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1.  Základní údaje 

 

název Spolek při Gymnáziu, České Budějovice, 

Česká 64, zapsaný spolek (dále: Spolek) 

adresa Česká 64, 370 21 České Budějovice 

 

IČO 68543964 

vedení školy předseda: Mgr. Antonín Sekyrka 

 

 

Kontakt telefon: 

úsek Česká 64: 386 356 884 

e-mail: gc@gymceska.cz 

 

 

 

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

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

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

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

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

smlouvu. 

Výše daru: od 350 Kč. 

 

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

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

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

 

Co je žákům z příspěvků Spolku například financováno: 

 

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

apod.) 

◼ Nákup sportovního vybavení 

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

◼ Příspěvek na tzv. zážitkové hry 

◼ Přednášky a programy prevence negativních a rizikových jevů 

◼ Příspěvek na aktivity environmentální výchovy 

◼ Školní časopis 

◼ Pořízení elektronických učebnic na interaktivní tabule 

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

◼ Příspěvky na maturitní plesy a slavnosti školy 

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

ské či školní iniciativy 

◼ Příspěvek na kompenzační pomůcky pro zdravotně znevýhodněné 

◼ Podpora nadaných a talentovaných žáků 

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

ních akcích 

◼ Vedení účetnictví 
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Charakteristika školy, při níž je Spolek činný 

 

 

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

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

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

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

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

spěvkové organizace. 

 

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

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

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

sportovním zaměřením). 

 

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

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

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

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

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

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

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

vého talentu. 

 

 

 

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

 

úsek všeobecného gymnázia 

 

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

 

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

 

úsek sportovního gymnázia 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stanoveného plánu.  
 

 

 

 

Jeden z hlavních cílů činnosti Spolku je posilovat rozvoj motivovaných, 

talentovaných a nadaných žáků gymnázia a napomáhat vytvářet lepší 

podmínky pro jejich vzdělávání a osobnostní růst. 

 

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

Spolkem.  
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Kroužky, kluby a další volnočasové aktivity 

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

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

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

celoškolní recitační soutěž s dlouholetou tradicí. 

 

 

Z podpořených aktivit a projektů 

 

Recitační soutěž  

V tomto školním roce se konala experimentálně nejen v jazyce českém, ale v mnoha dalších ja-

zycích, 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 ohromují-

cí. 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. Po-

vzbuzující 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 vy-

stoupila 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 recitač-

ní soutěže Alice Nováková se zvláště vybraným textem – poselstvím. 

Bylo by pěkné, kdyby nezůstalo jen u letošního experimentu a kdyby se v dalším ročníku podaři-

lo objevit nejen další jazykové talenty a další jazyky, ale i zažehnout další vyučující cizích jazy-

ků, 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, obo-

hacující 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.  
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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.“ 

A odezva ze strany studentů? Byla podobná: „Velmi poutavé … měli jsme možnost se podrobně-

ji ponořit do světa anglojazyčné literatury … Lektorka diskuzi vedla velmi energicky a bylo vi-

dět, 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 na-

zvaná “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 důle-

žité 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 technic-

ké 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 ote-

vřela 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. 
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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 rug-

by a haka se nám nedostává.  
 

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 neod-

nesl vítězný diplom, být ve své kategorii 12. v republice, to už něco je. Jsme za něho rádi a hrdí. 

Seniorů, tj. angličtinářů z vyššího gymnázia, bylo 

ještě více, celkem 38. I letos se nám podařilo moti-

vovat 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 vo-

lební 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 ně-

meckém 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.  
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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, zú-

častnil 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 s jeho přá-

telskou 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 nepo-

stupuje 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 nejú-

spěšnější pokus v řadě. A navíc porota označila můj výkon z mluvené části jako „nezapomenu-

telný a neuvěřitelně vtipný”. 

Schválně, zkuste si během 5 vteřin vymyslet z oleje něco vtipného na osobnosti typu matka Te-

reza, 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 jídel-
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ně) 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 prav-

děpodobně 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, milksha-

ku, ale především cenný diplom! 

Jenda Maršík, 7. E, DRŽITEL 3. MÍSTA V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽE V ANGLICKÉM 

JAZYCE KATEGORIE 3A  

   
 

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 republi-

ky "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 škol-

ním 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. Diva-

delníci se tak setkali s příznivým ohlasem více než dvou set di-

váků. 
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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 ne-

chyběli. Oceněni byli studenti: 

Veronika Piskořová (3.E) nás ohromila již v ročníkovém 

a později školním kole naší recitační soutěže. Se stejným šar-

mem, 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. 
 

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 diva-

dle 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.  

 
 

 

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 
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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 do-

čkali se tak pozvání do Goethe-Institutu do Prahy. 
 

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 projek-

tu; 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 - učeb-

na: 2. S, garant: L. Nečilová  

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 pů-

sobení a společenského přínosu prvního československého prezidenta - učebna: aula, garant: V. 

Sekyrka  

Setkání s lidovým řemeslem aneb Drát(k)ování pro začátečníky – výroba drobné dekorace, vý-

stava dobových předmětů a fotografií pomníků obětem první světové války - učebna: 5. E, ga-

rant: 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 analý-

za dobových periodik - učebna: inf2 garanti: P. 

Špišáková, L. Boček  

Václav Havel – Zítra to spustíme – historická 

meditace o pěti dějstvích věnovaná postavě 
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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 společ-

nosti; témata tehdejších a dnešních ženských časopisů. Touží ženy i po sto letech stále po stej-

ných 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 re-

publiky při kávě, čaji a zákuscích. A také happening – setkání s českými spisovateli 

a spisovatelkami – signatáři Manifestu českých spisovatelů z května 1917 - učebna: čítárna, ga-

ranti: Š. Čoudková, V. Regulová, Z. Seimlová 
 

 

Noc, která má zvuk  

 Předmětová komise fyziky se z plánovaného tématu kmitání a vlnění rozhodla soustředit přede-

vším 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 Par-

kosová ze 4. E. Studenti v pásmu na sebe plynule navazujících pokusů předvedli druhy mecha-

nického 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 pro-

gramu 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 har-

fu.  
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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. 

    
 

 

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 po-

kračoval 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. 

 
 

 

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 Švoj-

gra velmi dařilo, a tak i letos jsme odjížděli 

s nemalými cíli. Navíc se nově zapojila mladší gene-

race primánů, což nám dělá velkou radost. 

Do Pardubic jsme tak na republikové finále vyrazi-

li se třemi želízky v ohni. 

Žáci měli za úkol naprogramovat hru ve stylu Hun-

ger Games. Za 60 minut bylo hotovo, porota začala 

opravovat a netrpělivě jsme čekali na vyhlášení vý-

sledků. 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 pro-

dají 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 gym-

náziu sešli nejlepší studenti v kraji, kteří po-

měřili své síly v informatické soutěži Bobřík 

informatiky. Z prvního kola do třicítky nejlep-

ších postoupilo hned 10 borců z našeho gym-
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názia. 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 (nejsilnější 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 pomalejší-

mu 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 pro-

bojovaly 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 grandfi-

nále 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 stu-

dentů 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 probo-

jovaly 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 prezenta-

ci a obhájit ji před porotou odborníků. Ve finále 
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bylo v každé kategorii 15 nejlepších 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 třeš-

nička 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 neúčast-

nila, 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. 
 

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 mno-

hých 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.  

                                       

Soustředění na Valašsku  
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) 

Adventní koncert České  

V pátek 14. prosince 2018 se usku-

tečnil tradiční vánoční koncert našeho 

gymnázia. Kromě školního sboru, 

sólistů a hostů z konzervatoře vystou-

pil v závěru se studenty i profesorský 

sbor školy.  

Celým, téměř dvouhodinovým pro-

gramem, nás s noblesou a vtipem 

mluveným slovem provázeli Petra 

Skříšovská (3.E) a Honza Binter 

(7.E). 

Katedrála byla zcela zaplněna, děku-

jeme 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 Vanču-

ry, Adama Malečka, Jakuba Lorence a všech dalších "bedňáků." :-) 

Přiložená fotogalerie krásný zážitek alespoň trochu přiblíží. 

Vánoční koncert České  
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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.  
 

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 ka-

marádi 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, kte-

rý působivým dojmem zachycoval 

milníky stoleté historie naší republi-

ky. Klukům (i holkám) patří náš ob-

rovský dík i obdiv nad tím, co dokázali. Pro tuto velkolepou hru světel museli kromě jiného po-

spojovat na 300 metrů kabelů, a především vyřešit napájení z budovy školy přes vodní tok slepé-

ho ramene.  

Ve výbavě tak nechyběla dokonce ani loďka. Kluci a holky, jste fakt jedničky, něco podobné-

ho se na České ještě nikdy nikomu nepovedlo!!! Reportáž z oslav 100. výročí založení Českoslo-

venska na naší škole přiblížila Česká televize dokonce ve večerních Událostech, své hlavní zpra-

vodajské relaci a v Událostech v regionech. 

Úspěch Jakuba Švojgra v celostátním kole Logické olympiády 

Jakub Švojgr (4. E) se svým vítězstvím v krajském kole logic-

ké olympiády probojoval mezi 65 finalistů kola celostátního, 

které se konalo v míčovně Pražského hradu. Svým výkonem 

dokázal Jakub obsadit krásné 5. místo. 
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Do Logické olympiády, kterou pořádá Menza České republiky, se v tomto školním roce zaregis-

trovalo rekordních 61 761 soutěžících. Ti zde měřili své schopnosti samostatného logického uva-

žování 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 nejlep-

ších 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). 
 

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 da-

lekohledem Měsíc. Po přidání speciálních oku-

lárů se Měsíc v teleskopu vyobrazil i s obyčej-

ně 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 kos-

mické objekty, např. Plejády v souhvězdí Bý-

ka, 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 neo-

čekávaně veliký. 

Noc mladých vědců a umělců 2019 na České  

 
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 zá-

jemci 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). Tra-
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dičně 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 propada-

lo tajům 3D skenování své vlastní tváře, tradičně nechyběla celá řada vědeckých přednášek 

a vystoupení našich studentů-seminaristů, návštěvníci si mohli rovněž zasoutěžit ve svých zna-

lostech 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 půso-

bivých hudebních vystoupení panovala v čítárně, kam postupně zavítali i milí absolventi naší 

školy. 

Novou a zároveň velkou atrakci představovalo pozorování hvězdné oblohy a Měsíce astronomic-

kým dalekohledem. Neobvyklého zážitku se návštěvníci nemohli nabažit, a tak kolegyně Helena 

Štěpánková a Pavla Dřevikovská oproti původnímu programu na školním dvoře již notně vymrz-

ly. 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 sna-

žit proměnit školu v noční chrám vědy a umění. 
 

 

V Českých Budějovicích dne 19. ledna 2020 

 

 

Mgr. Antonín Sekyrka 

ředitel školy 
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Ekonomická část 

 

příjmy  Kč celkem      377 646,18 

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

 

výdaje Kč celkem      310 723,46 

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

z výdajů celkem například: 

 

odborní lektoři zájmových kroužků      19 250 

nájemné sportovišť, sálů       19 100 

doprava, účastnické poplatky, kurzy      23 066 

jazykový program FLO JOE       9 720 

knižní odměny žákům          15 050 

účetnictví           19 693 

příspěvek na maturitní plesy          25 429 

poháry, ceny sportovní, vědomostní soutěže          2 826 

občerstvení studenti na akcích Technika hrou, 

Edison, Vzdělání a řemeslo            4 290 

komponenty na sestavení robotů, 3D tiskárny         18 413 

tisk školního časopisu a Almanachu                             23 575 

školní akademie, exkurze, OSA      32 540 

projekt Evropského týdne       10 000 

dohody o provedené práci (Přijímačky na nečisto, 

vedení robotického kroužku, vedení literárního klubu)   65 900  

ostatní              19 759 

 

 

 

Na základě podkladů 

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

Služby daňové kanceláře 

 

zpracovala Dagmar Čečková 

 

 

 

 

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

ostatní například:  

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

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 


