013

     

Naše škola se už poněkolikáté zúčastnila projektu MF DNES Studenti čtou a píší noviny. Během šesti 

týdnů na podzim a na jaře byla zadána vždy tři témata a úkolem studentů bylo napsat ke každému 

tématu jeden článek. Může se to zdát jednoduché, ale věřte, že není úplně lehké vytvořit v poměrně 

krátké době něco, za co byste se nemuseli stydět v jedněch z nejčtenějších novin u nás.  

Všichni žáci ze zúčastněných tříd,  kvarty, 2.A a sexty, dostávali za svou snahu každý den výtisk právě 

Mladé fronty DNES. Pod vedením Mgr. Prokešové však nakonec nebyla marná. Po každodenním 

listování a důkladném prohledávání každé stránky bylo  v podzimním kole objeveno celkem devět 

otištěných článků a v jarním kole celkem od studentů naší školy! To je pro naše gymnázium obrovský 

úspěch - vždyť do tohoto projektu se v tomto roce zapojilo více než 25 000 studentů!  

Své uveřejněné práce mohly v MF Dnes najít studentky z kvarty: Josefina Čížková, Anna Havlíková,, 

Jana Marešová, Klára Metelcová, Eva Mlčochová, Natálie Postlová, Nela Tollingerová, Simona 

Šimůnková, ale také druhačky: Klára Fořtová, Alena Havlíková,, Kateřina Havlová, Lucie Krejčová, 

Michaela Nedvědová a  Daniela Petřeková. 
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                DIVADELNÍ KROUŽKY 

 

      

Divadlo v majálesovém stanu a Noci kostelů 2013 

 

Dne 8. a 24. května 2013 vystoupili studenti našeho gymnázia v rámci práce v divadelním kroužku 

vedeném Mgr. Jiřím Krejčím naposledy se svou sérií minikomedií Minutové hry. 

I tato obě představení, jak první v rámci divadelního festivalu oslav majálesu, tak reprezentace na Dni 

kostelů 2013, sklidila stejně jako na Dni otevřených dveří na půdě naší školy a při přehlídce 

divadelních souborů naší školy na Česká sobě v Horké vaně velký úspěch. 

Divadelníci nadále pilně nacvičují Ionescova Nosorožce pro podzimní premiéru.  
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ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ 

 

 Královna humanitních věd – kvartánka Eliška Binderová 

 
Řeč je o Elišce Binterové, studentce kvarty Gymnázia Česká a Olympijských nadějí, která dosáhla 

skvělých úspěchů v oblasti dvou humanitních věd, a to v dějepisu a českém jazyce. Přes školní 

a okresní kolo se probojovala až do krajského kola, kde získala celých 100,5 bodů ze 120 možných, 

čímž si vysloužila účast v celostátním kole této olympiády. Stejný úspěch se  opakoval i v olympiádě 

z českého jazyka, kde v krajském kole obsadila výborné 2. místo a postoupila též do celostátního kola. 

 

    

 

 

Historicko – literární soutěž – Simona Šimůnková 

 

14. 5. 2013. Pro všechny den jako každý jiný, ale pro mne a moji rodinu možná 

den, kdy se ze mne stává budoucí spisovatelka. Den vyhlášení celostátní literární soutěže  ,,Cestou 

dvou bratří“. Jelikož jsem byla na školní akci v Osvětimi, museli bohužel pro ocenění zajet do Prahy 

rodiče.  

Mí rodiče se usadili do velkého sálu plného dalších oceněných žáků mého věku. Na úvod přišla řeč 

pana PhDr. Aleše Dvořáka, ve které se rodiče dozvěděli, že se vyhlašuje 6 čestných uznání a poté 3 

nejlepší práce. ,,Dobrá, tak jsme si přišli pro čestné uznání..“ pomyslela si mamka, nemyslela si, že 

bych mohla dopadnout lépe. Jenomže po předání posledního čestného uznání se rodiče zarazili. 

Nastala chvíle pravdy. ,,A na 3. místě se umístila….žákyně kvarty z Gymnázia Česká a Olympijských 

nadějí v Českých Budějovicích..Simona Šimůnková se svou prací Fiktivní reportáž z prvního setkání 

knížete Svatopluka s Cyrilem a Metodějem.” oznámil pan Dvořák. Rodiče s úžasem ve tváři vstali 

a převzali si cenu (diplom a pár knížek). Toto nikdo nečekal. Po ukončení vyhlášení byla v programu 

také prohlídka Pražského arcibiskupství a tu si mí rodiče nenechali utéct.  Z Prahy přijeli pyšní, 

šťastní a překvapení. 

O pár dní později mi od pana Dvořáka přišla pozvánka na prohlídku Velehradu za přítomnosti pana 

ministra prof. Fialy a pana kardinála Duky, která se bude konat 4. července. Tato pozvánka je jedna 

z dalších cen pro nejlépe umístěné. 

Za tuto úžasnou zkušenost jsem vděčná paní prof. Prokešové, která mne do této soutěže přihlásila. 

A tímto nabádám žáky našeho gymnázia: nebojte se vyzkoušet to, co by vás nikdy nenapadlo. Možná je 

to začátek něčeho nového, lepšího a třeba budete i mile překvapeni. Stejně tak jako já. 

 

Simona Šimůnková, 4.E 
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Úspěch Simony Šimůnkové (kvarta) v literárně - historické soutěži „Cestou dvou bratří“ – 3. 

místo v celorepublikovém kole (Soutěž organizována k 150. výročí příchodu Cyrila a 

Metoděje na Velkou Moravu. Soutěž zaštiťovalo MŠMT, Národní institut dětí a mládeže 

MŠMT, pražské arcibiskupství.) 

 

 

  Úspěchy na recitační soutěži Vrbenský rohlík 

 

Po patnácté se konala recitační soutěž studentů českobudějovických gymnázií v Česko-anglickém 

gymnáziu. Soutěžilo se nejen o ocenění v uměleckém přednesu, ale také o hlavní cenu, gigantický 

rohlík – tak je také tato soutěž nazvána: Vrbenský rohlík. 

Všechny předchozí rohlíky jsou samozřejmě již dávno snědeny, naši tehdejší nositelé cen a pyšní 

majitelé rohlíků jsou povětšinou na univerzitách anebo již dokonce zastávají významné role 

v praktickém životě. Pekárny dopékají nové voňavé rohlíky a na naší škole se objevují a rozvíjejí noví 

nadšení milovníci poezie. 

Tak jako pokaždé, což se možná jeví jako neskromné vyjádření, ale je pravdivé, i letošní předjaří naši 

studenti byli pozváni, přišli a ohromili. Nejenom mě, já je znám, přesto se nechám vždy ohromit, ale 

i ostatní přítomné a porotu. 

Oktaván Jakub Čejka, první zleva, jak vidíte, si odnáší rohlíky dva – za recitaci básně M. Horáčka 

a za svou vlastní báseň. Stejně tak vedle něj stojící kvartánka Jana Marešová, i ona má svou vlastní 

tvorbou vždy co nového říci. Spolu s kamarádkou a spolužačkou Natálií Postlovou si odnášejí i čestné 

uznání za interpretaci náročného dramatického textu. Třetí v přední řadě, Alice Nováková, nejmenší 

a nejmladší se pouze jeví, pokaždé však znovu překvapí jednoduchou důmyslností svého, třeba 

i krátkého textu. A totéž platí o další nové majitelce rohlíku sekundánce Barboře Wortnerové. 

 

V pozadí stojící členové odborné poroty svým úsměvem vyjadřují nepochybně radost – neboť jak se 

výstižně s námi loučila ředitelka gymnázia paní Danuše Lhotková – žijeme-li s poezií, jsme šťastní 

a bohatí. (A my, jejich učitelé, jsme pyšní, že k nám na školu chodí takoví krásní mladí lidé.) 

 

 
 

Mgr. Věra Regulová 

 

 

 

 

   ŠKOLNÍ ČASOPIS 
 

Třída 6.E převzala pro školní rok 2012/2013 vedení školního časopisu Lístek. Jejich práce je skvělá, 

neboť ho vydávají pravidelně, se zajímavými texty a po letech konečně také v elektronické podobě. 



Předmětová komise německého jazyka 

 

 

Zukunft im Fokus/ Budoucnost v hledáčku  
V září 2012 vstoupili naši žáci do dlouhodobého projektu, který má za cíl 

seznámit 1000 mladých lidí z Čech a Bavorska s potenciálem, možnostmi 

a vyhlídkami jejich regionu. Projektu se účastní 44 aktivních studentů 

z Čech a Bavorska.  

Vše začalo Start - Up víkendem, kde se utvořily dvojjazyčné skupiny. Naši žáci zpracovávají témata 

Obnovitelná energie a dřevo jako zdroj a Vysokoškolské vzdělávání.  

Na osmiměsíční vědeckou fázi projektu navazuje fáze velvyslanecká, jejímž završením bude veřejné 

představení výsledků projektu za pomoci crossmediální prezentace. Toto završení proběhne i během 

začátku příštího školního roku na naší škole.  

  

Výměnný pobyt s Reálnou školou Wunsiedl (Německo) 

V týdnu od 18. 3. do 22. 3. 2013 hostili naši žáci ze tříd 3E, 4E a 5E žáky německé reálné školy 

z Wunsiedelu, kteří se učí český jazyk. Během tohoto týdne jsme podnikli několik společných aktivit 

- návštěvu naší školy, Českého Krumlova (grafitový důl a Muzeum voskových figurín) a planetária 

v Českých Budějovicích, zahráli bowling a nechyběla ani prohlídka Českých Budějovic v německém 

jazyce, kde v roli průvodců byli naši žáci. My se chystáme poznat krásy Bavorska v termínu od 23. - 

27. 9. 2013.  

  

UNIPROJEKT  

3.E se v průběhu dubna zapojila v rámci výuky německého jazyka do projektu nazvaného podle 

zúčastněných stran, tedy univerzit v Českých Budějovicích a Linci, Uniprojekt.  

 Žáci se zábavnou formou seznámili s odlišnostmi obou národů v oblastech umění, geografie, 

gastronomie a sportu, vyzkoušeli si své znalosti němčiny v praxi  při komunikaci i s rodilými 

mluvčími a v neposlední řadě vytvořili prezentace své tříhodinové práce. 

 

Projekt e - Twinnig  

Ein Reiseführer für Polen und Tschechen  

Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice & Technikum Architektoniczno 

Budovlanie, Warszawa  

 

Září 2012 – červen 2013  

Projektu se účastnily třídy 3GN, dvě jazykové skupiny  

Dosavadní a konkrétní výsledky projektu:  

1. Seznámení se s kulturou a reáliemi Polska  

2. Získání nových vědomostí a dovedností (práce s PC programy a orientování se v prostředí Twin - 

space  

3. Navázání nových kontaktů  

4. Využití moderních technologií v jazykovém vzdělávání  

5. Prohloubení znalostí v německém jazyce (především slovní zásoba)  

6. Chat a mail v německém jazyce (pro většinu žáků první zkušenost)  

7. Rešerše a zpracování informací o škole, kraji, republice  

8. Tvoření prezentací: zprvu po vzájemné dohodě s polskou stranou (která témata si žáci vyberou)  

9. Cílené tvoření prezentací podle předem dohodnutého plánu a reakce na informace či otázky a 

úkoly (křížovky, kvízy,…) druhé strany  

10. Vytvoření cestovního průvodce se základními informacemi o té které zemi  

11. Inovativní přístup ve výuce cizího jazyka  

 

 

 

2. ročník předčítání v němčině  

Dne 15. 5. 2013 proběhl na škole 2. ročník Předčítání v němčině, kterým škola navázala na 200. 

výročí od 1. vydání pohádek bratří Grimmů. Letos předčítalo 20 žáků nižšího gymnázia pohádku 

Froschkönig / Žabí král.  
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Dokázali se vypořádat jak s obtížnou výslovností už samotného titulu pohádky, tak i s přednesem 

pohádkového textu, a to bez rozdílu věku.  

O tom svědčí i umístění nejen na prvních místech, ale i skvělé pozice žáků primy a sekundy v těsném 

závěsu za prvními místy, navíc s minimálními bodovými rozdíly.  

Všechny mohla potěšit jak pochvala, tak drobné věcné ceny. Vítěze pak i diplomy a knižní 

poukázky, za které si mohou v knihkupectví Kanzensberger do konce kalendářního roku vybrat 

knihu dle svého přání. Poukazy byly pořízeny díky příspěvkům do Občanského sdružení Gymceon.  

Vítězové: 1. Jana Štěpánková  z kvarty, 2. Daniel Floder  z kvarty,  3. Barbora Wortnerová ze 

sekundy. 

Němčina v Goethe - Zentru  

Dne 13. 6. 2013 se děvčata 3.E ze skupiny Mgr. Z. Seimlové v rámci výuky německého jazyka  

účastnila workshopu pořádaného Goethe - Zentrem v Českých Budějovicích.  

Svou znalost němčiny si ověřila při sledování filmu, při poslechu čteného textu i při práci  s 

pracovními listy.  Spokojena s výsledky společné práce byla nejen lektorka, ale i děvčata samotná, 

které potěšilo, že své znalosti ze školních lavic dokáží použít i v praxi, a to jak v písemné, tak 

mluvené podobě.  

 

Evropský den jazyků v DDM v Českých Budějovicích  

Dne 26. 9. 2012 se konal v rámci Evropského dne jazyků speciální program v DDM v Českých 

Budějovicích.  

Pro maturanty letošního školního roku byl zajímavý, poučný i zábavný a líbil se jim. Vyzkoušeli si 

na 10 různých pracovištích své znalosti němčiny i schopnosti jak spolupráce ve dvojicích pouze v 

němčině, tak i práce s internetem, kde mohli hledat radu a pomoc.  

Poznali tak nenásilným způsobem reálie německých zemí, což se jim letošní rok hodilo právě na 

semináři německé konverzace, kam většina z nich chodila. Procvičili si poslech /doplňování textu 

písně, řazení příběhu dle videofilmu/, psaní dopisu kamarádovi  o možnostech cestování po 

Švýcarsku, přiřazování pojmů k obrázkům z reálií Německa nebo kulinářských umění všech 

německy mluvících zemí a mnohé další.  

Závěrem měli také možnost vyzkoušet si simultánní tlumočení.  

Odcházeli nejen nadšeni díky zábavnému učení, ale i díky radosti z toho, že vše zvládali nad 

očekávání dobře a že si mohli odnést i věcnou cenu. Také naše škola získala věcný dar  v podobě 6 

knih s komiksovými příběhy mladých lidí.   

 

zahraniční akce: Vídeň – prosinec 2012, Mgr. E. Adamcová 

studijní pobyty v zahraničí: školní rok 2012/13 V. Kolařík 6.E, Nečas 2.A (oba Německo), 

M.Tušlová 6.E (Rakousko) 

 

 

 

Předmětová komise francouzského jazyka: 

 

Ve školním roce 2012 – 2013 pracovala PK FJ ve složení Hana Hladíková, 

Jitka Kačerová (září – říjen 2012), Klára Krejčí (listopad 2012 – květen 2013) 

a francouzský lektor Aly Djiba. Každý čtvrtek  probíhaly pravidelné 

konzultace s lektorem a schůzky PK. 

Zorganizovali jsme návštěvu studentů ve Francouzské alianci v Českých Budějovicích, kde se nám 

věnoval její ředitel Antoine Palomar. Studenti se přihlásili do konverzačních kurzů a do knihovny 

s mediatékou. Zapojili jsme se do soutěže pořádané ke Dni frankofonie. Navštívili jsme filmové 

představení Les Intouchables v rámci Dnů francouzského filmu. 

Velmi dobrých výsledků dosáhly studentky v Krajském kole konverzační soutěže FJ: Eliška 

Binterová obsadila 2. místo, Anna Havlíková 3.místo (obě 4.E). 

Maturitní zkoušku z FJ absolvovali 3 studenti, úspěšně. 

Bohužel hodin francouzštiny na škole ubývá, je to celorepublikový jev. Žáci volí častěji němčinu,  

nově španělštinu a ruštinu. Rádi bychom otevřeli kroužek FJ a zachovali působení francouzského 

lektora – rodilého mluvčího. Budeme spolupracovat na projektu s lycée Lyon. 

 

Vypracovala Hana Hladíková  
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Předmětová komise anglického jazyka 

 

 
 

 

 
Gymnázium – Česká ul. 

Mgr. Petr Dolejší – sekunda, kvinta, septima, oktáva A, oktáva B, 4A 

Mgr. Pavla Figurová – prima, 1A, 2A, AK 4/8 

Mgr. Klára Jarošová – tercie, kvarta, 1A, 3A, AK 3/7, AK 3/7, AK 4/8 

PaedDr.  Marcela Radová – kvinta, sexta, oktáva B, 4A, AK 3/7, AK 4/8 

Mgr. Věra Regulová – prima, tercie, sexta, septima, oktáva A, 3A, AK 4/8 

Mgr. Ivana Tomášková – sekunda, kvarta, 2A 

 

Gymnázium – Emy Destinové 

Bc. Tamara Divišová 

Mgr. Pavla Figurová 

Mgr. Eva Nowická 

 

 

 

Učebnice používané jednotně všemi vyučujícími pro třídy prima až kvarta  

English Plus 1, 2, 3 

 

 

 

 

Maturita Solutions 1st / 2nd edition - Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-

intermediate - ve všech vyšších ročnících 

 

Ready for FCE – pro kurzy anglické konverzace ve 3. a 4. ročníku 

 

 

 

 

 

 

Anglické časopisy odebírané studenty: 

Měsíčník R a. R (Raindrops and Rainbow) – pro žáky začínající angličtináře 

Měsíčník Bridge – pro pokročilé studenty angličtiny připravující se k maturitní zkoušce 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg


 

 

26 

      
 

22. listopadu se jedna z přednášek poskytnutých Jihočeskou uni-

verzitou (za podpory Evropské unie) našim studentům konala za 

účasti pana Ladislava Nagye, který uvedl do povědomí maturantů 

jména a díla současných anglicky píšících autorů. 

 

 

Projekty: 

Podpořit nadané ve spolupráci s předmětovou komisí českého 

jazyka a literatury (Olympiáda z českého jazyka) a předmětovou 

komisí tělesné výchovy (Sportovní den)  

 

Každý rok v prosinci Junioři (žáci primy až kvarty) a Senioři (žáci 1. až 4. ročníku a kvinty až oktávy) se 

účastní školního kola soutěže v anglické konverzaci, z něhož jsou nejlepší účastníci nominováni do 

okresních kol v jednotlivých kategoriích. 

 

18. prosince 2012  

English Conversation Competition – Junior – přihlášeno 32 žáků ze tříd prima až kvarta a nejúspěšnější-

mi byli: 

 

Jan Maršík (prima),    2. dubna se konalo krajské kolo pro Jendu 

Barbora Wortnerová (sekunda)  Maršíka z primy – i z obrázku je patrné, že 

Miloš Vondráček (tercie)   souboj s o několik let staršími a většími hochy 

Simona Matějovská (kvarta)  nebyl zcela vyrovnaný, ale Jenda rozhodně se  

      s nimi utkal statečně. Příprava na příště! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. prosince 2012 

English Conversation Competition – Senior – přihlásilo se 34 žáků a největších úspěchů ve svých katego-

riích dosáhli: 

Kateřina Bambasová (1A) 

Klára Fořtová (2A) 

Jan Kučera (kvinta) 

Jan Zelenka, Emil Skříšovský, Lucie Junková (septima) 
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22. února se konalo okresní kolo kategorie studentů z vyšších ročníků, ze 30 účastníků se do finále dostali 

i naši Jan Zelenka a Emil Skříšovský ze septimy. Škoda, že ztratili pár bodů v jiných disciplínách, ale ve 

speaking skills a zvláště v debatě z prezidentské kampaně byli zcela přesvědčiví:  

 

8. ledna 2013 se konal Den otevřených dveří, na kterém vyučující angličtiny představili způsob výuky 

angličtiny na škole i s interaktivními pomůckami, projekty studentů, tištěné materiály. Též připravili 

upoutávku na připravovaný studijně poznávací zájezd do Velké Británie na konci tohoto školního roku. 

 

 

Divadelní představení v angličtině: 

 

V říjnu se 110 žáků z různých tříd gymnázia šlo podívat na divadelní představení v jazyce anglickém (s 

rodilými mluvčími) A Christmas Carol  - Vánoční povídka – adaptaci slavného příběhu Charlese Dicken-

se o zlu a dobru v lidských srdcích. Starý, známý příběh, ale zase znovu zasáhl přesně každého nejen 

myšlenkou, ale i působivým jevištním zpracováním. Navíc bylo to potěšení z jazyka, kterému jsme doce-

la rozuměli!  

 

 
 

 

7. března 2013 navštívilo 80 žáků naší školy divadelní představení vedené v angličtině – divadelní zpra-

cování románu Charlese Dickense Oliver Twist. 

 

 
 

TNT Theatre Britain presents 

OLIVER TWIST 
By Charles Dickens, adapted by Paul Stebbings & Phil Smith 

 

 

 

 

Rodilý mluvčí z Velké Británie Daniel Haines působí na naší škole druhým rokem. Ve svých hodinách se 

zaměřuje na rozšiřování slovní zásoby a prohlubování mluvních dovedností, včetně bourání bariér – osty-

chu při mluvení s kýmkoliv. Účast je dobrovolná, u některých tříd vzbuzuje velký zájem právě přirozeností 

anglické konverzace, u jiných je atraktivní pro různé lexikální, rétorické, zábavné aktivity. 
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Daniel Haines se skupinou třídy 2A 

         

Studijně poznávací zájezd do Velké Británie 

nabízíme všem žákům naší školy pravidelně nejméně jednou za dva roky. 

Letos byl největší zájem o cestu do hlavního města Velké Británie Londýna. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětová komise Základy společenských věd (Občanská výchova) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětová komise základů společenských věd (občanské výchovy) pracovala ve školním roce 

2012/2013 na sloučeném gymnáziu v tomto složení: 

 Mgr. Klára Jarošová 

 Mgr. Lenka Nečilová 

 Mgr. Vlastimil Sekyrka 

 Mgr. Martin Zikmunda 

 Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D. 

Celkově lze konstatovat, že se všem vyučujícím podařilo naplnit tematické plány učiva ve stanoveném 

časovém harmonogramu. Žáci a žákyně školy se též úspěšně zapojovali do mnoha různorodých školních 

projektů a dobrovolnických aktivit, které shrnuje následující výčet. 
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Září 2012 

 

 Srdíčkové dny (16. – 20. 9.) 

Žáci třetího ročníku úseku E. Destinové (sportovní gymnázium) se zúčastnili 

dobrovolnické aktivity na podporu těžce nemocných dětí. Výtěžek akce byl cca 

3000 Kč. 

 

 

 

 

 

Naši nebo cizí 

Gymnázium dlouhodobě spolupracuje s Židovským muzeem 

(ŽM). Jsme pilotní školou projektu Naši nebo cizí. Ve vybraných 

třídách je po celý rok testována metodika zpracovaná pracovníky 

Vzdělávacího centra ŽM. Díky této spolupráci se také mohly 

uskutečnit dvě mimořádné akce, a to dvě besedy s pamětnicí 

holocaustu paní Vidlákovou. V obou případech  se tato akce 

setkala s velkým zájmem. Paní Vidláková ochotně vyprávěla svoje 

zážitky, diskutovala se studenty. 

 

 

Říjen 2012 

 

Seminář pro učitele 

Druhou akcí ve spolupráci s Židovským muzeem byl seminář 

pro učitele, který se konal v říjnu a vedle paní Vidlákové na 

něm vystoupila paní Julie Jenšovská, která mluvila o životě 

židovské komunity v Českých Budějovicích, představila mimo 

jiné i mládežnický časopis Klepy, který židovská mládež 

vydávala  v době před transportem v roce 1942. Učitelé se též 

seznámili s výukovými materiály Židovského muzea.  

 

 

 

 

 

 

Mluvme spolu o domácím násilí 

Třídy 1. A, 2. A, 5. E a 6. E z České ulice se zúčastnily užitečného workshopu společnosti Profem. 

 

 
 

Beseda s paní Jarmilou Pláteníkovou 



 

 

30 
Studenti 3. A a septimy z České ulice se zapojili do projektu společnosti 

Živá paměť, o.p.s. Vyslechli si životní příběh jedné z mnoha 

perzekuovaných osob v obou totalitních režimech, paní Jarmily 

Pláteníkové z Prahy. Následovala diskuse se vzácným hostem. 

 

 

Listopad 2012 

 

Exkurze do budovy magistrátu města Českých Budějovic 

Žáci 4. E si prohlédli českobudějovickou radnici a seznámili se s činností magistrátu města. 

 

Den boje za svobodu a demokracii 

14. listopadu si učitelé a studenti z České připomněli blížící se svátek Dne boje za svobodu a demokracii. 

Projekt spočíval v reflexi obou totalitních režimů, kterými byla naše zem paralyzována. Díky 

pomoci organizace Živá paměť se uskutečnila beseda s panem Ing. Karlem Hýbkem, perzekuovaným po 

událostech 17. listopadu 1939. Po besedě následovalo promítání filmu Nikomu jsem neublížil z databáze 

společnosti Člověk v tísni o problematice kolaborace za minulého režimu. Po filmu proběhla beseda 

s historikem, Mgr. Tomášem Veberem, Th.D. Akce se uskutečnila v klášterním sále kostela Obětování 

Panny Marie v sousedství školy, kde se též konala večerní mše za dar svobody.  
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Prosinec 2012 

 

Maraton dopisů 

Ve spolupráci s organizací Amnesty International (AI) se 

uskutečnila na našem gymnáziu v Mezinárodní den lidských 

práv 11. prosince 2012 akce „Maraton dopisů“ (reportáž České 

televize dostupná na 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-

regionech- praha/212411000141210-udalosti-v-

regionech/obsah/234441-den-lidskych prav-studenti-psali-

prezidentum-zemi-kde-je-bezpravi/ ).  

 

Za provedení akce, v níž bylo posláno na podporu nespravedlivě stíhaných osob na sto dopisů, škola 

obdržela od AI čestné ocenění. 

 

Leden 2013 

 

Dvacáté výročí vzniku České republiky 

Žáci tercie si připomněli výročí vzniku našeho státu 

unikátním projektem shrnujícím nejdůležitější 

okamžiky uplynulého dvacetiletí ve veřejném i 

soukromém životě. 

 

 

 

 

 

 

 
Únor 2013 

 

Přednáška právníka Mgr. Jana Zelenky 

Právník Jan Zelenka z Okresního soudu v Písku přednášel 6. 2. pro maturanty ze společenských věd o 

pracovním právu a exekucích. 

 

 

 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-%20praha/212411000141210-udalosti-v-regionech/obsah/234441-den-lidskych%20prav-studenti-psali-prezidentum-zemi-kde-je-bezpravi/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-%20praha/212411000141210-udalosti-v-regionech/obsah/234441-den-lidskych%20prav-studenti-psali-prezidentum-zemi-kde-je-bezpravi/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-%20praha/212411000141210-udalosti-v-regionech/obsah/234441-den-lidskych%20prav-studenti-psali-prezidentum-zemi-kde-je-bezpravi/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-%20praha/212411000141210-udalosti-v-regionech/obsah/234441-den-lidskych%20prav-studenti-psali-prezidentum-zemi-kde-je-bezpravi/
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Školy přátelské k lidským právům – pokračování spolupráce s AI 

Na pozvání organizace Amnesty International, o.p.s. se zájemci z vyšších ročníků gymnázia zúčastnili 

dne 13. 2. 2013 akce prezentující projekt „Školy přátelské k lidským právům“ v sále multikina Cinestar 

v Českých Budějovicích. Pracovníci AI seznámili přítomnou studentskou veřejnost s mezinárodním 

projektem „Školy přátelské k lidským právům“, na němž by naše škola měla v budoucnu rovněž 

participovat. Druhá část odpoledne patřila americkému dokumentárnímu filmu „China Blue“ (2005) 

a následně diskusi s odborníky na téma nedostatečné ochrany lidských práv ve světě současných 

globálních ekonomických vztahů. 

 

 

 

Hrou proti AIDS  

 
 

Interaktivní workshop studentů ZSF JU pro žáky 1. A a 5. E z České. 

 

 

Přednáška Láska ano, děti ještě ne 

 

 
 

19. 2. se studenti E. Destinové (sportovní gymnázium) zúčastnili přednášky na téma Láska ano, děti ještě 

ne. 

 

 

Návštěva Okresního soudu v Českých Budějovicích 

Dne 19. února 2013 se třída 7.E zúčastnila v rámci výuky základů práva a státoprávní teorie veřejného 

trestního jednání Okresního soudu v Českých Budějovicích spojeného s diskusí o reálných problémech 

současné justice s JUDr. Soňou Biskupovou Fišerovou. Akce patřila k úspěšnému pokračování již více 

než desetileté spolupráce školy se jmenovanou soudní institucí. Studenti se zajímali krom procesních 

soudních pravidel především o agendu soudu spojenou s realizovanou amnestií prezidenta republiky z 1. 

1. 2013. 

 

 

 

Filmový večer o Africe – studentský klub Jeden 

svět v Horké vaně 
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19. února pořádali studentky 3. A z České společně s přáteli a vyučujícími našeho gymnázia v rámci 

studentského filmového klubu „Jeden svět na školách“ společnosti Člověk v tísni, o.p.s. v Horké vaně v 

České ulici večer na téma současná Afrika. Jako hosta pro besedu k úvodnímu filmu „Slzy Konga“ si 

vybrali pana Aly Djibu Simueha, svého současného externího lektora francouzštiny. Zajímavou debatu o 

palčivých problémech kontinentu, na nějž Evropa tak často a ráda zapomíná, před zaplněným sálem 

tlumočila Mgr. Klára Krejčí. Filmový klub našeho gymnázia pokračuje v Horké vaně v pravidelných 

měsíčních intervalech. 

 

 

 

Beseda s psycholožkou  

Dne 20. února se konala beseda s Mgr. Markétou Chrášťanskou 

z PPP v ČB. Beseda byla určena studentům kvinty a 1. ročníku 

z České ulice a byla zaměřena na schopnost rozpoznat vhodný 

okamžik pro vyhledání odborně péče v případech psychického 

onemocnění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen 2013 

 

 

Setkání gymnazistů s Prof. PhDr. Tomášem Halíkem, Th.D.  

Na pozvání ředitele Jihočeského divadla Jiřího Šestáka se naši 

studenti dne 13. března 2013,  v krátkém čase již podruhé, setkali 

s významnou osobností českého veřejného života, tentokrát 

s profesorem Tomášem Halíkem z Filozofické fakulty UK. Stejně 

jako u předešlého setkání s profesorem Janem Sokolem bylo hlavním 

tématem krátké přednášky i následné diskuse téma svobody a nástrah 

jejího omezení v dnešní době spojené s tématem tzv. občanské 

společnosti a potřebné angažovanosti mladých lidí ve veřejném 

životě.   

 

 

 

 

 

Film Sami o poruchách příjmu potravy 
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Promítání filmu Sami s besedou o poruchách příjmu potravy pro třídu 4. E z budovy v České ulici. 

 

 

Duben 2013 

 

 

Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Dne 3. 4. se konala exkurze žáků septimy a 3. 

A do Poslanecké sněmovny PČR, dále do 

Národního památníku obětí heydrichiády a na 

divadelní představení hry Asanace Václava 

Havla v Divadle Na Zábradlí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s pracovníkem probační a mediační služby 

3. 4. proběhla na gymnáziu v České ulici beseda s Mgr. Pavlem Pokorným. Beseda pro třídy 1. E a 2. E. 

byla zaměřena na sociálně patologické jevy (zejména na problematiku tzv. šikany).   

 

 
 

 

 

Filmový večer v Horké vaně 

Studenti septimy z České ulice připravili další 

úspěšný filmový večer v klubu Horká vana. 

Tentokrát byla jejich hostem kapitánka české 

armády Petra Kudová, která se studenty a 

pedagogy sdílela zážitky z mise v Sierra Leone. 
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Beseda s MGA. Jakubem Pizingrem o manipulaci v médiích 

Třídy 2. A a 6. E z části školy v České ulici se zúčastnily dne 26. 4. besedy o manipulaci v médiích a o    

možnostech obrany.  

 

 
 

 

 

 

 
Květen 2013 

 

Den boje proti rakovině 

15. května se třída 3.N úseku  E. Destinové (sportovní gymnázium) zúčastnila dobrovolnického výběru 

finančních prostředků na  boj proti rakovině. Vybralo se okolo 3000 Kč. 

 

 

Červen 2013 

 

Film Sami o poruchách příjmu potravy 

Promítání filmu Sami s besedou o poruchách příjmu potravy pro třídu 3. E z budovy v České ulici. 

 

 

Přednáška o společenském chování  

6. 6. 2013 se pro první ročník úseku E. Destinové (sportovní gymnázium) konala přednáška o vhodném 

společenském chování. 

 

 

Účast na projektu Mládež a město  

Ve dnech 11. – 13. 6. se vybraní studenti gymnázia v České ulici zúčastnili projektu setkání se 

zastupiteli, architekty, zástupci dopravy a odboru školství a společně řešili otázku, jak zlepšit vzhled 

našeho města. 
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Projekt „Proti ztrátě paměti“ 

Studenti vyšších ročníků z České ulice se aktivně zapojili v Den památky obětí komunistického režimu 

do projektu společnosti Člověk v tísni „Proti ztrátě paměti“ (http://www.protiztratepameti.cz/cs/prehled-

akci) 

 

Vytvořil Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D. 

 

 

 

 

 

Předmětová komise dějepisu (PKD): 

 

1) V letošním školním roce dějepis na škole vyučovali: 

- Mgr. Jiřina Prokešová (vedoucí PK) 

- Mgr. Antonín Sekyrka 

- Mgr. Pavlína Houšková 

- Mgr. Martin Štoudek 

- Mgr. Martin Kopačka (od 1. 1. 2013 – Mgr. Věra Trníková) 

- PhDr.et. PaedDr. Aleše Stejskala PhD.  

 

2) Akce PKD: 

- DOD (Den otevřených dveří) – velmi zdařilá expozice tematicky laděná do počátku 20. století –  

„Vítejte v secesi “  

- Minimuzeum historie naší školní budovy – výhledově bude rozšiřováno o další exponáty 

 

3) Akce PKD  - PKD organizovala nebo se spolupodílela na zajímavých akcích, projektech a besedách 

(tématika 2. světové války, holocaust, komunistická totalita 50. let 20. století u nás): 

- Naši nebo cizí 

- Zmizelé osudy (Stopy totality) 

- beseda s paní Vidlákovou 

- beseda s panem Hýbkem  

- exkurze části studentek z kvarty na Slovensko a do Polska v rámci projektu „Nalézání zmizelých osudů 

– mementa světových válek 20. století“ – práce na projektu bude pokračovat i v příštím školním roce 

2013/2014 

- beseda se Stanislavem Motlem 

 

Dne 21. června 2013 poctil svou návštěvou Gymnázium v České ulici významný český historik, bada-

tel, scenárista a novinář Stanislav Motl. Připravil si pro studenty přednášku na téma „Adolf 

Eichmann a České Budějovice.“ Studenti se tak mohli setkat s autorem čtrnácti knih, desítek dokumen-

tů, článků, rozhlasových a televizních reportáží a dozvědět se více o způsobu jeho práce doma i v za-

hraničí. Přednášky se zúčastnili především studenti česko-polského projektu zaměřeného na světové 

války a nalézání zmizelých osudů, ale i laická a odborná veřejnost. Na závěr přítomní vyprovodili na-

šeho přednášejícího bouřlivým potleskem a pan Motl přislíbil, že mu bude potěšením navštívit 

v budoucnu opětovně tuto školu a pohovořit na další z témat své badatelské činnosti. 

http://www.protiztratepameti.cz/cs/prehled-akci
http://www.protiztratepameti.cz/cs/prehled-akci
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4) Další projektová činnost: 

- Prima – Starověký Egypt všemi smysly 

- Sekunda – z historie Českých Budějovic 

 

          
 

 

 
Do celostátního kola dějepisné olympiády postoupila Eliška Binterová  

(obhajoba odborné práce „Doudlebský masopust“) 

 

 

Zapsala vedoucí PK: Mgr. Jiřina Prokešová 

 

 

             

 

Předmětová komise biologie 

 

1) ekologické projekty – granty s podporou Magistrátu Českých Budějovic 

a) České Budějovice a okolí – učebnice ekologie v přírodě 
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Projekt začal na jaře školního roku 2011/12  projektovými dny 

zaměřenými na ekologii a etologii ptáků na Českovrbenských 

rybnících, ekologii živočichů na rybnících na Rudolfově a 

ekologii rostlin na Českovrbenských rybnících. V podzimní 

části projektu byla již v tomto školním roce zařazena 

dendrologie. K pozorování jsme využili blízkost městského 

parku Stromovka. Celý projekt a jeho výsledky studenti pak 

společně shrnuli a představili na závěrečné prezentaci 

v listopadu 2012. Projektu se zúčastnilo celkem 6 tříd, z toho 2 

nižšího a 4 vyššího stupně gymnázia úseku Česká.  

 

Závěrečná prezentace projektu České Budějovice a okolí – 

učebna ekologie v přírodě – Ekologie rostlin - děvčata z 2.A 

 

 

 

 

b) Městský park Stromovka – louka za humny školy 

Projekt je pokračováním snahy přesunout výuku biologie do 

terénu. Cílem je srovnání výskytu kvetoucích rostlin v parku 

Stromovka s lučními společenstvy kvetoucích rostlin v místě 

bydliště žáků. Studenti kvinty strávili ve Stromovce mnohé 

hodiny cvičení z biologie a nafotili a naučili se poznávat a 

zařadit nalezené kvetoucí rostliny. Zároveň srovnali jarní aspekt 

louky ve Stromovce s obdobnými stanovišti na mnoha místech 

Č. Budějovic a blízkého okolí. Raně letní aspekt nám trochu 

zkazily povodně. Projekt bude pokračovat na podzim dalším 

pozorováním a závěrečným vyhodnocením.  

 

V rámci obou projektů jsme zlepšili materiální vybavení pro určování přírodnin v terénu i laboratoři, 

například pořízením binolup, atlasů, fotoaparátů pro dokumentaci, výukovým programem Naše louky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Městský park Stromovka – louka za humny školy – práce v terénu 

 

2) třídní projekty 

      a)   Projekt – Kampaň proti kouření – leden 2013  

       Studenti 3.E vytvořili skupiny a pomocí zhotovených transparentů a plakátů se snažili ostatní 

přesvědčit o tom, že moderní a zdravé je nekouřit. 

       b)   Ptáci a savci  - ZOO Hluboká  - říjen 2012, červen 2013 

       Studenti 3.A a 7.E plnili v ZOO úkoly v pracovním listě, zaměřené na pozorování ptáků a savců, 

aktivita navazovala na probraná témata. Na konci školního roku plnili stejné úkoly studenti 6.E a 2.A.  

       c)  Geologie Borek – říjen 2012 

       Kvarta prozkoumala pod vedením Dr. Rajlicha z Jihočeského muzea již opuštěné štoly na severním 

okraji Českých Budějovic. 

d) Projekt – Poznej vodu, kterou piješ - leden 2013 

Studenti 3.E získali prostřednictvím dílčích pokusů a měření informace o různých typech vod a na 

základě těchto výsledků zhotovili poučné plakáty 
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Projekt Poznej vodu, kterou piješ 

 

             
Projekt Poznej vodu, kterou piješ 

 

e) projektový den – Botanika Borek – červen 2013 

Studenti biologického semináře opakovali učivo botaniky v terénu s důrazem na determinaci znaků 

jednotlivých skupin rostlin a na poznávání rostlin v terénu.  

f) Geograficko – geologický kurz – úsek GON 

V říjnu se studenti 2. ročníku (2.G, 2.N) zúčastnili geograficko-geologické exkurze do NP 

Šumava, během níž měli možnost vidět řadu zajímavých přírodních výtvorů (např. kamenné moře, 

rašeliniště) a prohlédnout si geologické muzeum v přírodě. Součástí akce byla prezentace referátů, 

obsahově zaměřených na místa, která jsme plánovali navštívit. Po návratu byly znalosti studentů 

nabyté z exkurze prověřeny testem v rámci hodiny zeměpisu.  

3)   Soutěže:  
a) Středoškolská odborná činnost:  

 1) obor biologie – krajské kolo – účast bez určení pořadí:  

  8.E – Jakub Čejka – Určování stáří ryb – Hydrobiologický ústav AV ČR 

 4.A – Jan Černý – Parazitologický ústav AV ČR – Morfologie Drosophily na   

  elektronovém mikroskopu 

2) obor zdravotnictví – krajské kolo:  

 7.E – Anna Křížová – Poruchy držení těla a jejich náprava  - 3. místo v krajském kole 

 7.E – Michaela Veselá – Krevní tlak  - účast bez určení pořadí 

 b)  Soutěž – Evropské srdce – 3.E 

- výsledky – krajské kolo 1. místo (Daňková, Chourová, Voleníková)    

         celostátní kolo – 2. místo 

 

 
 

4) školní minivýstavky přírodnin na úseku Česká 

      V podzimním a jarním období se snažíme povzbudit zájem studentů výstavkami  kvetoucích 

 rostlin, mechorostů a jiných přírodnin na chodbách školy, aby byly dostupné všem žákům.  

 

5) spolupráce s AV ČR, Přírodovědeckou fakultou JĆU 
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a) Už pátým rokem jsme zorganizovali začátkem listopadu Přednáškový den v rámci Týdne vědy 

a techniky na úseku Česká – listopad 2012  

Letos jsme pozvali Prof. RNDr. Dalibora Kodríka, CSc., RNDr. Petra Znachora, PhD., Mgr. 

Ondřeje Lenze, Ph.D., RNDr. Danu Elholtovou, CSc., Ing. Aleše Bezděka, Ph.D., Ing. MgA. 

Davida Boukala Ph.D., aby studenty seznámili se zajímavostmi v přednáškách Hmyz a hormony, 

Ekosystémy stojatých vod, Rostliny trochu jinak, O původu virů, Výbava bakterií k antibiotikům, 

Entomofauna invazních rostlin, Podivuhodný svět dravého vodního hmyzu. Přednášek se zúčastnily 

třídy 1.A, 5.E, 2.A, 6.E, 3.A, 7.E a studenti biologických seminářů.  

 
Přednáška Dr. Lenze v rámci Týdne vědy a techniky 

 

Týden vědy  - pásmo 3 přednášek proběhl i na úseku GON, a to Mgr. Ondřeje Lenze, Ph.D. Kde 

se tady vzaly? Aneb o původu virů, Petra Znachora, PhD. Ekosystémy stojatých vod a RNDr. 

Miloslava Devettera, Ph.D. Vodní živočichové v půdě. Akce se účastnily třídy 2.G, 2.N a seminář 

4. GON. 

b) Dny otevřených dveří ústavů Akademie věd a Přírodovědecké fakulty JU -  listopad 2012, 

leden 2013 

Letos si prohlédli studenti biologických seminářů úseku Česká  na dni otevřených dveří pracoviště 

Ústavu půdní biologie AV ČR.  

 

Studenti 1.A se podívali v rámci Dne otevřených dveří na pracoviště Přírodovědecké fakulty JU s 

programem: informace pro uchazeče o studium, přednáška na téma S botaniky za hranice všedních 

dnů či Tajemný svět v podzemí, možnost osobního kontaktu s hroznýšem královským. 

Studenti posledního ročníku úseku Česká navštívili fakultu podle zájmu.  

 
Den otevřených dveří – Přírodovědecká fakulta JU 

 

c)  Dny otevřených laboratoří AV ČR  – duben 2013  

Entomologický ústav, Parazitologický ústav, Hydrobiologický ústav, Ústav půdní biologie 

Celkem 28 studentů  - členů biologického kroužku nebo řešitelé biologické olympiády vyššího stupně 

gymnázia úseku Česká mělo možnost pracovat pod odborným vedením pracovníků ústavů 

Biologického centra AV ČR.  

d)  Kurz molekulární biologie Přírodovědecké fakulty – září 2012 

Student maturitního ročníku byl přijat na týdenní kurz v biologických laboratořích JU, kde si mohl 

vyzkoušet například fluorescenční in situ hybridizaci s telomerickou sondou  nebo metodu PCR 

amplifikace a sekvenování mitochondriální oblasti HVRI. s vlastní DNA získanou z vlasů.  

e)  Letní škola Nové Hrady  
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 Čtyřtýdenní kurz, ve kterém jsou studenti středních a vysokých škol zapojeni do řešení malého 

výzkumného projektu připraveného Ústavem komplexních systémů FROV JU v Nových Hradech. 

Na prázdniny 2013 jsou přihlášeny 3 studentky současné sexty.  

f)  Otevřená věda – projekt podpory studentských odborných prací AV ČR 

V letošním roce pracovali v rámci tohoto projektu 3 studenti na odborných pracovištích 

Parazitologického ústavu - elektronové mikroskopie, Entomologického ústavu a Hydrobiologického 

ústavu.  

 

6) přednášky a exkurze 

a)  přednáška (Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany) – Ryby a vodní organismy 

        6.E a soutěžící biologické olympiády 

       b)   přednáška (Přírodovědecká fakulta České Budějovice)  – Evoluce člověka – biologický 

seminář  pro opakování a prohloubení k maturitě 

c)  přednáška (Přírodovědecká fakulta České Budějovice) – Mořské rostliny 

  1.A,  5.E – k učivu Nižší rostliny 

      d)   přednáška (Přírodovědecká fakulta České Budějovice) Obojživelníci a plazi – 2.A, 6.E  

      e)   Exkurze Dinopark Výstaviště České Budějovice  - film 3D a výstava dinosaurů – 3.E 

 

 
Exkurze – Dinopark – Výstaviště ČB 

 

     f)    Exkurze Výstava orchidejí a sukulentů  - 2.G  

 

             
Exkurze – Výstava orchidejí v KD Metropol 

 

g) Exkurze – ZOO – Ohrada + přednáška (Nebojte se hadů) – 3.E 

    2.E, 2.N úseku GON 
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Exkurze – ZOO – Ohrada 

 

h) Botanický ústav AV ČR Třeboň 5.E -  duben 2012 

Studenti navštívili venkovní expozici - sbírku mokřadních rostlin a vyslechli si poutavý výklad o 

nižších rostlinách a sbírce řas. 

i) Chýnovské jeskyně 4.E – červen 2012 

Exkurze završila výuku geologie v kvartě. 

 

7) průběžná praxe studentů pedagogické fakulty JČU 

 Praxe probíhala v letním semestru v biologii v 2.A. 

 

8) kroužky 

a) Přírodopisný kroužek - 2.E, 3.E (12 studentů) 

Přírodopisný kroužek slouží k rozšíření a upevnění získaných znalostí z běžných vyučovacích hodin 

Přírodopisu. Studenti zároveň získávají poznatky nové, které už se do vyučovaného předmětu 

z časových důvodů nevejdou. Studenti se zaměřují především na praktickou činnost (mikroskopování) 

a tvořivou činnost všeho druhu (plakáty s tématy z přírody). Žáci netráví veškerý čas pouze 

v učebnách, vyráží často do samotného terénu, kde se seznamují s řadou přírodnin. Prostřednictvím 

kroužku si studenti intenzivně pěstují kladný vztah ke zvířatům a učí se zodpovědnosti při péči o ně 

(návštěva psího útulku a venčení psů). V neposlední řadě kroužek nabízí i prostor pro přípravu 

studentů na školní kolo olympiády z Přírodopisu. 

 

 
Přírodopisný kroužek 

 

 

 

 
Přírodopisný kroužek 
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b) Biologický kroužek – 5.E, 3.A vyššího stupně gymnázia úsek Česká 

Kroužek je zaměřen v podzimním a jarním období na pozorování a práce zejména v terénu, v zimním 

období se činnost soustředí k přípravě na předmětové soutěže. Náplň je přizpůsobována zájmům a 

potřebám studentů. V kroužku jsme také pracovali s nově pořízeným výukovým systémem Pasco, kterým 

se dají měřit a rychle na počítači či interaktivní tabuli vyhodnotit například některé základní funkce 

lidského těla.   

 
Biologický kroužek – pitva ryby 

 

 

 

Vytvořila RNDr. Pavla Kodríková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis PK chemie: soupis činnosti PKCH 

 

J. Polanská 

 

Exkurze: 

Čistička ČOV  (5.E+1. A) 

JETE (5. E) 

 

Organizace CHO: 

Kat. B: školní kolo 

  6. místo v KK Skříšovský 

Kat. C: školní kolo org. Polanská+ Kodríková 

 

Kat. D: školní kolo org. Polanská 

Karolína Bodláková úspěšný řešitel KK 

 

 

P. Kodríková 

 

Exkurze: 

Sklárna Hosín (6. E) 

 

CHO: 

 

Kat. C školní kolo: 4 ž. 6. E + 5 ž. 5. E 

KK Zuzana Drázdová: 3. místo kat. C 
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Projekt: „Řětězová reakce“ 

Celorepubliková soutěž pro mladé týmy fyziků a chemiků: Drázdová, Koutová, Radová, Hyblová, 

Šimečková ze 6. E: 3. místo 

 

 

I. Bartoš 

 

Exkurze: 

 

Lihovar Poněšice 

 

SOČ: Anna Bartáková 3. místo krajské kolo 

 

 

2) Akce (duben – červen) 

Česká – finále soutěže Evropské srdce – 17.6. 2013 Praha (3.E – Daňková, Chourová, Voleníková) 

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení předmětové komise Tv - Česká 

Sportovní soutěže 

Dne 23.10. 2012 proběhlo okresní kolo stolního tenisu dívek. 2. místo.  

Studentky nižšího gymnázia se 20. 11. 2012 zúčastnily okresního kola v plavání. Dívky mladší 
kategorie, primy a sekundy, 1. místo. Studentky tercie a kvarty získaly místo 2.  

 

 

Dne 23. 1. 2013  proběhlo OK ve florbale středních škol - 2. místo. 

 

Leden - Basketbalový turnaj –  

Memoriál Tomáše a Miroslava Vaňka – 1. místo  

15.4. Juniorský maraton SŠ – 2.místo  

 

 

 

Atletický čtyřboj stadion Sokol – dívky 5. místo, chlapci 9. místo  

Raftové primátorky – 1. a 7. místo  
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Školní sportovní turnaje 

Zimní turnaje NG + VG – přehazovaná, pucka cup 

 

                   
 

14.6.2013 – Letní školní sportovní den 

gymnázia Česká a ON. Akce proběhla 

v rámci sportfestu na 

českobudějovickém výstavišti.  

 

Sportovní turnaje nižšího gymnázia 

proběhly 27.6.2013 v tělocvičně a na 

hřišti školy. 

 

Sportovní kurzy  

 

 

 

Září 2012 – cyklistický kurz 3.A a 

septimy na Lipně. Instruktoři: 

Kovaříková, Hrádková, Kopačka 

Lyžařské  kurzy:  Hochficht – 2.E (instruktoři: Kovaříková, Otáhalová, Hladíková) – tento kurz je 

v plánu i na příští rok.  

 

 
 

Rauris – 5.E, 1.A (instruktoři: Kovaříková, Hladíková, Vaníček) 

 

V měsíci lednu až březnu proběhl plavecký 

výcvik třídy 1.E. Peníze na tuto akci byly 

získány od studentů a z občanského sdružení 

školy. Instruktoři: Kovaříková, Kabele 
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Mimoškolní akce 

Tak jako loni jsme se i letos díky panu Bahenskému z úseku E. Destinové mohli podílet na organizaci 

několika sportovních akcí v Českých Budějovicích. Letos to byl RunTour České pojišťovny a 

Českobudějovický půlmaraton.(dozor: Kovaříková E.) Na příští rok plánujeme opětovnou spolupráci. 

 

 

 

Sportovní kroužky 

První ročník florbalového kroužku, vedoucí kroužku je Kabele Jiří. Tento kroužek bude zařazen do 

nabídky i v příštím roce. 

 

Hodnocení TV   E. Destinová – Mgr. A. Skřičilová 

 

sportovní kurzy    
-   cyklisticko – turistický kurz,  17. – 21. 6. 2013  Nový Řadov 

                                       třídy 2.G, 3.G 

          
 

 

 

- lyžařský kurz – běžecký pro 2. ročník přeložen do 3. ročníku, letos se                      

                                žáci zúčastní cyklistického kurzu. 

 

-    kurz bruslení  -  leden, únor 2013, pro 4. ročník,  ve sportovním centru Pouzar, Čtyři Dvory 

 

4.   sportovní semináře   
-   seminář dysbalance ve sportu  - pro vyučující TV a trenéry 
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- seminář sebeobrany  -  pro studenty všech ročníků 

                      v termínech  9. a  11. 4. 2013      

                                                          

 

5.   sportovní soutěže MŠMT 2012-

2013    
   

 

  -   fotbal chlapci  Pohár Josefa 

Masopusta,  22. – 24. 10. 2012 

                                      pro 2., 3. a 4. ročník 

        

 

 

Družstvo v okresním kole zvítězilo, obdrželo diplom a pohár, postoupilo do krajského kola.   

   

- plavecké olympiáda mládeže okresní kolo,  20. 11. 2012 pro 1., 2. a 3. ročník   

       Družstvo vyhrálo a postoupilo do krajského kola.  

 

- okresní finále  ve volejbale dívek,  4. 12. 2012 pro 1., 2. a 3. ročník 

       Družstvo obsadilo 2. místo 
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Předmětová komise – FYZIKA 

 

Členové  komise: 
Mgr. Zuzana Syslová 

Mgr. Hana Hrádková 

Mgr. Michala Pfefrčková 

 

Exkurze 

V červnu proběhly dvě exkurze. 

Třetí ročník a septima se zúčastnili exkurze do JETE – Hrádková, Pfefrčková 

Druhý ročník, kvinta a sekunda navštívili fyzikální program Fyzika u Samsona pořádaný katedrou 

aplikované fyziky a techniky JU – Pfefrčková, Syslová 

Oba projekty byly hodnoceny kladně jak ze strany studentů tak vyučujících. 

 

Projektová činnost 

inGenious 

stále spolupracujeme na projektu inGenious 

http://www.gymceon.cz/aktivity-a-projekty/projekty/r1-226-InGenious-Experimania/ 

 

Bosch 

 Stejně tak pokračuje spolupráce s Boschem. 

 http://www.gymceon.cz/aktivity-a-projekty/projekty/r1-222-Spoluprace-sfirmou-Bosch/ 

 

Týden Vědy 

10 studentů vyššího gymnázia se v červnu zúčastnilo Týdne vědy na ČVUT Praha fakulta jaderná  a 

fyzikálně inženýrská. 

http://fyztyd.fjfi.cvut.cz/ 

Tento projekt byl všemi studenty hodnocen velmi pozitivně. 

 

 

 

Předmětová komise zeměpisu, geografie 

Exkurze a jiné aktivity  

Úsek Česká 64 

 

Program Planeta země 3000 – 14.9. 2012, 2.E,7.E,3.A  

                                                                                                         Mgr. E. Kovaříková 

                                                                                                         Mgr. A. Otáhalová 

Planetárium 22. 10. 2012 prima E                                                   Mgr. E. Kovaříková 

Planetárium 24. 10  2012 kvinta, 1.A                                              Mgr. A. Otáhalová 

Přednáška p. T. Kubeše           duben 2013 

                                                sekunda … cestování po Africe 

                                                tercie …….cestování po střední Asii  

                                                                                                         Mgr. E. Kovaříková 

Úsek E. Destinové 46 

Projekt – geologická exkurze do Rakouska, 3. ročníky, září 2012 

Návštěva Planetária – 1. roč. 

Austrálie  – beseda agentura Surikata - ,,Svět kolem nás“  / pro G a VŠ  

Geologická exkurze- Šumava – Rokyty, Antýgl, 1. roč. 

                                                                                                            Mgr. R. Křížová 

 

 

                                                                     Za předmětovou komisi zpracovala Mgr. A. Otáhalová 

 

http://www.gymceon.cz/aktivity-a-projekty/projekty/r1-226-InGenious-Experimania/
http://www.gymceon.cz/aktivity-a-projekty/projekty/r1-222-Spoluprace-sfirmou-Bosch/
http://fyztyd.fjfi.cvut.cz/
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Zpráva o činnosti předmětové komise Evv, šk. rok 2012-13, úsek Česká 

 

 

1. pololetí 

Září -      Obstarání pomůcek pro výuku / studenti platí příspěvek :  2hod. týdně  - 150,- Kč 

                                                                                                       1hod. týdně -   80,- Kč 

          Nižší ročníky gymnázia se úspěšně zapojily do projektu centra Bazalka. 

           /kresba obrázku do pexesa propagujícího volnočasové aktivity, ocenění práce našich     

             studentů/. 

 

Říjen - Spolupráce s ateliérem Tvor na téma „ Duše stroje“ 

           /sponzorský dar odpadového tiskařského materiálu, který jsme využili při tvorbě prací  

             na dané téma, oceněny byly práce všech studentů, především práce sexty, po skončení 

             výstavy byly tyto práce nainstalovány v prostorách školy/. 

              

Listopad - Zahájení přípravy na společné výstavě v AJG na Hluboké „Kdybych byl architektem“              

             Výroba PF /zapojeny všechny třídy s výukou Evv/ 

 

Prosinec - Předvánoční výzdoba školy. 

              Výroba kulis na vánoční akademii. 

               17.12. 2012 – tradiční exkurze primy do Jindřichova Hradce /Krýzovy jesličky, 

                prohlídka města/. 

 

Listopad – prosinec – Studenti sexty a 2. ročníku navštěvují cyklus přednášek v AJG  

                „ Barevné texty“. 

                

Leden – Příprava prací na výstavu AJG / Babylonská věž/. 

 

Únor - duben – Pokračování cyklu přednášek z dějin umění pro 2. ročník a sextu v AJG  

                 „Barevné texty“. 

 

Březen -  Studenti 1. roč.,  – návštěva výstavy Petra Nikla v AJG v Českých Budějovicích 

                  /komentovaná prohlídka s aktivitou formou koláže/. 

               Studenti primy a sekundy vytvoří školní práce inspirované knižní tvorbou P. Nikla 

                /vystaveno v prostorách školy/. 

                Velikonoční výzdoba školy /„Vaječné květy“/. 

 

Duben – Výstava dětských prací v AJG na Hluboké „ Kdybych byl architektem“. 

               Všichni studenti , kteří se na výstavě podíleli, jsou pochváleni a odměněni oceněním. 

                Po skončení výstavy jsou práce studentů vystaveny v prostorách školy, 

                vedlejším produktem je soutěž týmů jednotlivých tříd  o nejvyšší stavbu 

                 „Babylonské věže“ – vyhrál tým třídy 2. roč. s 238 cm vysokou věží. 

            

 

Květen - Maturitní zkoušky 

               Příprava fotografií pro almanach školy ke 110. výročí otevření budovy. 

Květen - Fotoreportáže ze života školy.  

              Exkurze „ Praha“ 1.ročník / Vyšehrad, Slovanská epopej a Soudné sestry/ 

 

Červen – Sběr fotografií, výběr a úprava. 

               Kompletace fotografií učitelů na nové webové stránky školy  

               Exkurze „Umění ve městě“ pro sextu proběhla pro  nepřízeň počasí v učebně školy 

               /formou diskuze nad fotografiemi objektů/ 
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V průběhu roku vznikly návrhy designu židlí pro AJG na Hluboké, v příštím roce plánujeme realiza-

ci  podle nejúspěšnějších návrhů /materiálové zabezpečení AJG/. 

 

   

   

Vypracovala Mgr. Věra Krhounková 

 

 

 

Předmětová komise Vv, Hv, úsek E. Destinové 
 

Září 2012 
17. 9. 2012 se obě skupiny Vv, Hv třídy 1.N zúčastnily v rámci IT ŠVP a seznámení se s kulturou a 

architekturou Českých Budějovic výstavy Architektura Českých Budějovic na českobudějovické 

radnici, kde si prohlédly fotografie památek, postavených ve slozích převážně 19. století. Některé 

budovy jsme si potom prohlédli i v rámci procházky. 

17. 9. 2012 tytéž skupiny navštívily ještě výstavu v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje 

s názvem Keramika žije! Žáci se zde seznámili s moderními trendy současné keramiky a pracemi žáků 

SUPŠ Bechyně z Mezinárodního sympózia keramiky Bechyně 2012. Nad výstavou převzala záštitu 

radní pro školství Jihočeského kraje RNDr. Jana Krejsová. 

 

Říjen 

Práce na prezentačním panelu pro podzimní burzu škol na českobudějovickém výstavišti. 

 

Listopad 

Výtvarné zabezpečení a výzdoba Dne otevřených dveří na sportovním gymnáziu. 

 

Prosinec  

Dne 17. 12. 2012 se v rámci IT ŠVP zúčastnila třída 1.N (skupina Hv i Ev) adventního koncertu žáku 

z České ul. V rámci soutěžní akce sponzorované Skupinou ČEZ - Hodina slávy budějovického 

adventu na vánočních trzích na nám. Př. Otakara II. Zároveň si také prohlédli ukázky lidových řemesel. 

 

               
 

Březen 2013 

Tváře z New Yorku: 

Interaktivní prohlídka pro žáky základních škol a komentovaná prohlídka pro studenty středních škol 

výstavy Petra Nikla ve Wortnerově domě v Č. Budějovicích.  

Záměr programu: seznámit žáky se současnou tvorbou Petra Nikla, práce s kopií kreseb, dokreslování 

postav a prostředí 

Kompetence: žáci třídy 1.N (Vv, Hv – plněno IT ŠVP) si prohlédli velkoformátové monochromatické 

malby trpaslíků i barevné kresby a malby současných lidí, poznávali rozdíly mezi kresbou a malbou, 

seznámili se i s knižní tvorbou Petra Nikla a vyzkoušeli si práci s nedokončeným obrazem.  
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Wortnerův dům v Č. Budějovicích: 4. března 2013. 

 

 
 

 

Sportovci na vernisáží 

Jako každoročně, tak i letos se žáci sportovní části gymnázia Česká zúčastnili výtvarného a literárního 

projektu Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, tentokráte s názvem Kdybych byl 

architektem. 

Práce na něm umožnila zamyslet se nad vkusem a nevkusem, nad úrovní bydlení ve vztahu k životnímu 

prostředí, srovnat bydlení kdysi a dnes s nároky na moderního člověka a samozřejmě i architekturu. 

Závěrečnou tečkou potom byla 27. 3. 2013 slavnostní vernisáž v hlavním výstavním sále AJG, kde jsme 

měli možnost srovnání, jak si s tématem poradily i jiné školy. 

                                                                        

 
 

U našeho panelu 
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   Květen 2013 

 

První jihočeské Oslavy vody na naší škole  

   V Českých Budějovicích proběhly tento rok první jihočeské Oslavy vody ( 24. – 26. 5. 2013), které 

organizovala Zahrada Rudolfov. Sportovní část gymnázia pojala toto téma jako školní projekt série 

zajímavých přednášek pod názvem „Voda jako fenomén našeho kraje“. Mezi ty nejzajímavější patřily 

odborné přednášky PhDr.et. PaedDr. Aleše Stejskala PhD. na téma „Druhý život“ rybnikářů, kde se žáci 

mohli seznámit se životy a osudy středověkých talentovaných inženýrů, jejichž „kapacita“ bývá 

v pozadí pozornosti nejen odborníků, ale i pedagogů. Osobnosti jako Štěpánek Netolický, Mikuláš 

Ruthard z Malešova a Jakub Krčín z Jelčan jsou pouze pomyslnou špičkou ledovce. Přednášky se týkaly 

především jejich života „konstruovaného“ z archivních pramenů. Voda se stala tématem i dalších 

předmětů, jako jsou fyzika, biologie, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, český jazyk. Třída 

3.N se zúčastnila i výtvarné soutěže pod názvem Voda v našem životě, v jejíž porotě byla akad. 

Malířka Renata Štolbová, Mgr. Jiřina Zimová (za AJG), Mgr. Irena Kovářová (Zahrada Rudolfov) a 

jako čestný člen poroty herečka a výtvarnice Táňa Fischerová. Zde jsme obsadili 2. místo. 

 

    
                    

 

            
Ukázka soutěžního panelu                                                            

                                                                                                     

Červen 2013 

 

Nekonečné perspektivy – Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona 

 (Wortnerův dům) 

Tato výstava je zaměřena na dokumentární a uměleckou hodnotu krajinných pohledů na města, hrady a 

zámky v tvorbě českých, německých a rakouských grafiků, malířů a kreslířů v letech 1790 - 1860. 

Prostor věnovaný zakladatelům českého krajinářství je vymezen nejen univerzálním pojetím soukromé 

sbírky, ale především potřebou po zevrubném zhodnocení uměleckých kvalit, kterými se paradoxně 

nezabývají velké galerijní instituce. Vedle kolorovaných grafických listů jsou zde zveřejněny originální 

předlohové kresby a ve výběru i malířská díla, jež dosud nebyla publikována. Žáci třídy 1.N a 2.N (Vv) 

navštívili výstavu v souvislosti s probíráním základů perspektivy. 
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Vypracovala Mgr. E. Tománková 

 

 

 

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, kroužek florbalu, divadelní kroužek, Klub deskových her, 

příprava na zkoušku First Certificate), dále pěvecký sbor či celoškolní recitační soutěž s dlouholetou 

tradicí. 

 

Za povšimnutí jistě stojí i fakt, že v rámci všeobecného gymnázia v České ulici existovaly ve školním 

roce 2012 – 2013 hned tři divadelní soubory. 

 

 
 

 

Z úspěchů gymnázia v předmětových soutěžích, úsek Česká 64 

(OK: Okresní kolo., KK – Krajské kolo., MO – matematická olympiáda, DO – dějepisná olympiáda) 

 

Prima: 

Šimon Červený – 1. - 3. místo OK MO 

1. místo OK Pythagoriády 
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Nikola Karbusová  – 1. místo OK ZO 

2. místo KK ZO 

 

Jan Maršík – 3. místo OK OAJ 

 

Filip Capl -  Úspěšný řešitel OK MO 

 

Simona Čurdová - Úspěšný řešitel OK MO 

 

Adéla Černá – OK MO 

 

Sekunda 

Kateřina Černá - Úspěšný řešitel OK MO  

Úspěšný řešitel OK Pythagoriády 

 

Tereza Vavřínová - Úspěšný řešitel OK MO 

 

Pavel Jakš - Úspěšný řešitel OK Pythagoriády 

 

 

Tercie: 

Anna Kurzová – 1. - 3.  místo OK MO 

 

Lukáš Mičan - 1. místo OK Pythagoriády 

Úspěšný řešitel OK MO 

 

 

Barbora Voleníková - Úspěšný řešitel OK Pythagoriády 

  

Lukáš Beneda - Úspěšný řešitel OK Pythagoriády  

OK MO 

 

Barbora Havlová - OK MO 

 

Eliška Daňková + Markéta Chourová + Barbora Voleníková  - Soutěž Evropské srdce   

1. místo Jihočeský kraj 

2. místo celostátní kolo 

 

 

 

Kvarta: 

Karolína Bodláková – Genius Logicus  

 Vynikající mezinárodní řešitel 

 Zlatý certifikát 

 Stříbrný certifikát  

Úspěšný řešitel CH OK + CH KK 

 

Eliška Binterová  –  2. místo OK DO 

3. místo OK OČJ 

2. místo KK OČJ 

    celostátní kolo DO 

celostátní kolo OČJ 

 

 

Josefína Čížková – úspěšný řešitel OK  CHO 

 

 

Martin Štacko - Celostátní kolo – Microsoft Office Arena 
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Václav Veselý  - krajské kolo - Microsoft Office Arena 

 

Jiří Němeček – krajské kolo - Microsoft Office Arena 

 

Simona Šimůnková- 3. místo – Celostátní literárně – dějepisná  soutěž  - Cestou dvou bratří 

 

 

Kvinta: 

Daniel Drnec – 2. – 3. místo KK MO 

- soutěže EU - InGenious 

- projekt Sustainable Housing  - 2. místo          

 

Martin Povišer - 2. - 3. místo KK MO 

 

Jan Kučera - Úspěšný řešitel KK MO - videoprojekce 

 

Václav Šmíd – KK MO 

 

projekt Distance Learning - Enes Zaimovič, Kučera, Kollarczyk   

 

Sexta: 

Zuzana Drázdová –  3.místo KK CHO 

Úspěšný řešitel KK MO 

Účast celostátní soutěž Robot Rave 2013 

 

Zuzana Šimečková -  Účast celostátní soutěž Robot Rave 2013 

 

Soutěž Řetězová reakce:   

Zuzana Drázdová 

Magdaléna Koutová 

Marie Hyblová 

Zuzana Šimečková 

Eliška Radová 

 

Videopohlednice z mého města  - celostátní soutěž – AJ – 6. místo 

Kristýna Danielová 

Zuzana Drázdová 

Marie Hyblová 

Natélie Melicharová 

Eliška Neužilová 

Eliška Radová 

Jindřich Rozkopal 

Martina Součková 

Jan Tlačil 

Tomáš Vrána 

 

Septima: 

Michaela Veselá – 2. místo KK konverzační soutěže v NJ 

účast KK obor zdravotnictví 

 

Emil Skříšovský – Celostátní kolo – Microsoft Office Arena 

Celostátní kolo SOČ – matematika 

Úspěšný řešitel KK CHO 

 

Anna Křížová – SOČ – 3. místo KK 

 

 

Naši žáci úspěšní v SOČ 

 

V krajském kole Středoškolské odborné činnosti se dařilo našim žákům. V oboru matematika obsadil 

2. místo Emil Skříšovský a stejně se dařilo i Karlu Novákovi, který v oboru historie vybojoval se 

svou prací také 2. příčku. Další medailové pozice jsme získali díky Anně Bartákové (3. místo, obor 

chemie) a Anně Křížové (3. místo, obor zdravotnictví). 
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Konference Youth Forum v Belgii 

 

Ve dnech 19. – 21. září 2012 byla zástupcem našeho gymnázia a celé České republiky na mezinárodní 

konferenci talentovaných studentů Youth Forum v Belgii studentka Marie Dupalová (na snímku 

vpravo).  

 
 

 

 
Vítězství v celostátním kole - Nejlepší SOČku má náš Emil Skříšovský 

 

 

35. Celostátní přehlídka SOČ vyvrcholila v červnu 2013 v Brně slavnostním předáním cen těm nejlep-

ším. Máme velikou radost, že laureátem kategorie Matematika a statistika se stal student septimy Emil 

Skříšovský. 

Se svou prací Simsonova věta a její zobecnění v rovině a prostoru   porazil Emil 14 svých konkurentů 
a kromě 1. místa obdržel řadu dalších prestižních ocenění: 

 Zvláštní cena: Cena České nukleární společnosti. 

 Zvláštní cena: Návrh na cenu Učené společnosti ČR 

 Cena MŠMT (kniha) 

 Cena CZ.NIC 

 Cena děkana FJFI ČVUT Praha 

 Cena společnosti Otakara Borůvky (1. místo) 

 Cena Studentské unie FJFI ČVUT (1. místo) 

 Cena JCMM – čtečka Amazon Kindle 5 

 Cena Red Hat Czech, s.r.o. 

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků 18 vědních oborech a cílem této soutěže vyhlašované 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem dětí a 

mládeže MŠMT je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných 

problémů. 

 

 

 

http://www.gymceon.cz/photo/tn/2908-skrisovsky_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1371723325.jpg
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Microsoft Office Arena 2013 

 

 

Letos vyhlásila firma Microsoft druhý ročník soutěže pro základní a střední školy v ovládání balíčku 

programů Microsoft Office. Stejně jako loni jsme se soutěže zúčastnili a po loňském republikovém finá-

le jsme opět měli velmi vysoké ambice. Do domácího kola se pustila čtveřice našich studentů. 

V kategorii základní školy se zapojili studenti kvarty Jiří Němeček, Václav Veselý a Martin Štacko. 

V kategorii střední školy student septimy Emil Skříšovský. 

Domácí kolo, ač nebylo jednoduché, zvládli všichni a bylo hned prvním velikým úspěchem, že 
na krajské kolo jsme mohli poslat hned čtveřici „ofisáků“. 

Krajské kolo se uskutečnilo až v dalekém Novém Městě na Moravě. Po dlouhé cestě jsme dorazili lehce 

unavení a o to těžší to kluci měli při samotném office maratonu. Hodinové úlohy ve Wordu, Excelu 

a PowerPointu nebyly vůbec jednoduché. Na výsledky krajského kola jsme si počkali zhruba týden. 

S velikou radostí jsme přijali zprávu, že na republikové finále se dostali hned dva naši studenti – Mar-

tin Štacko a Emil Skříšovský. 

Poslední část se konala v sídle Microsoftu v Praze. Toto kolo se ostatních opět značně lišilo. Tento-

krát se nejednalo o samotnou práci v MS Office, ale o prezentaci vlastního projektu vytvořeného 

v PowerPointu. Ačkoliv kluci vložili do své práce velké úsilí, na republikovém finále se našli lepší réto-
ři a tak jsme jen těsně nedosáhli na medailové pozice. I tak jsme si odvezli hodnotné ceny. 

Mgr. Miroslav Kotlas 

 

 

Talent Jihočeského kraje 2012 

26. 2. 2013 bylo našim studentům Ivaně Machové, Jiřímu Čížkovi a Marku Cepkovi slavnostně 

předáno ocenění Talent Jihočeského kraje. V Koncertní síni Otakara Jeremiáše jim za účasti představi-

telů kraje, rodičů a učitelů byly slavnostně předány diplomy. Marek Cepek získal 1. místo v kategorii 

„Sportovní talent“, Iva a Jiří získali 1. místo ve své věkové kategorii „Všestranný talent“. 

JIŘÍ ČÍŽEK – talentovaný fyzik a karatista, který svůj volný čas tráví nejenom sportem, ale 

i studiem vesmíru a mechaniky. 

 

Fyzika: 

1) Mezi vybranými 20 studenty z celé republiky se účastnil dvoutýdenního studijního workshopu 

na Technické univerzitě v Liberci. 

2) Umístil se mezi 10 nejlepšími mladými středoškolskými konstruktéry v soutěži Build your own 

Integral spacecraft (konstrukce vesmírné družice). Soutěž byla pořádána ESA, v zastoupení České 

kosmické kanceláře. 

Karate: 

http://www.gymceon.cz/photo/tn/2749-20130509-161727_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1369385051.jpg
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1. místo na soutěži North Cup, v Ústí nad Labem, v kategorii starších žáků. 

    5. místo na Mistrovství USA v kategorii starších žáků 

IVANA MACHOVÁ – talentovaná klarinetistka a atletka, výborná studentka našeho gymnázia 

(sexta) a Konzervatoře v Č. Budějovicích 

Hudba: 

1)    1. místo v VI. kategorii v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje  

      5. května 2012 v Kladně 

2) Nabídka spolupráce s orchestrem Jihočeského divadla - sólové vystoupení s orchestrem 

v Koncertní síni O. Jeremiáše - 17. října 2012 

3) Členka dechové harmonie konzervatoře ČB - absolutní vítěz soutěže Concerto Bohemia 2012 -

Koncert vítězů v Praze na Žofíně 10. listopadu 2012  

4) Účast na mezinárodním hudebním festivalu s dechovým orchestrem konzervatoře ČB v Belfortu 

ve Francii - v květnu 2012 

Atletika: 

1) 2. místo na mistrovství České republiky v atletice družstev - 28. 9. 2012 v Jablonci nad Nisou 

2) 9. místo na mistrovství České republiky v atletice jednotlivců v hodu oštěpem - červen 2012 

MAREK CEPEK – talentovaný vodní slalomář 

Na juniorském světovém šampionátu v USA reprezentoval Českou republiku jak v kategorii C1 

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

Zde obsadil s Radkem Pospíchalem nesmírně cenný bronz – úspěch, který by před sezónou nikdo 

neočekával.  

V kategorii C1m Marek vybojoval další senzační 3. místo. Bronzovou medaili v této kategorii nevy-

bojovala Česká republika plných 10 let!  

Na mistrovství Evropy ve Slovinsku Marek získal další stříbrnou a bronzovou medaili. 
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Řetězová reakce – jsme třetí v republice 

 

19. června byly vyhlášeny výsledky soutěže mladých středoškolských chemiků a fyziků – Řetězová 

reakce. Náš tým děvčat z 6.E  - Zuzana Drázdová, Zuzana Šimečková, Magdaléna Koutová, Eliška 

Radová a Marie Hyblová – sestavily pokus s dvaceti na sebe navazujícími chemickými a fyzikálními 

pokusy. Se soutěžním videem tento tým „10g dichromanu“ obsadil v celorepublikové soutěži 3. mís-

to. Soutěžní video je umístěno na našich webových stránkách. 

 

 

 

 

Projekt EU InGenius, evropské finále, 1. místo týmu dívek z našeho gymnázia v konkurenci 38 týmů 10 

zemí Evropy. 

Soutěž na téma „ Chemistry Is All Around“. Zasloužené vítězství můžete posoudit v sekci „ Gallery“ 

(page2) na http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/talk2us/competition_1/winners.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/talk2us/competition_1/winners.htm
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

 

 
 

Dne 8. října 2012 provedla kontrolní šetření v budově gymnázia v České ulici Krajská hygienická stanice 

Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.  

 

 

Ve školním roce 2012 – 2013 provedla ve dnech 2. – 5. dubna 2013 ČŠI své inspekční šetření ve škole. 

Inspekční činnost byla zaměřena na sportovní gymnázium. 

 

Dne 15. května 2013 proběhla kontrolní činnost a hospodaření účelovosti s finančními prostředky 

poskytovanými MŠMT. 

 

Dne 28. května 2013 byla provedena na gymnáziu státní kontrola SOkA České Budějovice (výkon 

spisové služby, způsob uchovávání dokumentů). 

 

Všechny z uvedených kontrol proběhly v pořádku a neshledaly žádných závažných nedostatků či 

pochybení. 

 

 

 

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 

 

V roce 2012 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 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 – Excelence 

středních škol 2011 č.j. 20036/2011-51 v celkové výši 37 532 Kč.  

 

V rámci Dotačního programu Jihočeského kraje byl škole poskytnut příspěvek v oblasti kultury v částce 

20 000 Kč. Škola se podílela 30% finanční účastí v částce 8 600 Kč. Studenti reprezentovali naší školu 

pěveckými koncerty v Dánsku. 

 

Magistrát města České Budějovice poskytl finanční podporu na projekt Zeleň  Českých Budějovic a okolí 

– učebna ekologie v přírodě ve výši 35 000 Kč se spoluúčastí školy 10 %. 

 

Statutární město České Budějovice poskytlo naší škole dotaci na projekt podpořený v rámci Dotačního 

programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2012 ve výší 20 000 Kč a 10% spoluúčastí 

školy. Tímto příspěvkem byl celoročně podporován náš pěvecký sbor. 

 

Statutární město České Budějovice poskytlo naší škole grant na celkovou opravu fasády objektu 

tělocvičny ve výši 140 000 Kč.  
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Krajský úřad České Budějovice poskytl naší škole grant neinvestičního charakteru na rekonstrukci 

interiéru tělocvičny. Celkové náklady byly 181 479 Kč,  toho vlastní grant byl ve výši 120 000 Kč a 

spoluúčast školy 61 479 Kč. 

 

V roce 2012 nám byla poskytnuta dotace MŠMT sekce řízení Operačních programů EU Investice do 

rozvoje vzdělání ve výši 1 764 454 Kč po účelovým znakem 33031. 

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. poskytla škole pojistné plnění v částce 74 595 Kč, spoluúčast školy 

byla 5 000 Kč. Důvod poskytnutí pojistného plnění vznikl na základě zkratu elektrickým proudem na 

budově školy. 

 

Projekt Connecting Classrooms, poskytovatel British Council finanční částka  10 000 Kč je dar pro školu 

určený na aktivity studentů a pedagogů spojené s projektem – čerpání do června 2013.  

 

Jihočeský kraj KÚ daroval škole finanční prostředky ve výši 15 000 Kč  výhradně na uspořádání akce 

„Sportovec Jihočeského kraje do 15 let.“ Podpora sportu pro rok 2012. 

 

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci ve výši 13 000 Kč na projekt „Běh olympijského dne.“ 

Podpora sportu pro rok 2012. 

 

Jihočeský kraj poskytl finanční prostředky ve výši 20 000 Kč na grant „Olympijský den – 25. ročník“ a na 

grant Zabezpečení sportovní přípravy na sportovním gymnáziu částku 90 000 Kč Tato částka byla použita 

na pronájmy sportovišť a bazénu. Podpora sportu pro rok 2012. 

 

 

V roce 2012 škola hospodařila s výnosy celkem 41 888 858,54 Kč, náklady byly ve výši  

41 866 368,46  Kč. Hospodářský  výsledek byl vyčíslen ve výši 22 490,08 Kč.  Je tvořen příjmem z 

pronájmu tělocvičny a úroky banky. 

Z investičního fondu jsme uhradili v roce 2012 datový okruh mezi pracovišti Česká a E. Destinové 

v celkové výši 307 536 Kč. Dále jsme použili částku 77 326 Kč na spoluúčast v grantovém projektu 

stavební úpravy v suterénu budovy školy Česká 64. Dále jsme použili částku 104 026 Kč na spoluúčast 

v grantovém programu oprava fasády tělocvičny.   

 

Využití účelových prostředků UZ 33354 - dotace dle kmenových sportů 

Příspěvek  MŠMT je určen na platy trenérů, OON, pojistné, FKSP a ONIV. Celková částka příspěvku 

činila 5 470 800  Kč z toho ONIV 934 800 Kč.  Jelikož škola nemá vlastní sportoviště ani tělocvičnu, 

převážná část peněz je čerpána právě na pronájmy sportovních zařízení jako např. Plavecký stadion, 

Sportovní hala, koridor, tenisové centrum a jiné. Další část prostředků je využita na úhrady cestovného 

trenérům , příspěvky studentům na soustředění, na materiál na sklad pro potřeby studentů, ostatní nákupy 

související se sportovní činností, včetně nákupů léků. Proplacení lékařských prohlídek, nákupu PHM do 

služebních aut využívaných při sportovních akcí. V roce 2012 byl škole poskytnut grant v hodnotě 90 000 

Kč, určený pro sportovní přípravu talentované mládeže. Tato částka byla vyčerpána na pronájmy 

sportovišť. 

 

 

Peněžní fondy a jejich krytí 

  

Na základě schválení přídělů do fondů ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011 byl navýšen 

rezervní fond  o částku 41 991,39 Kč. Je plně finančně kryt. 

Fond odměn byl v roce 2012 navýšen ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011, ve 

výši10 497,84 Kč, byl použit ve výši 124 200 Kč. Je plně finančně kryt. 
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Investiční fond byl tvořen odpisy hmotného investičního majetku jako jediným zdrojem ve výši  970 199  

Kč a to 890 000 Kč z dotace na provozní výdaje a 80 199  Kč ostatní výnosy užití investičního fondu.  Je 

plně finančně kryt. 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen 1 % přídělem z mezd. Čerpání ve výši 250 033,50 Kč bylo 

použito na kulturu ve výši 35 670  Kč, na rekreaci 11 279 Kč, na občerstvení pro zaměstnance 38 601   

Kč,  vitamíny pro zaměstnance 23 000  Kč, příspěvek na stravování v částce 98 540 Kč, vratnou sociální 

výpomoc ve výši 29 956,50 Kč a peněžní a věcné dary v hodnotě 12 987 Kč. 

K 31. 12. 2011 nebyl proveden převod z běžného účtu na účet FKSP (1 % příděl z mezd do  FKSP za 

prosinec v částce 23 519 Kč),  a neuhrazeny faktury v celkové částce 33 133 Kč.  Převod mezi účty školy 

a splatnost faktur byly uskutečněny v průběhu měsíce ledna 2012. 

 

Péče o spravovaný majetek. 

 

PRACOVIŠTĚ ČESKÁ 

Na základě Pokynu k provedení inventarizací k 31. 12. 2012 v příspěvkových organizacích 

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 pozdějších předpisů a v souladu 

s Vyhláškou č. 270/2010 Sb.,  byla zahájena inventarizace majetku svěřeného do užívání dle stavu  k 31. 

12. 2012. 

Fyzická inventura byla provedena ve dnech 7. 1. – 18. 1. 2013. Dokladově byla inventarizace zpracována 

a uzavřena k 15. 2. 2013. 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný dlouhodobý  hmotný majetek a Drobný hmotný majetek 

je evidován  pomocí programu FENIX evidence majetku. Dlouhodobý 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. 

2012. Dále byly inventovány finanční prostředky na účtu, hotovost v pokladně, ceniny, materiál na skladě, 

pohledávky a závazky. 

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

 

 

 

 

PRACOVIŠTĚ EMY DESTINOVÉ  

Inventarizace odloučeného pracoviště Emy Destinové 46 byla provedena ke dni 31.12.2012 – 

inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

Podařilo se částečně prodat majetek týkající se budovy KASÁREN včetně pozemku. Prodej uskutečnil 

KÚ JK, odbor majetku. Nadále budeme požadovat KÚ o zpětný převod tohoto majetku, který je nyní pro 

gymnázium pouze nákladovou záležitostí – platba za srážkovou vodu. 

 

V roce 2012 byl nakoupen materiál pouze na sportovní sklad  a to z dotace na sport UZ 33 354. Starý, 

nepotřebný, rozbitý  byl ze skladu vyřazen. Ostatní majetek ON bude postupně převeden na pracoviště 

Česká a nepotřebný bude nabízen jiným školám. Starý a poničený bude vyřazen. Protokoly o vyřazení 

tohoto majetku i učebních pomůcek vypracuje hospodářka do konce května 2013.  

 

Finančními prostředky, kterými škola disponovala v roce 2012, byl zajištěn základní chod školy. 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: 

 

Česko – polský projekt v rámci grantového programu  

Ministerstva zahraničních věcí ČR 

 

Ve školním roce 2012 – 2013 získala naše škola ve spolupráci s polskou Zespoł 

Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach grant na realizaci 

mezinárodního česko – polského projektu se zaměřením na tematiku holocaustu. 

Grantový program v rámci Česko – polského fóra vyhlásilo Ministerstvo 

zahraničních věcí ČR.  

 

 

 

 

 

 

Program Euroegio Freyung Gastschuljahr: 

 

Škola je dále zapojena do každoročního projektu společně s Euroregio 

Freyung Gastschuljahr, díky němuž mají možnost žáci školy absolvovat 

jeden školní rok na vybraném gymnáziu v Německu.  

 

Koordinátorem projektu je Mgr. Bc. Martin Štoudek. 

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 průmyslových společnosti z různých odvětví 

(elektrotechnického, chemického, strojírenského, telekomunikačního a dalších).  

Koordinátorkou projektu je PaedDr. Marcela Radová 
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Projekt Connecting Classrooms: 

 

Těžištěm práce sportovního gymnázia v mezinárodních programech je projekt Connecting Classrooms. 

Projektový tým se organizačně spolupodílel na zajištění tradičního Běhu olympijského dne.  

 

Koordinátorky projektu jsou Mgr. Pavla Figurová a Bc. Tamara Divišová. 

 

 

Projekt World Class Schools 

 

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

prostřednictvím pořádání videokonferencí a on - line fór vzájemné poznávání kultur. 

Aktivity:  Mock Trials 

                 Students Parliament 

Průběh:  celoročně 

 

 

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.“ Realizace tohoto projektu představovala pro 

školu zásadní příležitost pro razantní implementaci moderních ICT, multimediální prezentační techniky a 

výukových didaktických pomůcek. Díky uvedenému programu jsou tak všechny kmenové i odborné 

učebny (úsek Česká 64) vybaveny moderní prezentační technikou a ICT, dále byly v rámci programu 

pořízeny další moderní didaktické pomůcky. 

              
 

 

 

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

 

Škola nebyla v tomto školním roce zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektů financovaných  

z cizích zdrojů 

 

Škola ve školním roce 2012 – 2013 získala grantovou podporu na tyto projekty: 

Grant: „Vytvoření rehabilitačního zázemí pro sportovně nadané žáky v budově Česká 64“ 

Grant: „Rekonstrukce povrchu školního hřiště“ 

Grant: „Louka za humny školy - botanika a ekologie v městském parku Stromovka“ 

Grant: „110. výročí otevření budovy Německého státního gymnázia České Budějovice. Spolupráce škol 

na česko – německých tématech“ 

 

Grant: „Rekonstrukce dobových oslav 110. výročí otevření bývalého k.k. Deutsches Staatsgymnasium 

Budweis“  

Grant: „Běh Olympijského dne 26.6. 2013“ 

Grant: „Olympijský den“ 

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

Grant: „Rekonstrukce nářaďovny v tělocvičně při budově Česká 64“  

Grant Ministerstva zahraničních věcí ČR: „Nalézání zmizelých osudů. Memento dvou světových válek 

20. století pro mladého člověka. Odnajdując pogubione koraliki losu.Memento dwóch wojen światowych 

XX stulecia w oczach młodego człowieka“ 

       

 

 

 

Z vybraných aktivit a projektů: 

 

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

 

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

2012 – 2013  kromě jiného v Německu v Johann Sebastian Bach Gymnasium 

Winsbach či v Dánsku. 
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(Ringsted, Dánsko, u hrobu královny Dagmar) 

 

 

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. 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 skladby 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 

 

Během hlavních prázdnin proběhly ve škole některé rekonstrukční a renovační práce. V jejich 

rámci jsme vyměnili osvětlovací tělesa v kabinetech matematiky, zeměpisu a v laboratoři chemie, 

vymalovali další části rozlehlých chodeb, natřeli secesní dveře v přízemí, všechny dveře do tříd a 

kabinetů v 1. patře a 58 oken z jižního křídla budovy a všechny vchodové dveře. 

 

Podstatnou část prázdnin trávili malíři náročnou kompletní výmalbou secesního schodiště spojenou 

s renovací busty Friedricha Schillera a Homéra. 

 

Sportovní zázemí našich žáků jsme vylepšili především výměnou povrchu školního hřiště a 

vybudováním nové nářaďovny tělocvičny.  

 

Největší investiční akci hlavních prázdnin však představoval projekt nové učebny fyziky. Během 

ní se klasická kmenová třída proměnila za několik týdnů v nejmodernější učebnu školy, která bude 

vybavena odpovídajícím high – tech didaktickým zařízením a kromě fyziky zde bude probíhat 

výuka i dalších předmětů s většími nároky na vizualizaci výuky.  

 

http://www.asg-passau.de/
http://www.asg-passau.de/
http://www.rcds.rye.ny.us/
http://www.rcds.rye.ny.us/
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Renovace učebny fyziky (červenec – srpen 2013) 
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Renovace školního hřiště (červenec – srpen 2013) 
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Renovace schodiště (červenec 2013) 
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14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 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 pomůže.“ Do tohoto programu se zapojili žáci našeho gymnázia i 

v následujícím školním roce. Přednášky pro žáky 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.  
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ČEZ TEMELÍN 

Dne 25.4. 2013 byla podepsána rámcová smlouva 

o vzájemné spolupráci se Skupinou ČEZ. Tímto 

byla potvrzena dlouholetá snaha naší školy, která se 

snaží o systematickou podporu přírodovědného a 

technického vzdělávání. 

Naši žáci získají možnost zúčastnit se besed, soutěží a odborných přenášek, které bude zajišťovat Skupina 

ČEZ.  

Spolupráce s Mensou ČR 

Díky cílené podpoře a rozvoji potenciálu našich žáků (různorodé projektové aktivity, devět pravidelných 

a několik dalších nepravidelných kroužků/klubů na škole apod.) získalo naše gymnázium, jako zatím 

jediné v Jihočeském kraji, statut „Škola spolupracující s Mensou ČR“. 

Mensa vznikla v roce 1946 v Oxfordu a sdružuje nadprůměrně inteligentní populaci bez rozdílu rasy nebo 

vyznání. Dětská mensa je součástí Mensy ČR a tvoří ji členové od 5 do 16 let. Naše gymnázium díky této 

spolupráci zprostředkuje ve svých prostorách přednášky, testování IQ a jiné aktivity nejen pro nadané 
žáky. 

Díky této spolupráci se na naší škole uskutečnila (5. 3. 2013) přednáška na téma: Feuersteinova metoda 

instrumentálního obohacování s mottem: Nechte mě chvilku… já si to rozmyslím! Cílem Feuersteinovy 

metody instrumentálního obohacování je rozvoj myšlení. Vychází z principu, kdy učitel žákům nepředává 

hotové informace, ale zprostředkovává cesty, jak dojít ke správnému řešení. Hlavní důraz je kladen 

na aktivní přístup žáků, na jejich schopnosti využívat získané zkušenosti v běžném životě. 

Další z aktivit představuji např. Dny logických her či pravidelný Klub deskových her.  
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Dne 14.11. 2011 byla uzavřena na Gymnáziu olympijských nadějí, České Budějovice, Emy 

Destinové 46, kolektivní smlouva podepsaná za zaměstnavatele Mgr. Jiřím Krauskopfem, ředitelem 

Gymnázia olympijských nadějí, České Budějovice, Emy 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 povinnosti včetně práv 

a povinností z pracovněprávních vztahů zrušené příspěvkové organizace Gymnázium olympijských 

nadějí, České Budějovice, Emy Destinové 46.  

 

V rámci kolektivní smlouvy spolupracoval zaměstnavatel s odborovou organizací v otázce zajištění 

bezpečnosti práce. 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 7. října 2013. 

 

 

  

                                                                                               Mgr. Antonín Sekyrka 

                                                                                                         ředitel školy 

 

 

 

 

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

Budějovicích dne  15. října  2013. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


