Gymnázium,
České Budějovice, Česká 64

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ve školním roce 2018/2019

Úvodní slovo ředitele školy
Opět po roce vydává naše škola výroční zprávu.
Velice chci poděkovat všem mým kolegyním a kolegům za to, jak svou prací usilují, aby Gymnázium Česká patřilo dlouhodobě k úspěšným a prestižním školám. Bez motivovaných studentů s širokými zájmy by však tento neskromný cíl naplnit prostě nešlo. Další stránky této
zprávy budou dokladem, že potenciál, nadání a talent naších studentů je opravdu veliký.
Ať tedy naše gymnázium nadále vzkvétá. Neustále rostoucí zájem o studium na naší škole snad
dokládá, že se naše snahy naplňují.

V Českých Budějovicích, 7. října 2019

Antonín Sekyrka
ředitel školy
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1 Základní údaje o škole
Škola
název školy

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

adresa školy

Česká 64, 370 21 České Budějovice

právní forma
IČO
vedení školy

příspěvková organizace
600 75 775
Ředitel: Mgr. Antonín Sekyrka
Zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu:
Mgr. et Mgr. Martin Štoudek
Zástupce ředitele pro sportovní přípravu:
Mgr. Jiří Filip
telefon:
úsek Česká 64: 386 356 884
internetová stránka: www.gymceska.cz
e-mail: gc@gymceska.cz

Kontakt

Zřizovatel
název a adresa zřizovatele

Školská rada
kontakt: srada@gymceska.cz

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Za zřizovatele školy jmenován Radou Jihočeského kraje:
Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
PhDr. Jaromír Procházka
Mgr. Michal Vančura, PhD.
Mgr. Petr Podhola
Za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Radka Hrubešová-předsedkyně
Mgr. Petra Habertová
Mgr. Petra Špišáková
Mgr. Tomáš Najbrt (trenér atletiky)
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé
žáky:
JUDr. Marta Uhlířová, PhD.
MUDr. Jaroslav Tůma
Mgr. Ludmila Zemková Ph.D
Mgr. Markéta Štětková
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1.1 Charakteristika školy
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.
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 výchovněvzdělávacího 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
2018/2019 to bylo opět ASG Passau a Maristengymnasium Fürstenzell). V mezinárodních projektech škola pracovala dále s polskou ZSE Gorlice, při výměnném programu žáků s německou
Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel. Pro zájemce z řad žáků organizuje škola studijní a poznávací pobyty ve Velké Británii, umožňuje a podporuje studijní pobyty svých žáků v zahraničí
(v posledních letech např. USA, SRN, Velká Británie, Rakousko).
Gymnázium úspěšně realizovalo dva mezinárodní projekty, o nichž více pojednává část
Z dalších aktivit gymnázia ve školním roce 2018/2019.
Mezi priority školy patří péče o nadané, talentované a motivované žáky, kteří byli úspěšní
i ve školním roce 2018/2019 v celé řadě předmětových soutěží a olympiád.
Celkové výkony školy jsou stabilní, ve školním roce 2018/2019 bylo na škole v úseku
všeobecného gymnázia 12 tříd (8 tříd osmiletého cyklu a 4 třídy čtyřletého cyklu), v úseku
sportovního gymnázia 4 třídy (čtyřletý cyklus).
Škola je právním subjektem s příspěvkovou formou hospodaření. Péče o majetek probíhala podle stanoveného plánu. Díky grantovým programům a získání dalších finančních prostředků byla o jarních a hlavních prázdninách 2018 uskutečněna celá řada renovačních prací
v České 64 (více viz grantové a rozvojové programy).

1.2 Materiálně technické podmínky školy
Vybavení školy umožňuje realizovat stanovené školní vzdělávací programy: Žáci a jejich
vyučující využívají nové a moderní laboratoře pro chemii, fyziku a biologii, jazykové učebny,
nové odborné učebny hudební a výtvarné výchovy, dále opravenou tělocvičnu, zrenovované
školní hřiště, novou čítárnu a novou aulu a 3D učebnu. Pro žáky jsou k dispozici na chodbě
školy kopírovací zařízení, nápojové automaty a školní bufet. Všechny učebny a kabinety vyučujících jsou vybaveny počítači a připojeny trvale k internetu. V posledních čtyřech letech došlo k rozsáhlé modernizaci kabinetů učitelů. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny moderní
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prezentační technikou (PC, dataprojektor, projekční plátno nebo interaktivní tabule), škola je
dále kompletně pokryta wifi sítí.

1.3 Školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 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. Vyučované hodiny
ve školním roce 2018/2019 byly na škole odučeny aprobovaně vyučujícími s odpovídající kvalifikací. V předmětových soutěžích a olympiádách se naši žáci umístili na medailových místech
okresních, krajských, regionálních i republikových kol.
Ve školním roce 2018/2019 se škola prezentovala celou řadou velmi zdařilých aktivit.
Jejich rámcový přehled je uveden v části Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.
Pro žáky byly uspořádány besedy o metodách učení, motivaci studia přírodních věd (Týden vědy). Jako koordinátor environmentální výchovy pracovala Mgr. Simona Týmalová, výchovnou poradkyní je Mgr. Radka Hrubešová, školní metodičkou prevence Mgr. Klára Ludvíková. Všechny jmenované garantovaly v rámci svých kompetencí rozpracování svých oblastí
do učebních materiálů.
Všechny akce a aktivity opět přispěly k celkově velmi dobrým výsledkům výchovně
vzdělávací práce.

(Videomapping, oslava 100. výročí republiky na Gymnáziu Česká)
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2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se
zápisem ve školském rejstříku:
2.1 úsek všeobecného gymnázia
79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka studia 8 roků
79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka studia 4 roky

2.2 úsek sportovního gymnázia
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou, studium denní, délka studia 4 roky

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
(stav k 30. 6. 2019)
3.1 Pedagogičtí pracovníci
Na mateřské nebo rodičovské dovolené jsou Mgr. Štoudková Vlaďka, Mgr. Pfefrčková
Michala, Mgr. Syslová Zuzana, Mgr. Kovaříková Eva.
Jméno

Titul

Vyuč.
předměty

Funkce

ADAMCOVÁ Eva

Mgr.

Č, Nj

učitel

BÁRTŮ Jana

Mgr.

Čj

učitel

BOČEK Lukáš

Mgr.

Čj, Aj

učitel

ČOUDKOVÁ Štěpánka

Mgr.

Č, Nj

učitel

DOLEJŠÍ Petr

Mgr.

Aj, D

učitel

DŘEVIKOVSKÁ Pavla

Mgr.

ICT, M

učitel

DVOŘÁK Jan

Mgr.

Tv, Z

učitel

FIGUROVÁ Pavla

Mgr.

Aj

učitel

GUENZEL Martin

Mgr.

M, Fy

učitel

HABERTOVÁ Petra

Mgr.

Bi, Ch

učitel

HOUŠKOVÁ Pavlína

Mgr.

Nj, D

učitel

HRUBEŠOVÁ Radka

Mgr.

Bi, M

učitel

CHYTIL Alena

Mgr.

Nj

učitel

KODRÍKOVÁ Pavla

RNDr.

Bi, Ch

učitel

KOTLAS Miroslav

Mgr.

ICT

učitel metodik ICT
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KRATOCHVÍLOVÁ Tereza Mgr.

Fj

učitel

KREJČÍ Jiří

Mgr.,
PhD.

Čj, ZSV

učitel

KRHOUNKOVÁ Věra

Mgr.

Č, Vv

učitel

KŘÍŽOVÁ RADKA

Mgr.

Tv, Z

učitel

KUTILOVÁ Barbora

Mgr.

Bi, Ch

učitel

MUSILOVÁ Hana

Mgr.

Nj

učitel

NEČILOVÁ Lenka

Mgr.

Čj, Ov

učitel

PITRUNOVÁ Ester

Mgr., Dis. N, Hv

učitel

POLÁKOVÁ Helena

Ing., PhD. Fy

učitel

PROKEŠOVÁ Jiřina

Mgr.

Čj, D

učitel

RADOVÁ Marcela

PaedDr.

Aj

učitel

REGULOVÁ Věra

Mgr.

Čj, Aj

učitel

SCHOENOVÁ Alena

Mgr.

M

učitel

SEIMLOVÁ Zuzana

Mgr.

Čj, Nj

učitel

SEKYRKA Antonín

Mgr.

D, Nj

ředitel školy

SEKYRKA Vlastimil

Mgr.

ZSV, Nj

učitel

SYSLOVÁ Zuzana

Mgr.

M, Fy

učitel

ŠPIŠÁKOVÁ Petra

Mgr.

Aj, Čj

učitel

ŠTOUDEK Martin

Mgr. et
Mgr.

Nj, D

zástupce
ředitele

TÝMALOVÁ Simona

Mgr.

M, Bi

učitel

VANÍČEK Miroslav

Mgr.

Tv, Z

učitel

3.2 Provozní zaměstnanci
Jméno

Funkce

ČEČKOVÁ Dagmar

hospodářka, sekretářka

ŠLAHAŘ Rudolf

školník

ŠTIFTEROVÁ Marie

uklízečka

POUROVÁ Jana

uklízečka
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KRNINSKÁ Eva

uklízečka

GRABITZOVÁ Jitka

uklízečka

KUBÁTOVÁ Kateřina

mzdová účetní, personalistika

SNOPKOVÁ Irena

rozpočtářka, úsek sportovního gymnázia

ZUMROVÁ Jana

účetní

3.3 Úsek sportovního gymnázia – trenéři
Jméno

Sportovní odvětví

Poznámka

atletika

část. úvazek

Couf Jiří

Titul
PhDr.,
PhD.
Mgr.

Dvořák Jan

Bc.

fotbal

Filip Jiří

Mgr.

plavání

Bahenský Petr

atletika

Graman Miroslav

tenis

část. úvazek

Mikeš Vladimír

tenis

část. úvazek

Lafata David

fotbal

část. úvazek

Najbrt Tomáš

Mgr.

atletika

Pokorná Ivana

Mgr.

moderní gymnastika část. úvazek

Rožboud Stanislav

fotbal

Šimonek Milan

volejbal

Weber Oldřich

kanoistika

část. úvazek

4 Údaje o přijímacím řízení
Úsek sportovního gymnázia
Přijímací řízení pro školní rok 2019/20 na vzdělávací obor 79-42-K/41 Gymnázium se
sportovní přípravou začalo již 14. a 15. ledna 2019, protože v RVP GSP byl MŠMT ČR oboru
přiznán statut oboru s talentovou zkouškou.
Celkem se do 1. kola přijímacího řízení přihlásilo 61 uchazečů, K talentové zkoušce se
dostavilo 57 uchazečů, v náhradním termínu 2 uchazeči. Talentovou zkoušku vykonalo úspěšně
všech 59 uchazečů.
Na základě kritérií přijímacího řízení (testy CERMAT, prospěch ze ZŠ a výsledky talentové zkoušky) bylo v 1. kole přijato 30 uchazečů. Zápisový lístek ve stanovené lhůtě odevzdalo
23 žáků, 7 žáků bylo přijato v rámci autoremedury.
Celkový počet odevzdaných zápisových lístků na obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou byl 30.

4.1 Úsek všeobecného gymnázia
Přijímací řízení do čtyřletého studia proběhlo 16. a 17. dubna 2019.
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Do 1. kola přijímacího řízení oboru 79-41-K/41 Gymnázium-všeobecné, studium denní,
délka studia 4 roky, se přihlásilo 98 uchazečů. Na základě kritérií přijímacího řízení (výsledky
ve srovnávacích testech CERMAT a prospěch na ZŠ) bylo přijato 30 žáků, všichni uchazeči
odevzdali v zákonné lhůtě prostřednictvím svých zákonných zástupců zápisový lístek.
Přijímací zkoušky do osmiletého studia se konaly dne 13. a 17. dubna 2019.
Celkem se do 1. kola přijímacího řízení oboru 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka studia 8 roků, přihlásilo 218 uchazečů1. Na základě kritérií přijímacího řízení
(výsledky ve srovnávacích testech CERMAT a prospěch na ZŠ) bylo do 1. ročníku přijato 30
žáků, všichni uchazeči odevzdali v zákonné lhůtě prostřednictvím svých zákonných zástupců
zápisový lístek.

1 Jednalo se o nejvyšší počet zájemců o osmileté gymnaziální vzdělání v rámci Jihočeského kraje o a jeden z nejvyšších v rámci ČR.
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek
5.1 Výsledky maturitních zkoušek 2018/2019 – jarní termín
třída

celkem žáků

s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

4.A
8.E
4.S
celkem

29
27
18
74

9
12
7
28

19
15
13
47

1
0
1
2

Průměrný
prospěch u
MZ
1,99
1,70
2,09
1,926

5.2 Přehled celkového prospěchu tříd ve druhém pololetí školního roku
2018/2019

Třída
1.E
2.E
3.E
4.E
5.E
6.E
7.E
8.E
1.A
2.A
3.A
4.A
1.S
2.S
3.S
4.S
celkem

Vyznamenání
30
27
20
15
6
8
13
7
8
6
4
4
5
1
1
2
157

Prospěl
4
6
14
17
26
22
19
20
23
27
30
25
23
29
23
19
327

Neprospěl
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Neklasifikován
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Celkem
34
33
34
32
32
30
33
27
31
33
34
29
28
30
24
21
485

Průměrná
Průměrný absence
prospěch / žák
1,26
27,50
1,30
37,27
1,44
33,47
1,50
42,21
1,82
31,84
1,79
36,96
1,91
57,39
1,84
25,11
1,84
36,93
1,73
43,93
2,20
62,64
2,21
28,10
1,91
34,17
2,26
49,66
2,37
69,12
2,12
40,42
1,843
41,045

6 Zpráva výchovného poradce
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 uskutečňují především vyučující občanské výchovy a ZSV a třídní učitelé (ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky). Školní metodik prevence a výchovný poradce vedle koordinace aktivit s preventivní náplní, poskytuje i metodickou podporu v případě řešení aktuálních případů projevů
rizikového chování.

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP)
V školním roce 2018/2019 se vyučující zúčastnili školení a kurzů zaměřených zejména
na získávání dalších metodických i odborných poznatků ve svém oboru.
Přehled vzdělávání (školení, seminářů, studia) realizovaných ve šk. roce 2018/2019
Jméno a příjmení

Druh DVPP
dle vyhlášky
č. 317/2005
Sb.

Vzdělávací akce

Vzdělávací instituce

Petra Habertová

Prohloubení
kvalifikace

Zpátky do lavic

PřF JU

Pavla Kodríková

Prohloubení
kvalifikace

Šablony - IT

Gymnázium Česká

Petra Habertová

Prohloubení
kvalifikace

Chemie kolem nás

VŠCHT

Barbora Kutilová

Prohloubení
kvalifikace

Chemie kolem nás

VŠCHT

Barbora Kutilová

Prohloubení
kvalifikace

Šablony - IT

Gymnázium Česká

Petra Habertová

Prohloubení
kvalifikace

Šablony - IT

Gymnázium Česká

Simona Týmalová

Prohloubení
kvalifikace

Šablony - IT

Gymnázium Česká

Radka Hrubešová

Prohloubení
kvalifikace

Šablony - IT

Gymnázium Česká

Radka Hrubešová

Prohloubení
kvalifikace

Nadaní a mimořádně
nadaní
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NIDV Č. Budějovice

Radka Hrubešová

Prohloubení
kvalifikace

Rizika
světa

virtuálního

Krajský úřad,

Radka Hrubešová

Prohloubení
kvalifikace

Mají nadaní a mimořádně nadaní žáci nárok
na podporu v systému
podpůrných opatření?

Radka Hrubešová

Prohloubení
kvalifikace

Radka Hrubešová

Prohloubení
kvalifikace

Šablony-školní
tent

Simona Týmalová

Prohloubení
kvalifikace

Zpátky do lavic

Věra Krhounková

Prohloubení
kvalifikace

Experimentální
tvarné techniky

Antonín Sekyrka

Prohloubení
kvalifikace

Antonín Sekyrka

Prohloubení
kvalifikace

Antonín Sekyrka

Prohlubování
Ekonomika ve školPaedDr. P. Zeman,
odborné kvali- ství
vzdělávací služby ve
fikace
školství

Antonín Sekyrka

Prohlubování
Reforma financování
odborné kvali- regionálního školství I.
fikace

ZVAS

Antonín Sekyrka

Prohlubování
Reforma financování
odborné kvali- regionálního školství II.
fikace

ZVAS

Antonín Sekyrka

Prohlubování
Seminář Vnitřní konodborné kvali- trolní systém
fikace

ZVAS

Antonín Sekyrka

Prohlubování
odborné kvalifikace

Krajský úřad

Antonín Sekyrka

Prohlubování
Novinky v právních
odborné kvali- předpisech škol a školfikace
ských zařízení

NIDV

Antonín Sekyrka

Prohlubování
Seminář Multikulturní
odborné kvali- výuka (+přednášející)
fikace

Krebul

České Budějovice
NIDV Č. Budějovice

Gymnázium Česká

Clil
asis-

PřF JU
vý-

Šablony-IT
Šablony – Anglický
jazyk

Seminář Šablony II.
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Gymnázium Česká

NIDV České Budějovice
Gymnázium Česká
Aslan Č. Budějovice

Antonín Sekyrka

Prohlubování
celostátní konference
Výbor pro vzděláodborné kvali- Cesta ke svobodě a de- vání, vědu, kulturu, lidfikace
mokracii
ská práva a petice Senátu PČR ve spolupráci
s Národním institutem
pro další vzdělávání
(NIDV)

Antonín Sekyrka

Prohlubování
Inspirace pro zvyšoodborné kvali- vání kvality vzdělávání
fikace
na úrovni školy

ČŠI

Antonín Sekyrka

Prohlubování
Mezinárodní konfeodborné kvali- rence k profesnímu rozfikace
voji pedagogických pracovníků 4. ročník na
téma Strategické řízení a
plánování ve školách

NIDV

Antonín Sekyrka

Prohlubování
Seminář PČR a KÚ:
odborné kvali- Ochrana měkkých cílů
fikace

PČR a KÚ

Antonín Sekyrka

Prohlubování
Protektorát Čechy a
odborné kvali- Morava-celostátní konfikace
ference

NIDV-MŠMT

Antonín Sekyrka

Prohlubování
Celostátní konference
odborné kvali- Vzdělání pro budoucfikace
nost

Mensa ČR

Nadání a nadaní
Antonín Sekyrka

Prohlubování
Celostátní konference
odborné kvali- Bezpečnost a ochrana
fikace
zdraví ve školství v ČR
– aktuální témata 2019

ČŠI-MŠMT

Miroslav Kotlas

Prohlubování
Letní škola moderních
odborné kvali- učitelů
fikace

EduCentre s.r.o.

Hana Štěpánková

Prohloubení
kvalifikace

Šablony - IT

Gymnázium Česká

Eva Adamcová

Prohloubení
kvalifikace

Šablony - doučování

Gymnázium Česká

Seminář - Rukopisy

NIDV Praha

Eva Adamcová

Prohloubení
kvalifikace

čj
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Pavla Figurová

Prohloubení
kvalifikace

Approaches to LanNakladatelství Fraus
guage Learning As- s.r.o.
sessment

Hana Musilová

Prohloubení
kvalifikace

Práce s nesourodou
Goethe
centrum,
skupinou v CJ
České Budějovice

Hana Musilová

Prohloubení
kvalifikace

Šablony - CLILL na
SŠ

Jiří Krejčí

Prohloubení
kvalifikace

Jiří Krejčí

Prohloubení
kvalifikace

Současná česká literatura

NIDV

Jiří Krejčí

Prohloubení
kvalifikace

Šablony – Strategie
učení

Gymnázium Česká

Jiří Krejčí

Prohloubení
kvalifikace

Šablony – Tandemové
vyučování – Absurdní
drama

Gymnázium Česká

Jiří Krejčí

Prohloubení
kvalifikace

Užití audiovizuálních
Jeden svět na školách
materiálů ve výuce
– Člověk v tísni

Jiří Krejčí

Prohloubení
kvalifikace

Start the Change - obAmnesty Internatiočanská aktivita na ško- nal
lách

Jiří Krejčí

Prohloubení
kvalifikace

Martin Günzel

Prohloubení
kvalifikace

Šablony - IT

Democracy Go!
Jednoduché a sofostikovanější pokusy z fyziky

Gymnázium Česká
Gymnázium Česká

Jihočeská univerzita
ZVaS

Eva Adamcová

Metodicko-didaktický
Prohlubování seminář Hueber
odborné kvalifikace

Goethe Centrum ČB

Lenka Nečilová

Prohloubení
odborné kvalifikace

NIDV Praha

Pavlína Houšková

Prohloubení
Workshop - textil ve
INTERREG V-A Raodborné kvali- vrcholném středověku
kousko - Česká repubfikace
lika, projekt ATCZ59
I-CULT

Pavlína Houšková

DVPP Prohloubení odborné kvalifikace

DVPP

Seminář - Rukopisy

Seminář k roku 1968
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NIDV ČB

Pavla Figurová

Prohloubení
Workshop - textil ve
INTERREG V-A Raodborné kvali- vrcholném středověku
kousko - Česká repubfikace
lika, projekt ATCZ59
I-CULT

Pavla Figurová

Prohloubení
odborné kvalifikace

Fraus English Day

Vlastimil Sekyrka

Prohloubení
kvalifikace

Šablony č. I

Nakladatelství Fraus
s.r.o.
G. Česká

IT vzdělávání

Marcela Radová

Prohloubení
Advantage
for
Cambridge Asodborné kvali- teachers Webinar - The sessment English
fikace
Digital Teacher
-British Council
Prague

Marcela Radová

Prohloubení
SCIENTIX- konodborné kvali- ference
fikace

České Budějovice

Marcela Radová

Prohloubení
odborné kvalifikace

Šablony IT

Gymnázium Česká

Jaroslava Petřeková

Prohloubení
odborné kvalifikace

Šablony IT

Gymnázium Česká

Jaroslava Petřeková

Prohloubení
kvalifikace

Inovace ve výuce

Jaroslava Petřeková

Prohloubení
kvalifikace

Jaroslava Petřeková

Prohloubení
Exkurze s prohlídkou
odborné kvali- jaderného
reaktoru
fikace
JETE

Semináře
projektu
CENTRUM NATURA

Helena Poláková

Prohloubení
kvalifikace

Inovace ve výuce

Helena Poláková

Prohloubení
odborné kvalifikace

Šablony IT
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Acer, AVMEDIA,
BOXED, HP, Microsoft, Profimedia, DigiKoalice
Dakol Karviná
JE Temelín

Acer, AVMEDIA,
BOXED, HP, Microsoft, Profimedia, DigiKoalice
Gymnázium Česká

Helena Poláková

Prohloubení
Aktivizující výuka fyNadace
odborné kvali- ziky
Bonum
fikace

Helena Poláková

Prohloubení
Exkurze s prohlídkou
odborné kvali- jaderného
reaktoru
fikace
JETE

JE Temelín

Martin Günzel

Prohloubení
Exkurze s prohlídkou
odborné kvali- jaderného
reaktoru
fikace
JETE

JE Temelín

Hana Štěpánková

Prohloubení
odborné kvalifikace

Šablony IT

Gymnázium Česká

Hana Štěpánková

Prohloubení
kvalifikace

Inovace ve výuce

Hana Štěpánková

Prohloubení
kvalifikace

Eva Adamcová

Prohloubení
kvalifikace

Šablony - TANDEM

Gymnázium Česká

Miroslav Vaníček

Prohloubení
kvalifikace

Šablony IT

Gymnázium Česká

Klára Ludvíková

Prohloubení
kvalifikace

Formativní hodnocení

ZVaS

Klára Ludvíková

Prohloubení
kvalifikace

Metodické setkání vyučujících
všeobecně
vzdělávacích předmětů
zaměřené na kooperaci
ve výuce

ZVaS

Klára Ludvíková

Prohloubení
kvalifikace

Nadaní a mimořádně
nadaní

NIDV

Lenka Nečilová

Prohloubení
kvalifikace

Školení ICT

Gymnázium Česká

Lenka Nečilová

Prohloubení
kvalifikace

Tandemová výuka

Gymnázium Česká

Prohloubení
kvalifikace

Tandemová výuka

Eva Adamcová

Depositum

Acer, AVMEDIA,
BOXED, HP, Microsoft, Profimedia, DigiKoalice

Přeshraniční seminář
PF JCU v Českých
(práce s nadanými žáky) Budějovicích

2krát
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Gymnázium Česká

Pavla Figurová

Prohloubení
kvalifikace

Tandemová výuka

Gymnázium Česká

Štěpánka Čoudková

Prohloubení
kvalifikace

Šablony IT

Gymnázium Česká

Simona Týmalová

Prohloubení
kvalifikace

Determinační
sinic a řas

Simona Týmalová

Prohloubení
kvalifikace

Vertebratologický
kurz

Alena Chytil

Prohloubení
kvalifikace

Školení ICT
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kurz

PřF JU ČB
PřF JU ČB
Gymnázium Česká

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Hodnocení předmětových komisí:
8.1 Předmětová komise Anglický jazyk
Zhodnocení práce předmětové komise Anglický jazyk za školní rok
2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 předmět vyučovali:
•
•
•
•
•
•
•
•

PaeDr. Marcela Radová
Mgr. Petra Špišáková
Mgr. Lukáš Boček,
Mgr. Věra Regulová
Mgr. Petr Dolejší
Mgr. Pavla Figurová
Mgr. Klára Jarošová
Daniel Haines – kroužek anglické konverzace s rodilým mluvčím NG, VG

Exkurze a projekty
Edison 24. – 27. září 2018
Projekt se v tomto roce zrealizoval ve čtyřech dnech od pondělí do čtvrtka, včetně závěrečné Global Village.
Našimi hosty byli Majeed Al Wadhaf z Jemenu, Prajakta Patil z Indie, Awais Nisar z Pakistanu, Mariam Tsiklauri a Tata Chrdileli z Gruzie, Harut Safaryan z Arménie a Bota Illie
z Rumunska – celkem sedm mladých sympatických vysokoškoláků.
Ani letos nebyla nouze o ubytovatele, ochotně se našich hostů ujaly rodiny našich studentů – Kateřiny Irrové a Izabely Savulové z 3. A, Matěje (7. E) a Magdaleny (2. E) Frydrychových, Tomáše Novotného ze 6. E, Adama Ječmínka z 5. E, Anety Lukschové z 1. A a Lukáše Bednáře ze 4. E.
Projekt se opět velmi povedl, hosté byli přátelští a inspirativní, splnili naše očekávání, a
víc než to. Global Village se rovněž vydařila, dokonce nám přálo počasí. Vše se po dobu několika hodin odehrálo v prostoru školního dvora za krásného slunného dne, za podpory nadšených
studentů, kteří napekli a navařili, poskytli kulturní, zvl. pěvecký a hudební background, a za
přátelské spolupráce učitelů z řad angličtinářů i neangličtinářů. Projekt vedla velmi úspěšně
Pavla Figurová.
Britské centrum – beseda s Prof. Hillem
6. listopadu 2018 se studenti vyšších ročníků zúčastnili besedy se sociologem Prof.
Hillem. Pan James Hill, MEd., USA, je častým hostem mnohých evropských univerzit a také
českobudějovického Britského centra. Beseda spočívala nejen v jeho úvodním komentáři k aktuálním společenskopolitickým otázkám ve světě, ale též, či hlavně, v zodpovídání dotazů ze
strany studentů. Vzhledem k tomu, že probíhala v jazyce anglickém, její významný přínos byl
dvojí. Takto byl vyhodnocen jedním ze studentů, Janem Maršíkem ze 7. E.
Welcome Mr. Hill once again!
A couple of days ago my class along with some other students, all from our school, was
invited to take part in another debate with Mr. Hill, an American sociologist and university
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teacher. We were told this discussion would be somewhat unusual as in Mr. Hill’s debates there
is never any specific subject or theme given in advance. And so Mrs Radová tasked us just to
think about a few questions which we might be interested in.
As the day came and we all gathered at the British Centre it came to us as no surprise that
the main subject of the debate swayed to politics, mainly to Donald J. Trump. As we soon
learned, Mr. Hill had a lot to say. He spoke about American economy, social changes and many
more issues. One of the questions asked tackled the "stop immigration" policy and I personally
was interested in the wall which had been a large issue of Trump’s campaign. Apart from politics we also spoke about unemployment, salaries and the cost of living in the US. Not everything, however, was about the States. An interesting subject was also immigration to Europe,
or Brexit. After the discussion I had a chance to speak to the professor in person and I do hope
to get to talk to him next year again.
Cambridge English Exam Preparation Centre for 2018 -2019
Naše škola již více než 10 let spolupracuje
s pobočkou British Council v Praze, potažmo
s Britským centrem v Českých Budějovicích
při přípravě studentů na mezinárodní jazykové
zkoušky všech úrovní Cambridge Exams. Za tato
léta jsme úspěšně připravili řadu studentů ke zkouškám FCE (jazyková úroveň B2), CAE (jazyková
úroveň C1) a dokonce i CPE (C2 – nejvyšší možný
stupeň) – zatím máme 4 držitele tohoto certifikátu.
V tomto školním roce složili zkoušky FCE
dva studenti: Michaela Slámová, 4. A a Vojtěch
Graman, 8. E. O úroveň výš, tj. zkoušku CAE složil Jan Maršík, 7. E.
Jako odměna za kvalitní práci nám byl ředitelem Cambridge English Assessment, University of Cambridge, propůjčen titul Cambridge English Exam Preparation Centre, jehož práv
i nadále využíváme. Samozřejmě pokračujeme ve spolupráci s British Council a připravujeme
další studenty ke zkouškám. (Rad)
Projekt Erasmus
Dvouletý projekt Unpick Your History, Weave Your Future byl úspěšně ukončen – s ratingem 88%. Závěrečná zpráva byla přijata. (Rad)
https://www.gymceska.cz/erasmus-/weave-your-future/
English Theatre
Pygmalion, ikonická hra G. B. Shawa, kterou znají mnozí i z filmového zpracování pod
názvem My Fair Lady se stala naším prvním letošním oříškem k rozlousknutí ve čtvrtek 25.
října, kdy do města opět zavítal divadelní soubor English Theatre.
Stovka našich v angličtině nezběhlejších studentů se rozhodla představení vidět na vlastní
oči a hlavně slyšet. Nefalšovaná angličtina rodilých mluvčí – herců mnoha rolí nám někdy dala
zabrat, londýnské cockney se ve škole opravdu neučíme, ale tam, kde promluvil profesor fonetiky Higgins, jsme byli doma. Příběh sice starý, ale pravidla anglické výslovnosti i společenského chování platí stále. Hra poskytla občas i zábavné situace, přece jen to byla komedie, a
některé také poučné, např. že mladá dáma nemluví sprostě, jelikož pak už není dáma – anebo
tak pomáhá bořit společenská tabu.
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Pokud jsme poučné nepochytili v divadle, dodatečně jsme probrali při hodinách angličtiny. Škola hrou a hra školou. Tak to asi má být.
Recitační soutěž
V tomto školním roce se konala experimentálně nejen v jazyce českém, ale v mnoha dalších jazycích, které máme rádi a alespoň trochu je ovládáme. Poprvé ve čtvrtek 22. listopadu
v ročníkovém kole, podruhé ve finále 6. prosince.
Bylo to časově i organizačně náročné, ale rozhodně zajímavé, zábavné, povzbuzující a
ohromující. Zajímavé bylo nepochybně spektrum jazyků, které si studenti z rozmanitých ročníků k interpretaci poezie vybrali – zazněla nejen angličtina a němčina, ale dokonce i řečtina.
Zábavný byl různý způsob interpretace a texty samotné, některé vážné, jiné humorné, nikdy
nudné. Povzbuzující bylo vidět esprit těch, kteří se odhodlali překonat hranice obvyklého a také
odvahu těch, kteří při tom museli překonat bariéru trémy. A ohromeni jsme byli všichni z jejich
výkonů a krásné výslovnosti.
Mezi nejmladší a nejoriginálnější patřili Matyáš Čouza a Ondřej Brož, oba ze sekundy.
Matyáš zarecitoval text řecký, jemuž jsme sice nerozuměli, ale o to více jsme obdivovali, Ondřej text anglický, báseň T. S. Eliota, s bezvadnou výslovností. S koláží z limericků Edwarda
Leara vystoupila skupina čtrnácti studentů kvinty a dvou zástupců ‚sporťáků‘ Adamem a Vláďou – s vervou a humorem. Německy se s precizní výslovností představily dvě skupinky –
z tercie s Goethem a z kvinty s básní od H. Heine. Vrcholné výkony pak podali dva interpreti
anglických textů z oktávy – Vašek Novák s náročným textem Whitmanovým a každoroční laureátka recitační soutěže Alice Nováková se zvláště vybraným textem – poselstvím.
Bylo by pěkné, kdyby nezůstalo jen u letošního experimentu a kdyby se v dalším ročníku
podařilo objevit nejen další jazykové talenty a další jazyky, ale i zažehnout další vyučující cizích jazyků, kterým by tato krásná práce navíc připadala jako dobrá ‚challenge‘, tedy výzva. ☺
Literární workshop s Míšou
aneb Dvouhodinovka s literaturou v angličtině s Mgr. Michaelou Čaňkovou
Kdo ji zná, ví, že je zárukou dokonale připraveného anglicky vedeného semináře, nejraději na literární či kulturní téma. A ví, že ten seminář bude
zábavný, obohacující a uteče jako voda. Kdo ji nezná, anebo doteď nevěděl, nebude asi překvapen, že
kromě seminářů a kurzů je také autorkou mnoha publikací na literární témata.
Seminář se konal v naší „čtenářům-přívětivé“
čítárně za účasti více než dvacítky studentů z různých ročníků. Většina tu byli maturanti, ale přihlásili
se i studenti z jiných ročníků, protože prostě mají zájem o obojí, angličtinu i literaturu. Síly však byly vyrovnané, atmosféra pohodová a pracovalo
se jako vždy s týmovou energií i osobním nasazením.
Jaké byly dojmy po skončení? Pro nás velkým potěšením a poklonou ze strany Mgr. Čaňkové byl její komentář: „Měla jsem ze studentů velkou radost, líbilo se mi s nimi pracovat, je
vidět, že tihle studenti čtou a mají zájem o literaturu. Jsou šikovní a mně s nimi bylo fajn. Doufám, že i oni měli podobné pocity.“
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A odezva ze strany studentů? Byla podobná: „Velmi poutavé … měli jsme možnost se
podrobněji ponořit do světa anglojazyčné literatury … Lektorka diskuzi vedla velmi energicky
a bylo vidět, že je tématem velmi zaujatá … celkově perfektně strávený čas.“
(16. ledna 2019 se uskutečnila tato literární dílna v čítárně v 90 minutách rychle plynoucího času pod vedením Mgr. Michaely Čaňkové.)
Noc vědy, umění a sportu
15. února 2019 od 19.00 – 20.00 hod.
Noc sportu – Interaktivní prezentace neobvyklých sportů spojená s výstavkou neobvyklých předmětů ze světa těchto sportů – a to vše v jazyce anglickém!
Ohlédnutí za Nocí sportu
Je nepochybné, že dnes sporty jsou samozřejmou součástí života naší školy. Je jich dost,
v kterých se studenti sportovních i všeobecných tříd téměř každodenně zdokonalují. Přesto jsou
i takové, které dovedou i u nás překvapit a zaujmout.
To se povedlo. Nejprve Terka Soukupová, 7. E, sebejistě předvedla svou prezentaci na
téma „Yoga“ v angličtině a uzavřela ji bravurní ukázkou některých pozic, k čemuž přizvala i
početné publikum. A skutečně, byť v omezeném prostoru diváky nabité čítárny, našla se celá
řada těch, kteří nechtěli jen přihlížet, ale sami si některé pozice vyzkoušeli.
Následovala ukázka dalšího velmi neobyčejného sportu. Inspirací byla anglická prezentace nazvaná “Quidditch“. Ta otevřela cestu novému poznání, totiž, že nemusíte být kouzelníky,
abyste mohli létat na koštěti a hrát famfrpál. Adam Petrželka, 5. E, se dostavil s úsměvem a
kompletní výzbrojí a názorně předvedl, jak se nejen dá famfrpál hrát v našich „mudlovských“
podmínkách, ale jak se doopravdy hraje v budějovickém famfrpálovém klubu Budweis Barefoots.
Ve třetí části jsme velmi rádi uvítali našeho bývalého studenta Tobiáše Kořínka, ještě loni
4. S, který přijal naše pozvání předvést svůj milovaný sport rugby. I on s sebou přivezl všechny
důležité předměty, bez kterých se rugby neobejde, takže si přítomní mohli vyzkoušet helmu či
míč. Navíc dva týmy dobrovolníků si mohli podle Tobiášových instrukcí sestavit výchozí seskupení mlýn a výskok. I tato prezentace se konala v jazyce anglickém a českém.
Závěr večera byl rovněž napjatě očekáván, tak jako jeho hlavní aktéři – skupinka studentů
ze 4. S pod vedením svého kapitána Vládi Božovského. Jejich haka byla prostě hustá.
Atmosféra této sportovní hodinky byla nabitá vzrušením a energií na obou stranách a je
jisté, že si všichni tuto část večera báječně užili. A to jsme se ještě nezmínili o tom, že ani nutné
technické přestávky mezi jednotlivými ukázkami nebyly prázdné. Vyplnily je dvě vernisáže.
První ještě více pootevřela svět Harryho Pottera předměty, které vytvořila Kája Wostlová, 8. E,
druhá otevřela pohled do nové umělecké oblasti Viktora Prokopa, také 8. E, svět lahví a lahviček s autorským výtvarným podpisem.
Jsme poctěni, že některé předměty z obou vernisáží nám byly propůjčeny a jsou tedy stále
k vidění i obdivu v čítárně.
P. S. Po celou Noc sportu byla čítárna plná nadšeně přihlížejících diváků, natolik zaujatých, že mnozí ani nepomysleli na to, že by si něco vyfotili. Ani my ne, a tak obrázků zvláště
z části rugby a haka se nám nedostává.
Burns Night - 26. února 2019
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Počtvrté v Českých Budějovicích a opět u nás
Narozeniny skotského barda Roberta Burnse, jinak též a hlavně nejuznávanějšího Skota
vůbec, (předstihl v popularitě i Williama Wallace), je možno slavit kdykoliv v roce – tak jsme
i my slavili o pouhý měsíc později, ale o to více – radost z pospolitosti, družnost, dobré jídlo a
pití, v projevech obdivovali naše chrabré a vtipné laddies a opěvovali naše krásné a vlídné lassies, krásnou češtinu, vtipnou angličtinu a zvučnou verzi skotského dialektu v básních a písních
známých a zpívaných i u nás.

Program slavnostního večera je sice vyhrazen jen pro pozvané hosty, ale zprávu o něm
vám rádi přinášíme – slovem i obrazem. A že jako vždy bylo na co se těšit – po slavnostním
přivítání hostů zvuky dud přesně o sedmé byl oslavnou ódou uveden host nejvýznamnější,
haggis. Tento pokrm, jakož i další chody byly pečlivě připravovány týmem šéfkuchařek po celé
odpoledne. Všeliké řeči, tu pro pobavení dam, či na oplátku pro poškádlení pánů, a básně z pera
našeho milovaného Rabbie Burnse následovaly každičký chod.
Živá hudba, bilingvální prostředí a společná interpretace nejslavnější a nejdelší Burnsovy
básně opět skvěle okořenily toto setkání. Bohatství dojmů a společných zážitků této noci po
roce symbolicky uzavřel předpůlnoční čas tóny a slovy Auld Lang Syne: Nelučme se, ale připijme si na stará přátelství.
Jak se žije na Novém Zélandu
V dubnu si pro žáky sekundy připravila paní Čápová prezentaci a zajímavé povídání o
tom, jak se jí a její rodině žilo na Novém Zélandu. Strávili tam celé dva roky života, a proto
nám mohla zasvěceně povyprávět o místním školství, společenském životě, zvycích a trávení
volného času. (Fig)
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Literární exkurze Praha a English Theatre
Anglické divadlo sice opět vyrazilo na turné, i do Českých Budějovic, ale náš školní program nám tentokrát neumožnil účastnit se. Proto vyrážíme za jejich představením do Prahy.
V kratičkém zbývajícím čase snad stihneme okouknout krásy Prahy, třeba jezdeckou sochu
svatého Václava a hlavně nově otevřené Národní muzeum nad ní.
9. dubna 2019
Výlet se nad očekávání vydařil stejně jako počasí tohoto dne – výluka na trati tam a zpátky
nás ani nezdržela, ani nerozmrzela, bylo stále o čem si povídat, všichni studenti i vyučující se
chovali mravně, ukázněně, splnili všechny úkoly a užili si skvělé představení. Herci hráli s plným nasazením, i když někteří nás zaujali mnohem více než někteří jiní. Angličtina Williama
Shakespeara byla krásná, náročná, a i když některá slova se jevila zcela neznámá, nebránila
porozumění tomuto krásnému příběhu, místy žertovnému, v závěru smutnému. Opravdu jsme
nelitovali.
Libby Nemota,
původně Němotová, navštívila v dubnu třídu 2. E. I přes hlasovou indispozici mluvila
s žáky zejména o svém životě v USA, kam před více než 50 lety odešla do emigrace. Tato
zvídavá dáma si však připravila pro žáky i otázky, zajímal ji hlavně jejich vztah k angličtině, a
kvíz týkající se některých ustálených vazeb v angličtině. Po celých 45 minut se snažila mluvit
angličtinou, která byla pro žáky srozumitelná a pochopitelná. (Špi)
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Obhajoby seminárních prací – v jazyce anglickém
Dne 6. června 2019 se v čítárně konaly obhajoby seminárních prací. Od časného rána po
celé dopoledne jsme měli co dělat – vždyť v letošním roce seminární práci v jazyce anglickém
sepsali čtyři studenti, prezentací v jazyce anglickém však bylo o dvě více. Všechny byly skvělé
– zpracováním, projevem i následnou diskuzí.
Jako první vystoupila Tereza Ševečková, 7. E, s tématem American Airlines, po ní Irena
Šulistová rovněž ze 7. E zpracovala téma The British Royal Family a Alice Zikešová ze stejné
třídy se zabývala překladem, práci nazvala Translating a fantasy by J. R. R. Tolkien. Prezentace
Martina Dočekala z 3. A uvedla téma Inventions and Inventors. V závěru jsme vyslechli zprávu
o důkladné práci nazvané Porovnání systému terciárního vzdělávání ve vybraných anglicky
mluvících zemích a druhou na téma Psychologie osobnosti.
Členkami hodnotící komise byly Reg, Špi a Rad, které se shodly na vyhodnocení seminárních prací v jazyce anglickém a prezentací. Rovněž ocenily obě závěrečné prezentace prací
napsaných česky s tím, že si zaslouží ohodnocení v předmětech, jichž se svými tématy dotýkají.
Komise studenty s hodnocením seznámila. Celá akce proběhla důstojně a podtrhla význam tohoto projektu pro další studium studentů.
Studijně poznávací zájezd do Velké Británie
Pátek 14. – neděle 23. června 2019
Ve zdařilé spolupráci s cestovní kanceláří Ck Royal Příbram jsme uskutečnili půl
roku plánovaný zájezd tematicky nazvaný
Velký okruh Walesem. Hned v počátku vyvolal velký zájem studentů napříč ročníky NG a
VG, takže během 14 dní jsme naplnili kapacitu
autobusu 52 studenty. Všichni to mysleli
vážně, nikdo se neodhlásil, ani neonemocněl.
V průběhu zájezdu – ujeli jsme přes
5 000 km a navštívili dvě desítky destinací
v Anglii a Walesu – se všichni studenti chovali
spořádaně, kultivovaně, společensky i zábavně. Ze všech rodin, ve kterých jsme pobývali jak
na severu Walesu, tak na jihu, jsme na ně slyšeli jen chválu, a to nejen ve srovnání s teenagery
z jiných evropských zemí. Vzhledem k tomu, že tentokrát jsme nenaplánovali žádné vyučování
a více jsme jezdili a navštěvovali rozmanitá místa reprezentující typ krajiny a kulturní tradice,
jazyk a historii, připravili jsme na každý den pracovní aktivity. Studenti ve smíšených týmech
prezentovali, co si připravili buď již doma anebo po cestě, poté vyhotovili, cokoliv se hodilo
jako feedback, většinou kvíz, a také vyhodnotili. Nutno říci, že se zapojili aktivně všichni, mluvili anglicky a učili se novým výrazům, dívali se kolem sebe a naslouchali. Věřím, že se zájezd
všem vyplatil.
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Náš pracovní tým ve složení Reg, Rad, Dol se velmi osvědčil, velmi dobře se nám spolupracovalo a pokud se vyskytly nenadálé situace, byli jsme schopni je rychle vyřešit. Letošní
model se se nám jeví jako plnohodnotné doplnění naší školní práce – i do budoucna opět za dva
roky.
Předmětové soutěže
Best in English
Téměř 40 studentů z našich nejen vyšších ročníků se letos zúčastnilo již 5. ročníku mezinárodní online soutěže na jazykové úrovni B2-C1, která se konala 30. listopadu 2018. Soutěž
je určena studentům středních škol, kteří nikdy nebyli v pravidelném styku s rodilými mluvčími
a své znalosti a dovednosti získali studiem ve škole i vlastním zájmem. Soutěž vyhodnocuje
nejlepší jednotlivce a nejlepší školy. Pozice škol jsou získávány z výsledků 10 nejlépe umístěných studentů školy.
I letos zahrnovala tato soutěž, jež probíhá ve stejný čas ve všech zúčastněných školách,
cvičení zkoumající porozumění textu, orientaci ve slovní zásobě a gramatice a poslech, tedy
cvičení, jež lze poměrně precizně bodově vyhodnotit.
Z vyhodnocení výsledků vyplynulo, že se celkem zúčastnilo 892 škol EU, naše škola se
umístila na 126. příčce, a na 46. místě mezi českými školami (z počtu 337).
Největší radost nám však způsobil opět výsledek naší nejlepší studentky Kateřiny Černé,
8. E, která z maximálního počtu 118 bodů získala 116,5 bodů v úžasném čase 31 minut (celkový čas soutěže je 60 minut)) a umístila se na 5. pozici v České republice (z 8 152 studentů) a
na 16. pozici v EU (ze 21 110 účastnících se studentů).
Projekt Podpořit nadané – soutěž v anglické konverzaci/English Conversation Competition
Již tradičně poslední týden před vánočními prázdninami se ve dvou dnech odehrála
školní kola soutěže v anglické konverzaci. Již tradičně jsou obě hojně zastoupena – letos
jsme juniory rozdělili do dvou kategorií a v nich se zúčastnilo 11 nadšených primánů a sekundánů a 11 již ostřílených angličtinářů z řad terciánů a kvartánů. Z mladších i starších jsme byli
nadšení i my – ne vždy bylo totiž možné jednoznačně rozhodnout koho doporučit pro postup
do okresního kola. Těch hodně šikovných bylo vždycky víc a jednou došlo i na „rozstřel“. Že
jsme nakonec vybrali dobře, vyplývá i z řady úspěchů námi zvoleného kandidáta – Michaela
Karmazína ze 4. E. Bravurně se dostal až do národního kola, které se konalo 23. května v Praze,
a i když si neodnesl vítězný diplom, být ve své kategorii 12. v republice, to už něco je. Jsme za
něho rádi a hrdí.
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Seniorů, tj. angličtinářů z vyššího gymnázia, bylo ještě více, celkem 38. I letos se nám podařilo motivovat účastníky ke skvělým výkonům.
Že i oni mají kromě jazykové hbitosti prokázat
schopnost týmové práce a smysl pro humor, to už
věděli, a tak jsme se všichni (celá komise i
všichni soutěžící) mnohdy i výborně bavili. Závěrečný, třetí úkol byl určen jen pro desítku finalistů a i tam přinesl zajímavé objevy – někteří by
předčili svými řečnickými výkony i naše politiky,
jejich úkolem bylo totiž přednést volební řeč kandidáta na člena vlády, a někteří naši „ministři“,
např. zemědělství či školství, by byli opravdu slibní. Vyhrál to však jednoznačně favorit všech
a na všech dalších soutěžích potvrdil, že nejen jeho angličtina, ale i osobitý smysl pro humor je
cesta výborná – Jenda Maršík ze 7. E. Třeba jednou bude on tím prvním ministrem …
Již tradičně na konci prvního pololetí byl projekt (Podpořit nadané se týká i soutěže v jazyce německém a olympiády v českém jazyce) slavnostně vyhodnocen za přítomnosti studentů,
učitelů jazyků a ředitele školy a nejlepším studentům v jednotlivých kategoriích byly předány
diplomy a odměny.

Okresní a krajská kola soutěže v anglické konverzaci
Naši angličtináři si vedou výborně i v kraji!
Poslední březnový týden přinesl hned několik radostných zpráv v podobě prvních míst
z krajských kol soutěže v anglické konverzaci.
Michael Karmazín, 4. E,
se zúčastnil jako držitel 1. místa ve své kategorii z okresního kola a zvítězil. Jeho první
místo zde znamená, že i letos budeme s napětím sledovat jeho cestu do soutěže v národním kole
v Praze na konci května. Věříme, že se mu i tam bude dařit výborně, jeho dovednosti v angličtině, klidný nadhled, přívětivý optimismus a cílevědomost ho jistě provedou k cíli.
Jenda Maršík, 7. E,
rovněž získal v kategorii starších gymnazistů diplom potvrzující prvenství v okresním
kole, zúčastnil se krajské soutěže a své prvenství jednoznačně potvrdil i tady. I jemu budeme
držet palce v národním kole v Praze na konci května s vírou, že jeho jazykové dovednosti spolu
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s jeho přátelskou výřečností a smyslem pro duchaplný humor mu otevřou cestu k další skvělé
pozici.
Michael Schlehofer, 1. A
se letos u nás poprvé účastnil krajské soutěže pro angličtináře s výhodou dvojjazyčné
rodiny či pobytu v anglicky mluvící zemi a získal v silné konkurenci výborné třetí místo. Byť
letos nepostupuje do žádného dalšího kola, jsme si jisti, že v příštích dvou letech si to vynahradí.
S velkou radostí vám blahopřejeme, jsme rádi, že vás tu máme, a vždy s úsměvem!
Národní kolo soutěže v anglické konverzaci
Letos to pro nás byla rovnou dvě kola - 23. května ve své kategorii soutěžil náš junior
Michael Karmazín a 28. května Jenda Maršík. Jak to dopadlo, už víme, ale stojí za to přečíst si
dojmy přímo od účastníka:
Hokejisté bronz nezískali, Jenda Maršík ano!
Nakonec to vyjít muselo! Je to sice poprvé v historii gymnázia, ale pro mě již 7. a tentokrát nejúspěšnější pokus v řadě. A navíc porota označila můj výkon z mluvené části jako „nezapomenutelný a neuvěřitelně vtipný”.
Schválně, zkuste si během 5 vteřin vymyslet z oleje něco vtipného na osobnosti typu
matka Tereza, Einstein, Madonna nebo Bill Gates! Naštěstí byla porota (na rozdíl ode mne,
kterému v okamžiku, kdy před něj předložili papír s otázkami, se třásla kolena jako tilápie na
talíři v jídelně) velmi uvolněná a vtipná poznámka nikdy nepadla vedle. Usměvaví lidé v porotě
jsou vždy velmi inspirativní, stejně jako paní Radová v hodině angličtiny.
Sám sebe jsem fakt překvapil tím, že jsem byl schopen dostat ze sebe výklad teorie relativity v angličtině. Snad mi k bodům navíc dopomohl I můj chabý pokus o skvělý herecký
výkon pravděpodobně narušeného spisovatele, který se chce stát liškou, bobrem, apod. Možná
jsem se díky přemíře adrenalinu rozjel, a tak se nedivte, že jsem nebyl nadšen, když mi porota
oznámila, že můj čas již nadešel, a přes mé protesty mě vykázali z učebny.
Z celého dne si odvážím nejen příjemné vzpomínky, plný břich chlebíčků, cheesecaku,
milkshaku, ale především cenný diplom!
Jenda Maršík, 7. E, DRŽITEL 3. MÍSTA V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽE V
ANGLICKÉM JAZYCE KATEGORIE 3A
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Maturitní zkoušky z jazyka anglického
Maturitní zkoušky nejsou soutěží, spíše přehlídkou naší společné práce za dlouhé čtyři
nebo ještě delších osm let studia na gymnáziu. Proto s napětím a nadějí očekáváme, s jakým
výsledkem toto úsilí naše a píle studentů bude korunováno.
Tři maturitní třídy – 4S, 8E a 4A – v počtu zkoušek státních i profilových bezmála 60
prokázaly téměř bezchybně, že studenti nic nepřecenili, třeba své dovednosti, ani nepodcenili,
třeba rozsah látky a prokazovaných dovedností. Pokud nás studenti překvapili, pak svědomitostí, se kterou k této jen zdánlivě snadné zkoušce přistoupili. Dva neúspěchy jsme však přece
jen zaznamenali, ale věříme, že i neúspěch může být cesta – k nápravě a poučení pro další šanci
studenta a pro další práci naši.
Zprávu o práci v předmětové komisi anglického jazyka za školní rok 2018 – 2019 sestavila Věra Regulová.

8.2 Předmětová komise Český jazyk a literatura
Zhodnocení práce předmětové komise Český jazyk a literatura za školní
rok 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 předmět vyučovali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Eva Adamcová – 3.A, Lis
Mgr. Lukáš Boček – 8.E, 2.A
Mgr. Jiří Krejčí PhD. – 4. A, Lis
Mgr. Věra Krhounková – 3. S
Mgr. Lenka Nečilová – 1. E, 2. E, 3. E, 7. E
Mgr. Jana Bártů – 4. E, 6. E
Mgr. Zuzana Seimlová – 2. S, 4. S, Lis
Mgr. Štěpánka Čoudková – 1. S
Mgr. Věra Regulová – 5. E, 1. A

Exkurze a projekty
První republika
Prvním společným projektem, který propojil celou školu, byl projekt věnovaný oslavám
100 let založení Československé republiky. Kromě prací zaměřených na toto výročí jsme se
společně zabývali např. židovskou menšinou v Československu, četli a rozebírali jsme Kafkovu
Proměnu nebo jsme se věnovali literární tvorbě odrážející vznik ČSR.
Narozeniny Evropy v Marseille
Od 29. září do 7. října 2018 se vybraná skupinka pěti herců z dramatického kroužku Gymnázia
Česká (Vanda Hájková, Kateřina Brůžková, Karel Jirovec, Viktor Prokop a Natálie Bigasová) vypravila
do překrásného města Marseille na jihu Francie, aby
reprezentovala Českou republiku na vrcholné akci
projektu Evropské unie „Platform shift+“, který byl
zaměřen na spolupráci evropských středoškolských
studentů a profesionálních divadel. Závěrečná událost nesla název „Good Luck, Europe!”.
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Spolu s studenty z dalších osmi evropských škol z Estonska, Německa, Maďarska, Francie, Norska, Itálie, Portugalska a Velké Británie jsme se podíleli na divadelním představení
„Europe at Play”, které se chystalo na čtvrtek 4. 10. 2018 na střeše divadla La Friche.
Každý den jsme pracovali spolu s učiteli ve vybraných týmech (například činoherní skupina, tým připravující kostýmy, loutkoherci, skupina pracující s digitálními technologiemi či
tým zaměřený na pohybové divadlo). Všechno dohromady nakonec dalo skvělé divadelní představení, které sklidilo obrovský úspěch.
Po tomto náročném projektu nás ale čekala ještě další práce – příprava narozeninové
oslavy samotné Evropy při příležitosti blížícího se 25. výročí Maastrichtské smlouvy! Po dalších dvou dnech horlivých prací (od výzdob divadelního sálu přes nácvik živé hudby až po pečení velkého narozeninového dortu) přišel den D! V podvečer soboty 6. října vypukla očekávaná narozeninová oslava. Podíleli se na ní (v režii Janka Lesáka z Jihočeského divadla) nejen
umělci z devíti zemí, ale také celý organizační tým „Platform shift+“ i samotné publikum, které
společně s námi přišlo Evropu oslavit.
Natálie Bigasová, 4. A
Finále projektu Knihovny Václava Havla
Dne 27. 11. 2018 se divadelníci z našeho gymnázia zúčastnili skvělého finále projektu "Hrajte Havla!" Knihovny V. H.
Akce se konala v pražském divadle V Dlouhé
a sešly se na ní soubory z celé země, které
s úspěchem inscenovaly Havlovu scénickou
meditaci o vzniku první republiky "Zítra to
spustíme". Reprezentace naší školy se v celostátní "konkurenci" rozhodně neztratila.
Školní provedení bylo již součástí našich
oslav stého výročí vzniku první republiky
a porotu zaujalo především precizními hereckými výkony a kreativním využitím zpětného projektoru pro ilustraci děje. Setkání s divadelními nadšenci z celkem osmnácti škol bylo pro náš
soubor velmi inspirativní.
Divadelní kroužek v Domově důchodců Dobrá Voda
Divadelní kroužek našeho gymnázia zavítal v úterý 19. února do Domova důchodců
na Dobré Vodě, aby zde zinscenoval v derniéře scénickou meditaci Václava Havla o vzniku
první republiky "Zítra to spustíme". Do budoucna je z obou stran zájem o další mezigenerační
spolupráci, která je pro studenty i seniory přínosná.
Andromeda v Malém divadle
Divadelní společnost našeho gymnázia připravila v tomto
školním roce již druhou premiéru. Po hře Václava Havla „Zítra to
spustíme“ inscenovali divadelníci v pátek 22. a v sobotu 23. února
v Malém divadle hru s názvem Andromeda, kterou napsal Viktor
Prokop z oktávy. Obě představení byla vyprodána. Divadelníci se
tak setkali s příznivým ohlasem více než dvou set diváků.
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Vrbenské rohlíky chutnají i letos
Naše skupinka nebyla sice letos velmi početná, ale zúčastnili jsme se a rozhodně nelitovali času stráveného v prostorách Česko-anglického gymnázia, které recitační soutěž
pro českobudějovická gymnázia pořádá již tradičně. Letošní
ročník byl 21. a můžeme říci, že na žádném jsme dosud nechyběli. Oceněni byli studenti:
Veronika Piskořová (3.E) nás ohromila již v ročníkovém
a později školním kole naší recitační soutěže. Se stejným šarmem, sebejistotou a humorem vystoupila i v úterý a získala 2.
místo ve své kategorii.
Viktor Prokop (8.E) je nám dnes znám jako univerzální umělec. Zde v kategorii recitace
autorských textů v silné konkurenci získal třetí místo a další velký rohlík.
Listování s Lukášem Hejlíkem na České
Lukáš Hejlík a pan Novotný představili na naší škole ve
svém pojetí hned dvě knihy - Ekonomie dobra a zla, jejímž
autorem je Tomáš Sedláček, a knihu Už je tady zas, kterou
napsal Timur Vermes. Vystoupení bylo podáváno zábavnou
formou a obsahovalo velkou dávku vtipů. Žákům se obě představení líbila, zejména proto, že byla sestavená tak, aby se
v nich objevily i scénky narážející na vtipné úryvky z televizních pořadů.
Vynikající výsledky našich studentů v okresním kole olympiády z Čj
Výborných výsledků dosáhli oba zástupci, kteří reprezentovali naše gymnázium v okresním kole olympiády v Čj, 1. kategorie (8. a 9. třída ZŠ, tercie a kvarta gymnázií).
Jolana Placerová obsadila vynikající 2. místo a na 4. místě se umístil Lukáš Tauchman. Jolana
Placerová se navíc v krajském kole umístila na výborném 8. místě.
Almanach gymnázia Česká
Letošní Almanach představuje literární a výtvarnou tvorbu našich studentů a odráží výročí, která jsme si v roce 2018 společně připomínali. Studenti nejen reflektovali dobu minulou,
ale často ve svých dílech vyjádřili i svůj osobní pohled na svět, ve kterém žijí, a názory na to,
jaký by podle nich tento svět měl být.
Divadelní ocenění pro Viktora Prokopa
Ve čtvrtek a v pátek prvního dubnového týdne se konala v Městském divadle Český Krumlov tradiční krajská přehlídka studentských divadel Mladá scéna.
Naši divadelníci poprvé vystoupili s vlastní autorskou hrou Viktora
Prokopa Andromeda. A právě za scénář Andromedy si jednu z hlavních
cen odvezl Viktor Prokop z oktávy.

Za PK ČJ Lenka Nečilová
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8.3 Předmětová komise Dějepis
Zhodnocení práce předmětové komise dějepisu za školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 předmět vyučovali:
•
•
•
•

Mgr. Pavlína Houšková – 2. E, 2. A, 2. S, 3. S, 5. E, 6. E, 3. A,
Mgr. Jiřina Prokešová – 3. E, 7. E (po dobu nemoci zastupovali Mgr. Hana Musilová (3. E) a Mgr. et Mgr. Martin Štoudek (7. E))
Mgr. Antonín Sekyrka – 1. E, 4. E
Mgr. et Mgr. Martin Štoudek – DS 7. E a 3. A; DS 4. A a 8. E

Exkurze a projekty
Minivýstava
V souvislosti s oslavami narozenin „Stoleté dámy“ byly renovované vitríny v 1. patře doplněny kopiemi výtvarných prací gymnazisty Josefa Jankovského z doby před rokem 1914 a
fotografiemi z období první světové války. Časy tzv. „První republiky“ reprezentují dopisnice,
pohlednice a pamětní arch ze soukromé sbírky.

Drát(k)ování na České
V rámci celoškolního projektu První republika, konaném dne 26. 10. 2018, jsme si mohli
vyzkoušet i jedno z lidových řemesel. Nejstarší písemné zprávy o drátenictví jsou z 20. let 19.
století. Dráteníci byli „vandrující opraváři“, kteří přicházeli ze Slovenska. Opravovali kameninové a další keramické nádoby, které praskly či se jinak poškodily hospodyním při pečení a
vaření. Takovou nádobu zručně odrátovali, tedy omotali drátkem, který se dal snadno utáhnout
a zároveň vydržel vysoký žár při tepelné přípravě jídla, proto se nádoba mohla nadále používat
ke svému účelu. Je třeba si uvědomit, že tenkrát se k věcem přistupovalo mnohem šetrněji než
dnes a co šlo spravit se opravovalo tak dlouho, dokud to úplně „nedosloužilo“. Ve druhé polovině 19. století se objevila široká škála levných, praktických drátenických výrobků, dokonce
vznikaly i stálé drátenické dílny, které však v budoucnu – v důsledku postupující průmyslové
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revoluce neustály tvrdou konkurenci poměrně levných, sériově vyráběných produktů. Oživení
drátenictví přinesla krize první světové války a místy se provozovalo ještě v padesátých letech
20. století.
Toto umělecké řemeslo zaujalo studentky i studenty z různých tříd, kteří si vyzkoušeli
vyrobit drobné dekorativní předměty. Ti nejodvážnější se pustili do odrátování kamínku, aby
z něj vyrobili rybičku a ověřili si, že se jedná o činnost opravdu náročnou na zručnost, která se
„vypiluje jen opakovaným tréninkem“. Radost z úspěchu se však zaručeně dostaví.
Velký dík za spolupráci při vedení „drátenické dílničky“ patří kolegyni - Mgr. Radce
Hrubešové.
P. H.

Pravěk zážitkově
Studenti prvních ročníků si mohli na podzimních hodinách dějepisu vyzkoušet, jak ostrý
je pazourkový pěstní klín, vyrobit trochu pšeničné mouky pomocí improvizované zrnotěrky,
identifikovat pravěké koření a někteří se i umělecky se realizovali ve stylu mladopaleolitických
umělců… Ti, kteří by rádi zapojili i chuť, si mohou zkusit upéct i keltské placky podle přiloženého receptu:
KELTSKÉ OVESNÉ PLACKY
225 g ovesných vloček; 75g polohrubé mouky; sůl; prášek do pečiva; 50g
másla; voda; miska; cedník; vařečka; sklenice; malý hrnec; vál; váleček; plech
na pečení. Troubu předehřát na 220°C.
V míse smíchat ovesné vločky s polohrubou moukou, kterou prosejeme přes cedník do
mísy. Přidat 1čajovou lžičku soli a vše promíchat vařečkou. Dále přidat ¼ čajové lžičky kypřícího prášku do pečiva a opět promíchat. V kastrolu na mírném ohni rozpustit máslo – opatrně,
aby se nepřipálilo. Dát k němu směs mouky a vloček. Převařit trochu vody a postupně ji (po
lžičkách) přidávat ke směsi, dokud nevznikne tuhé těsto.
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Vyválet těsto na válu posypaném trochou vloček a mouky na plát o síle asi 1 cm. Skleničkou (nebo kulatou formičkou) vykrojit cca 24 koleček. Upéct v troubě na vymazaném plechu
asi 15 minut. Před podáváním nechat dobře vychladnout. Keltové je (prý) jedli suché, ale vy si
je můžete ochutit medem, máslem, sýrem, marmeládou….

Vikingové
Třída 2. E si v rámci učiva o „drsných Seveřanech“ vyzkoušela vyrobit „železný“ amulet
s runovým nápisem, zrestaurovat (vybarvit) runový kámen a tři dobrovolníci sestavili krásné
modely vikingských lodí – drakkarů.
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Druhá historická konference žáků a studentů
Dne 13. 11. 2018 se 13 našich gymnazistů zúčastnilo Druhé historické konference žáků
a studentů v Jihočeském muzeu, která se konala ke dni Válečných veteránů a navazovala na
nedělní oslavy 100. výročí ukončení 1. světové války. Hlavním tématem konference byla
„Velká válka očima žáků a studentů aneb konec první světové války a České Budějovice za
První republiky“. Prezentovali jsme časosběrný projekt – sbírku fotografií s názvem „Pomníky
velké války v proměnách času“, který probíhal od roku 2014. Obsahuje v elektronické podobě
sbírku 16 prezentací k válečným pomníkům a „katalog“ fotografií, který čítá celkem 191 stran
domácích i zahraničních pomníků ze 113 lokalit. Děkuji všem současným i bývalým studentům,
kteří přispěli k vytvoření této rozsáhlé sbírky i těm, kteří na konferenci úspěšně reprezentovali
naši školu a seznámili všechny účastníky se svými fotografiemi pomníků a rodinnými památkami, jež jim připomínají vlastní předky, kteří prošli peklem první světové války. V návaznosti
na toto téma jsme též poreferovali o oslavách vzniku samostatného Československa na naší
škole, které se konaly v rámci projektu „První republika“. Po dobu konference se každá škola
prezentovala i vlastní muzejní vitrínou. Ta naše byla zaměřena na předměty každodenní potřeby. Obsahovala např. části blatského a doudlebského kroje, břidlicovou tabulku, dřevěný
penál z přelomu 20. a 30. let 20. století, nádobí, dopisnice a známky z období První republiky.
Ostatní školy prezentovaly též pomníky padlým, prvorepublikovou architekturu v Českých Budějovicích a dramatizaci možného průběhu událostí 28. října 1918 na základě prostudovaného
dobového tisku. Všechny příspěvky tvořily pestrý, zároveň však harmonický kompoziční celek.
Velký dík patří nejen zúčastněným školám, ale především všem zaměstnancům a spolupracovníkům Jihočeského muzea, kteří se podíleli na organizaci celé akce.
Pavlína Houšková
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Dějepisná olympiáda – školní kolo
Ve středu 21. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Olympiáda je
určena pro žáky tercie a kvarty a letošní ročník se věnuje tématu „Za poznáním, za obchodem
i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ Vítězem školního kola se stal Matouš Vobruba
(3.E), následuje Anna Myšáková (3.E) a o 3. místo se se stejným počtem bodů dělí Michala
Parkosová (4.E) a Klára Kafková (3.E). Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů v okresním kole olympiády.
Zlatnická dílna 2. E
Malou oslavou kulatého výročí české státnosti je připomenutí „osmičkového“ - devátého
století prostřednictvím projektu, během něhož jsme si zkusili vytvořit šperky ve stylu Velké
Moravy, která tehdy vznikla, jako nejstarší stát západních Slovanů.

Vítejte ve spirále času!
Tak znělo „motto“ dějepisné expozice letošního Dne otevřených dveří. Pomyslnou spirálu tvořily chronologicky uspořádané projekty studentů z loňského a letošního školního roku
věnující se tématům od pravěku po (letos jubilejní) rok 1989.
Pamětníci si mohli též zavzpomínat nad „retro-vitrínami“ s dobovými artefakty či jejich
kopiemi na své dětství či mládí. Zhruba prvních 50 návštěvníků mohlo okusit tradičně oblíbené
staroegyptské medové koláčky.
Děkuji všem, kteří svým dílem přispěli k pohodovému průběhu DOD v této expozici!
Pavlína Houšková

38

Velký úspěch studentek 2. E
V letošním školním roce se čtyři studentky třídy 2. E zapojily do náročné soutěže, kterou
každoročně vyhlašuje odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích. V kategorii kolektiv obsadila dvojice Adéla Tycová a Zuzana Reitzová krásné druhé místo a Adéla Marcínová s Lenkou Kollarovou se umístily na místě třetím. Všem vítězkám gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy!
Téma pro podzimní sezónu (15. 9. – 31. 12. 2018) znělo: „Českobudějovické vily a jejich
lidé“. Soutěž byla zaměřena na významné stavby, které ve městě vznikly na přelomu 19. a 20.
století, i na osobnosti, které jsou s danými budovami spojeny. Soutěžící museli zjistit řadu podrobných informací a zároveň zdokumentovat i své bádání v terénu, což vyžadovalo značnou
pečlivost a trpělivost.
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Úspěch humanitních věd
Dne 27. 3. 2019 předali ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích
Ing. Daniel Šnejd a náměstek primátora JUDr. Ing. Tomáš Bouzek v obřadním sále českobudějovické radnice ceny vítězům dějepisné vědomostní soutěže „Českobudějovické slavné vily a
jejich lidé“. V kategorii kolektiv jsme měli hned dvě „želízka v ohni“: Druhé místo získaly
Adéla Tycová a Zuzana Reitzová a třetí místo Adéla Marcínová s Lenkou Kollarovou. Gratulujeme děvčatům k úspěchu a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy!
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Prima na návštěvě u starých Římanů a ve světě ametystu
V úterý 7. května se 1. E vydala do římského města Carnuntum ležící nedaleko Vídně.
Jedná se o rozsáhlý archeologický park, ve kterém jsme viděli zrekonstruované římské vily
s bohatě prostřenými stoly, římské vytápěné lázně s bazény nebo veřejné toalety. Naše průvodkyně (mluvila slovensky) nám velmi poutavě vyprávěla o každodenním životě a zvycích starých Římanů, názorně nám ukázala, jak se oblékala palla či tóga, a všichni si taky mohli vyzkoušet, jak se psalo na voskové destičky. Odpoledne jsme pak zamířili do městečka Maissau,
ve kterém jsme navštívili štolu, odkud se získává nejčistší ametyst v Evropě. Pak primány čekalo dobrodružství na kopacím poli, kde si během celé jedné hodiny mohli vykutat ametyst.
Nikdo neodjížděl domů s prázdnou a někteří našli i víc než plnou dlaň těchto drahých kamenů.

Den D a obhajoby seminárních prací
Na 6. 6. 2019 připadlo letos nejen 75. výročí zahájení operace Overlord, ale i termín obhajob seminárních prací studentů 3. ročníku a septimy. V dějepisné sekci se sešlo shodou okolností celkem 6 velmi pěkných prací. V chronologickém sledu jsme se nejprve vypravili do středověku po stopách Zlaté stezky, dále následovalo až 19. století s podrobnými informacemi o
úmrtí císařovny Alžběty, všeobecně známé v našem podvědomí jako Sissi, která se stala obětí
atentátu, jenž provedl italský anarchista. Dozvěděli jsme se například podrobné informace o
následujících událostech – smutečních obřadech a převozu těla zesnulé panovnice ze Ženevy
do Vídně, kde se konal velkolepý pohřeb.
41

Další zastavení v čase patřilo období protektorátu ve Veselí nad Lužnicí, na které pomyslně navazovala seminární práce o (tradičně) neklidném jihočeském pohraničí – konkrétně o
událostech v okolí Dolního Dvořiště v roce 1945. Blíže jsme se seznámili s osudy některých
pamětníků, kteří zažili na vlastní kůži tzv. odsun Němců. Dále následovalo období neblahých
padesátých let se zaměřením na kolektivizaci na Českobudějovicku.
Pomyslnou tečku učinila práce věnovaná neznámému hrdinovi PhDr. Karlu Vodičkovi,
který sice zatím není ve všeobecném podvědomí místních obyvatel, ale byl významným občanem Českých Budějovic. Mj. se velkou měrou zasloužil o vznik českobudějovické hvězdárny.
Nejcennějším přínosem pro studenty dějepisného semináře byla možnost osvojení si metod historikovy práce, zpracování a kritické vyhodnocení různých druhů pramenů. Dále si vyzkoušeli napsat odborné dílo s bohatým poznámkovým aparátem i cennými přílohami a fundovaně je odprezentovali.

Po stopách Keltů
Poslední červnové pondělí se prima vydala z Boršova nad Vltavou do Třísova. Během
svého pěšího výletu jsme si naplno užili krásné přírody podél řeky Vltavy. Skvělou odměnou
byla pak voda Křemžského potoka, která nás osvěžila a poskytla příjemnou zábavu. Zachované
keltské oppidum v Třísově samozřejmě nenajdeme, ale půvab zdejší krajiny je přesvědčivým
důkazem toho, proč si Keltové toto místo vybrali. Pokud budete mít chuť, určitě si o prázdninách tento výlet dopřejte.
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Výsledky Dějepisné olympiády:
•
•
•
•

16. 1. 2019 OK DO: 8. místo – Anna Myšáková – postup do KK (úspěšný řešitel)
19. - 21. místo Michaela Parkosová (úspěšný řešitel)
22. - 24. Matouš Vobruba
22. 3. 2019 KK DO: 11. místo Anna Myšáková – (úspěšný řešitel)

8.4 Předmětová komise Německý jazyk
Zhodnocení práce předmětové komise německého jazyka za školní rok
2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 předmět vyučovali:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Eva Adamcová
Mgr. Štěpánková Čoudková
Mgr. Pavlína Houšková
Mgr. Alena Chytil
Mgr. Hana Musilová
Mgr. Ester Pitrunová
Mgr. Zuzana Seimlová
Mgr. Martin Štoudek
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Exkurze a projekty
První republika aneb Jak to viděli čeští Němci
V pátek 26. října si naše škola formou různých
workshopů či přednášek a vernisáží připomněla 100. výročí
založení Československa. Jeden z našich workshopů byl věnován méně známé problematice týkající se bojů o čs. pohraničí. Zatímco se Češi a s nimi i Slováci radovali ze samostatného státu, čeští Němci odmítali přijmout tuto republiku
a chtěli se stát součástí tzv. Deutsch-Österreich. Během našeho workshopu se studenti mohli seznámit s touto historickou událostí prostřednictvím dobových materiálů, které tyto
události líčí z pohledu českých Němců. Aby to nebyl tak
snadný úkol, museli studenti tyto materiály pročíst a přeložit
z německého jazyka. Skvělou zprávou je, že se všichni s překladatelskými nástrahami dokázali
vypořádat.
Využívání moderních technologií ve výuce cizích jazyků
S moderními technologiemi nemůže být výuka cizích
jazyků nuda! Quizlet nebo Kahoot! jsou aplikace, které nabízí
nepřeberné množství úloh, jež netradiční formou testují nejen
gramatické jevy (a to i obtížné), ale i slovní zásobu. Během
nejrůznějších aktivit soutěží jednotlivci sami za sebe anebo
jsou vytvořeny týmy, které bojují proti sobě.
Proč je tak skvělé zařadit Kahoot! nebo Quizlet do výuky? Je to prostě rychlé, svižné,
pestré, zábavné. A úspěšnými nejsou vždy jen nejlepší žáci. Aplikace jsou vhodné nejen
pro mladší žáky, ale rádi si zasoutěží i starší studenti. Díky snadnému přístupu a jasnému návodu si pak může své vlastní učební materiály a sety vytvářet každý učitel, který chce své hodiny oživit a dopřát žákům zábavu a uvolnění.
Gymnázium Česká v ORF
Jako každý rok i tentokrát jsme v tomto adventním
čase zamířili k našim rakouským sousedům a navštívili hornorakouské město Linec. Samozřejmě jsme nemohli vynechat návštěvu adventního trhu a Pöstlinbergu, kam vede
historická železnice, která návštěvníky vyveze do výšky
519 metrů. Štěstí nám přálo, mlha se zvedla a my si mohli
užít výhled na rakouské Alpy. Největším zážitkem této exkurze je však bezesporu prohlídka sídla rakouského rádia
a televize ORF. Hodinová interaktivní komentovaná prohlídka rozhlasovými a televizními studii uběhla neuvěřitelně rychle. Naše průvodkyně byly
velmi milé a mluvily srozumitelně německy, takže většinou nebylo potřeba žádného tlumočení
do češtiny. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o přípravě zpravodajství, práci maskérů,
o živém vysílání… Dokonce jsme díky vstřícnosti moderátorů mohli být přítomni živému vysílání. Moderátoři byli velmi milí a pokud nebyli ON AIR, ochotně nám zodpověděli veškeré
dotazy.
Výuka němčiny s rodilým mluvčím
Díky spolupráci s Pedagogickou fakultou JčU si mohli naši studenti sexty a septimy vyzkoušet výuku vedenou rodilými mluvčími. Na naši školu totiž zavítali posluchači učitelství
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z Pasova v doprovodu studentů z budějovické Pedagogické
fakulty a připravili si pro naše žáky výukový program. Výuka
byla zaměřena na procvičování slovní zásoby a hledání společných slov v českém a německém jazyce. A ukázalo se, že
těch je plno. Je skvělé, že jsme měli možnost slyšet rodilé
mluvčí a těšíme se na další návštěvu.
Na naši školu opět zavítali studenti učitelství z Jihočeské univerzity a z Lince, kteří si tentokrát připravili vyučovací hodiny pro primu a tercii. Tématem byl sport. Primáni i terciáni si tuto výuku mohli užívat celý týden a měli tak dostatek
možností nejen slyšet rodilé mluvčí, ale též si s nimi popovídat. A co na tyto hodiny říkají samotní primáni? „Bylo to zábavné. Naučila jsem se spoustu nových druhů sportů.“ „Bylo to moc
zajímavé a bylo super slyšet rodilou němčinu. Měli připravený krásný a plně nabitý program.“
„Ne vždycky jsem úplně rozuměla, ale mohla nám pomoci česká studentka, tak to bylo dobrý.“
„Vždycky jsem si myslela, že němčina je tvrdý a drsný jazyk. Ale došlo mi, že když jím mluvily
ty studentky, tak zněla němčina mile.“ „Moc se mi to líbilo, bavily mě hry, při kterých jsme se
i zasmáli, a naučil jsem se nová slovíčka. Také mě potěšilo, že nám přinesli ochutnat jejich
sladkosti.“ Spokojeni byli nejen naši žáci, ale pochvalně se o primě a tercii vyjadřovali i sami
budoucí učitelé.
Prima na návštěvě u starých Římanů a ve světě ametystu
V úterý 7. května se 1. E vydala do římského města
Carnuntum ležící nedaleko Vídně. Jedná se o rozsáhlý archeologický park, ve kterém jsme viděli zrekonstruované římské
vily s bohatě prostřenými stoly, římské vytápěné lázně s bazény nebo veřejné toalety. Naše průvodkyně (mluvila slovensky) nám velmi poutavě vyprávěla o každodenním životě
a zvycích starých Římanů, názorně nám ukázala, jak se oblékala palla či tóga, a všichni si taky mohli vyzkoušet, jak se psalo na voskové destičky. Odpoledne jsme pak zamířili do městečka Maissau, ve kterém jsme navštívili štolu, odkud se získává
nejčistší ametyst v Evropě. Pak primány čekalo dobrodružství na kopacím poli, kde si během
celé jedné hodiny mohli vykutat ametyst. Nikdo neodjížděl domů s prázdnou a někteří našli
i víc než plnou dlaň těchto drahých kamenů.
Výměnný pobyt se opět vyvedl
Druhý týden v dubnu hostily naše studenty z tercie a kvarty 11 studentek z bavorského
městečka Wunsiedel. Partnerství s Realschule Wunsiedel trvá již bezmála šest let a je založeno
na pravidelných výměnných pobytech, které se konají jednou za dva roky.
Studenti jsou vždy ubytováni v hostitelských rodinách studentů či studentek dané školy, kde najdou zázemí a pohostinnost
na týdenní pobyt. V rámci společně stráveného týdne absolvují
čeští studenti se svými německými kamarády mnoho akcí a výletů.
V den příjezdu byla zorganizována společná večeře v pizzerii Citro, následující den se německé studentky seznámily
s naší školou a výukou za doprovodu jejich českých hostitelek. Ve čtvrtek se uskutečnil společný celodenní výlet do Českého Krumlova, kde se obě skupiny zúčastnily interaktivní prohlídky v Klášterech, jejíž součástí byly i různé tvořivé dílny, v nichž si děvčata namíchala by-
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linkový čaj, koupelovou sůl či si vytvořila obrazy ze soli. Poté se děvčata seznámila s Krumlovem z výšky zámecké věže a prohlédla si hradní muzeum. Čtvrteční večer patřil loučení, které
proběhlo již tradičně při bowlingovém klání.
Vše se opět výborně vydařilo a již se všichni těší na další setkání.
Výměnný pobyt v Bavorsku by měla česká děvčata absolvovat následující školní rok
na přelomu září a října.
Gastschuljahr 2018/2019
I v letošním školním roce využily naše dvě studentky možnost pobývat a vzdělávat se
v Německu. Kateřina Babická a Vendula Kabelová ze 6. E tak pobývaly celý rok v německé
rodině a navštěvovaly gymnázium v Bavorsku. Obě se shodly na tom, že to nebyl lehký rok,
ale v rodině i ve škole se jim velmi líbilo a do budoucna by obě chtěly využít dalšího studia
v Německu.
Exkurze do VÖEST- Alpine
Jako každý rok se i tentokrát uskutečnila tradiční exkurze do celosvětově významné firmy
VÖEST – Alpine v Linci. Studenti druhých ročníků tak měli možnost seznámit se s produkcí a
chodem firmy.
Švýcarsko
Ve dnech 3. až 7. června jsme se třídou 4. E a
částí třídy 5.E podnikli cestu do Švýcarska. Vyjížděli
jsme z Č. Budějovic v pondělí časně ráno a naší první
větší zastávkou bylo hlavní město Lichtenštejnska Vaduz. Poté jsme pokračovali do švýcarského Zugu, kde
jsme také prvně nocovali. Následujícího rána jsme po
snídani vyrazili do Lucernu, abychom si prohlédli
město. Pak nás čekala soutěska řeky Aary, kde jsme
se v horkém dni krásně ochladili. Odpoledne vedla
naše cesta dále do Interlakenu. Tady jsme kromě prohlídky města navštívili i čokoládovnu, což bylo lahodou nejen pro oko a nos, také mlsné jazýčky si přišly na své. V Interlakenu jsme též nocovali.
Středeční ráno nás přivítalo město Montreux a poté Lausanne. Z francouzské části Švýcarska
jsme pokračovali do Bernu, odtud jsme unaveni dorazili na nocleh do malého městečka Unterenthausenu, které leží na cestě z Bernu na Curych. Čtvrteční ráno nás přivítal nejprve Curych
a odpoledne jsme si užili u Rýnských vodopádů u Schaffhausenu. Poslední, pátý den, jsme
se vydali přes malebné městečko Stein am Rhein na cestu do Kostnice, kde jsme si prohlédli
město a navštívili Husův dům. Zde děti dostaly zajímavé pracovní listy, které obohatily jejich
cestovní deníky. Po obědě nás čekala už jen dlouhá zpáteční cesta. Naší poslední zastávkou byl
rakouský Innsbruck. Vrátili jsme se domů unavení, ale plní krásných zážitků a dojmů.
Jižní Čechy hostem v Linci
Naše škola se stala i součástí velké akce, která proběhla v květnu v Linci. Během několikadenní akce se zde představil jihočeský kraj. Za naši školu se účastnili žáci 4. E a své vystoupení zvládli skvěle v němčině a angličtině.
Školní miniprojekty
Během školního roku vzniká v rámci jednotlivých tříd během výuky německého jazyka
velké množství nejrůznější projektů. Třída 2. E, která se například zapojila do mezinárodní
soutěže o třídní pobyt v rakouských Alpách.
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Sexta představuje německy zpívané písně
Třída 6. E se věnovala zajímavému projektu týkající se německy zpívaných písní. Během
května proběhly v sextě prezentace projektů pod souhrnným názvem "Deutschgesungene Lieder" (německy zpívané písně).
Dvoučlenné týmy prezentovaly každý svou píseň a jejího interpreta.
V prezentacích se objevily různorodé žánry od populární hudby, přes electroswing a metal až
po punk. V hodinách jsme slyšeli třeba píseň Mein Herz brennt (Mé srdce hoří) od proslulé
německé kapely Rammstein nebo německou verzi písně Let it go z pohádky Ledové království
od Helene Fischer. Dále zazněly třeba písně Du hast den Farbfilm vergessen originál od Niny
Hagen / elektroswingovou verzi od Stephanie Kurpisch / či Auf uns od Andrease Bourani.
Vyzkoušeli jsme si prezentaci projektu v němčině, překlad německých textů do češtiny a dozvěděli se spoustu zajímavostí nejen o německých interpretech. A v neposlední řadě jsme si rozšířili slovní zásobu a zároveň se dobře pobavili.
Zajímavé bylo především to, že i přes odlišnost žánrů se během projektu potkaly texty
písní se stejně naléhavou výpovědí. Např. u punkové skupiny Normal v písni Keine Überdosis
Deutschland téma vnímání národní identity. Doufáme, že si podobný projekt brzy opakujeme,
protože jsme se při jeho tvorbě rozhodně naučili spoustu věcí, navíc zábavnou formou.
Předmětové soutěže
Best In Deutsch
Naše škola se i letos zapojila do mezinárodní soutěže o nejlepšího němčináře – Best In Deutsch. 16 našich
studentů tak řešilo úlohy, ve kterém museli prokázat nejen
znalosti z německé gramatiky, ale především porozumění
slyšeného i psaného. A snadné to nebylo. Nejlepšího
umístění dosáhla Kateřina Černá z 8. E, která získala 85
bodů (max. 100) a umístila se na 117. místě mezi soutěžícími z celého světa. Výborné výsledky měly i studentky
ze 7. E, Tereza Ševečková a Adéla Černá, které získaly 72 bodů.
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Olympiáda v německém jazyce
I v letošním školním roce jsme zorganizovali školní kolo olympiády a vítězové postoupili
do dalších kol, kde jsme zaznamenali pěkné výsledky. V okresním kole olympiády pro nižší
gymnázia obsadil Šimon Jurčík 1. místo a na 2. místě se umístila Nikola Ženíšková, oba ze třídy
2. E. Na 4. místě v krajském kole pro nižší gymnázia se na 4. místě umístila Anna Ondřichová
ze 4. E. V okresním kole pro vyšší gymnázia nás reprezentoval Jan Maršík, který se umístil na
13. místě. Velkého úspěchu pak dosáhla studentka 2. ročníku sportovního gymnázia Viktorie
Vondrů, která vybojovala v krajském kole 2. místo.
Bücherwurm aneb soutěž v předčítání v německém jazyce
Kdo nejlépe zprostředkuje posluchačům atmosféru a náladu textu? Kdo nejlépe zvládá německou větnou melodii či vyslovuje hlásky a slova? Toto a mnohé další dovednosti museli
prokázat účastníci letošního ročníku soutěže „Bücherwurm“
(„knihomol“). Výkony našich studentů, kteří předčítali úryvky
z knihy Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt, byly
výborné a také velmi vyrovnané. Vítězem v kategorii nižšího gymnázia se stal Matěj Barták
ze 4. E, v kategorii vyššího gymnázia zvítězila Dominika Uhlířová ze 6. E a v kreativní kategorii postupuje do finále trio ze 3. E, které tvoří Zuzana Vrážková, Lucie Prášková a Petra Skříšovská.
Ve finále jsme sice neobsadili první místa, přesto se naši studenti umístili na stupni vítězů,
a dočkali se tak pozvání do Goethe-Institutu do Prahy.

8.5 Předmětová komise Základy společenských věd a občanské výchovy
Zhodnocení práce předmětové komise Základů společenských věd a občanské výchovy za školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 předmět vyučovali:
•
•
•
•

Mgr. Klára Ludvíková
Mgr. Lenka Nečilová
Mgr. Vlastimil Sekyrka
Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D.

Exkurze a projekty
Studenti nejsou lhostejní k lidem bez domova , 20. 9. 2018
Studenti našeho gymnázia spolupracovali v rámci
projektu Start the Change s místní buňkou Amnesty International na organizaci setkání na podporu dlouho
chystaného zákona o sociálním bydlení. Diskutovalo se
o práci organizací Fokus a Food Not Bombs. Psaly se
vzkazy na kelímky na kávu pro lidi bez domova. Studenti se také seznámili s těžkostmi přítomných současných i bývalých bezdomovců. Závěrem se konala bezdomovecká prohlídka města s panem Mojmírem.

48

Seminaristé na besedě s velvyslankyní ČR v Rakousku
Ve čtvrtek 27. září 2018 se na půdě naší školy uskutečnila pro studenty humanitních seminářů a jejich vyučující beseda s velvyslankyní ČR v Rakousku JUDr. Ivanou Červenkovou. Mohli jsme tak nahlédnout do pracovní náplně velvyslance, čímž se nám rázem rozplynula utkvělá představa o nekonečném množství recepcí a povídání si s mnoha lidmi se
sklenkou v ruce. Paní velvyslankyně nám přiblížila, jak je tato
práce obohacují, neboť se setkává s politiky, ministry a osobnostmi z celého světa. Zmínila zejména nezapomenutelné setkání s Václavem Havlem, které má stále v živé paměti.
Dále se dotkla i palčivých témat, která někdy vzbuzují vášně
a napětí u našich sousedů (dostavba či bezpečnost našich jaderných elektráren aj.). Analyzovala též problematiku migrační krize, přičemž nám popsala, jak žalostně vypadá situace v zemích, odkud migranti přicházejí, neboť je sama navštívila. Hovořila o vzkvétajících hospodářských vztazích s Rakouskem, o propagaci našich
projektů, výrobků i patentů a o připravovaných společných kulturních akcích mezi oběma zeměmi. Zamýšlela se také nad psychologickými aspekty občanů žijících dlouhá léta za ostnatými dráty, kterým následně chybí sebevědomí a snaha se prosadit tvůrčí a aktivní prací. Proto
studentům kladla na srdce, aby se vzdělávali a studovali cizí jazyky.
Beseda s moderátorkou M. Augustovou , 8. 10. 2018, SVS a DS
Kdo zavítal v pondělí 8. října 2018 do naší přednáškové auly,
mohl si na jejím prahu klást otázku, zda se náhodou nevysvětlitelným způsobem nepřenesl v čase a místě a nevstoupil do volebního studia na Kavčích horách, neboť jedna z hlavních moderátorek České televize paní Marcela Augustová právě hovořila se
studenty Gymnázia Česká.
V průběhu besedy přítomní doslova zasypali paní Augustovou
nesčetným množstvím otázek a zdálo se, že ruce některých
z nich, především žáku z nižšího gymnázia, zůstávaly nahoře
ještě po skončení besedy. Nemohli se ale potom divit, že po zbytek dne trpěli „syndromem odkrvených paží.“ Co se týče samotného obsahu besedy, dotkli jsme se řady zajímavostí, např. co
moderátor prožívá těsně před samotným zahájením programu,
zda může hovořit do svého oblékání, jak se řeší nečekané situace, nahlédli jsme do příprav večerních Událostí či volebního studia aj. Paní Marcela Augustová též zmínila nutnost mediální
výchovy mládeže a učit se rozvíjet schopnosti v oblasti výběru a třídění informací. Varovala
také před záští, mstivostí, hrubými útoky bez schopnosti věcné argumentace a podobnými formami zloby, které nebezpečným způsobem naleptávají vztahy mezi lidmi, stávají se obecně
platnou normou a rozkládají pak celou společnost.
Pro všechny účastníky bylo toto setkání nesmírně obohacující, protože paní Augustová je příkladem profesionality, vyrovnanosti a pokory. Vyzařuje z ní příjemná aura klidu a je to skutečně žena s noblesou a jiskrou. Proto lze považovat setkání s takovým člověkem, který je
vhodným vzorem pro formování osobnosti, za velice přínosné.
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Marseille - Europe at Play, 9. 10. 2018
Studenti našeho gymnázia byli pozváni prostřednictvím
Jihočeského divadla k účasti na výjimečném projektu Evropské
komise. Pětice našich divadelníků z maturitního ročníku reprezentovala Českou republiku na osmidenních workshopech
v Marseille, kde společně s učiteli, divadelními profesionály
a se svými vrstevníky z Francie, Anglie, Itálie, Portugalska,
Německa, Estonska, Maďarska a Norska realizovala představení "Europe at Play" k 25. výročí vzniku Evropské unie.
Studentské volby 2018 na České
Dne 16. 10. 2018 se na naší škole konal tradiční projekt společnosti Člověk v tísni Studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ve volbách,
které jsou jakýmsi tréninkem občanské angažovanosti, zvítězila (podobně jako v celé zemi) jednoznačně Pirátská
strana (33%), na druhém místě se umístila TOP 09 (16%),
na třetím a čtvrtém zároveň Zelení a Ano 2011 (14%), dále
by se do studentské verze PS vešla již jen ODS (8%),
před branou by zůstala Okamurova SPD (4%) a další
strany. Volit mohli všichni studenti starší patnácti let. Volební účast byla zhruba poloviční.
Beseda s europoslancem Pavlem Svobodou, 16. 10. 2018
V úterý 16. října 2018 se naskytla studentům třetích a maturitních ročníků mimořádná
příležitost setkat se a diskutovat s europoslancem, právníkem a vysokoškolským pedagogem
Pavlem Svobodou.
První republika. Celoškolní projekt k 100. výročí založení Československa, 26. 10. 2018
Celoškolním projektem První republika přispěla v pátek 26.
října 2018 i naše škola k oslavám 100. výročí založení Československa.
Program projektu:
8:25 – 9:00 – třídnické práce – prezence, rozdělení, příprava
projektu; Kurze Geschichte der Monarchie / Krátké dějiny monarchie – 4. E (A. Chytil)
9:00 – 10:00 – první část
10:00 – 11:00 – druhá část
11:00 – společný zpěv písně Ach synku, synku a státní hymny na schodišti školy (E.
Pitrunová), vernisáž obrazů (V. Krhounková)
Germanismy a osobnosti Rakousko-Uherska – kvízy, soutěže - učebna: 3. A, garant: E.
Adamcová
Franz Kafka – Proměna – rozbor Kafkovy Proměny, židovská menšina v první republice
- učebna: 2. S, garant: L. Nečilová
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Reakce na vznik ČSR v pohraničí – překlad historických událostí z dobových materiálů
ze Sudet - učebna: C1, garanti: H. Musilová
Proč bychom se netěšili? - nácvik sboru z opery Prodaná nevěsta a nácvik československé
státní hymny - učebna: 6. E, garant: E. Pitrunová
Masaryk - „Bez našeho Masaryka nebyla by republika!" – přiblížení života, díla, politického působení a společenského přínosu prvního československého prezidenta - učebna: aula,
garant: V. Sekyrka
Setkání s lidovým řemeslem aneb Drát(k)ování pro začátečníky – výroba drobné dekorace, výstava dobových předmětů a fotografií pomníků obětem první světové války - učebna:
5. E, garant: P. Houšková
Kde domov můj? Nad Tatrou – kvíz, workshop a produkce s tématem československé
hymny - učebna: 1. E, garant: K. Ludvíková
Učebnice matematiky z dob první republiky, československá vlajka jako geometrický
útvar – matematický workshop - učebna: 2. A, garanti: H. Štěpánková, M. Günzel
Vznik Československé republiky - PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D. - přednáška historika FF JU, diskuse - učebna: 4. S, garant: M. Štoudek
Prvorepublikové dopoledne s Milanem Binderem - výstava fotografií a dobových předmětů učebna: 1. S, garant: M. Štoudek
České století: Veliké bourání (Robert Sedláček, 2013) - film a diskuse učebna: 3. S, garant: M. Štoudek
Publicistika za první republiky - četba a analýza dobových periodik - učebna: inf2 garanti:
P. Špišáková, L. Boček
Václav Havel – Zítra to spustíme – historická meditace o pěti dějstvích věnovaná
postavě Aloise Rašína a událostem noci z 27.
na 28. října 1918; projekt „Hrajte Havla!“
Knihovny V. H. - učebna: hudebna, garant:
J. Krejčí
„Ženské dějiny" první republiky - tzv.
ženská otázka – postavení žen v prvorepublikové společnosti; témata tehdejších a dnešních ženských časopisů. Touží ženy i po sto
letech stále po stejných věcech, nebo už je
dnes všechno jinak? - učebna: C3, garant: P.
Figurová
Česká kavárna – hudební a literární kavárna - setkání s hudbou, knihami a tiskovinami
první republiky při kávě, čaji a zákuscích. A také happening – setkání s českými spisovateli
a spisovatelkami – signatáři Manifestu českých spisovatelů z května 1917 - učebna: čítárna,
garanti: Š. Čoudková, V. Regulová, Z. Seimlová
Návštěva Okresního soudu v Č. Budějovicích, 24. 11. 2018, 7. E, 3. A
Dne 24. listopadu 2018 navštívila třída septima v rámci výuky práva jednání Okresního
soudu v Českých Budějovicích. Paní soudkyně JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D. věnovala svůj
cenný čas besedě se studenty, kteří se zajímali nejen o právě projednávaný případ, ale též
o obecné otázky týkající se stavu české justice.
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Maraton psaní dopisů opět na naší škole
Studenti našeho gymnázia se 10. prosince opět
po roce zapojili do největší světové akce organizace Amnesty International „Maraton psaní dopisů“. Letos jsme
vybírali mezi pěti osudy nespravedlivě odsouzených či
perzekuovaných žen, v jejichž prospěch bylo možno napsat dopis v angličtině.
Krom tradičního psaní dopisů jsme se též připojili
k akci Knihovny Václava Havla, když jsme symbolicky
podpisem potvrzovali znění Všeobecné deklarace lidských práv, od jejíž schválení uplynulo právě 10. prosince sedmdesát let.
Úniková hra, 14. 1. 2019
Cílem této hry bylo rozvíjení mediální gramotnosti. Žáci a studenti se učili pod vedením
studentů politologie z Masarykovy univerzity rozpoznávat falešné a poplašné zprávy dezinformačních serverů a dešifrovat obsah a pravdivost vybraných zpráv.

Život bývalého narkomana, 5. E
Ve středu 16. ledna 2019 se třída 5. E zúčastnila
velice zajímavé besedy. Kvintáni měli možnost si vyslechnout strhující svědectví bývalého narkomana Oldřicha Bažanta a diskutovat s ním o různých závislostech. Dozvěděli se o jeho začátcích s drogou, jakým
způsobem drogy a nabalující se další sociálně patologické jevy změnily jeho celý život a vztahy s nejbližšími a jakými neuvěřitelnými životními zákrutami
prošel až po svou úžasnou proměnu, nejen duševní
a fyzickou, ale i duchovní. Dnes se snaží pomáhat
těm, kteří spadli do nějaké ze závislostí, setkává se
s mládeží a působí v oblasti prevence. Je příkladem toho, že člověk může závislost porazit, najít
nový životní smysl a vypořádat se svou minulostí skrze morální inventuru. Je nejlepším příkladem pro ty, kteří se nachází ve stejné situaci, neboť jeho slova jsou varováním před riziky spjatými se ztrátou zdraví, sociálních kontaktů či financí a bezpochyby jsou působivým svědectvím, které uvítá každý z odborníků a pedagogů pracujících v oblasti prevence.
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Projekt Mind The Mind, 24. 1. 2019, 7. E, 3. A
Díky studentskému týmu z katedry psychologie
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity se naše škola
zapojila v lednu letošního roku do evropského projektu Mind the Mind.
Tento projekt je zaměřený na destigmatizaci
lidí s duševním onemocněním a zaštiťuje jej Evropská federace psychologických studentských asociací
(EFPSA). Projekt je realizován prostřednictvím vzdělávacích workshopů zaměřených na implementaci
psychologických znalostí do společnosti. Workshop se studenty společenskovědního semináře
na naší škole představil vzdělávací materiály týkající se duševních nemocí, nácvik situací s problematikou spojených, videomateriály a interaktivní diskuzi na téma života s psychickým onemocněním.
Mladiství a paragrafy, 18. 2. 2019, SVS
V pondělí 18. února 2019 se pro studenty společenskovědních seminářů uskutečnila velmi podnětná beseda z oblasti trestního práva. Gymnázium Česká opět poctila svou návštěvou nikoli
soudkyně Barbara, nýbrž soudkyně paní JUDr. Marta Uhlířová,
PhD. Paní soudkyně se zaměřila na vybraná témata a přiblížila
nám je na praktických příkladech či kazuistikách.
Hovořila kupříkladu o okolnostech vylučujících trestnost,
o druzích a výši uložených trestů či jaké tresty se nejčastěji udělují
v ČR a v zahraničí. Se studenty též rozebírala vybrané trestné
činy, jako např. distribuci drog, vydírání, stalking a případné sazby trestů a druhy výchovných opatření u této trestné činnosti
v případě mladistvých. Díky velice vtipnému, poutavému a zajímavému projevu paní Uhlířové to byly dvě obohacující a příjemně strávené hodiny.
Rádi bychom paní doktorce poděkovali za její ochotu se při jejím náročném pracovním
vytížení s námi podělit o zajímavé poznatky a za její letitou spolupráci s naší školou v oblasti
prevence kriminality.
Víš, jak jednat s psychicky nemocným jedincem? - 11. 3. 2019, SVS
Psychologický workshop, ve kterém se naši studenti
učili pod vedením studentů psychologie Jihočeské univerzity, jak mají jednat s lidmi, kteří trpí např. bipolární poruchou, schizofrenií apod. Dalším cílem bylo přeučení našich
negativních stereotypních vzorců, které zkreslují náš pohled
na psychicky nemocné osoby.
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Návštěva z Indie, 23. 3. 2019, 2. A
V rámci výuky světových náboženství navštívil 2. A Vineet Gokhale se svou manželkou.
Manželský pár praktikujících hinduistů z jižní Indie žije v Českých Budějovicích a pracuje
na Jihočeské univerzitě. Naši studenti se dozvěděli spoustu zajímavých informací o hinduismu
i o obrovské a rozmanité Indii.

Návštěva festivalu Jeden svět 2019, 2. A
V pondělí 18. března jsme tradičně navštívili festival dokumentárních filmů s tematikou lidských práv Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni. Projekce
filmu "Followme" o nebezpečí sociálních sítí se účastnila
třída 2. A v rámci mediální výchovy. Po promítání zajímavého (až děsivého) snímku následovala diskuse
na téma pravidel bezpečného užívání síťových médiích.
Na východní frontě klid, 7. E, 3. A
Žáci společenskovědního semináře se v pondělí 25.
března zúčastnili speciálně pro ně připraveného workshopu
"Na východní frontě klid" o hybridní válce na Ukrajině.
Studenti Jihočeské univerzity, kteří se aktivně zapojili
do humanitární podpory přímo na Donbase, vyprávěli
o svých zkušenostech, pouštěli zajímavé video o současném životě na "území nikoho" a také si pro gymnazisty připravili k výstavě fotografií pracovní listy s úkoly, jejichž
splnění posloužilo k hlubšímu pochopení podstaty konfliktu.
Studentské volby do Evropského parlamentu
Tak jako na středních školách v celé zemi, i u nás
na České se konaly 9. května studentské volby do Evropského parlamentu, které jsou jakýmsi "trenažérem" občanské
angažovanosti.
Z devětatřiceti politických uskupení, která budou v letošních volbách kandidovat, studenti vybírali o velké přestávce v učebně 1. S. Eurovolby "nanečisto" příliš studentů
neoslovily. K volební urně přišlo jen cca 15% oprávněných.
A kdo zvítězil? Zcela jednoznačně kandidátka Pirátů a STANu společně s TOP 09. Podobně
dopadly volby i na ostatních gymnáziích.
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Bude brexit, nebo nebude? - 3. 6. 2019, SVS
Beseda s ing. K. Patákovou z Eurocentra v ČB. Hlavními tématy byly: vznik a vývoj
brexitu, lživé kampaně před referendem, neinformovanost britských občanů, ale i fungování
orgánů EU, volby do Evropského parlamentu aj.

Za předmětovou komisi ZSV (OV) zapsal Jiří Krejčí

8.6 Předmětová komise Fyzika
Zhodnocení práce předmětové komise fyziky za školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 předmět vyučovali:
•
•
•
•
•

Mgr. Jaroslava Petřeková – 1. S, 3. S, 3. A
Ing. Helena Poláková, Ph.D – 2. A, 6. E, SeF 3. ročník, SeF – 4. ročník
Mgr. Martin Günzel – 2. E, 3. E, 4. E, 7. E, 2. S
Mgr. Michala Pfefrčková – 1. A
Mgr. Zuzana Syslová – 1. E

Exkurze a projekty
Den otevřených dveří
Dne 9. 1. 2019 si návštěvníci dne otevřených dveří mohli v učebně fyziky spolu s našimi
žáky vyzkoušet různé fyzikální pokusy s využitím počítačů a programu Pasco, využít Arduina
a stavebnic Gigo při měření aktuální hodnoty některých fyzikálních veličin, případně si sami
vytvořili pomůcku k 3D projekci hologramů na vlastním mobilu. Velkým lákadlem bylo propojení ověřování zákona zachování hybnosti spolu s dnes atraktivními pistolemi NERF. Akce
byla rozhodně přínosem jak pro návštěvníky, tak pro zúčastněné studenty, kteří se aktivně zapojili do předvádění pokusů a ochotně vše vysvětlovali příchozím dětem.
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Noc, která má zvuk
Předmětová komise fyziky se z plánovaného tématu kmitání a vlnění rozhodla soustředit
především na část mechanického vlnění – zvuk.
Zábavná show v délce cca 45 minut se opakovala celkem třikrát v 18, 19 a 20 hodin.
Pokaždé byla učebna plně obsazena. Celým večerem prováděly Markéta Placerová z 6. E a Michaela Parkosová ze 4. E. Studenti v pásmu na sebe plynule navazujících pokusů předvedli
druhy mechanického vlnění – podélné a příčné, stojaté vlnění, vznik Chladniho obrazců při
chvění desek, vznik, šíření a vlastnosti zvuku. Přítomní si mohli sami na sobě vyzkoušet funkci
hlasivek, vznik zvuku při kmitání jazýčků píšťaly nebo šíření zvuku v kovových tyčích. Nedílnou součástí programu bylo i kulturní vystoupení, při němž žáci předvedli pomocí různých
hudebních nástrojů různé barvy zvuku nebo rozkmitáním skleniček s vodou vytvořili a zahráli
na tzv. skleněnou harfu.

Techmánia Science Center v Plzni
V pondělí 3. června 2019 se studenti prvních ročníků zúčastnili exkurze do plzeňské
Techmánie.
Interaktivní exponáty v Techmánii nejsou jen obyčejné hračky. Každá z nich má za úkol
vysvětlit konkrétní přírodní jevy. Díky tomu se studenti utvrdili, že fyzika může být i zábava.
Seznámili se se spoustou fyzikálních jevů, o nichž se bavili v hodinách fyziky, a také poznali
mnoho nových. Vše je v expozicích návštěvníkům předkládáno názorně srozumitelnou formou.
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Některé pokusy bylo možné si vyzkoušet i na
vlastní kůži a díky tomu lépe pochopit, jak vše
funguje. Například vytvořený nakloněný dům
nebo na stejném principu potápějící se loď a
mnoho dalších.
Během návštěvy jsme se také zúčastnili fyzikální show s tekutým dusíkem o teplotě -196 °C.
Obavy o svou bezpečnost skutečně nikdo mít nemusel. Vše proběhlo s úžasným a profesionálním
výkladem pracovnice Techmánie.
Součástí Techmánie je také planetárium,
kde se nachází celá řada zajímavých exponátů a informací. Měli jsme např. možnost připomenout si Keplerovy zákony, zjistit, jak vzniká tornádo, seznámit se se složením Země i Slunce.
Věříme, že návštěva Techmánie v Plzni byla pro všechny inspirativní a poučná. V příštích letech určitě doporučujeme.
Exkurze do Jaderné elektrárny Temelín
Ve dnech 10., 11. a 12. června 2019 se vydaly postupně třídy 7. E, 3. A a 3. S na exkurzi do Temelína, aby
lépe pochopily fungování jaderné elektrárny. Exkurze započala krátkým filmem v kinosále ‚,Zámečku“, kde návštěvníkům bylo vysvětleno, jak jednotlivé části elektrárny fungují a jak se vyrábí jaderná energie ostřelováním jader uranu. Poté byly třídy vždy rozděleny na skupiny maximálně po osmi a vyrazily přímo do sektoru
elektrárny. Pro vstup do areálu všichni museli projít detektorem kovu, měřením radiace a namátkovým testem na alkohol. Mezi zajímavé poznatky
patřilo zjištění, že Temelín vyrábí elektřinu již od roku 2002 a spolu s elektrárnou Dukovany
pokryjí tři čtvrtiny celkové spotřeby elektřiny v ČR. Nejdominantnější z celé elektrárny byly
bezpochyby chladící věže, které jsou vidět ze vzdálenosti desítek kilometrů a jedna věž o výšce
155 metrů by se se svou rozlohou nevešla ani na českobudějovické náměstí. Voda pro chlazení
se do elektrárny vede z vltavské nádrže Hněvkovice. Princip fungování elektrárny je v podstatě
stejný, jako v tepelných elektrárnách, rozdíl je jen v použitém palivu.
Další akce:
•

16. 1. 2019

3.A

•

18. 1. 2019

Fsem Návštěva DOD Přírod. fakulty Č. B.

Beseda s Ing. D. Drábovou, Ph.D.

Obhajoby seminárních prací
Seminární práci z fyziky si ve třetím ročníku zvolilo osm žáků (Ondřej Dvořák, Tomáš
Rous, Jakub Šojsl, Filip Capl, Petr Čácha, Daniel Drobiš, Kristýna Kleinová a Matyáš Ferina).
Hodnotící komise i přítomní žáci nižších ročníků mohli shlédnout výrobu 3D tiskárny, práci
s robotickou rukou, měření s Arduinem a další zajímavé práce. Jako nejzdařilejší seminární
práci z fyziky komise vyhodnotila výroku 3D tiskárny Ondřeje Dvořáka.
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Předmětové soutěže
Energetická olympiáda
V pátek 21. 9. a v pondělí 24. 9. 2018 proběhla na našem gymnáziu přednáška o energetické gramotnosti pro jednotlivé třídy 3. ročníku a seminář z fyziky ve 4. ročníku. Přednášející
Ing. Štěpán Zelman seznámil žáky s rozvodnou energetickou sítí.
Přednáška oslovila především žáky maturitního ročníku. Jedna trojice žáků 4. ročníku se
přihlásila do školního kola energetické olympiády, které probíhalo 19. 10. 2018. Z celkem tři
sta přihlášených týmů se Pavel Jakš, Dominik Černý a Vojtěch Žák z oktávy úspěšně umístili
mezi prvními třiceti postupujícími týmy. Finálové kolo olympiády probíhalo 16. 11. 2018 na
Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Odsud si náš soutěžní tým odvezl diplom za 3. místo
v soutěži.
Fyzikální náboj 2018
Dne 16. 11. 2018 se konal Fyzikální náboj 2018 v Praze na Gymnáziu Christiana Dopplera. Pětičlenné týmy řešily 120 minut co nejvíce zadaných úloh různého typu.
•
•

seniorský tým obsadil 32. místo
juniorský tým obsadil 17. místo

Náboj Junior
Dne 23. 11. 2018 se naše gymnázium zúčastnilo soutěže Náboj junior, konané každoročně
také v Českých Budějovicích na Gymnáziu Jírovcova. Soutěže se zúčastnily dva čtyřčlenné
týmy. Tým z 3. E obsadil 10. místo a tým ze 4. E 4. místo.
Fyzikální olympiáda
Okresní kolo – úspěšní řešitelé
Kategorie G (Archimediáda):
• Matyáš Čouza
6. místo
• Lenka Kollarová
13. místo
• Linda Chovancová 15. místo
• Pavla Hazuková
19. místo
• Vojtěch Švéda
22. místo
Kategorie E:
• Jolana Placerová
3. místo
• Jakub Švojgr
8. místo
• Michael Karmazín 12. místo
Kategorie F:
• Vlastimil Hošek
14. místo
Krajské kolo – úspěšní řešitelé
Kategorie E:
•
•

Jakub Švojgr
Jolana Placerová

8. místo
12. místo

Kategorie D:
•

Jan Stuchlík

11. místo
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Kategorie A:
• Pavel Jakš
• Dominik Černý

3. místo
4. místo

Celostátní kolo fyzikální olympiády
Z krajského kola postoupili v kategorii A - Pavel Jakš a Dominik Černý. Celostátní kolo
se konalo ve dnech 26. 2. – 1. 3. 2019. Z Jihočeského kraje se do tohoto celostátního kola probojovali čtyři studenti. Pavel Jakš se na 31. místě stal úspěšným řešitelem, Dominik Černý
obsadil 45. místo.
Fyzikální kroužek
Fyzikální kroužek se věnoval v letošním školním roce stavebnicím Gigo s využitím Arduina. Kroužek navštěvovali žáci ze třídy 2. E. Přínosem bylo využití jejich dovedností a zapojení kroužku do Dne otevřených dveří gymnázia a do projektu Centrum Natura.

8.7 Předmětová komise Geografie
Zhodnocení práce předmětové komise geografie za školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 předmět vyučovali:
•
•

Mgr. Jan Dvořák – 1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 5.E, 6.E, 7.E, 2.A, 3.A
Mgr. Radka Křížová – 1.A, 1.S, 2.S, 3.S, seminář 3.A, 7.E, 3.S, seminář 4.A,
7.E, 4.S

Exkurze a projekty
Geografická a biologická exkurze Šumava
Exkurze byla pořádána pro všechny 1. ročníky VG ve spolupráci PK geografie a biologie.
Studenti navštívili významné lokality na Šumavě – Chalupská slať, geologické muzeum na
Rokytě, prošli naučnou stezku kolem řeky Vydry a exkurzi zakončili u soutoku řek Vydry a
Křemelné. Během cesty prezentovali připravené referáty z témat geologie, geomorfologie a biologie. Během exkurze vyplňovali pracovní listy.
Geografická exkurze Kutná Hora, Český ráj
Se studenty jsme navštívili muzeum a důl stříbra, Chrám Svaté Barbory v Kutné Hoře,
Vlašský dvůr v Kutné Hoře, Prachovské skály.
Žáci získali mnoho informací z historie, pozorovali jevy a rostlinstvo v pískovcových
skalách. Během exkurze vypracovávali pracovní listy.
Exkurze byla pořádána pro studenty NG tříd 2. E a 3.E. ve spolupráci PK geografie, biologie a dějepisu.
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Předmětové soutěže
Zeměpisná olympiáda
V rámci výuky geografie na škole probíhá školní kolo zeměpisné olympiády. Z každé
kategorie postupuje 1 student do okresního kola. V letošním školním roce naši studenti byli
úspěšní. V. Toufar, student 3.E, v kategorii C obsadil 1. místo a postoupil do národního kola.
V krajském kole byli úspěšní tito studenti: Veronika Hendrychová 1.E - kat. A, Veselý Lukáš
2. E – kat. B, Jan Kubata 4.S, Aleš Kartusek 6.E - kat. D. Všichni tito studenti byli úspěšnými
řešiteli.
Další aktivity předmětové komise
Předmětová komise pořádá pravidelně v rámci výuky besedy s cestovatelem a novinářem
Tomášem Kubešem, zúčastňujeme se projektových akcí pořádaných agenturou Planeta Země
3000 a Svět kolem nás. Letošní rok jsme byli na projektu Myanmar a Írán.
Na NG již několik let vede J. Dvořák badatelský klub. Klub spolupracuje při svých aktivitách s JU katedrou geografie.
Letos proběhly obhajoby seminárních prací. Práci z geografie si vybralo 8 studentů.
Všichni úspěšně svou práci obhájili.
Maturita z geografie
V letošním školním roce se k maturitě přihlásilo 21 studentů. Všichni úspěšně složili maturitní zkoušku. Znalosti většiny studentů byly na vysoké úrovni. 2 studenti uvažují o studiu
geografie na VŠ.

8.8 Předmětová komise Biologie
Zhodnocení práce předmětové komise biologie za školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 předmět vyučovaly:
•
•
•
•
•

RNDr. Pavla Kodríková – 5E, seminář 4.A, 8.E
Mgr. Radka Hrubešová – 3.E, 2.A, 3.A, 7.E, seminář 3.A, 3.S, 7.E
Mgr. Petra Habertová – 2.E, 6.E, 3.S
Mgr. Simona Týmalová – 1.E, 4.E, 1.A
Mgr. Barbora Kutilová – 1.S, 2.S
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Exkurze a projekty
Spolupráce s odborníky z AV ČR, Přírodovědecké fakulty, Fakulty rybářství a ochrany vod, Odboru životního prostředí Magistrátu ČB
Roadshow raci - 2. E - 25. 9. 2018 Studenti
sekundy se v rámci výukového programu dozvěděli nevšední informace o racích našich vod a nechyběla ani
živá ukázka několika druhů raků a ryb.
Neuvěřitelný svět pavouků - 2. E - 2. 10. 2018 Studenti si v rámci výukového programu zopakovali hravou
formou učivo o pavoucích našich i exotických a zároveň
o nich načerpali širokou škálu zajímavostí.
Na začátku listopadu jsme pro studenty vyššího gymnázia uspořádali v rámci Týdne vědy
a techniky na našem gymnáziu již tradiční Přednáškový den. Uznávaní odborníci z Akademie
věd ČR a z Přírodovědecké fakulty JU seznámili studenty se zajímavostmi mnoha biologických
oborů: Mgr. Ondřej Lenz Ph.D. přednášel maturantům o původu virů, docent RNDr, Petr Znachor Ph.D. vykládal o ekologii vodních ekosystémů, docent RNDr. Roman Kuchta Ph.D. zaujal
přednáškou Pravda o parazitech a jejich vymítačích, RNDr. Miloslav Devetter Ph.D. přednášel
o půdních organismech, RNDr. Petr Veselý Ph.D. poutavě vyprávěl o soukromém životě ptáků.
Studenti biologického semináře maturitního ročníku navštívili Hydrobiologický ústav
AV ČR, prohlédli si laboratoře a dozvěděli se mnoho poznatků a informací o životě ve vodě.
Současné problémy krajiny a jejich řešení - 6. E - 15. 2. 2019 Studenti sexty měli možnost
diskutovat s Ing. Radkem Kyriánem (vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny ve spol.
Magistrát města ČB) o kůrovci, povodních v ČR a dalších ožehavých tématech týkajících se
životního prostředí.
Spolupráce s JČM
Studenti sexty v rámci výuky biologie navštívili tradiční výstavu hub, kde se seznámili s
jedlými, nejedlými či jedovatými druhy hub. Tuto výstavu shlédli také studenti 2. S. Studenti
sekundy se zúčastnili tradiční výstavy exotických druhů rostlin a živočichů, kde si mohli i řadu
rostlinných druhů zakoupit či poradit se o správném pěstování s odborníkem. Třída 2. A navštívila na podzim v školním roce 2018/2019 v rámci hodin biologie JČM České Budějovice a to
hned dvakrát. Na podzim to byla výstava hub, kde studenti mohli vidět běžné i méně časté
zástupce hub. A na jaře výstavu „Orchideje, sukulenty a masožravé rostliny“. Nově získané
informace zpracovali studenti v připravených pracovních listech.
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Exkurze
ZOO Ohrada
Studenti sekundy se zúčastnili výukového programu o plazech, kde si prohloubili probrané učivo a příjemnou vsuvkou byl i kontakt se živými zvířaty - gekončík a korálovka. Studenti sexty v obdobném duchu absolvovali program o ptácích.
Hrdličkovo muzeum člověka v Praze
Se třídou 3. A jsme se vydali navštívit Hrdličkovo muzeum antropologie člověka při Přírodovědecké fakultě UK
v Praze. Studenti se dozvěděli během komentovaného výkladu
mnoho zajímavostí, které byly demonstrované na exponátech
shromažďovaných po desítky let.
Biologicko-geologická exkurze Šumava
Studenti kvinty, 1. A a 1. S navštívili v květnu Chalupskou slať a kaňon řeky Vydry.
Pracovní list byl zaměřen na ekologii rašelinišť, typickou faunu a flóru šumavských plání a vod.
Třídní projekty
Studenti sexty se zúčastnili třídního projektu, v
rámci kterého si přímo v terénu připravili pro své spolužáky základní informace o jednotlivých dřevinách, které
se ve Stromovce přirozeně vyskytují. Dendrologie byla
náplní hodin v terénu také ve třídách 2. A, kde nové poznatky zpracovali studenti v pracovním listu, a 2. S. Krytosemenné rostliny poznávali spolu s determinačními
znaky rostlinných čeledí ve cvičeních biologie vedených
v jarních měsících v terénu studenti kvinty a 1. A. Vyústěním práce byly herbáře, které mohly být i v digitální
podobě.
Předmětové soutěže
Biologická olympiáda
Školního kola Biologické olympiády kategorie D se zúčastnilo 10 žáků. První místo obsadil V. Fiedler z 2. E, na 2. místě se umístila Matěj Martíšek z 1. E a na 3. místě skončila Linda
Chovancová z 2. E. První dva jmenovaní byli úspěšnými řešiteli okresního kola kat. D. Vojtěch
Fiedler obsadil v krajském kole 19. místo. Školního kola Biologické olympiády kategorie C se
zúčastnilo 9 žáků. Do okresního kola soutěže postoupili 4 žáci. Matyáš Havelka, který se umístil
se na 5. místě a Anna Ondřichová, která byla na 9. místě, reprezentovali školu v krajském kole
a Matyáš obsadil 4. a Anna 7. místo. Oba se stali úspěšnými řešiteli. Školního kola biologické
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olympiády kategorie B se zúčastnilo 7 žáků a v kategorii A soutěžili 2 žáci vyššího stupně
gymnázia. V krajském kole soutěže obsadila Tereza Kudláčková v kategorii B 34. místo a Anna
Kellerová v kategorii A byla 25.
Astronomická olympiáda
V letošním roce se nově studenti zúčastnili Astronomické olympiády. Školního kola se
zúčastnilo 6 studentů primy (kategorie H) a 2 studenti kvarty (kategorie E). Všichni studenti
postoupili do krajského kola soutěže, kde si napoprvé nevedli špatně.
Kategorie H: Anna Krauzová – 11. místo, Alžběta Krejcarová – 13. místo, Veronika Hendrychová – 15. místo, Karin Pártlová -17. místo, Matěj Martíšek – 20. místo
Kategorie E: Jakub Švojgr – 6. místo, Matyáš Havelka – 10. místo
Studentům se soutěž velmi líbila a bavila je a již se těší na účast v dalším roce.
Středoškolská odborná činnost
V krajském kole oboru biologie obsadila Nikola Karbusová ze 7. E se svou prací 3. místo.
Výsledky dvouletého výzkumu v Laboratoři fyziologie Biologického centra AV ČR jsou součástí publikace, zveřejněné v odborném vědeckém časopise Archives of Insect Biochemistry
and Physiology – Nikola Karbusová je uvedena jako první autor. Lenka Vávrová z 7. E obsadila v oboru ochrana a tvorba životního prostředí 4. místo. Svou práci Vliv přídavku opadu
listnatého lesa na mikrobiální komunitu jehličnatého, smíšeného a listnatého lesa pracovala
v laboratořích Ústavu půdní biologie AV ČR.
Zlatý list
I v tomto školním roce se studenti z přírodovědného kroužku zúčastnili soutěže Zlatý list.
Soutěž proběhla 17. 5. – 19. 5. 2019 na terénní stanici Správy CHKO Třeboňsko Hajnici u
Mirochova. Soutěže se zúčastnilo 1 soutěžní družstvo starších, které se skládalo ze 2 hlídek: 1.
hlídka byla ve složení Matyáš Havelka (4.E), Lea Silovská (4.E), Nikola Šťavíčková (4.E), 2.
hlídka: Justýna Mildová (4.E), Vojtěch Friedl (2.E), Natálie Brejšková (3.E) a umístilo se na 6.
místě. Dále se v tomto školním roce soutěže zúčastnilo i 1 družstvo mladších složené ze 2 hlídek
studentů 1.E: 1. hlídka ve složení Jan Janeček, Matěj Martíšek, Alžběta Bauerová a 2. hlídka
Alžběta Krejcarová, Karin Pártlová, Veronika Hendrychová. Družstvo mladších se umístilo na
3. místě.
Přírodovědný kroužek
V letošním roce probíhaly schůzky přírodovědného kroužku Mgr. Simona Týmalové
v pátek od 14.30 h, tyto schůzky pak byly jedenkrát měsíčně doplněny exkurzí do přírody v sobotu popř. v neděli. Kroužek navštěvovalo 7 studentů kvarty a 8 studentů primy. V rámci
kroužku jsme se zaměřili na přípravu na Biologickou olympiádu, Astronomickou olympiádu a
Zlatý list.
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Projekt Česká kvete
Tento dlouhodobý projekt EVVO, který začal v roce 2014, nahrazení travnatých pásů po
stranách vchodu do budovy Gymnázia mozaikou záhonů s různými bylinkami. V tomto školním roce pokračoval nejen tradiční údržbou – pletím, zastřiháváním bylin, ale celkovou rekultivací záhonů. Kvůli opravě fasády, která proběhla o letních prázdninách 2018, jsme byli nuceni
velkou část rostlin přecházet na nově vzniklé záhony do dvora gymnázia. V tomto školním roce
nás proto čekalo přesazování rostlin zpět a dosázení uhynulých rostlin.

8.9 Předmětová komise Chemie
Zhodnocení práce předmětové komise chemie za školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 předmět vyučovaly:
•
•
•

RNDr. Pavla Kodríková – 6.E, 3.A, 7.E, seminář 3.A, 7.E, seminář 4.A, 8.E
Mgr. Petra Habertová – 2.E, 4.E, 6.E, 2.A
Mgr. Barbora Kutilová – 1.A, 1.S, 2.S, 3.S

Exkurze a projekty
Exkurze v Ocelárně Linec
V únoru navštívili žáci druhých ročníků vyššího gymnázia ocelárnu Voestalpine Stahl
v Linci. Při názorné prohlídce naučné expozice v ocelárně se seznámili se surovinami pro výrobu surového železa a následně oceli, s technologickým zařízením, výrobky a jejich dalším
použitím. Při prohlídce vlastního rozsáhlého areálu studenti viděli koksárnu, skládky surovin,
vysoké pece. Na jednu vysokou pec vyšli do prostoru výfučen a sledovali ve skutečnosti právě
probíhající odpich železa. Ve válcovně pozorovali do žluta rozžhavené velké pláty oceli, které
díky válcům lisů zmenšovaly svou mocnost, zato délka neskutečně narůstala. Z prohlídkového
autobusu pozorovali vylévání žhavé strusky do venkovního úložiště, manipulaci s pláty oceli i
zpracované kotouče s 2 km navinutého ocelového plechu. Šlo o názorné doplnění učiva o železe
a oceli v chemii. V druhé části dne si studenti prohlédli a zkusili interaktivní expozice Muzea
budoucnosti. V 3D kinosále se proletěli vesmírem a propojili učivo geografie a biologie.
Čističku odpadních vod České Budějovice navštívili studenti 2.S.
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Spolupráce s VŠCHT, PřF UK, AV ČR
Po stopách prvků
V červnu navštívilo 16 žáků prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia výukový program Po stopách prvků, pořádaný katedrou chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Zajímavou a interaktivní formou pracovníci fakulty přiblížili žákům prvky ve vztahu k periodické
soustavě prvků a jejich vlastnosti.
Hodina moderní chemie

Žáci sekundy, tercie a kvarty se v rámci výukového programu dozvěděli nevšední informace ze
světa chemie. Jednalo se o programy Úvod do chemie a Forenzní analýza, které pro ně připravili
studenti z VŠCHT Praha.
Recyklace lanthanoidů a elektrického odpadu
Studenti druhého ročníku se seznámili v rámci výuky chemie s RNDr. Martinou Flegrovou (Mikrobiologický ústav AV ČR Třeboň), se kterou diskutovali o problematice recyklace
dnešních technických zařízení.
Po stopách prvků
16 studentů z různých ročníků (nejvíce 1.A) se
13.6.2019 zúčastnilo exkurze na Katedře chemie PřF UK
v Praze, pořádané při příležitosti 150. výročí objevení periodického zákona a sestavení periodické tabulky prvků. Navštívili výstavu chemických prvků ve formě velké periodické soustavy, poslechli si přednášku o historii periodické
tabulky a pracovali ve workshopech v laboratořích Katedry
učitelství a didaktiky chemie.
Chemické objevy a vynálezy
Studenti 1.A pracovali na třídním projektu Chemické objevy a vynálezy. Jejich výstupem
byla prezentace vybraného tématu před třídou a na nástěnce ve škole. K nejzajímavějším tématům patřily Chemické zbraně, radioaktivita, dynamit a molekulární gastronomie.
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Třídní projekty
Poruchy příjmu potravy byly předmětem třídního projektu
kvarty. Žáci vypracovali projekt pojednávající o bulimii a anorexii.
Zaměřili se na příčiny, průběh a možnosti léčby a uvedli i jména známých osobnosti, kterých se tyto problémy dotýkají.
Žáci sekundy se zaměřili v rámci skupinové práce na téma
Voda. Zjistili, kolik vody obsahují jednotlivé části těla, jaký je význam vody v těle, pravdu o pitném režimu.
Žáci tercie prezentovali výsledky projektu Voda na Noci mladých vědců a umělců našeho gymnázia. V druhé části si vyzkoušeli
hrátky a pokusy s vodou, vlastnostmi vody a změnami v chemické
laboratoři. Zapojit se mohla i veřejnost.
V druhém pololetí zpracovali terciáni v projektu důležité fosilní palivo a chemickou surovinu ropu. Zjistili zdroje, vlastnosti, způsoby těžby, zpracování i využití frakcí. Zamysleli se
nad ekologickou stopou transportu a zpracování ropy.
Žáci 1.A pracují na projektu Chemické objevy a vynálezy.
Předmětové soutěže
Chemická olympiáda
Školního kola Chemické olympiády kategorie D se zúčastnilo 10 žáků. První místo obsadili současně Jakub Švojgr a Dana Procházková z 4.E, na druhém místě se umístila Tereza
Solfronková z 4.E a na třetím místě skončila Kateřina Kaiseršotová z 4.E. Jakub Švojgr, Kateřina Kaiseršotová, Tereza Solfronková, Dana Procházková a Michael Karmazín byli úspěšní
řešitelé okresního kola kategorie D. Jakub Švojgr se stal úspěšným řešitelem i v kole krajském.
Školního kola Chemické olympiády kategorie C se zúčastnilo 11 studentů. První místo
patřilo Markétě Kubalové z 6.E, druhé místo obsadil Fabián Bílý z 6.E a na třetím místě skončil
Marek Vácha z 6.E. Do krajského kola postoupila Markéta Kubalová z 6.E.
V kategorii B soutěžily 4 studentky septimy a třetího ročníku. Tři studentky septimy obsadily stupně vítězů školního kola v pořadí Nikola Karbusová, Eliška Holubcová a Simona
Čurdová. Nikola reprezentovala školu v krajském kole, kde obsadila 9. místo.
V kategorii A se přihlásila Nikola Karbusová, která po úspěšném absolvování školního
kola obsadila v krajské soutěži 4. místo.

8.10 Předmětová komise Informatika a výpočetní technika
Zhodnocení práce předmětové komise informatiky a výpočetní techniky
za školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 předmět vyučovali:
•
•

Mgr. Miroslav Kotlas – 1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 6.E, 1.A, 2.A, 1.S, 3.S
Mgr. Pavla Dřevikovská – 2.E, 5.E, 1.A, 1.S, seminář 3.A
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Exkurze a projekty
Vytvoř si vlastní bystu
Žáci 1.E měli tu možnost vyzkoušet si zbrusu novou techniku
na naší škole. Pomocí nových 3D skenerů si skenovali vlastní hlavy,
které následně upravovali v Malování 3D. Doba 2D profilovek je tak
dávno pryč a nahrazuje ji éra 3D. Od příště už máme na sociálních sítích pouze 3D bysty našich hlav. Na nejpovedenější výtvory se můžete
podívat v připojeném videu.
Upoutávka na Den otevřených dveří
Na Den otevřených dveří připravili naši studenti možnost odnést si zcela jedinečnou
vlastní fotografii ze světa Minecraftu.

Česká+Bosch=MicroBit&robotizace
Naše gymnázium již několik let spolupracuje se společností Bosch, a to především v rámci robotického
kroužku. V tomto školním roce jsme tuto spolupráci rozšířili o výuku automatizace v hodinách ICT. O programování autíčka s modulem MicroBit a dalších zajímavostech
z této atraktivní formy výuky se můžete více dočíst
v článku dubnového čísla časopisu BoschReport.
Ukázky z naší výuky na Dni kateder JČU
Ve čtvrtek 9.5. se na JČU univerzitě uskutečnila akce s názvem Den kateder. Této akce
jsme se zúčastnili nejenom v roli posluchačů. Jelikož naše škola patří do prestižního programu
Microsoft Showcase School, často využíváme ve výuce i mimo ni celou řadu moderních technologií. Ukázali jsme tak budoucím absolventům pedagogické fakulty, které technologie
na škole aktivně používáme a jak by jim v jejich budoucím povolání mohly pomoci.
Nejprve jsme se zaměřili na programování v populární hře Minecraft. Naše studentka 2.A
Eliška Pavlíčková všechny zúčastněné naučila, jak si naprogramovat vlastního agenta, aby automaticky sázel květiny. Dále jsme se podívali na aplikaci Teams, přes kterou na naší škole
probíhá velká část komunikace, vytvořili jsme si elektronickou písemku ve Forms a začali psát
poznámky do elektronických poznámkových sešitů OneNote.
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Girls Power Tech 2019
Více dívek v informačních technologiích? Proč ne? O tom nás opět přesvědčil zajímavý
workshop v sídle nadnárodní firmy Cisco, kterého se již tradičně účastníme. Tentokrát jsme se
dozvěděly více o cloudových službách a možnostech zabývat se obory IT v ekonomických sférách.
Prima před zeleným holywoodským plátnem
Cela řada dnešních hollywoodských filmů
je točena ve studiích před zeleným plátnem.
Grafici a animátoři pak toto zelené pozadí nahrazují za objekty či scény. Tímto způsobem
vznikly například filmy jako Pán prstenů, Avengers či populární seriál Hry o trůny.
Primáni měli možnost se v hodinách IVT
s touto technikou seznámit a sami si ji i vyzkoušet. Ačkoliv výsledkem není video, ale pouze
fotografie, je princip tvorby vždy stejný (nebo minimálně podobný). Sami si můžete prohlédnout jejich povedené výtvory v přiloženém videu.
Předmětové soutěže
Jakub Švojgr první v soutěži v programování Koducup
V úterý 10. 1.1 2019 se uskutečnil již třetí
ročník soutěže v programování s názvem Koducup. V loňských ročnících se nám zásluhou Jakuba Švojgra velmi dařilo, a tak i letos jsme odjížděli s nemalými cíli. Navíc se nově zapojila mladší generace primánů, což nám dělá velkou radost.
Do Pardubic jsme tak na republikové finále vyrazili se třemi želízky v ohni.
Žáci měli za úkol naprogramovat hru
ve stylu Hunger Games. Za 60 minut bylo hotovo,
porota začala opravovat a netrpělivě jsme čekali na vyhlášení výsledků. Jakub Švojgr potvrdil
roli favorita a celou soutěž vyhrál. Odměnou mu byly hodnotné ceny. Primáni na medaile nedosáhli, přesto to pro ně byla určitě zajímavá zkušenost, kterou prodají v příštích ročnících.
Všem našim reprezentantům gratulujeme, převážně pak Jakubovi.
Dominik Černý druhý v kraji v soutěži Bobřík informatiky
Těsně před koncem pololetí se na našem
gymnáziu sešli nejlepší studenti v kraji, kteří
poměřili své síly v informatické soutěži Bobřík
informatiky. Z prvního kola do třicítky nejlepších postoupilo hned 10 borců z našeho gymnázia. V krajském kole měli soutěžící za úkol najít během 60 minut odpovědi na 14 úloh.
Celá řada studentů byla hotova ještě
před koncem limitu a v úlohách neudělali jedinou chybu. V této ohromné konkurenci (nejsil-
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nější kraj v republice) nám udělal velikou radost Dominik Černý, který skončil v kraji na krásném 2. místě a celkově v republice na vynikajícím 9. místě.
Neztratili se ani další. Pavel Jakš taktéž neudělal v úlohách ani jednu chybu, ale díky pomalejšímu času obsadil moc pěkné 35. místo v republice. Vidět byli i další studenti. Velkým
příslibem do dalších let může být to, že v této nejstarší kategorii soutěžili za naši školu i významně mladší studenti. O jejich úspěších budeme jistě ještě psát v příštích letech.
Nejlépe prezentující studentky v republice jsou z našeho gymnázia
Krajským kolem Prezentiády
jsme se probojovaly bez velkých potíží.
Ale ve čtvrtek 25. dubna přišla teprve
opravdová výzva. Ve stejném složení,
čili Jolana Placerová, Michaela Parkosová a Anna Ondřichová, jsme se vydaly
na československé grandfinále soutěže
v prezentování. Nové téma bylo Cesta
za pár stovek. Rozhodly jsme se vsadit
hlavně na vtip a originalitu, proto jsme
prezentaci zpracovaly jako návod,
jak napsat stejně úspěšný hit jako je
Cesta od Kryštofa. A to sice z naší pozice chudých studentů, kteří na vytvoření hitu mají jen pár stovek.
Nakonec se nám to asi opravdu povedlo. Během časového limitu jsme se ani jednou neztratily a na otázky porotců jsme odpovídaly s klidem a v pohodě. Jak by taky ne, když jsme to
celé vlastně nebraly úplně vážně. Trochu nám ale zatrnulo, když po nás chtěli zazpívat. Podle
našich pravidel jsme totiž sestavily i vlastní text. Po několika minutách na místě vymýšlených
výmluv jsme nakonec roztleskaly celý sál a písničky se diváci nakonec dočkali.
A jak to celé dopadlo? Pořád ještě to nechápeme, ale my jsme to vyhrály. Kromě 1. místa,
poháru a diplomů jsme si odvezly spoustu cen a hlavně spoustu zkušeností a rad do budoucna.
Tak tedy děkujeme všem za vyplňování našeho dotazníku, za všechny nápady a připomínky studentů a učitelů, a hlavně panu Kotlasovi. Za všechno.
Dvě bronzová místa z republikového finále Office Arény
I letos jsme se zapojili do soutěže Office
Aréna, kde žáci museli prokázat své znalosti
a dovednosti v kancelářském balíku MS Office.
Soutěž letos prošla některými změnami, a tak se
do ní zapojil rekordní počet účastníků (cca
4000). V této ohromné konkurenci se dvě naše
studentky probojovaly přes krajské kolo až
na republikové finále do Prahy do sídla Microsoftu.
Za kategorii základní školy nás reprezentovala Jolana Placerová, za střední školy pak její
sestra Markéta. Úkolem dívek bylo připravit si
prezentaci a obhájit ji před porotou odborníků. Ve finále bylo v každé kategorii 15 nejlepších
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z celé republiky. No a obě sestry si vedly na výbornou a možná proto, aby si nezáviděly, skončily na tom samém místě. 3. místo v obou kategoriích je vynikajícím úspěchem a skvělým navázáním na dva roky staré 1. místo. Prostě jednoduše to asi s těmi Offici u nás na škole umíme.
Prezentování nebyla jediná část soutěže. Tou druhou bylo skládání mezinárodní certifikace Microsoft Office Specialist, která je díky své celosvětové platnosti v angličtině. Jako taková třešnička na dortu pak bylo vyhlášení nejúspěšnějšího účastníka v části certifikací. Společně s námi jako náhradnice jela ještě Eliška Pavlíčková z 2.A. Ačkoliv se samotné soutěže
nakonec neúčastnila, mohla si zkusit alespoň složit certifikát. A výsledek 960 bodů z 1000 říká
asi vše.
Všem třem moc gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

8.11 Předmětová komise Tělesná výchova
Zhodnocení práce předmětové komise tělesné výchovy za školní rok
2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 předmět vyučovali:
•
•
•
•

Mgr. Radka Křížová – 2.A, 1.E, 3.E, 2.E, 4.E
Mgr. Jan Dvořák – 1.A, 3.E, 4.E
Roman Paukert – 5.E, 4.A, 1.E, 3.E, 6.E, 7.E, 8.E, 3.A
Mgr. Miroslav Vaníček -7.E, 2.A, 1.A, 3.A, 8.E, 5.E, 6.E, 4.A,

Exkurze a projekty
Lyžařské kurzy:
14.-18.1.2019 – Hochficht, Rakousko – třída 2.E (sjezdové lyžování)
o Ped. dozor: R. Křížová – vedoucí
o H. Štěpánková, J. Dvořák – instruktoři
o R. Krygarová – zdravotnice
23.2.-1.3.2019 – Ski Amadé – Huttau, Rakousko – třídy 1.A, 5.E (sjezdové lyž.)
o Ped. dozor: M. Vaníček – vedoucí
o H. Štěpánková, P. Dřevikovská, R. Paukert – instruktoři
o K. Smudek – zdravotník
Sportovně turistické kurzy:
13.-17.5.2019 – Nová Pec, Šumava – třídy 3.A, 7.E (cykloturistika, pěší turistika, sportovní hry a soutěže)
o Ped. dozor: M. Vaníček – vedoucí
o H. Štěpánková, M. Gunzel, R. Paukert - instruktoři
Předmětové soutěže
•
•

Atletika (9/18; okresní kolo - chlapci, dívky) – Přespolní běh
o Ped. dozor: J. Dvořák, R. Křížová; 2x 1. místo – dívky i chlapci
Atletika (10/18; krajské kolo – chlapci, dívky) – Přespolní běh
o Ped. dozor: R. Křížová; 2. místo – dívky
o J. Dvořák; 1. místo – chlapci
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotbal (10/18; okresní kolo – chlapci)
o Ped. dozor: J. Dvořák-F – 1. místo
Stolní tenis (10/18; okresní kolo - chlapci)
o Ped. dozor: M. Vaníček; 1. místo
Stolní tenis (11/18; krajské kolo – chlapci)
o Ped. dozor: M. Vaníček – 1. místo
Stolní tenis (11/18; republikové finále – chlapci)
o Ped. dozor: R. Křížová – 8. místo, Filip Kortus – jednotlivci 3. místo
Basketbal (10-11/18; okresní kolo – chlapci ml. a st.)
o Ped. dozor: M. Vaníček; 1. místo-ml., 3. místo-st.
Volejbal (10/18; okresní kolo - dívky)
o Ped. dozor: M. Šimonek – 1. místo
Florbal Challenge (12/18; okresní kolo – chlapci starší)
o Ped. dozor: J. Dvořák – 1. místo
Florbal Challenge (3/19; krajské kolo – chlapci starší)
o Ped. dozor: R. Křížová – 2. místo
Florbal (1-2/19; okresní kolo a krajské kolo – chlapci ml.)
o Ped. dozor: J. Dvořák – 1. místo-okresní kolo
2. místo-krajské kolo

•
•

Badminton (3/18; krajské kolo – smíšené dr.- st.)
o Ped. dozor: M. Vaníček – 3. místo
Atletika – Pohár rozhlasu (5/18; okresní kolo- smíšená dr. ml. i st)
o Ped. dozor: R. Křížová, J. Dvořák, R. Paukert

8.12 Předmětová komise Hudební výchova
Zhodnocení práce předmětové komise hudební výchovy za školní rok
2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 předmět vyučovali:
•

Mgr. Ester Pitrunová, DiS.
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Exkurze a projekty
Majálesový koncert 2019
Náš sbor jménem Sbor se Z pod vedením Ester Pitrunové má každým rokem pár koncertů,
které se opakují. Postupně se zkrátka stávají takovou naší tradicí. Například vánoční koncert
v Kostele svatého Mikuláše nebo vystoupení na anketě Sportovec roku. Jednou z našich tradic
je i koncert v Kostele svaté Rodiny, kostel Biskupského gymnázia. Tento koncert je většinou
spojen s událostí Majáles, který se odehrává poslední týden v květnu. Je to taková oslava studentů.
Tenhle rok jsme se sešli 22. května v 17:00 a podle všech se vystoupení opravdu povedlo.
Trvalo necelou hodinu a bylo plné převážně pozitivních, energetických a oslavných písní i v
rámci mnohých století. Z těch známějších zazněla Letní láska z filmu Pomáda, Let the Sunshine
in z muzikálu Hair a Some Nights od skupiny Fun. Tyto skladby zaujaly asi nejvíce. Publikum
i vystupující si koncert užili.
Dominika Šišková, 3.E

Soustředění na Valašsku
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)
Adventní koncert České
V pátek 14. prosince 2018 se
uskutečnil tradiční vánoční koncert
našeho gymnázia. Kromě školního
sboru, sólistů a hostů z konzervatoře vystoupil v závěru se studenty
i profesorský sbor školy.
Celým, téměř dvouhodinovým programem, nás s noblesou
a vtipem mluveným slovem provázeli Petra Skříšovská (3.E) a Honza
Binter (7.E).
Katedrála byla zcela zaplněna, děkujeme rodičům a přátelům školy za tak hojnou účast,
oběma skvělým moderátorům a sbormistryni Mgr. Ester Pitrunové za to, že nám navodili společně se všemi účinkujícími krásnou předvánoční atmosféru. Nesmíme však zapomenout
na obětavou práci zvukařů Filipa Capla, Tadeáše Vančury, Adama Malečka, Jakuba Lorence
a všech dalších "bedňáků." :-)
Přiložená fotogalerie krásný zážitek alespoň trochu přiblíží.
Vánoční koncert České
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8.13 Předmětová komise Výtvarná výchova
Zhodnocení práce předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok
2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 předmět vyučovala ve všech třídách
•

Mgr. Věra Krhounková

Výuka probíhala ve všech třídách v souladu s tematickými plány a Švp. Všichni studenti
ukončili školní rok hodnocením – klasifikován/ v rozsahu výborně – chvalitebně/. Studenti při
hodinách výtvarné výchovy využívali možností, které poskytuje vybavení učebny, vyzkoušeli
si jak klasické techniky, tak netradiční akční umění. V rámci výuky se seznamovali s historií
města, od jeho založení až po současnost.
Exkurze a projekty
1. Na začátku školního roku jsme vyrazili do AJG na Hluboké.
Výstavu F. Kupky navštívili studenti výtvarné výchovy prvních a druhých ročníků
vyššího gymnázia.
Velmi zajímavá byla i komentovaná prohlídka výstavy na téma „Krajinomalba“
2. V průběhu září a října jsme se studenty připravovali práce na výstavu, ta byla součástí
projektového dne „Republika stoletá“. Naším hlavním tématem byl český surrealismus.
Předmětem obdivu se staly především koláže sexty a druhého ročníku.
3. V listopadu a prosinci jsme v hodinách výtvarné výchovy pilně připravovali práce, které
jsme vystavili na „Dni otevřených dveří „Největší úspěch měl již tradičně fotokoutek ,
letos studenti připravili krásnou kulisu ptačích křídel / křídla byla vyrobena z jednotlivých peříček- výrobek všech studentů školy.
4. V čase adventu vyrazila třída primy na již tradiční exkurzi do Jindřichova Hradce, magnetem byly v první řadě Krýzovy jesličky, ale v posledních letech i technický unikát –
zpívající fontána.
5. V době adventu jsme stihli ještě další exkurzi do Prahy na výstavu roku. Výstava byla
instalována v prostorách Valdštejnské jízdárny a představila souborné dílo F. Kupky.
Odpoledne jsme prošli starou Prahou a budoucí maturantka Alice Nováková si vyzkoušela roli průvodkyně a seznámila své spolužáky s historií zhlédnutých objektů.
6. V únoru jsme se zapojili do podvečerní akce školy „Noc mladých vědců a umělců“
Vedle výstavy studentských prací se velké oblibě těšila výtvarná dílna, kde si studenti
pod vedením učitele, ale i s pomocí studentů školy, mohli vyzkoušet práci s plastem.
Použité plastové lahve se v průběhu večera měnily v krásné květy skleněného vzhledu.
Zaujetí plastem nám vydrželo i pro jarní výzdobu školy a v oknech školy vykvetly plastové kaktusy. Prostor mezi okny se proměnil v akvárium, kde se proháněly plastové
ryby.
7. V březnu a dubnu byla naším hlavním tématem grafika. Vedle teorie o typech grafických technik zpestřily výuku i praktické hodiny rytí a tisku. Mnohé z těchto prací byly
vybrány do školního almanachu pro tento rok.
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8. Květnové úspěšné složení maturitní zkoušky Alice Novákové., Součástí teoretického
zkoušení byla i prezentace praktických ukázek z tvorby studentky.
9. Závěrem školního roku jsme absolvovali dvě exkurze do Prahy. Obě exkurze byly spojeny také s návštěvou divadelního představení. V Divadle na Vinohradech představení
„Revizor” + prohlídka Národního muzea, v témže divadle představení „Pygmalion“ +
výstava „Praha v době Karla IV.“ v domě U Zlatého prstenu. Kdo se nezúčastnil, prohloupil. Tak snad v příštím školním roce…

9 Sportovní gymnázium
Mezistátní utkání juniorů Česká republika – Maďarsko – Polsko
- Slovensko - Slovinsko 16.6.2018 Vyškov
3000 m př.: 7. místo Jánský Matyáš 9:56,92
Na toto utkání jsem byl také nominován jako trenér. Bohužel Matyášovi závod zcela nesedl, ale ostudu jistě neudělal.
Poté jsme se dohodli zkusit start na MČR v běhu do vrchu, kde Matyáš uspěl a nominoval
se zatím na své nejvýznamnější závody, na MS v běhu do vrchu v Andoře, které se koná
16.9.2018. Nominační závody proběhly 4.8.2018 v rámci MČR v běhu do vrchu - Běh na Šerák,
nominováni byli první 4 závodníci.
MČR v běhu do vrchu 4.8.2018 Šerák
junioři: 3. místo Jánský Matyáš 34:27
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Přehled úspěchů atletické tréninkové skupiny Mgr. Tomáše Najbrta
Tomáš Němejc (3S)
Reprezentace ČR:
Mistrovství světa juniorů - 17.místo 4x400 m (3:14.71)
Mezistátní utkání juniorů - 3.místo 200 m (21.98)
Mistrovství ČR:
juniorů v hale - 1.místo 200 m (21.26), 1.místo 4x200 m (1:28.49), 4.místo 60 m (6.91)
juniorů na dráze - 2.místo 200 m (21.41), 4.místo 100 m (10.81)
Matouš Boudný (2S)
Mistrovství ČR:
juniorů v hale - 1.místo 4x200 m (1:28.49)
Přehled úspěchů atletické tréninkové skupiny Mgr. Jiřího Coufa
Atletické soutěže
Tereza Babická (2003 1.S)
•

•
•

•
•

•

MČR žactva září 2018 –Jablonec
o 1. místo 100 m překážek – jihočeský rekord)
o 1. místo 200 m překážek - český rekord
MČR halové víceboje Praha
o 2. místo (jihočeský rekord)
MČR halové dorostu Praha
o 1. místo 60 m překážek - jihočeský rekord
o 2. místo skok daleký
MČR víceboje letní 30.5.-1.6. Zlín: 2. místo sedmiboj (jihočeský rekord)
MČR letní dorostu 28 – 30.6. Olomouc:
o 1. místo 100 m překážek (jihočeský rekord) a splněný limit na EYOF
o 1. místo 300 m překážek
Reprezentace:
o Mezistátní utkání Trnava (CZE-SVK-SLO-HUN-CRO) 13.7. 100 m
přek. 2. místo
o EYOF – Evropský olympijský festival mládeže – Ázerbajdžán –Baku
20-28.7.
- 100 m překážek rozběh, štafeta

Tomáš Kratochvíl (2002 2.S)
•

YOG – Světové olympijské hry mládeže (Argentina Buenos Aires) – skok daleký 10.
• MČR dospělých hala – 2. místo skok daleký
• MČR dorostu hala - 1. místo skok daleký (jihočeský rekord)
• MČR letní do 23 let - 1. místo skok daleký (jihočeský rekord), splněný limit na
EYOF
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•
•

MČR letní dorostu - 1. místo skok daleký 753 cm –rekord mistrovství, 2. výkon
historie
Reprezentace
o EYOF – Evropský olympijský festival mládeže – Ázerbajdžán –Baku
20-28.7. EYOF
- skok daleký – 9. místo

5.-8.7. ME U18 Györ: těsně od medaile a na krásné 5. místo na ME do 17 let doskočil Tomáš Kratochvíl v soutěži skokanů do dálky. Zůstal jen 4 cm od medaile výkonem
718 cm.
Tomáš se díky umístění nominoval na říjnové 3.letní olympijské hry mládeže (YOG)
v argentinské metropoli Buenos-Aires.
10.-15.7. MS juniorů ve Finsku (Tampere)-zde jsme měli dva zástupce z naší školy –
Adéla Záhorová a Tomáš Němejc.
Velkou radost nám udělala a světový výsledek dosáhla Adéla Záhorová: prošla náročnou kvalifikací v osobním rekordu 633 cm. Druhý den ve finále chybělo trochu štěstí, kdy jen
o 3 cm nedosáhla na užší finále osmi nejlepších. Konečné zůstalo 9. místo na světě.
Tomáš Němejc cestoval na Mistrovství světa juniorů jako náhradník krátké štafety 4x100
m. Měl velkou šanci startovat i na 200 m. Vzhledem k výsledkům ostatních českých sprinterů
z plánované dvoustovky i z případného zařazení do štafety 4x100 m sešlo. Naskytla se ale možnost startovat ve štafetě 4x400 m. Se štafetou dokončil na celkovém 17. místě.
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Těsně po návratu z Finska skákala Adéla Záhorová na mítinku v Táboře (18.7.) , kde
doskočila na 3. nejlepší světový juniorský výkon v dálce juniorek .
Konec června, 28.7. ještě stihla přidat svůj první seniorský titul na mistrovství ČR v
Kladně. Zvítězila výkonem 629 cm!!
Jiří COUF
Přehled úspěchů atletické tréninkové skupiny PhDr. Petra Bahenského,
PhD.
Největší úspěchy běžecké skupiny:
Reprezentace:
Susa (Itálie) 24.8.2019 - světový pohár v běhu do vrchu do 17 let, 4,1 km: 35. místo
Řehula Šimon, 31. místo Gutwirthová Anežka, 40. místo Lukš Petr
Trnava (Slovensko) 13.7.2019 MU ČR-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko do 17 let dráha:
1. místo Řehula Šimon (1500 m)
MČR:
Jánský Matyáš - 3. místo na MČR juniorů v hale v běhu na 3000 m, 3. místo v krosu v
kategorii juniorů v běhu na 6 km
Řehula Šimon - 2. místo na MČR dorostu na dráze v běhu na 1500 m
Mistrovství Evropy juniorů
Tomáš Němejc (4.S) obsadil na Mistrovství Evropy juniorů v Boras ve dnech 18.21.7.2019 výborné 6. místo na 200 m v čase 21.40. Do finálového závodu postoupil vítězstvím
v semifinále, kde si vytvořil nový osobní rekord 21.22. Kromě běhu na 200 m na Mistrovství
Evropy nastoupil ještě na 100 m (18. místo 10.68) a 4x100 m (DQ).
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Foto: Denisa Kisialová
Mezistátní utkání juniorů
Na mezistátním čtyřutkání juniorů Maďarsko – Slovinsko – Slovensko – Česká republika
v Györu 7.7.2019 Tomáš Němejc (4.S) obsadil v čase 21.37 2. místo na 200 m. Vítězství si
připsal ve štafetovém běhu 4x100 m v čase 41.16.
Mistrovství ČR
Tomáš Němejc (4.S)
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
4. místo

MČR juniorů hala
MČR mužů do 22 let
MČR juniorů
MČR mužů hala
MČR juniorů hala

200 m
100 m
200 m
200 m
4x200 m
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21.46
10.55
21.53
21.56
1:29.45

Matouš Boudný (3.S)
4. místo
4. místo

MČR juniorů
MČR juniorů hala

100 m
4x200 m

10.93
1:29.45

10 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, fyziky, geografie, divadelní kroužek, pěvecký sbor, robotický kroužek, konverzace s rodilým mluvčím (Aj), kroužek florbalu či celoškolní recitační soutěž
s dlouholetou tradicí.

11 Z úspěchů gymnázia v předmětových soutěžích
Po roce opět soutěžili studenti našeho
gymnázia se svými pracemi ve Středoškolské odborné činnosti. Vítězem je vlastně
každý, kdo obětuje svůj čas k bádání, udělá
odbornou rešerši, sepíše výsledky svých experimentů a vyhodnotí je v práci. Některé
z větších úspěchů jsou přiblíženy na dalších
stránkách této výroční zprávy.

12 Základní údaje o hospodaření školy
PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK
Na základě Plánu inventur k 31. 12. 2018 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.
411/2017 Sb., byla zahájena inventarizace majetku svěřeného do užívání dle stavu k 31. 12.
2018. Fyzická inventura byla provedena ve dnech 6. 1. – 23. 1. 2019. Dokladově byla inventarizace zpracována a uzavřena k 8. 2. 2019. 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. 2018. Dále byly inventovány finanční prostředky na účtu, hotovost v pokladně, materiál na skladě, pohledávky a závazky. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Zpracovala: Dagmar Čečková
Využití účelových prostředků UZ 33 354 – dotace dle kmenových sportů
MŠMT – dotace na Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách
s oborem vzdělání gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2018 přiznána celková částka 5,233.540 Kč.
Z toho: na platy trenérů 3,089.000 Kč a 75.000 OON, pojistné 1,075.760, FKSP 61.780
na ONIV 932.000 Kč
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Převážná část čerpání peněz z ONIV je určena na pronájmy: Sportovní hala, koridor, plavecký stadion, atletický stadion, tenisové kurty a tenisová hala. Posilovny: fitnes Pouzar, Fight
club. SK vodní slalom, 1. centrum ZP v Loděnici, tělocvičny a sauna na Plaveckém stadionu.
Tělocvičny – Sokol, DM Hvízdal, Lokomotiva, ZŠ Kubatova, LocalGym, Fitnes 14.
Nákup sportovního materiálu pro kmenové sporty. Pronájmy sportovišť, saun, fitnes na
soustředěních. Nákup PHM do služebních aut při soustředěních.
Podpora sportu v roce 2018
Jihočeský kraj-KÚ poskytl škole finanční prostředky ve výši 25.000 Kč na uspořádání
akce „Sportovec Jihočeského kraje do 15 ti let“ a cena Fair play. Další dotace na grant v částce
100.000 Kč na Zabezpečení sportovní přípravy na sportovním gymnáziu – součást rozpočtu.
Vyúčtování dotací na podporu sportu od JK a Magistrátu města provádí ZŘ sportu Mgr.
Jiří Filip. Doklady o vyúčtování založeny u ZŘ sport.
Veškeré účelové prostředky byly vyčerpány. Vyúčtování odesláno v určeném termínu na
Magistrát města Č. Budějovice, na JK Krajský úřad MŠMT, MŠMT Karmelitská 7 Praha.
Zpracovala: Irena Snopková
V roce 2018 škola mimo svou hlavní činnost provozovala činnost doplňkovou.
V rámci hlavní činnosti škola hospodařila s náklady celkem 43 136 994,55 Kč, výnosy
byly ve výši 43 160 884,58 Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl vyčíslen ve výši
23 890,03 Kč. Je tvořen příjmem z pronájmu tělocvičny, učeben.
V rámci doplňkové činnosti škola hospodařila s náklady celkem 16 341,50 Kč, výnosy
byly ve výši 23 000,- Kč. Hospodářský výsledek byl vyčíslen ve výši 6 658,50 Kč. Je tvořen
příjmem z pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Finančními prostředky, kterými škola disponovala v roce 2018, byl zajištěn základní chod školy.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje poskytl škole
v roce 2018 finanční prostředky na financování Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017-Modul SŠ – UZ 33038
v celkové výši 107 051,- Kč.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje poskytl škole
v roce 2018 finanční prostředky na financování Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excelence základních škol 2018 – UZ 33065 v celkové výši
18 373,- Kč.
Peněžní fondy a jejich krytí
Rezervní fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2017 ve
výši 31 533,42 Kč. Dále byl tvořen částí nespotřebované 1. zálohy dotace „Úspěch pro každého.
Šablony Gymnázia, České Budějovice, Česká 64“ ve výši 325 686,40 Kč. Rezervní fond nebyl
v r. 2018 čerpán. Konečný stav rezervního fondu 442 571,07 Kč je plně finančně kryt.
Fond investic byl tvořen odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši
1 209 392,02 Kč, investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele ve výši 16 539 817,22 Kč, investičními dotacemi ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů ve výši 11 239 019,70 Kč.
Čerpání investičních výdajů na nemovitý majetek bylo v celkové výši 22 669 064,- Kč.
Na movitý majetek v celkové výši 4 361 005,90 Kč, na opravy a údržbu movitého a nemovitého
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majetku ve vlastnictví zřizovatele ve výši 507 822,65 Kč. Konečný stav fondu investic 1
766 228,43 Kč je plně finančně kryt.
Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen základním přídělem z mezd ve výši
432 430,50 Kč, čerpán na příspěvky na stravování zaměstnanců 88 655,50 Kč, rekreace 65
082,- Kč, kultura a sport
127 033,- Kč, nepeněžní dary k životním výročím zaměstnanců 15 000,- Kč a ostatní užití
fondu
38 803,82 Kč. Konečný stav fondu kulturních a sociálních potřeb je 406 459,27 Kč,
(tvorba FKSP z mezd a čerpání FKSP za prosinec 2018 byly zaúčtovány k 31. 12. 2018, převod
mezi bank. účty proběhl v lednu 2019).
Fond odměn byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2017 ve
výši 7 883,36 Kč, fond nebyl čerpán. Konečný stav fondu odměn 132 544,64 Kč je plně finančně kryt.
Zpracovala: Jana Zumrová, hlavní účetní

13 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů:
Renovační práce v České 64
Již tradičně jsme během hlavních prázdnin v budově školy uskutečnili celou řadu stavebních oprav a renovací. Kromě výmalby a nátěrů interiérů tříd a chodeb představovala největší
investiční akci oprava toalet v 1. a 2. patře. V přiložené fotogalerii se můžeme seznámit blíže
s průběhem prací.
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14 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.

15 Údaje o předložených a školou realizovaných projektů
financovaných z cizích zdrojů
V roce 2018 získala škola podporu na tyto projekty:
•
•
•
•
•
•

Česko-polské fórum (dotace ze státního rozpočtu ČR – Zmizelé osudy. Mementa
světových válek pro mladého člověka 21. století
Snížení energetické náročnosti budovy – dotace Jihočeského kraje a podpora u
Operačního programu Životního prostředí
Multimediální multifunkční učebna-dotace Jihočeského kraje a podpora z Integrovaného regionálního operačního programu
Dotační program města České Budějovice-Podpora umělecky založených kroužků
pro žáky gymnázia v České
Dotační program Jihočeského kraje – Podpora koncertních aktivit hudebníků a pěveckého sboru Sboru se Z s přesahem na historii a kultur obecně
MŠMT neinvestiční dotace Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání –
Úspěch pro každého

V roce 2018 akce za téměř 25 mil. Kč-základní informace k projektu "Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká"
Projekt „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká“ byl předložen v rámci 70. výzvy Operačního programu životní prostředí v prioritní ose 5: Energetické úspory, specifický
cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů
energie. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.
Projektu, jehož celkové náklady činí 24 783 036 Kč, z toho způsobilé náklady 17 552
631Kč, byla přiznána dotace ve výši 40 % způsobilých výdajů, tj. 7 021 052,40 Kč.
V roce 2019 získala škola podporu na tyto projekty:
•
•
•
•
•
•

Dotační program města České Budějovice-Podpora Sboru se Z a Divadelního klubu
na České
Dotační program Jihočeského kraje, Odbor evropských záležitostí - Podpora lyžařských výcvikových kurzů
Dotační program města České Budějovice – Olympijský den
Dotační program Jihočeského kraje, Podpora sportu – Olympijský den
Dotační program Jihočeského kraje, Vzdělávací programy paměťových institucí
do škol
MŠMT neinvestiční dotace Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání –
Úspěch pro každého
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16 Základní údaje o hospodaření školy
PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK
Na základě Plánu inventur k 31. 12. 2018 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.
411/2017 Sb., byla zahájena inventarizace majetku svěřeného do užívání dle stavu k 31. 12.
2018. Fyzická inventura byla provedena ve dnech 6. 1. – 23. 1. 2019. Dokladově byla inventarizace zpracována a uzavřena k 8. 2. 2019. 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. 2018. Dále byly inventovány finanční prostředky na účtu, hotovost v pokladně, materiál na skladě, pohledávky a závazky. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Zpracovala: Dagmar Čečková

17 Z dalších aktivit gymnázia ve školním roce 2018/2019
Koncerty Sboru se „Z“ a hudebníků gymnázia v České ulici“
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, recitačních soutěžích, školní akademii aj. Již několikrát byly také uspořádány koncerty se sbory z Ameriky – „Redwood Coast Children´s Chorus“ z Kalifornie a „Rye
Country Day School Chorus“ z New Yorku.
Úspěšné představení školy na výstavě Vzdělání a řemeslo 2018
Ve dnech 7.-9. listopadu 2018 se naše
škola již tradičně představila na celostátní výstavě Vzdělání a řemeslo 2018. Stejně jako loni
i letos zaujali návštěvníky naší expozice především programovatelní LEGO NXT roboti, které
předváděli žáci z našeho robotického kroužku či
představení širokého spektra možností spojených
s výukou pomocí tabletů, měřících senzorů a dalších technických novinek.

86

Na závěrečném vyhlášení nejlepších výstavních expozic byl předán naší škole diplom od Jihočeské hospodářské komory za příkladně prezentované propojení školské a podnikatelské
sféry. Hlavními partnery této celostátní výstavy jsou Jihočeský kraj, MŠMT a Ministerstvo
průmyslu a obchodu.
Magazín 64 je opět nejlepším školním časopisem v České republice!
V pátek 9. listopadu 2018 jsme spolu
s panem Mgr. Lukášem Bočkem podnikli
cestu do Brna. Fakulta sociálních studií
místní Masarykovy univerzity zde pořádala
Mediální
projektový
den
zaměřený
na mnohá témata novinářského a televizního
života.
Součástí pestrého programu bylo i celorepublikové vyhlášení soutěže Školního
časopisu roku, kde jsme k naší radosti opět
obsadili celkové první místo. Kromě toho
jsme také obdrželi diplomy za druhá místa
v kategoriích obsahu, grafiky a druhé místo
nám v tajném hlasování přisoudily i všechny zúčastněné školy.
Přítomna byla i média, úspěch naší školy byl tak vysílán v pořadu Newsroom na stanici
ČT24. Gratulujeme celé redakci a přejeme hodně sil a nápadů do budoucích čísel.
Alexandr Starčenko, oktáva, redaktor Magazínu 64

18 Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání
V roce 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.
Ocenění pro naše gymnázium na výstavě Vzdělání a řem eslo 2018
Ve dnech 7. – 9. listopadu 2018 se naše škola prezentovala na výstavě Vzdělání a řemeslo. Na závěrečném vyhlášení nejlepších výstavních expozic převzala manažerka Skupiny
ČEZ Romana Balounová společně s ředitelem naší školy diplom od Jihočeské hospodářské komory za příkladně prezentované propojení školské a podnikatelské sféry.
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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 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.
Další z aktivit představuji např. Dny logických her či pravidelný Klub deskových her.
Testování IQ pro studenty a veřejnost od Mensa ČR na naší škole
Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím
mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholožka
Mensy ČR - PhDr. Dagmar Jílková.
Každý, kdo se zúčastnil mensovního
testu, dostal potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.
Společnost Mensa provádí zpravidla jedenkrát ročně v našich prostorech základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti.
Spolupráce Gymnázia Česká a Mensy ČR – Místní skupiny České Budějovice
Rok 2018 byl tradičně zahájen Dnem otevřených dveří, kde Místní skupina České Budějovice Mensy ČR (dále MSČB) předvedla několik zajímavých her a hlavolamů, které si mohli
všichni účastníci vyzkoušet. Také se zde příchozí dozvěděli více informací o Mense ČR, místní
skupině i spolupráci s gymnáziem.
Od ledna do června se mohli studenti školy, i další veřejnost, účastnit akce „Odpoledne
plné her“, které MSČB pořádala každou třetí středu v měsíci. Během těchto dní bylo umožněno
zájemcům nechat si otestovat své IQ oficiálními testy Mensy ČR. Tyto hry a možnost testování
bude probíhat také od září.
Ing. Lucie Malechová
Předsedkyně MS České Budějovice
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Dobrodružství s technikou 2019 i s našimi Lego roboty
Velkému zájmu se opět těšila
expozice našeho gymnázia na akci
Dobrodružství s technikou, kterou
na českobudějovickém Výstavišti
pořádala Jihočeská hospodářská komora. Během celého dne obdivovalo
množství návštěvníků naše programovatelné Lego roboty ovládané tablety či chytrými telefony a díky
Pasco senzorům propojených s tablety si mohli všichni přítomní nechat
změřit krevní tlak, tepovou frekvenci, EKG a množství dalších zajímavých parametrů lidského těla.
Překrásná světelná show a videomapping k 100. výročí založení ČSR na
nové fasádě České
Úžasnou podívanou nám vytvořili Tadeáš Vančura, Adam Maleček, Filip Capl, Jakub Lorenc
a jejich kamarádi z robotického
kroužku. Fasáda našeho gymnázia
byla v pátek 26. října od 20h
do půlnoci nasvětlena v barvách
národní trikolory a vždy po půlhodině následoval Tadeášem skvěle
vytvořený videomapping, který působivým dojmem zachycoval milníky stoleté historie naší republiky.
Klukům (i holkám) patří náš obrovský dík i obdiv nad tím, co dokázali. Pro tuto velkolepou hru
světel museli kromě jiného pospojovat na 300 metrů kabelů, a především vyřešit napájení z budovy školy přes vodní tok slepého ramene.
Ve výbavě tak nechyběla dokonce ani loďka. Kluci a holky, jste fakt jedničky, něco podobného se na České ještě nikdy nikomu nepovedlo!!! Reportáž z oslav 100. výročí založení
Československa na naší škole přiblížila Česká televize dokonce ve večerních Událostech, své
hlavní zpravodajské relaci a v Událostech v regionech.
Úspěch Jakuba Švojgra v celostátním kole Logické olympiády
Jakub Švojgr (4. E) se svým vítězstvím v krajském
kole logické olympiády probojoval mezi 65 finalistů kola celostátního, které se konalo v míčovně Pražského hradu. Svým
výkonem dokázal Jakub obsadit krásné 5. místo.
Do Logické olympiády, kterou pořádá Menza České republiky, se v tomto školním roce zaregistrovalo rekordních
61 761 soutěžících. Ti zde měřili své schopnosti samostatného
logického uvažování spolu s kreativním přístupem k problémům.
Studenti nižšího stupně gymnázií soutěžili v kategorii B a vyššího stupně v kategorii C.
V obou kategoriích se šesti našim studentům podařilo postoupit do krajského kola mezi čtyřicet
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nejlepších v kraji – v kategorii B (D. Bago, D. Dvořák, V. Fišer, Z. Vrážková ze 3. E, M. Parkosová a J. Švojgr ze 4. E), v kategorii C (D. Černý z 8. E, M. Frydrich ze 7. E, A. Valová z 5.
E, N. Chromá ze 3. S, T. Dřevikovský a P. Tomášek z 1. S).
-42,2 st. Celsia naměřil 11. února 1929 v Českých Budějovicích Jaroslav
Maňák, profesor gymnázia v České ulici
Ani 11. února
2019 překonán největší mráz v bývalém
Československu nejspíš nebude. -42,2 st.
Celsia naměřil 11.
února 1929 v Českých
Budějovicích Jaroslav
Maňák, profesor gymnázia v České ulici.
Letošní zima občas své drápky ukázala,
ale s tou v roce 1929 se
poměřovat nemůže ani
v nejmenším.
Tehdy
klesala v únorových dnech po více dní rtuť teploměru pod dnes těžko představitelných -30 st.
C. V kronice města Hluboká například čteme, že v létě 1929 musel být uzavřen pro návštěvníky
zámek, neboť se opravovalo potrubí zničené třeskutými mrazy toho roku.
Jaroslav Maňák (1881-1965), profesor na gymnáziu v České ulici, každý den dojížděl
(a většinou i v zimě na kole) do Stecherova mlýna v Litvínovicích u Českých Budějovic, kde
měl svou „meteostanici“, jak by se řeklo dnešním jazykem. Nejednalo se ovšem o soukromou
aktivitu, nýbrž o oficiální měření, která každodenně Maňák zasílal Státnímu meteorologickému
ústavu do Prahy. Když tam ono pondělí 11. února 1929 telefonoval hodnotu naměřeného
mrazu v 8 hodin ráno -42,2 st. C, způsobilo to doslova poprask. Odborníci přijeli z hlavního
města a překontrolovali stav a kalibraci Maňákových přístrojů. Všechny byly v naprostém pořádku, a tak nezbývalo než uznat tento zápis za rekordní nejnižší naměřenou teplotu v tehdejším Československu.
Originál záznamu se nachází ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích.
Před časem jsme si mohli zalistovat zažloutlými zápisy Maňákových měření z tohoto roku a fotokopie přikládáme k tomuto článku. Před profesorem Maňákem, ještě v dobách c.k. rakouskouherské monarchie, po celá desetiletí zaznamenával v Českých Budějovicích teploty profesor
Franz Weyde (1839-1924). I jeho záznamy si můžeme přiblížit několika fotografiemi. V Budějovicích a širokém okolí byl znám svým signalizováním předpovědi počasí pomocí vyvěšených
praporů různé barvy na Černé věži.
K osobnosti profesora Jaroslava Maňáka ještě doplníme, že byl v prvních dnech nacistické okupace zatčen gestapem a vězněn v Praze – Pankráci, Buchenwaldu, Brně a Svatobořicích. Svá meteorologická měření prováděl nepřetržitě od roku 1920 do roku 1958, ovšem s výjimkou dlouhých šesti let války, kdy byl v koncentračních táborech. Na nějakou dobu prováděla
tyto záznamy jeho manželka Marie Maňáková, ovšem v roce 1942 zatklo budějovické gestapo
i ji.
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Profesor Jaroslav Maňák byl již v před II. světovou válkou na jihu Čech jedním
z největších propagátorů letectví, a tak není divu, že se jeho synové stali letci. Letci hrdiny, kteří bojovali proti hitlerovské Luftwaffe na západní frontě.
Mezinárodní kongres Federace leteckých organizací (FAI) v Haifě v roce 1984 udělil
Jaroslavovi Maňákovi in memoriam čestný diplom za celoživotní práci pro rozvoj letectví. Dne 20. 9. 1996 byla Regionální letecko-historickou společností Jihočeského muzea
v ulici Dr. Stejskala (rovněž profesor na gymnáziu v České ulici, popraven nacisty) odhalena pamětní deska Jaroslava Maňáka a jeho syna Jiřího.
Talent Jihočeského kraje 2018 – úspěchy sportovců
V letošním vyhlášení soutěže Talent Jihočeského kraje nás čekala hned dvě krásná překvapení. Ve svých věkových kategoriích zvítězili dva naši studenti, Tereza Babická a Matyáš
Jánský. Jsme už zvyklí dozvídat se pravidelně o jejich úspěších na našich stránkách, takže
víme, že toto vítězství bylo opravdu zasloužené.
Vynikající výsledky našich mladých matematiků. Jakub Švojgr nejlepší v
Jihočeském kraji
Vědomostní olympiády se dostávají v tomto školním roce do své závěrečné části. V té
matematické se do krajského kola probojovali tři studenti nižšího gymnázia a reprezentovali
nás opravdu skvěle: Jakub Švojgr rozšířil svou letošní sbírku 1. míst o další vítězný triumf,
v první desítce se dále mezi nejlepšími matematiky našeho kraje umístili i Jolana Placerová
(8. místo) a Kryštof Folbrecht (10. místo). Celkem se krajského kola matematické olympiády
zúčastnilo 45 žáků.
Děkujeme všem našim studentům za vynikající výsledky a paní učitelce Aleně Schoenové za výbornou přípravu našich matematických talentů.
Návštěva ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové na našem gymnáziu
Před nedávným časem navštívila
naše
gymnázium
paní
ministryně
pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Se zájmem se seznámila s prací našich studentů v nových přírodovědných laboratořích, které jsme vybudovali za téměř
5 mil. Kč díky strukturálním fondům EU.
Paní ministryni proto také doprovázela ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Mgr. Michaela
Šímová.
Nové laboratoře a jejich moderní vybavení využívají studenti i mimo vyučování pro práci
v kroužcích nebo na odborných projektech. Celá návštěva se nesla ve velice milé a uvolněné
atmosféře.
Naši nejmladší matematici mezi nejlepšími
Hned tři studenti z naší primy Ondřej Kaňka, Ondřej Porazil a Karel Švejda obsadili
v okresním kole Matematické olympiády 1. místo, a to bez ztráty jediného bodu. Okresního
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kola se zúčastnilo 81 soutěžících z dalších gymnázií a základních škol. Klukům děkujeme
za vynikající reprezentaci.
Magazín 64 je druhým nejlepším školním časopisem Jihočeského kraje. A
to hned ve dvou kategoriích
V pátek 26. dubna se redakční výprava Magazínu 64 zúčastnila slavnostního vyhlášení soutěže o Nejlepší školní časopis uplynulého roku
v našem kraji. Sešli jsme se na Kampě, studentském klubu Jihočeské univerzity, abychom si vyslechli zajímavé přednášky a omrknuli časopisy
dalších redakcí.
Při závěrečném předávání cen jsme si pak
došli pro dvě velmi cenná ocenění – v obou případech druhá místa, která nám zajišťují postup
do národního kola. Uspěli jsme jak v kategorii
středních škol, tak i mezi víceletými gymnázii. Na podzim v celostátním kole proto budeme mít
hned dvě želízka v ohni.
Za celou redakci děkujeme za Vaši podporu a doufáme, že vás Magazín 64 baví číst stejně
hodně, jako nás ho baví tvořit.
Matematičtí benjamínci z České opět mezi nejlepšími
V dubnu 2019 se uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Klokan. Naši benjamínci
z 2. ročníku nižšího gymnázia svou školu opět skvěle reprezentovali – do první desítky
v okrese se jich probojovalo hned pět: Veronika Šafránková, Barbora Štěpková, Linda Chovancová, Markéta Čápová a Andrea Mačí. Celkem úlohy řešilo 1 726 žáků.
Gratulujeme našim studentům a paní kolegyni Haně Štěpánkově děkujeme za výbornou
přípravu našich mladých matematických talentů.
Michael Karmazín v národním kole anglické konverzační soutěže
Po čtyřech letech úspěchů ve školních i okresních
kolech konverzační soutěže v angličtině se Michal dostal
do národního kola. Po loňském úspěchu Báry Jandové jde
tedy již o druhý takový úspěch našich studentů v kategorii
II.B. Gratulujeme Michalovi a přejeme mu co nejvíc energie a nadšení do příštího roku, kdy se ocitne v další kategorii se staršími žáky.
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Nikola Karbusová a její článek v prestižním americkém vědeckém časopise

Dalšího významného úspěchu dosáhla studentka naší školy Nikola Karbusová. Více než
dva roky pracovala pod vedením pana Prof. RNDr. Dalibora Kodríka, CSc. v laboratoři Fyziologie hmyzu Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR, kde za tuto dobu
nashromáždila celou řadu zajímavých výsledků.
Ty byly vědeckým týmem doplněny o další pokusy a následně Nikola společně s panem
profesorem Daliborem Kodríkem a MSc. Umesh Kumar Gautamem sepsali výsledky svého bádání do odborného článku, který byl publikován v uznávaném americkém vědeckém časopise
Archives of Insect Biochemistry and Physiology.
Nikole Karbusové gratulujeme k dalšímu velkému vědeckému úspěchu a panu profesorovi Daliborovi Kodríkovi velice děkujeme za dlouholetou výbornou spolupráci s naším gymnáziem při podpoře nadaných studentů.
Noc mladých vědců a umělců 2019. Noc, která měla zvuk
Postupně se ohlédneme za některými částmi našeho, již tradičního populárně-vědeckého
večera
pro širokou
veřejnost.
Nejprve
to
bude
program
ve fyzice.
Předmětová komise se z plánovaného tématu kmitání a vlnění rozhodla soustředit především
na část mechanického vlnění – zvuk.
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Zábavná show v délce cca 45 minut se
opakovala celkem třikrát v 18, 19 a 20 hodin.
Pokaždé byla učebna plně obsazena. Večerem
prováděly Markéta Placerová ze 6. E a Michaela
Parkosová
ze 4.
E.
Studenti v pásmu na sebe plynule navazujících pokusů předvedli druhy mechanického
vlnění – podélné a příčné, stojaté vlnění,
vznik Chladniho obrazců při chvění desek,
vznik, šíření a vlastnosti zvuku. Přítomní si
mohli sami na sobě vyzkoušet funkci hlasivek, vznik zvuku při kmitání jazýčků píšťaly nebo šíření zvuku v kovových tyčích. Nedílnou
součástí programu bylo i kulturní vystoupení, při němž žáci předvedli pomocí různých hudebních nástrojů různé barvy zvuku či rozkmitáním skleniček s vodou vytvořili a zahráli na tzv.
skleněnou harfu.
Děkujeme studentkám a studentům a celé předmětové komisi fyziky za tradičně skvělý
večerní program. Ten byl letos bohatší ještě o pozorování hvězdné oblohy, ale o tom zase příště.
Pozorování hvězdné oblohy na Noci mladých vědců na Gymnáziu Česká
Hned po setmění, na které jsme nemuseli v tuto roční dobu dlouho čekat, bylo
možné na školním dvoře pozorovat hvězdářským dalekohledem Měsíc. Po přidání speciálních okulárů se Měsíc v teleskopu vyobrazil i s obyčejně nevídanými detaily, kterými byly moře, krátery a stíny na jejich svazích. K pozorování také velmi přispělo příznivé počasí a obloha bez mraků. Proto byly
viditelné i další kosmické objekty, např.
Plejády v souhvězdí Býka, dvojhvězda Alkor a Mizar v souhvězdí Velké medvědice i mlhovina
v Orionu. Z plánované hodiny pozorování se staly téměř tři, neboť stále bylo co pozorovat a zájem návštěvníků byl neočekávaně veliký.
Noc mladých vědců a umělců 2019 na České
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Již pátým rokem otevřela své brány večerní Česká, aby přivítala vědychtivé návštěvníky
a milovníky umění. Těch zavítalo na bohatý program znovu velké množství. Na své si přišli
zájemci o historii (zde vyzdvihněme přednášky našich nejmladších studentů Karla Švejdy a Veroniky Hendrychové z primy) nebo o paleografický workshop nad středověkými listinami českých králů, o geografii (přednáška fotografa Milana Bindera o Černobylu v roce 2018). Tradičně se velikému zájmu těšila fyzikální show, která byla tentokrát zaměřena na zvuk. Studenti
pod vedením svých vyučujících rádi zopakovali tuto část programu celkem třikrát během večera.
Velké množství především mladých návštěvníků zavítalo do učebny ICT, kde postupně
propadalo tajům 3D skenování své vlastní tváře, tradičně nechyběla celá řada vědeckých přednášek a vystoupení našich studentů-seminaristů, návštěvníci si mohli rovněž zasoutěžit
ve svých znalostech s počítačovou aplikací Kahoot, navštívit přednášky o AIDS, ze světa high
technologií apod. Učebna chemie byla zcela zaplněna při velice zdařilé prezentací našich terciánů na téma Voda.
Kdo se chtěl po množství získaných poznatků trochu občerstvit, neminul naši robotkavárnu v přízemí nebo naopak výtvarný koutek v půdní vestavbě. Neopakovatelná atmosféra
plná působivých hudebních vystoupení panovala v čítárně, kam postupně zavítali i milí absolventi naší školy.
Novou a zároveň velkou atrakci představovalo pozorování hvězdné oblohy a Měsíce astronomickým dalekohledem. Neobvyklého zážitku se návštěvníci nemohli nabažit, a tak kolegyně Helena Štěpánková a Pavla Dřevikovská oproti původnímu programu na školním dvoře
již notně vymrzly. Jistě je však velký zájem snad všech věkových kategorií alespoň trochu zahřál.
Kluci z GijTeMas budovu opět krásně nasvítili a ozvučili všechna důležitá místa.
Děkujeme proto všem organizátorům za nesmírně zajímavý program a věříme, že se můžeme
těšit zase za rok 14. února 2020 na České na viděnou při již 6. ročníku, kdy se opět budeme
snažit proměnit školu v noční chrám vědy a umění.
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Druhé kolo TalentAkademie je za námi. Za studenty dorazil i Karel Roden, Václav Moravec a Jan Svěrák

Oscarový režisér Jan Svěrák, držitel Českého lva Karen Roden, komentátor České televize Václav Moravec, uznávaný archeolog a egyptolog Miroslav Bárta nebo olympijská vítězka
Kateřina Neumannnová. To je jen krátký výčet osobností, které zavítaly do Českých Budějovic
v rámci TalentAkademie.
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„V Českých Budějovicích už jsem podruhé a jsem nadšen z těch studentů, z jejich otázek,
z toho, jak mě nutí přemýšlet a jak oni sami dokáží přemýšlet o světě, který je obklopuje“ uvedl
pro Jihočeskou televizi, hlavního mediálního partnera akce, setkání se studenty přední komentátor ČT Václav Moravec. K němu se připojuje i režisér Jan Svěrák. „Je skvělé, když vidí, že
jich je se stejným nadání víc. Oni spolu budou v tom kraji vyrůstat a stárnout a vlastně tady se
vychovává nová intelektuální infrastruktura.“

Slavnostního zahájení se letos zúčastnila i hejtmanka Jihočeského kraje Ivana
Stráská. „Ten program je úžasný, velmi lituji toho, že jsem třeba nemohla být na přednášce
pana profesora Bárty. Věřím, že pro naše studenty to musel být úžasný zážitek a díky téhle
akci se dostali k něčemu, k čemu by se nikdy v životě nedostali.“
Program letošní jarní TalentAkademie byl opět nesmírně pestrý a atraktivní. Nejnadanější
studenti historie absolvovali celou řadu odborných přednášek a workshopů, nechyběla exkurze
za kulisy českokrumlovského barokního divadla, na hlubocký zámek či do Státního okresního
archivu. Mladí bohemisté, kteří se zajímají o svět médií, měli na programu také exkurze do jihočeských redakcí. Studenti tak poznali zázemí Jihočeské televize, vstoupili do éteru Hitrádia
Faktor a v Českobudějovickém deníku vyšel jejich vlastní článek. Přijeli za nimi i novináři působící na celorepublikové zpravodajské úrovni a o práci v časopise a psaní knih jim povyprávěl
spisovatel Jan Štifter.
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I druhá TalentAkademie se nadmíru vydařila,
představila zde na jihu Čech
úspěšný koncept podpory
nadstavbového
vzdělání
mladých
talentů
tak,
jak zdárně existuje v zahraničí již přes třicet let.
TalentAkademii spoluorganizovalo naše gymnázium s Nadačním fondem jihočeských nadějí, bez jehož
finanční podpory by akci takového rozsahu nebylo
možné uskutečnit. A jak
účast vnímali naši zástupci,
tzn. Markéta Radka Kubalová (6.E), Marek Maňásek (1.A) a Václav Novák (8.E)?
Pro Jihočechy
„Dycky Jižní Čechy!“ - Mgr. Antonín Sekyrka, Talent Akademie, duben 2019
Je důležité, aby se lidé, přemýšliví a šikovní, vraceli do regionu, který je vychoval.
Aby se účastnili jeho dalšího rozvoje. Aby ukázali sami sobě a všem ostatním, že pozlátko příležitosti není jen daleko od domova. A aby převzali otěže a pokračovali. V čem? Ve všem, co
bude třeba.
Nejde ani tolik o jihočešství jako spíš o možnost, motivaci a myšlenku.
Člověka nepovzbudí slyšet, že je dobrý, tolik, jako to udělá možnost být s někým, koho
sám považuje za opravdu dobrého. A ještě více ho motivuje, chová-li se k němu ten někdo
mile, vstřícně a vlídně, a hlavně jako k sobě rovnému. Pak už nezbývá než tu myšlenku udržet,
hýčkat, přiživovat, rozšířit a změnit v činy.
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A tak přišla na scénu již druhá Talent Akademie Jihočeského kraje. Akce následovala
zářijový běh zaměřený na fyziku, matematiku, chemii a biologii. Tentokrát však byly ve středu
zájmů dějepis a bohemistika se světem médií.
Druhý, třetí a čtvrtý duben patřily tedy třiceti studentům ze čtrnácti jihočeských gymnázií. Sešli se v úžasném zázemí hotelu Budweis, aby byli vtáhnuti a ještě více zaujati pro své
nadání. Také mohli získat kontakty a větší povědomí o své budoucí dráze, nebo si vyzkoušet,
co obnáší bytí tou skutečnou špičkou a jaké je někoho takového potkat. Celé tři dny byly nabité
přednáškami, workshopy a návštěvami muzeí, hradů a zámků, archivů a redakcí médií, jako
jsou například Jihočeská Televize, Českobudějovický deník, nebo Hitrádio Faktor. Mezi přednášejícími nechyběly ani osobnosti jako například Karel Roden, Václav Moravec, nebo prof.
Miroslav Bárta.
Snad tedy talenti uchopí příležitost za pačesy a ke svému nadání přidají i spoustu dřiny.
Přejme jim tedy štěstí, ať najdou cestu zpátky do jihočeské končiny!
Za naše gymnázium byli nominováni Markéta Radka Kubalová, Marek Maňásek a Václav Novák.
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V Českých Budějovicích dne 7. října 2019

Mgr. Antonín Sekyrka
ředitel školy

Tato zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady v Českých Budějovicích dne 10. října 2019.

Mgr. Radka Hrubešová
Předsedkyně Školské rady
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