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Úvodní slovo ředitele školy 

 

Kvůli celosvětové pandemii koronaviru byly 11. března 2020 ze dne na den uzavřeny 

všechny školy v České republice. Téměř okamžitě přešlo naše gymnázium na distanční výuku, 

která byla realizována především díky aplikaci Microsoft Teams. Takto byly odučeny desítky 

a desítky online videokonferencí s žáky. Porady s učiteli stejně jako třídní schůzky se historicky 

poprvé odehrávaly v kyberprostoru. Nikdo tehdy netušil, na jak dlouho se školy uzavřou, ovšem 

další vývoj nezadržitelně směřovat k tomu, že se žáci v zásadě do konce školního roku již ve 

škole nesetkali. I tak se nám podařilo uskutečnit maturitní zkoušky, zrenovovali jsme v prázdné 

škole toalety v přízemí a kompletně zrestaurovali centrální Schillerovo schodiště z roku 1903.  

Prezence uchazečů ze základních škol při přijímacích zkouškách vypadala jak z 

katastrofického sci-fi  filmu. Žáci stáli v odstupech a rouškách, u stolů na ně čekali naši 

vyučující ve štítech a gumových rukavicích. Takový obrázek naskýtala běžná česká škola v 

červnu 2020. Všichni jsme doufali, že se během léta situace zlepší natolik, že se život po 

prázdninách vrátí ke svému normálu. 

Bohužel tomu tak není. V den, kdy dopisuji úvodní slovo k výroční zprávě, 30. září 2020, 

se dozvídáme od naší vlády, že školy budou počínaje 5. říjnem 2020 i v novém školním roce 

opět z velké části uzavřeny. Podmínky pro výuku se během září výrazně zhoršily, aktuálně musí 

nosit roušky o přestávkách i při vyučování všichni žáci i učitelé. 

Přes nesmírně náročný průběh uplynulého školního roku děkuji všem svým kolegyním a 

kolegům, a to včetně trenérů, že jsme distanční výuku zvládli se ctí. Nesmírně pozitivní reakce 

rodičů našich žáků jsou pro nás motivací i do další, byť opravdu nelehké práce. 

 

  

 

 

 

 

 

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 příspěvková organizace 

IČO 600 75 775 

vedení školy Ředitel: Mgr. Antonín Sekyrka 

Zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu: Mgr. et 

Mgr. Martin Štoudek 

Zástupce ředitele pro sportovní přípravu:  

Mgr. Jiří Filip 

Kontakt telefon:  

úsek Česká 64: 386 356 884 

internetová stránka: www.gymceska.cz 

e-mail: gc@gymceska.cz 

 

Zřizovatel  

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

370 76 České Budějovice 

 

Školská rada  

kontakt: srada@gymceska.cz 

 

Za zřizovatele školy jmenován Radou Jihočeského 

kraje: 

Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor Jihočeské uni-

verzity 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, PhD. 

Mgr. Markéta Štětková 

 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. 

mailto:srada@gymceska.cz
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Hlavním účelem organizace je: „Organizace při plnění vzdělávacího programu základ-

ního vzdělávání na nižším stupni víceletého gymnázia učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené 

problémy, účinně komunikovat a spolupracovat. Dále v rámci středního vzdělávání rozvíjí vě-

domosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité 

pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné 

vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Organizace 

poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.“ Nedílnou součástí komplexního výchovně-

vzdělávacího působení na žáky je rozvíjení jejich pohybového talentu.  

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

volbou seminářů a volitelných předmětů v posledních dvou letech studia mohl profilovat podle 

svých potřeb k dalšímu pokračování studia zejména na vysoké škole. Nabídka těchto předmětů 

odpovídá zájmům žáků, zaměření školy a jejím ekonomickým možnostem. Gymnázium jako 

právní subjekt ve své práci zajišťuje výchovně vzdělávací činnosti, výchovné poradenství, tech-

nické, ekonomické a personální činnosti související se vzdělávací a výchovnou činností a pro-

vozem školy.  

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

zyků škola udržuje velmi dobré kontakty s partnerskými školami v SRN (ve školním roce 

2019/2020 to bylo opět ASG Passau a Maristengymnasium Fürstenzell). V mezinárodních pro-

jektech 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 po-

znávací 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 do 

vypuknutí pandemie Covid 19 úspěšní v celé řadě předmětových soutěží a olympiád. 

Celkové výkony školy jsou stabilní, ve školním roce 2019/2020 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 probí-

hala podle stanoveného plánu. Díky grantovým programům a získání dalších finančních pro-

středků byla o jarních a hlavních prázdninách 2020 uskutečněna řada renovačních prací v České 

64 (více viz grantové a rozvojové programy). 

 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, školní bufet a nyní zcela zrenovované toalety 

ve všech patrech budovy. 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 prezentační technikou (PC, datapro-

jektor, projekční plátno nebo interaktivní tabule), škola je dále kompletně pokryta wifi sítí.  

 Školní rok 2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020 probíhala výuka do vypuknutí pandemie Covid 19 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 
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škola dodržela. Vyučované hodiny ve školním roce 2019/2020 byly na škole odučeny aprobo-

vaně vyučujícími s odpovídající kvalifikací. V předmětových soutěžích a olympiádách se naši 

žáci umístili na medailových místech okresních, krajských, regionálních i republikových kol.  

I v naprosto ojedinělém průběhu školního roku 2019/2020 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 (Tý-

den vědy). Jako koordinátor environmentální výchovy pracovala Mgr. Simona Týmalová, vý-

chovnou poradkyní je Mgr. Radka Hrubešová, školní metodičkou prevence Mgr. Klára Ludví-

ková. 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. 
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2 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 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

(stav k 30. 6. 2020) 

 Pedagogičtí pracovníci 

 

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 

HABERTOVÁ Petra Mgr.  Bi, Ch učitel 

HOUŠKOVÁ Pavlína Mgr. Nj, D učitel 

HRUBEŠOVÁ Radka Mgr. Bi, M učitel 

CHYTIL Alena Mgr. Nj učitel 

JIRSOVÁ Žaneta Mgr. Ak 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 

MUŠKOVÁ Marie Mgr. Čj, Nj učitel 

NEČILOVÁ Lenka Mgr. Čj, Ov učitel 

PITRUNOVÁ Ester Mgr., Dis. N, Hv učitel  

PAUKERT Roman Bc. Tv učitel 

PETŘEKOVÁ Jaroslava Mgr M, Fy učitel 

POLÁKOVÁ Helena Ing., PhD. Fy učitel 

RADOVÁ Marcela PaedDr. Aj učitel 

REGULOVÁ Věra Mgr. Čj, Aj učitel 

SCHÖNOVÁ Alena Mgr. M učitel 

SEKYRKA Antonín Mgr.  D, Nj ředitel školy 

SEKYRKA Vlastimil Mgr. ZSV, Nj učitel 

SEKYRKOVÁ Miroslava Mgr. BiS učitel 

SYSLOVÁ Zuzana Mgr. M, Fy učitel 

ŠPIŠÁKOVÁ Petra Mgr. Aj, Čj učitel 

ŠTĚPÁNKOVÁ Hana Mgr. M, Tv učitel 

ŠTOUDEK Martin 
Mgr. et 

Mgr. 
Nj, D 

zástupce  

ředitele 

TÝMALOVÁ Simona Mgr. M, Bi učitel 

VANÍČEK Miroslav Mgr. Tv, Z učitel 

 Provozní zaměstnanci 

Jméno Funkce 
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ČEČKOVÁ Dagmar hospodářka, sekretářka 

ŠLAHAŘ Rudolf školník 

ŠTIFTEROVÁ Marie uklízečka 

ŠTUKOVÁ Pavla uklízečka 

KRNINSKÁ Eva uklízečka 

GRABICZOVÁ Jitka uklízečka 

KUBÁTOVÁ Kateřina mzdová účetní, personalistika 

SNOPKOVÁ Irena rozpočtářka, úsek sportovního gymnázia 

ZUMROVÁ Jana účetní 

 Úsek sportovního gymnázia – trenéři 

Jméno Titul 
Sportovní odvětví Poznámka 

Bahenský Petr PhDr., PhD. atletika část. úvazek 

Beníšek Petr  Ph.Dr. karate  

Couf Jiří Mgr. atletika  

Dvořák Jan Bc. fotbal  

Filip Jiří Mgr. plavání  

Graman Miroslav   tenis část. úvazek 

Hýsek Miroslav Bc. karate  

Mikeš Vladimír   tenis část. úvazek 

Lafata David  fotbal část. úvazek 

Najbrt Tomáš Mgr. atletika  

Pokorná Ivana Mgr. moderní gymnastika část. úvazek 

Rožboud Stanislav  fotbal  

Suchý Jan Ing. volejbal  

Šimonek Milan   volejbal  

Weber Oldřich   kanoistika část. úvazek 

Zach Vojtěch  volejbal část. úvazek 

4 Údaje o přijímacím řízení 

 Úsek sportovního gymnázia 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/21 na vzdělávací obor 79-42-K/41 Gymnázium se 

sportovní přípravou začalo již 13. a 20. ledna 2020, protože v RVP GSP byl MŠMT ČR oboru 

přiznán statut oboru s talentovou zkouškou. 
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Celkem se do 1. kola přijímacího řízení přihlásilo 69 uchazečů. Talentovou zkoušku vy-

konalo úspěšně 62 uchazečů.  

Na základě kritérií přijímacího řízení (testy CERMAT, prospěch ze ZŠ a výsledky talen-

tové zkoušky) bylo v 1. kole přijato 30 uchazečů. Zápisový lístek ve stanovené lhůtě odevzdalo 

20 žáků, 10 žáků bylo přijato na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.  

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

tovní přípravou byl 30. 

 

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

tovní přípravou byl 30. 

 Úsek všeobecného gymnázia 

Přijímací řízení do čtyřletého studia proběhlo díky pandemii covidu 19 až 8. června 2020. 

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

délka studia 4 roky, se přihlásilo 139 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 9. června 2020. 

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

dium denní, délka studia 8 roků, přihlásilo 223 uchazečů. 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. 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků ma-

turitních zkoušek  

 Výsledky maturitních zkoušek 2019/2020 – jarní termín 

třída celkem žáků s vyznamenáním prospělo neprospělo Průměrný 

prospěch u 

MZ 

4.A 34 8 24 2 2,04 

8.E 32 16 13 3 1,71 

4.S 24 4 17 3 2,22 

celkem 90 28 54 8 1,99 

 Přehled celkového prospěchu tříd ve druhém pololetí školního roku 

2019/2020 

Třída 

Vyzname-

nání Prospěl 

Nepro-

spěl 

Neklasifiko-

ván Celkem 

Průměrný 

prospěch 

Průměrná 

absence / 

žák 

1.E 33 0 0 0 33 1,13 11,30 

2.E 34 0 0 0 34 1,11 16,06 

3.E 28 5 0 0 33 1,19 14,27 

4.E 30 4 0 0 34 1,24 14,47 

5.E 19 12 0 0 31 1,39 10,00 

6.E 14 18 0 0 32 1,50 8,84 

7.E 12 18 0 0 30 1,52 18,68 

8.E 7 25 0 0 32 1,84 16,16 

1.A 30 3 0 0 33 1,25 19,88 

2.A 18 13 0 0 31 1,45 12,68 

3.A 9 23 0 1 33 1,54 13,45 

4.A 7 27 0 0 34 2,03 22,03 

1.S 10 20 0 0 30 1,62 14,73 

2.S 9 20 0 0 30 1,70 12,97 

3.S 3 27 0 0 30 1,88 19,03 

4.S 1 23 0 0 24 2,23 20,18 

celkem 264 238 0 1 503 1,54 15,3 
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6 Zpráva výchovného poradce 

Prevence rizikového chování na úseku Česká se opírá především o aktivní a systematic-

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

workshopy externích poskytovatelů preventivních programů – Policie ČR, profesionální spo-

lečnosti 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 případ-

ných problémů. Realizace prevence na úrovni nižšího i vyššího gymnázia uskutečňují přede-

vším vyučující občanské výchovy a ZSV a třídní učitelé (ve spolupráci s ostatními pedagogic-

kými pracovníky). Školní metodik prevence a výchovný poradce vedle koordinace aktivit s pre-

ventivní náplní, poskytuje i metodickou podporu v případě řešení aktuálních případů projevů 

rizikového chování. 

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP) 

V školním roce 2019/2020 se do vypuknutí pandemie Covid 19 vyučující zúčastnili ško-

lení a kurzů zaměřených zejména na získávání dalších metodických i odborných poznatků 

ve svém oboru. 

Přehled vzdělávání (školení, seminářů, studia) realizovaných ve šk. roce 2019/2020 

Příjmení a jméno Druh DVPP 

dle vyhlášky 

č. 317/2005 

Sb. 

Vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

Adamcová Eva Prohloubení 

kvalifikace 

Vernisáž dvojjazyčné 

výstavy “Bedeutende 

Tschechen” 

Goethe Zentrum ČB 

Adamcová Eva 

 

Prohloubení 

kvalifikace 

 

4.metodická konfe-

rence Klett 

 

Praha 

 

Adamcová Eva Prohloubení 

kvalifikace 

 

Seminář – Hravé prvky 

ve vyučování NJ 

Goethe Zentrum ČB 

Hueber 

Bártů Jana Prohloubení 

kvalifikace 

Projekty ve výuce star-

ších žáků 

 

NPI ČR 

Bártů Jana 

 

Prohloubení 

kvalifikace 

Zadavatel a hodnotitel 

MZ 

NPI ČR 

 

Bártů Jana Prohloubení 

kvalifikace 

Škola bez poražených Gordon Institut, T.E.T. 
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Čoudková Štěpánka Prohloubení 

kvalifikace 

Hra jako nejpřirozenější 

forma ve výuce Nj 

NPI ČR 

Dolejší Petr Prohloubení 

kvalifikace 

Teachers conference  OUP 

Dřevikovská Pavla Prohloubení 

kvalifikace 

Seminář CASIO 

 

FAST ČR, a.s. 

 

Dřevikovská Pavla 

 

Prohloubení 

kvalifikace 

ReactiveConf 30.11-1.12.2019 

Karlín Praha 

Dřevikovská Pavla Prohloubení 

kvalifikace 

Prague Education Festi-

val 

e.conomia 

(pod záštitou NPI ČR) 

Dřevikovská Pavla Prohloubení 

kvalifikace 

Office365 ve školní 

praxi 

SmartEdu 

Dřevikovská Pavla Prohloubení 

kvalifikace 

Seminář – Matematika 

pro život SŠ (20-36-13-

MA-SŠ-01) 

NPI ČR 

Dvořák Jan Prohloubení 

kvalifikace 

Projekt OPVV – Edufo-

rum 

 

MU Brno 

Dvořák Jan 

 

Prohloubení 

kvalifikace 

 

GRV Člověk v tísni – Vari-

anty 

Dvořák Jan 

 

Prohloubení 

kvalifikace 

 

Geografické dny na JU KGE PF JU 

Dvořák Jan 

 

Prohloubení 

kvalifikace 

 

Office365 ve školní 

praxi 

SmartEdu 

Dvořák Jan 

 

Prohloubení 

kvalifikace 

 

IPUP – inovace pří-

pravy učitelů pro praxi 

PF JU KGE 

Habertová Petra Prohloubení 

kvalifikace 

Přednáškový víkend 

pro SŠ pedagogy a je-

jich studenty - “Zpátky 

do lavic” 

(SCIENCEZOOM) 

PřF JU ČB 

Houšková Pavlína Prohloubení 

kvalifikace 

Seminář G97-04-13-

192 - Hra jako nejpřiro-

zenější forma učení ve 

výuce němčiny 

NPI ČR České Budějo-

vice, Hlinsko 49 
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Hrubešová Radka Prohloubení 

kvalifikace 

Praktická geologie KÚ JČK 

Přírodovědné muzeum 

– Týn nad Vltavou 

Hrubešová Radka Prohloubení 

kvalifikace 

Seminář – příklady MO DDM České BUdějo-

vice 

Hrubešová Radka Prohloubení 

kvalifikace 

Seminář CASIO FAST ČR, a.s. 

 

Hrubešová Radka Prohloubení 

kvalifikace 

Víkendový seminář 

Sinice a řasy 

Botanický ústav AV 

ČR 

Chytil Alena Prohloubení 

kvalifikace 

Obrázky a vizuální im-

pulzy ve výuce NJ 

NPI ČR 

Kodríková Pavla Prohloubení 

kvalifikace 

Badatelská výuka v 

chemii 

PřF UK Praha 

Kotlas Miroslav Prohloubení 

kvalifikace 

Letní škola moderních 

učitelů 

Smartedu 

Kotlas Miroslav Prohloubení 

kvalifikace 

Seminář CASIO FAST ČR, a.s. 

Kotlas Miroslav Prohloubení 

kvalifikace 

Prague Education Festi-

val 

e.conomia 

(pod záštitou NPI ČR) 

Krejčí Jiří Prohloubení 

kvalifikace 

Evropský parlament –  

Eurocentrum 

Eurocentrum 

Krejčí Jiří Prohloubení 

kvalifikace 

Mediální výchova JSNŠ – Člověk v tísni, 

o.p.s. 

Krejčí Jiří  Prohloubení 

kvalifikace 

Filozofie a divadlo I FF UK Praha 

Krejčí Jiří  Prohloubení 

kvalifikace 

Filozofie a divadlo II FF UK Praha 

Křížová Radka Prohloubení 

kvalifikace 

Rozvojové země, mi-

grace obyv., chudoba a 

my 

 

Descart – Praha 

Křížová Radka Prohloubení 

kvalifikace 

Geografické dny na JU JU a Přf Pha 

Kutilová Barbora Prohloubení 

kvalifikace 

Efektní experimenty v 

organické chemii 

VŠCHT Praha 
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Kutilová Barbora Prohloubení 

kvalifikace 

Fyziologie člověka Descartes, v. o. s. 

Kutilová Barbora Prohloubení 

kvalifikace 

Chemie kolem nás-se-

minář 

VŠCHT Praha 

Kutilová Barbora 

 

Prohloubení 

kvalifikace 

Zpátky do lavic PřF JU ČB 

Ludvíková Klára Prohloubení 

kvalifikace 

Leading the way  

(Konference k výuce 

Aj) 

Oxford University 

Press 

Musilová Hana Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Webinář: Einfach di-

gital!  

Nakl. Hueber, Stefan 

Deinzer 

Mušková Marie Prohloubení 

kvalifikace 

 

 

Projekty ve výuce star-

ších žáků 

NPI ČR 

Petřeková Jaroslava Prohloubení 

kvalifikace 

 

Seminář Úžasné fyzi-

kální pokusy pro ZŠ i SŠ 

Krajský úřad Jihočes-

kého kraje 

Petřeková Jaroslava Prohloubení 

kvalifikace 

Seminář CASIO FAST ČR, a.s. 

 

Petřeková Jaroslava Prohloubení 

kvalifikace 

Office365 ve školní 

praxi 

SmartEdu 

Petřeková Jaroslava Prohloubení 

kvalifikace 

 

Matematická gramot-

nost – stačí rychlé počí-

tání, znalost pouček a 

splněné osnovy? 

 

Národní pedagogický 

institut ČR 

 

Petřeková Jaroslava Prohloubení 

kvalifikace 

Seminář – Matematika 

pro život SŠ (20-36-13-

MA-SŠ-01) 

NPI ČR 

 

Petřeková Jaroslava Prohloubení 

klasifikace 

Získání odborné způso-

bilosti v elektrotechnice 

Praktikum s.r.o. ČB 

Pfefrčková Michaela Prohloubení 

kvalifikace 

Seminář Úžasné fyzi-

kální pokusy pro ZŠ i SŠ 

 

Krajský úřad Jihočes-

kého kraje 

 

Pitrunová Ester Prohloubení 

kvalifikace 

Hra jako nejpřirozenější 

forma ve výuce Nj 

NPI ČR 
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Poláková Helena Prohloubení 

kvalifikace 

 

Seminář Úžasné fyzi-

kální pokusy pro ZŠ i SŠ 

Krajský úřad Jihočes-

kého kraje 

 

Poláková Helena 

 

Prohloubení 

kvalifikace 

Seminář CASIO 

 

FAST ČR, a.s. 

 

Poláková Helena Prohloubení 

kvalifikace 

Office365 ve školní 

praxi  

SmartEdu 

Poláková Helena Prohloubení 

kvalifikace 

Získání odborné způso-

bilosti v elektrotechnice 

Praktikum s.r.o. ČB 

Radová Marcela Prohloubení 

kvalifikace 

Office365 ve školní 

praxi 

SmartEdu 

 

Regulová Věra Prohloubení 

kvalifikace 

English Literature 

Celtic Caleidoscope 

Oxford Teachers Con-

ference 

NPI ČR 

NPI ČR 

OUP 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

kvalifikace 

Nové právní předpisy 

2020 

PaedDr. P. Zeman, 

vzdělávací služby ve 

školství 

 

Sekyrka Antonín Prohloubení 

kvalifikace 

Šablony – Anglický ja-

zyk 

Aslan Č. Budějovice 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

kvalifikace 

Ekonomika ve školství PaedDr. P. Zeman, 

vzdělávací služby ve 

školství 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

kvalifikace 

VIII. mezinárodní konfe-

rence k podpoře vícejazyč-

nosti – Jeden cizí jazyk ne-

stačí 

NPI ČR 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Seminář Ředitel školy a 

finanční kontrola 

Jintes 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Mezinárodní konfe-

rence k profesnímu roz-

voji pedagogických pra-

covníků  

NPI ČR 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Seminář: Aktuální 

právní úpravy pro 

střední školy 

PhDr. Mgr. Monika 

Puškinová, Ph.D. 
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specialistka na škol-

skou legislativu 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Workshop k profes-

nímu rozvoji 

NPI ČR 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Bezpečnostně právní 

aspekty rizikového cho-

vání 

Jihočeský kraj-UK 

Praha 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Seminář GDPR OZ Kocian 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Vzdělávací programy 

paměťových institucí do 

škol-celostátní ko-

lokvium 

NPM J. A. Komen-

ského a MŠMT a NPM 

J. A. Komenského 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Efektivní zpětná vazba-

nástroj rozvoje peda-

gogů 

ZVAS České Budějo-

vice 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Metodický seminář pro 

ředitele: ekonomika ve 

školství 

ZVAS České Budějo-

vice 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Aktuální změny v ob-

lasti školské legislativy 

ZVAS České Budějo-

vice 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Strategické řízení a plá-

nování ve školách - e-

learning+prezenčně: ce-

loroční program., každý 

měsíc (září 2019-květen 

2020) 

NPI ČR 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Školní legislativa 2020. 

Ph-Max 

ZVAS České Budějo-

vice 

Sekyrka Antonín 

 

Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

 

Strategické řízení a plá-

nování ve školách: Ve-

dení a řízení změny 

NPI ČR České Budějo-

vice, Projekt Strate-

gické řízení a pláno-

vání ve školách a v úze-

mích-SRP 
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Sekyrka Antonín 

 

Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Strategické řízení a plá-

nování ve školách: Kul-

tura školy podporující 

maximální rozvoj kaž-

dého žáka 

NPI ČR České Budějo-

vice, Projekt Strate-

gické řízení a pláno-

vání ve školách a v úze-

mích-SRP 

 

Sekyrka Antonín Prohlubování 

odborné kvali-

fikace 

Konzultační seminář 

pro management škol 

(maturitní zkouška 

2020, přijímací zkoušky 

2020) 

 

 

NPI ČR 

Schönová Alena Prohloubení 

kvalifikace 

 

Seminář Úžasné fyzi-

kální pokusy pro ZŠ i SŠ 

Krajský úřad Jihočes-

kého kraje 

 

Syslová Zuzana Prohloubení 

kvalifikace 

Seminář Úžasné fyzi-

kální pokusy pro ZŠ i SŠ 

Krajský úřad Jihočes-

kého kraje 

 

Štěpánková Hana Prohloubení 

kvalifikace 

Konference – Užití po-

čítačů ve výuce mate-

matiky   

PF JU – KMA 

7. - 9. 11. 2019 

Štěpánková Hana Prohloubení 

kvalifikace 

Seminář CASIO FAST ČR, a.s. 

Štěpánková Hana Prohloubení 

kvalifikace 

Office365 ve školní 

praxi 

SmartEdu 

Štěpánková Hana Prohloubení 

kvalifikace 

Seminář – Matematika 

pro život SŠ (20-36-13-

MA-SŠ-01) 

NPI ČR 

 

Týmalová Simona Prohloubení 

kvalifikace 

Praktická geologie Přírodovědné muzeum 

Týmalová Simona 

 

Prohloubení 

kvalifikace 

Podzimní botanický ví-

kend 

PřF JU ČB 

Týmalová Simona 

 

Prohloubení 

kvalifikace 

Přednáškový víkend 

pro SŠ pedagogy a je-

jich studenty - “Zpátky 

do lavic” 

(SCIENCEZOOM) 

 

PřF JU ČB 
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Týmalová Simona Prohloubení 

kvalifikace 

Ekoškola v kostce Krajský úřad Jihočes-

kého kraje 

Týmalová Simona Prohloubení 

kvalifikace 

Jarní botanický víkend PřF JU 

Týmalová Simona Prohloubení 

kvalifikace 

Vertebratologický ví-

kend 

PřF JU 

 Vaníček Miroslav Prohlubování 

kvalifikace 

Samostudium cizí jazyk 

– angličtina 
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8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Hodnocení předmětových komisí 

 Předmětová komise Český jazyk a literatura  

Zhodnocení práce předmětové komise Český jazyk a literatura za školní rok 

2019/2020  

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovali:  

• Mgr. Eva Adamcová – 4.A, Lis  

• Mgr. Lukáš Boček – 3.A  

• Mgr. Jiří Krejčí PhD. – 4 E, 5.E  

• Mgr. Věra Krhounková – 4. S  

• Mgr. Lenka Nečilová – 2. E, 3. E, 8. E, Lis  

• Mgr. Jana Bártů – 6.E, 7.E, 1.A, 2.A, 3. S, Lis  

• Mgr. Pavla Figurová – 1. S, Lis  

• Mgr. Marie Mušková – 2. S, 1. E  

Exkurze a projekty  

30 let ve svobodné zemi  

30. výročí samotové revoluce jsme si ostatními kolegy připomínali i v rámci českého ja-

zyka a literatury. Podíleli jsme se na řadě projektů, vyvrcholením potom byl celoškolní projek-

tový den. Studenti vyššího gymnázia si mohli s L. Nečilovou a E. Adamcovou připomenout 

osobnost Václava Havla a diskutovat a smyslu jeho her Audience a Zahradní slavnost.  

1. E v Jihočeském divadle  

Dne 13. listopadu 2019 se třída 1. E zúčastnila interaktivní prohlídky v Jihočeském diva-

dle v Č. Budějovicích, kterou již několik let připravuje JD ve spolupráci s ateliérem 3D. Dvou-

hodinová návštěva Jihočeského divadla byla rozdělena na dvě fáze. V první fázi žáci díky in-

teraktivní hře poznávali sami historii a interiéry divadla. Ve druhé části prohlídky absolvovali 

podrobnou prohlídkovou trasu, ne ovšem zámeckou, ale divadelní!  

První fáze prohlídky byla napínavá, neboť se žáci po divadle pohybovali sami, pomáhal jim jen 

podrobný plánek divadla. Plnili nejrůznější úkoly, které souvisely se samotnou budovou diva-

dla i s divadelní teorií, ale i s jejich vlastními divadelními zkušenostmi. 
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Všichni se po hodině šťastně sešli v přízemí divadla a mohla začít podrobná a mnohdy i 

krkolomná, ale velmi poučná a zábavná cesta divadlem, která žákům poodhalila divadelní zá-

kulisí, hlavní jeviště, tajemná zákoutí, všechny zkušebny, ale i dílny a kanceláře a velmi důmy-

slně řešený prostor tzv. divadelní scény Na Půdě.  

Soutěž o nejlepší školní časopis  

V pátek 22. 11. 2019 bylo v Brně rušno. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy uni-

verzity se totiž konalo vyhlášení vítěze soutěže Školní časopis roku 2019. Sjely se redakce 

školních časopisů z různých koutů republiky a ta naše tam samozřejmě nesměla chybět.   

Letos tam jako zástupci redakce Magazínu 64 přišli Alice Nováková (bývalá studentka a 

aktivní členka redakce v uplynulém školním roce) a Lukáš Boček (učitel, vedoucí redakce). 

Konkurence byla opravdu vysoká. Absolutním vítězem se stal časopis Gilotina. Náš Magazín 

64 se však stále udržel na „bedně vítězů“, a to na krásném třetím místě. Dokonce jsme dostali i 

diplom za titulku. Celý den se nesl v přátelském duchu, k předávání diplomů bylo na fakultě i 

mnoho přednášek a dalších doprovodných programů.   

Časopis se neztratil ani v době koronaviru, kdy jubilejní 10. číslo vyšlo online. Na jeho 

vydání se podíleli i nečlenové redakčního týmu z řad studentů. Velký dík za toto výjimečné 

číslo patří studentce 7. E Markétě Kubalové.  

Kvarta představila literární projekt Maus  

 Maus je legendární komix amerického autora Arta Spiegelmana. Představuje utrpení 

války a holokaustu a rozkrývá pošramocené rodinné vztahy, které válka zapříčinila. Kvarta vy-

pracovala třídní projekt, který se zamýšlí nad obecným kontextem knihy, nad otázkou viny a 

trestu, nad národními stereotypy, které vedou k nesvárům, nad dějinnými událostmi druhé svě-

tové války apod. Třída byla rozdělena na několik expertních týmů, které projekt v předvánoč-

ních hodinách prezentovaly. Kéž bychom hrůzy holokaustu a války nemuseli zakoušet!  

Projekt Oidipus  

 

Ve středu 8. 1. 2019 v čítárně školy třída kvinta završila svůj dlouhodobý literární projekt 

Oidipus. Studenti byli rozděleni do několika odborných týmů (mytologové, psychologové, his-

torici, filozofové, teatrologové aj.), v nichž se zabývali interpretací slavného Sofoklova dra-

matu.   
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Vrcholem prezentací jednotlivých projektových výzkumů byla inscenace klíčové scény, 

v níž je Oidipovi prostřednictvím věštce Teirésia odhalena tragická pravda jeho životního pří-

běhu.     

Renesance v tercii  

Dne 16. 1. završila tercie svůj mezipředmětový 

projekt z českého jazyka a dějepisu na téma „Rene-

sance“ velkou prezentací. Přípravy začaly již v loň-

ském školním roce, kdy žáci tvořili na dané téma pre-

zentace i výtvarná díla v rámci hodin výtvarné vý-

chovy a nyní navázala přehledem zajímavých histo-

rických událostí, literatury a rozborem vybraného li-

terárního díla. Studenti byli rozděleni do 6 skupin – 

dva týmy se věnovaly italské renesanci z různých úhlů 

pohledů. Dále jsme se pomyslně přenesli do Francie, 

Španělska a do (již manýristické) rudolfínské Prahy a prostřednictvím našich humanistických 

cestopisů i do exotických krajů. Každá skupina zpracovala své téma formou plakátu pro lite-

rární a dějepisnou část. Se svými novými poznatky seznámila spolužáky a literární část zakon-

čila pomyslnou „třešničkou na dortu“ v podobě dramatizace vybraného tématu (většinou krátký 

film, kde hlavní roli hrál Nápad, Vtip a Nadsázka) či recitace dobových veršů. Dlouhá a náročná 

příprava přinesla své ovoce a všichni si čtvrteční dopoledne užili.   

Vrbenské rohlíky chutnají i letos  

V předvečer našeho nedobrovolného opuštění škol přece jen jedna skvělá zpráva – Pepa Barták, 

2. E, se v recitačním klání studentů českobudějovických gymnázií ve své kategorii umístil jed-

noznačně na prvním místě. Získal pořádně zabalený rohlík za fenomenální performanci svého 

oblíbeného žánru – slam poetry. 

Nebyl letos na Vrbenském rohlíku, jak byla akce Česko-anglického gymnázia před lety 

pojmenována, sám. Se ctí se jí zúčastnili i další studenti z našeho nižšího gymnázia, a to Vero-

nika Piskořová a její sestra Markéta Piskořová, Ema Doskočilová a Jiří Koptík. Všem děkujeme 

za výbornou reprezentaci školy.  

Vynikající výsledky našich studentů v okresním kole olympiády z Čj  

Výborných výsledků dosáhli naši studenti v okresním kole olympiády v Čj. V kategorii I. 

se Pavla Hazuková a Ema Doskočilová (obě 3. E) umístily na 1. a 2. místě, neztratili se ani 

studenti vyššího gymnázia Hana Ambrožová a Markéta Radka Kubalová.   
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Almanach gymnázia Česká  

Kvůli zavření školy jsme letos Almanach nevydali. Na texty, které vznikly před pande-

mií, i na ty, které studenti tvořili během domácí výuky, si proto budete muset počkat do příští 

školního roku.  

Letošní školní rok byl pro všechny jiný, výjimečný, vyzkoušeli jsme si výuku na 

dálku a téměř čtyřměsíční samostudium. Za PK ČJ mohu říct, že jsme se situací vypořádali se 

ctí a všem za jejich práci v době koronaviru děkuji.   

Za PK ČJ Lenka Nečilová  

 Předmětová komise Anglický jazyk:   

Zhodnocení práce předmětové komise Anglický jazyk za školní rok 2019/2020  

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovali:  

 

• Mgr. Petr Dolejší 

• PaeDr. Marcela Radová 

• Mgr. Věra Regulová 

• Mgr. Klára Jarošová 

• Mgr. Petra Špišáková 

• Mgr. Pavla Figurová 

• Mgr. Lukáš Boček,  

• Mgr. Žaneta Jirsová   

• Daniel Haines 

Exkurze a projekty  

Britské centrum – beseda s Prof. Hillem   

V listopadu 2019 se studenti vyšších ročníků již tradičně 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 komen-
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táři k aktuálním společenskopolitickým otázkám ve světě, ale též, či hlavně, v zodpovídání do-

tazů ze strany studentů. Vzhledem k tomu, že probíhala v jazyce anglickém, její významný pří-

nos byl dvojí.   

Cambridge English Exam Preparation Centre for 2019-2020  

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 – nej-

vyšší možný stupeň) – zatím máme 4 držitele tohoto certifikátu.  

Cambridge Exams – prosinec 2019  

V tomto školním roce složili zkoušky FCE studenti – Filip Capl, Štěpánka Trčková, Si-

mona Čurdová, Irena Šulistová, všichni ze třídy 8. E. O úroveň výš, tj. zkoušku CAE složili 

rovněž studenti z 8. E – Radim Hrouzek, Šimon Červený, Barbora Drápelová, Karel Doskočil, 

Alice Zikešová a Adéla Černá.  

Jako odměna za kvalitní práci nám byl ředitelem Cambridge English Assessment, Uni-

versity of Cambridge, propůjčen titul Cambridge English Exam Preparation Centre, jehož práv 

i nadále využíváme. Samozřejmě pokračujeme ve spolupráci s British Council a připravu-

jeme další studenty ke zkouškám. (Rad)  

Juvenes Translatores   

 

Skvělá práce, Alice!  

Na sklonku roku 2019 se naši studenti z kvinty, sexty a oktávy vůbec poprvé zúčastnili 

mezinárodní soutěže Evropské unie Juvenes Translatores. Název napovídá, že se jedná o soutěž 

mladých překladatelů. Vzhledem k velkému zájmu škol bylo i u nás uspořádáno první školní 

kolo této soutěže s možným postupem do národního kola České republiky.  

Naše studentka Alice Zikešová ze třídy 8. E se svým překladem textu z angličtiny do češ-

tiny zabodovala a dostala se mezi 20 republikových finalistů. Nutno připomenout, že v letošním 

roce se zúčastnili mladí překladatelé ze 498 českých středních škol.  

Vzhledem k neobvyklé situaci vyvolané světovou pandemií proběhlo finále v novém re-

žimu – on-line, což znamená, že účastnit se mohli všichni, kteří měli zájem – viz níže uvedený 

odkaz. Toto finále proběhlo v Praze 11. května 2020 a kromě vyhodnocení a komentářů ze stran 

poroty nabídlo i velmi zajímavé překladatelské workshopy.  



 
26 

 https://www.youtube.com/watch?v=Dmb3SmapNQo&t=393s&fbclid=IwAR3qGpeIR1

MuvhQyx2pYFV-hXRGXxBTLTOlKfCZOMd30OIfR51vXIx1IYzw  

Alici děkujeme a těšíme se, že další studenti půjdou v jejích stopách.  

English Theatre  

Vždycky se těšíme, co nového English Theatre na podzim a na jaře přinese, až zase při-

jedou do Českých Budějovic. Víme, že vždycky to je adaptace klasického literárního díla z pera 

britského či amerického autora. Vždycky je to skvělá angličtina rodilých mluvčí, kteří si ovšem 

umí osvojit i velmi specifické akcenty. A vždycky je to inscenace zábavná a vtipná nejenom 

verbálně, ale i hereckými výstupy, písněmi a četnými převleky – vždyť vždycky jsou herci 

v počtu čtyř či pěti schopni ztvárnit mnohonásobně více postav děje.  

23. října opět přijeli. Tentokrát to byl Tom Sawyer a příběh teenagerů z amerického Jihu 

předminulého století. Nezalekli jsme se. Příběh je totiž dobře znám a na základní škole 

se kniha čte, takže 120 studentů naší školy, včetně těch z nižších ročníků, nezaváhali a na 

vlastní uši si mohli vychutnat, jak krásně zní americká angličtina.  

Další nabízené představení plánované na jaro bylo tématem ještě atraktivnější, ale vzhle-

dem k epidemii jsme šanci sledovat produkci známého příběhu o neblahém osudu Franken-

steina neměli. Budeme však doufat, že příští divadelní sezóna se uskuteční podle plánu a my 

budeme moci osvědčit své dovednosti rozumět mluvenému anglickému projevu opět naživo.  

Literárně kulturní workshopy s Mgr. Čaňkovou   

31. října 2019 a 1. listopadu 2019  

V těchto dnech se již podruhé mohli i naši studenti zúčastnit netradičního studijního pro-

gramu určeného vyšším ročníkům v rámci semináře anglické konverzace.  

První se uskutečnil ve čtvrtek odpoledne na téma Brexit za účasti zájemců z řad 3. A, sep-

timy a 3. S. Přestože téma bylo nelehké, studenti velmi dobře spolupracovali a odezva z jejich 

strany i ze strany lektorky byla velmi pozitivní.   

Téma pátečního dopoledne bylo určeno maturantům ze 4. A a oktávy – Shakespeare. 

Každý zná, viděl nebo četl, i na seznamu 20 knih přečtených k maturitní zkoušce z literatury a 

českého jazyka figuruje u každého studenta minimálně v jednom titulu. I tento workshop byl 

skvěle připravený a velmi zajímavý.  

Beseda s Mgr. Emmerem, JčU  

“BORING AS HELL?”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dmb3SmapNQo&t=393s&fbclid=IwAR3qGpeIR1MuvhQyx2pYFV-hXRGXxBTLTOlKfCZOMd30OIfR51vXIx1IYzw
https://www.youtube.com/watch?v=Dmb3SmapNQo&t=393s&fbclid=IwAR3qGpeIR1MuvhQyx2pYFV-hXRGXxBTLTOlKfCZOMd30OIfR51vXIx1IYzw


 
27 

Na sklonku roku 2019 jsem přijala nabídku pan Mgr. Jaroslava Emmera z Jihočeské uni-

versity na uspořádání popularizační přednášky s velmi zajímavým názvem ‘Boring as hell‘ and 

‘nudný jak prase‘. Určitě to nebyl tento poutavý název, ale snaha dozvědě se možné postupy 

při překladech jazykových “oříšků”, že jsem na nabídku okamžitě kývla. A jak můžete vidět 

z fotodokumentace, studenti, ať už z oktávy, sexty, ani kvinty nevyjímaje, si to opravdu užívali. 

Nejenom díky poutavému a vtipnému výkladu Mgr. Emmera, který uměl navázat výborný kon-

takt se studenty, ale i díky probíranému tématu. Seznámili jsme se s používáním korpusů 

při překladech intensifikátorů. Prostě, angličtina, to je věda!  

A tak v žádném případě tato přednáška nebyla “boring as hell”, ale “interesting as 

fuck!”  

PaedDr.M. Radová  

Projekt 6. E Rad  

Třída 6E ve školním roce zrealizovala projekt Cestujte po Evropě!  

Výstupem projektu je on-line turistický průvodce. https://joom.ag/FUOe    

Projekt AK3 Reg – Unusual sports / My Hobby  

V rámci výuky v semináři anglické konverzace se již vícekrát osvědčila neobvyklá témata 

a jejich prezentace. Tak i letos jsme se těšili na neobvyklé sporty, některé z prezentací jsme 

mohli společně zhlédnout a okomentovat ještě před nedobrovolným opuštěním školních lavic 

v březnu. Jako vždy toto téma stálo za to, vždy nás autoři prezentací překvapí nejen sebejistým 

projevem, odborností, ale i schopností reagovat v závěru na dotazy nejrůznějšího typu. To vše 

samozřejmě ve vyučovaném jazyce.  

 

Recitační soutěž  

I v tomto školním roce se zúčastnili recitátoři v jiných jazycích včetně anglického, již sice 

ne v tak velkém počtu, ale s novou motivací.  

Tou motivací byl nepochybně i úspěch Matyáše Havelky na poli jazyka francouzského 

na Táborské lyře. Baudelairův text přednesl i nám, slyšeli jsme tedy na vlastní uši, za co získal 

krásné třetí místo. Jako minule se zúčastnili dívky a chlapci ze třídy paní Chytil a německými 

texty a několik studentů recitovalo básně v angličtině nejen s pěknou výslovností, ale i s vti-

pem.  

Bylo by pěkné, kdyby motivace zůstala a dala smysl nadaným recitátorům i jejich vyu-

čujícím pro další sezónu. Výzva Táborské lyry zůstává, chopme se jí.  

  

https://joom.ag/FUOe


 
28 

Noc vědy, umění a sportu  

17. února 2019 od 19.00 – 20.00 hod.   

Noc sportu coby interaktivní prezentace neobvyklých sportů – i v jazyce anglickém!  

Úspěšné prezentace sportů ze semináře anglické konverzace, zvláště ty, které představují 

sporty ne zcela obvyklé, byly jádrem této atraktivní sportovně vyladěné hodinky.   

Je pravda, že tanec jakožto král všech sportovních disciplín (tenisté i atleti a ostatní 

snad prominou) se vyjadřuje krásným pohybem nejlépe, a tudíž zde Dominika Uhlířová a To-

máš Novotný, oba ze septimy, ani moc mluvit nemuseli, aby nás okouzlili. Ovšem lukostřelba 

už potřebovala nejen předvést, ale i vysvětlit – to zastali Jakub Dvořák ze septimy a Eliška 

Holubcová z oktávy. Ani letos ovšem nemohl chybět nejznámější anglický sport – quidditch. I 

tohoto večera byl mu vzdán hold propagací i ukázkami díky Adamovi Petrželkovi, Danielu 

Fořtovi ze sexty a jejich týmu Budweis Barefoots.  

I tentokrát se večer se sportem, iniciovaný povedenými prezentacemi v jazyce anglickém, 

vydařil a opět se setkal s velkým zájmem malých, větších i starších diváků.  

 

     

Předmětové soutěže  

Best in English   

29. listopadu 2019 se konalo další kolo mezinárodní online soutěže v anglickém jazyce. 

V tomto roce se zúčastnilo 624 středních škol a jejich 16 462 studentů z 25 států.  

I letos se přihlásilo 40 studentů z našich nejen vyšších ročníků na jazykové úrovni B2-

C1, z deseti nejlepších byla vyhodnocena i pozice naší školy – letos na 97. místě ve světě, na 

35. místě v České republice a na 3. místě v Jihočeském kraji. S potěšením tedy kvitujeme posun 

ve srovnání s minulým, pátým ročníkem, kdy jsme obsadili ve světě 126. příčku a 46. pozici 

v rámci České republiky.  

Naším nejlepším reprezentantem se stal Jenda Maršík, který se však nějakým záhadným 

způsobem ocitl v odlišné kategorii, v níž 19. místo se 101 body za 44 minut vůbec není špatné. 

Mezi deseti nejlepšími se objevila jména našich oktavánů – Šimon Červený, Kateřina Masá-

řová, Radim Hrouzek a Nikola Karbusová, septimánů – Eva Navarová, Adéla Jiráková a Ma-

tyáš Chalupa, ale také studentů z nižších ročníků – ze sexty Agáta Tůmová a z kvinty Michael 

Karmazín. Prvním z těchto deseti je ovšem student z 2. ročníku Marek Maňásek. A to je velmi 

dobrá zpráva, nejen pro příští ročníky soutěže.  
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Projekt Podpořit nadané   

– soutěž v anglické konverzaci / English Conversation Competition   

– školní a okresní kola   

Poslední týden před vánočními prázdninami je již tradičně vyhrazen jazykovým soutě-

žím. 16. prosince junioři (NG) v počtu 23 a 17. prosince senioři (VG) v počtu 37 se zú-

častnili soutěže v anglické konverzaci.  

 

Překvapení v podobě nových úkolů či témat jsou vždy, i letos jsme se všichni těšili ze 

skvělých výkonů, vtipných komentářů a schopnosti týmově pracovat, ale jelikož největším le-

tošním překvapením byl nový člen poroty, užili jsme si společně celý čas obzvlášť dobře. Tím 

porotcem byl student Jenda Maršík, který už jakožto maturant dle oficiálních pravidel nemůže 

soutěžit. Osvědčil i v této roli nejenom svůj osobitý humor, ale poskytl i nový vhled nám a 

motivaci studentům. Program byl bohatý až do finále, všichni finalisté mají jasné postoje – 

v závěrečném kole mohli svůj názor v krátkém projevu na téma „jak zachránit svět pro budoucí 

generace“ zřetelně vyjádřit. Respektujeme je, i v nadsázce. Za všechny alespoň je-

den: The world is going to hell, clear the mankind to save the planet.  

A kdo postoupil do okresních kol? Za mladší juniory Josef Barták ze sekundy a za starší 

juniory Vojtěch Gregor z tercie. Oba splnili všechny úkoly výtečně a kromě pohotovosti v ko-

munikaci v angličtině prokázali i rozhled a názor. V okresních kolech, která se konala v únoru, 

se jim již tolik nedařilo, oba skončili na čtvrtém místě. V každém případě i tato zkušenost je 

užitečná. V seniorské části jasnými vítězi se stali Marek Maňásek z 2. A a Matyáš Chalupa ze 

7. E. V okresním kole pak největší úspěch zaznamenal Marek Maňásek s 3. místem.  

Věříme, že v příštím roce se mu bude dařit mnohem lépe.  

Projekt Podpořit nadané – vyhodnocení   

V čítárně 30. ledna 2020 za přítomnosti studentů, učitelů jazykářů a ředitele 

školy byly předány diplomy a odměny nejlepším studentům v jednotlivých jazykových soutě-

žích a kategoriích.   
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Kromě očekávaného vysvědčení se tedy ve čtvrtek rozdávala i jiná osvědčení dovedností 

našich studentů – těch, které mohli prokázat v řadě jazykových soutěží. V olympiádě z českého 

jazyka, v soutěži v anglické a německé konverzaci, online mezinárodní soutěži Best in En-

glish a také v interpretaci básnického textu, např. ve francouzštině.  

Soutěž v anglické konverzaci v předvánočním týdnu byla zastoupena jako vždy hojně. 

Vybrat porota mohla vždy jen jednoho, nebo dva. Učinila takto: za primu vítězem se stal Voj-

těch Kopecký a za sekundu Orlando Ben Verboon a Josef Barták, který byl zároveň nomi-

nován do okresního kola této soutěže. Ze starších juniorů Vojtěch Gregor, nejlepší z tercie, byl 

rovněž nominován do okresního kola, nejlepším angličtinářem z kvarty je opět Lu-

káš Tauchmann.   

V kategorii 1. až 3. ročník na špičce žebříčku díky svým všestranným dovednostem sta-

nuli Matyáš Chalupa a Marek Maňásek, vyslaní též do okresního kola této soutěže. Vítězi ve 

svých kategoriích se stali Štěpán Zýka, Marek Mačí a Gabriela Hanusová.   

Ještě jednou jsme rádi ocenili vynikající umístění Jendy Maršíka v online soutěži Best 

in English.  

Maturitní zkoušky z jazyka anglického  

jakož i z dalších předmětů měly letos trochu jinou podobu.  

 

Druhé pololetí tohoto školního roku nastavilo neplánovaně našim maturantům značně 

prodloužené období samostatné přípravy k maturitě. Tak úplně samostatné ale nebylo, neboť 
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všichni učitelé angličtiny byli v mimořádné pohotovosti a alespoň na dálku pomáhali svým stu-

dentům připravit se co nejlépe. To, že většina studentů jejich úsilí ocenila, je snad také zobra-

zeno v jejich výsledcích u maturitní zkoušky: Všichni studenti ze všech tří tříd prošli a hodně 

z nich se skvělým výsledkem.  

Jako první nastoupila třída 4. S. a z ní celkem 24 studentů ke zkoušce z angličtiny. A při 

státní zkoušce jsme zaznamenali několik špičkových výkonů, totiž 100% počet bodů u didak-

tického testu i u ústní zkoušky, a to nejen u zkoušky z angličtiny. Touto naší zlatou dvojicí jsou 

Nela Nikodemová a Jakub Vopelka.   

               

  

Ve třídě 8. E dokonce 29 studentů maturovalo z angličtiny, z nich devět se přihlásilo 

k profilové zkoušce na úrovni B2. I zde lze vyzdvihnout podobnou zlatou dvojici – Barbora 

Drápelová a Šimon Červený byli skvěle připraveni ze všech předmětů a všechny zkoušky 

zvládli s jistotou a úsměvem. A velmi podobné to bylo ve třídě 4. A – 27 zkoušených z anglič-

tiny, z nich 9 z profilové zkoušky. Abychom i zde vyzdvihli vynikající dvojici, byť ne partner-

skou, uvedeme vždy usměvavé Izabelu Savulovou a Martina Tomka.  

Všechny zkoušky – celkem 80 – probíhaly v přátelském ovzduší z obou stran stolu a 

stejně tak byly hodnoceny ve shodě obou zkoušejících. Ocenili jsme navzájem své názory a 

postřehy, což považujeme za přínosné pro naši další práci a naše práce byla oceněna úspěchy 

našich, dnes již bývalých studentů. Přejeme jim, ať se jim na jejich další cestě daří jako dosud.  

 

Zprávu o práci v předmětové komisi anglického jazyka za školní rok 2019–2020 sestavila 

Věra Regulová.  
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 Předmětová komise Německý jazyk 

Zhodnocení práce předmětové komise německého jazyka za školní rok 

2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovali:  

• Mgr. Eva Adamcová – 6.E, 3.A, 2.S 

• Mgr. Štěpánka Čoudková – 3. E, 4. E, 3. A, 4. A, 3. S, 4. S + konverzace ve 4. 

ročnících 

• Mgr. Pavlína Houšková – 1. A, 2. S 

• Mgr. Alena Chytil – 1.E, 4.E, 5.E, 6. E, 7.E, 8. E, 2. A + konverzace ve 3. roč-

nících    

• Mgr. Hana Musilová – 1. E, 2. E, 3. E, 7. E, 8. E, 4. A 

• Mgr. Marie Mušková – 5. E, 1. A, 2. A, 1. S 

• Mgr. Ester Pitrunová – 4. S 

• Mgr. Vlastimil Sekyrka – 1. S 

• Mgr.et Mgr. Martin Štoudek – 3. S 

Exkurze a projekty 

Letošní školní rok byl silně ovlivněn pandemií COVID-19, proto bylo uskutečněno méně 

exkurzí než v předešlých letech. Zároveň nebyly zorganizovány i ostatní projekty. 

Exkurze do světa soli  

Ve čtvrtek 19. září se třída 2. E vydala do ra-

kouského Hallstattu. Naším cílem bylo nejen toto 

známé městečko, ale i návštěva solných dolů. Nád-

heru samotného místa jsme mohli obdivovat hned 

po příjezdu do města, ještě krásnější pohled se nám 

však naskytl, když jsme lanovkou vyjeli nahoru, kde 

začínala naše cesta do dolů. Na alpské stezce (kdysi 

pravěké pohřebiště) jsme se díky několika zastavením 

dozvěděli mnoho zajímavých informací týkající se 

každodenního života tehdejších lidí (co jedli, jak na-

kládali maso, jak se oblékali, jak museli hlídat osady před nebezpečnými kameny atd.). Zároveň 

jsme také mohli vidět, jak byli tehdy lidé pohřbíváni. Další nezapomenutelné zážitky nás pak 

čekali v samotném solném světě. Názorně jsme se viděli, jak se dnes těží sůl, jak se těžila kdysi, 

a díky moderní technologii jsme také viděli, jak solné doly vznikly. Pomocí dvou hornických 

skluzavek (na té druhé byla měřena rychlost, ti nejrychlejší z nás dosáhli rychlosti kolem 32 

km/h) jsme sjeli až k solnému jezírku hluboko pod zemí. Důlní dráha nás pak vyvezla zpět 

nahoru. Na závěr nás čekala procházka městem a pořádná porce zmrzliny. 

Europa im Dialog 

V pondělí 23. 9. 2019 se zúčastnila skupina našich 

studentů ze septimy a oktávy diskusního fóra v německém 

městě Furth im Wald. Hlavním tématem setkání byly bavor-

sko-české vztahy třicet let po pádu železné opony a fungo-

vání EU. První část programu byla zaměřena na vytvoření 

pracovních skupin, ve kterých čeští a němečtí studenti dis-

kutovali o vztazích mezi oběma zeměmi, zamýšleli se také 

nad problémy týkající se migrace, změn klimatu a nebez-



 
33 

pečí falešných zpráv v mediálním prostoru. Každá pracovní skupina byla vedena poslanci Ev-

ropského parlamentu či regionálními německými politiky. Následně studenti zformulovali ně-

kolik klíčových otázek, které pokládali při otevřené diskuzi pozvané české ministryni práce 

a sociálních věcí Janě Maláčové a německému ministru pro média a evropské záležitosti Flori-

anu Hermannovi. Za české studenty byl německou stranou vybrán student našeho gymnázia 

Matyáš Chalupa, který se ministrů dotazoval, zda politici EU pracují na konkrétních opatřeních, 

která by snižovala rizika plynoucí z působení především zahraničních konspiračních webů a je-

jich fake news. Naši studenti si ověřili své znalosti angličtiny a němčiny, učili se spolupracovat 

se zahraničními studenty a formulovat otázky týkající se témat evropské či celosvětové úrovně. 

I když byl program nabitý a končil v pozdních nočních hodinách, přesto toto mezinárodní se-

tkání můžeme hodnotit jako nesmírně obohacující. Proto si velice vážíme toho, že jsme se ho 

mohli zúčastnit. 

Netradiční divadlo – spolupráce s Goethe centrem 

V úterý 8. října navštívila třída 3. E a členové kroužku 

německého jazyka divadelní představení německého divadel-

ního spolku Galli Theater z Mnichova. V žádném případě se 

však nejednalo o tradiční divadelní představení! Jedinečnost 

divadla je postavena na tom, že diváci jsou zároveň herci. 

Měli jsme to štěstí, že někteří z našich žáků byli vybráni, aby 

si v pohádce o Šípkové Růžence zahráli. A tak Amálka z 2. E 

byla královnou, Natka hrála Šípkovou Růženku a chlapci 

z primy byli mezi 12 sudičkami. Diváci se většinou dobře ba-

vili, němčina byla dobře srozumitelná a postavená na jednoduchých větách. Herci to však měli 

mnohem těžší, museli sehrát svou roli, a ještě mluvit německy! Ale na podiu nebyli sami – he-

rečky Galli Theater jim vydatně pomáhaly. A tak nakonec bylo divadlo v německém jazyce 

nevšedním kulturním zážitkem. 

Schüleraustausch in Wunsiedel 7.10. - 11.10. 2019 

Ve dnech 7. až 11. 10. 2019 strávilo 11 studen-

tek našeho gymnázia týden v bavorském městečku 

Wunsiedel. Studentky byly ubytovány v hostitelských 

rodinách svých kamarádek, které hostily v Českých 

Budějovicích v dubnu minulého školního roku. Ces-

tovali jsme vlakem po trase České Budějovice – Plzeň 

– Cheb – Marktredwitz.  Cesta trvala 6 hodin, na ná-

draží v Marktredwitzu nás již čekaly hostitelské ro-

diny, které si nás převzaly a odvezly domů. 

Úterní a středeční dopoledne jsme strávili ve 

škole (Realschule) a měli jsme báječnou možnost navštívit vyučovací hodiny českého jazyka, 

němčiny, matematiky, biologie a angličtiny v 9. a 10. třídě. Po vyučování jsme se posilnili ve 

školní jídelně.  V úterý odpoledne jsme vyrazili do parku dravých ptáků, kde jsme shlédli před-

stavení s ukázkami jednotlivých dravců, jejich schopností a dovedností. Běhal nám mráz po zá-

dech, když nám těsně nad hlavami létali supi, orli, sokoli a káňata. Středeční odpoledne jsme 

věnovali sportu v tzv. „Vitalscheune“, kde jsme bravurně zdolávali lezecké stěny různých vý-

šek a úrovní. Mnozí z nás překonali své dosavadní osobní rekordy. 

Čtvrtek patřil krásnému historickému městečku, Bayreuthu. Po prohlídce zámku Eremi-

tage a rozsáhlého zámeckého parku s četnými kašnami a vodotrysky jsme navštívili Opernhaus, 

nejstarší barokní operní dům v Evropě.  Po náročném dni jsme se odreagovali a pobavili 

při bowlingu, který byl zároveň rozlučkovým večírkem před naším odjezdem domů. 
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Pátek se nesl v duchu loučení, jistého smutku a melancholie, dokonce někteří z nás uro-

nili i slzu. To vše je důkaz toho, že jsme si týden v Bavorsku krásně užili, že v Čechách navá-

zaná přátelství výborně fungují a že jsme moc vděčni za to, že jsme u toho mohli být.  

Adventní Vídeň  

Ve třetím adventním týdnu jsme se po roce opět 

vypravili na exkurzi do Vídně. Počasí nám přálo, vy-

jížděli jsme za doprovodu sluníčka a záhy jsme vystu-

povali u Hundertwasserhaus. Další cesta směřovala 

do centra města, kde jsme si prohlédli Hofburg, parla-

ment, operu a samozřejmě i chrám. sv. Štěpána. Ob-

divovali jsme nádherně vyzdobené a osvětlené ná-

kupní třídy. Pozdravili jsme se s pány Mozartem 

a Goethem, císařem Františkem Josefem, neminuli 

jsme ani Sissi. Odpoledne jsme navštívili Přírodo-

vědné muzeum se sbírkami drahých kamenů, meteoritů, skeletů pravěkých zvířat a Willen-

sdorfskou Venuší. Rušný den jsme zakončili na známých radničních trzích. Ani jsme nebyli 

překvapeni, že kolem sebe slyšíme téměř jen samou češtinu či slovenštinu. Dokonce jsme na-

razili na mnoho známých tváří z Českých Budějovic. Vídeň se s námi rozloučila stylově, když 

jsme nastoupili do autobusu, začalo krásně sněžit. 

Adventní Pasov  

V předvánočním týdnu uspořádala naše škola hudební exkurzi do Pasova. Hudební proto, 

že hlavní roli v celé exkurzi hrál právě náš školní pěvecký sbor. Už samotná cesta (tam i zpátky) 

byla zážitkem, protože celou cestu nám naši sboristé preludovali a zpívali. Samotné město Pa-

sov nás nadchlo. Soutok tří řek, historické jádro a vánoční atmosféra, která byla završena krás-

ným koncertem našeho sboru a sboru pasovského Gymnázia Adalberta Stiftera (ASG-Passau) 

v netradičním kostele St. Peter. Po koncertu nás čekala společná večeře v řecké restauraci a sbo-

risty pak přenocování v německých rodinách. Protože se této akce účastnili i nováčci z prvních 

ročníků, byla to pro ně premiéra, kterou však zvládli skvěle. Kromě nových kontaktů jsme si 

pak domů odvezli nejen plno zážitků, ale i opravdovou vánoční náladu. 

 U příležitostí výročí osvobození KT Osvětim se pak v lednu konala v Pasově významná 

pietní akce věnovaná obětem holocaust. Náš pěvecký sbor měl tu čest úastnit se této slavností 

akce, což bylo zároveň vyvrcholení příprav, které probíhaly již v době adventu v Pasově. 

Adventní Linec a Ars Elektronica  

Adventní atmosféru rakouských měst si mohla užít i třída 2. A, která navštívila Freistadt 

a Linec. Ve Freistadtu mohli naši žáci obdivovat nejen dokonale zachované středověké hradby, 

ale též si užít návštěvu místního pivovaru. V Linci nás pak čekala kromě prohlídky města a 

adventního trhu návštěva moderního muzea Ars Elektronica. Přehlídka moderních technologií 

a vědy byla úchvatná. 

Vánoční Drážďany  

V prosinci se třída 2. E zúčastnila exkurze k našim německým sousedům a navštívila 

město Drážďany. Součástí exkurze byla i návštěva slavné obrazárny ve Zwingru. Pak jsme si 

mohli vychutnat předvánoční atmosféru při procházce městěm a návštěvě trhů. 
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Kroužek německého jazyka  

Světu sice vládne angličtina, ale jestliže umíte 

německy, pak se dorozumíte se 100 miliony Evro-

pany v jejich mateřském jazyce. Němčina se 

kromě Německa používá i v Rakousku, Švýcarsku, 

Lucembursku a Lichtenštejnsku. Dokonce se tímto 

jazykem mluví i v severní části Itálie, východní části 

Belgie či Francie. Němčina je považována za druhý 

nejvíce používaný mateřský jazyk v Evropě. Něm-

čina je nám prostě o mnoho bližší, než si myslíme. 

A víte o tom, že hranice s německy mluvícími zeměmi je 1277 km dlouhá? … učme se proto 

německy, třeba právě na našem školním kroužku německého jazyka. Na tomto kroužku se vy-

učuje velmi zábavnou a hravou metodou. A to tak, že se zde hrají různé hry, dívá se na videa 

a zpívá se. Dále se chodí na různé výlety, zajímavé exkurze, do divadla nebo i kina.  Na hall-

oween jsme například vyřezávali dýně a malovali jsme si navzájem na obličeje, což byla fakt 

sranda. Před Vánoci jsme posílali dopis Ježíškovi do Německa a představte si, že jsme od něho 

dostali odpověď a malý dárek. 

Kroužek němčiny je prostě SUPER, je velmi zábavný a chodíme tam moc rádi.  A i když 

vám němčina zrovna moc nejde, tak vás to paní učitelka Štoudková jednoduše naučí bez drilu 

a zkoušení.   

Předmětové soutěže  

Stejně jako exkurze tak i předmětové soutěže byly uskutečněny jen v omezené míře, a to 

pouze na úrovni školních kol a okresních kol. V letošním školním roce nebyla ani vyhlášena 

soutěž BEST IN DEUTSCH.  

Olympiáda v německém jazyce  

V lednu proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěžící mu-

seli prokázat své dovednosti nejen při poslechu německy mluveného textu, ale i v rozhovoru na 

libovolné téma. Soutěž proběhla ve třech kategoriích. Vítězem nejnižší kategorie byla Alžběta 

Krejcarová z 2. E, následoval pak Daniel Stránský a Arthur Jakub Hájek (oba též z 2.  E). 

V další kategorii se pak utkali žáci tercie a kvarty. A ač byli terciáni trochu v nevýhodě, vedli 

si velmi dobře. Vítězem a postupujícím do krajského kola byla Petra Skříšovská ze 4.E. Vítě-

zem nejvyšší kategorie byla Dominika Uhlířová ze 7. E, která se však nemohla zúčastnit okres-

ního kola kvůli nemoci.  

Seminární práce  

V tomto školním roce byly vytvořeny dvě seminární práce psané v německém jazyce. 

Autorkou první seminární práce je Vendula Kabelové ze 7. E, která se zabývala srovnáním 

českého a německého školství, přitom využila znalostí a zkušeností ze svého loňského studij-

ního pobytu v Pasově. Druhou seminární práci sepsala Kateřina Babická též ze 7. E, která se 

věnovala tématu migrace. Práce nejenže velmi podrobně charakterizuje tento jev, ale též se 

autorka zaměřuje na německou společnost a její vztah k migraci. Obě práce psané německy 

jsou na výborné úrovni a jsou úspěchem naší předmětové komise, protože jsou důkazem moti-

vace ke studiu německého jazyka. 

Maturitní zkoušky  

I v tomto školním roce skládali naši žáci maturitní zkoušku z německého jazyka, přitom 

využili možnosti skládat zkoušku z německého jazyka jako profilovou maturitní zkoušku, nebo 
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jako státní maturitní zkoušku. V obou případech byli naši žáci úspěšní a slyšeli jsme velmi 

pěkné výkony. 

 Předmětová komise Dějepisu  

Zhodnocení práce předmětové komise dějepisu za školní rok 2019/2020  

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovali:  

• Mgr. Pavlína Houšková – 2. A, 3. E, 3. A, 5. E, 6. E, 7.E  

• Mgr. Hana Musilová 1.E, 4. E   

• Mgr. Antonín Sekyrka – 2. E, 3.S   

• Mgr. et Mgr. Martin Štoudek 1.S, DS3, DS4  

  

Exkurze a projekty  

Totalita 1948-1989  

Ve dnech 18.–22. 9. se většina tříd naší školy zúčastnila během výuky humanitních před-

mětů na nedalekém náměstí Přemysla Otakara II. multimediální projekce ve speciálním nafu-

kovacím dómu. Období mezi lety 1948–1989 veřejnosti přibližovala 3D projekce na kopuli ba-

lónu kombinovaná s videomappingem.   

 

Exkurze do Světa soli   

Ve čtvrtek 19. září se třída 2. E vydala do rakouského Hallstattu. Naším cílem bylo nejen 

toto známé městečko, ale i návštěva solných dolů. Nádheru samotného místa jsme mohli obdi-

vovat hned po příjezdu do města, ještě krásnější pohled se nám však naskytl, když jsme lanov-

kou vyjeli nahoru, kde začínala naše cesta do dolů. Na alpské stezce (kdysi pravěké pohřebiště) 

jsme se díky několika zastavením dozvěděli mnoho zajímavých informací týkající se každo-

denního života tehdejších lidí (co jedli, jak nakládali maso, jak se oblékali, jak museli hlídat 

osady před nebezpečnými kameny atd.). Zároveň jsme také mohli vidět, jak byli tehdy lidé po-

hřbíváni. Další nezapomenutelné zážitky nás pak čekali v samotném solném světě. Názorně 

jsme se viděli, jak se dnes těží sůl, jak se těžila kdysi, a díky moderní technologii jsme také 

viděli, jak solné doly vznikly. Pomocí dvou hornických skluzavek (na té druhé byla měřena 

rychlost, ti nejrychlejší z nás dosáhli rychlosti kolem 32 km/h) jsme sjeli až k solnému jezírku 

hluboko pod zemí. Důlní dráha nás pak vyvezla zpět nahoru. Na závěr nás čekala procházka 

městem podél jezera a nákup suvenýrů či zmrzliny.  
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Baroko všemi smysly   

První letošní dějepisné školní projekty tercie se nesly v duchu baroka a myšlenek Učitele 

národů Jana Amose Komenského – viz fotogalerie.  

    

Do Prahy za poznáním  

  

V úterý 5. listopadu vyrazila třída 4. E a 3. A do Prahy. Naším cílem bylo nejen samotné 

hlavní město, ale též kultura a vzdělání, a to doslova. Navštívili jsme totiž Národní pedagogické 

muzeum Jana Ámose Komenského. Muzeum se nachází na Malé Straně, takže cesta tam 

i zpátky byla příjemnou historickou procházkou, neboť se naše startovací místo nacházelo 
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na Václavském náměstí. V muzeu nás čekal edukační program, učebnice z let minulých a la-

vice, ve kterých seděli zřejmě naši prarodiče. Program končil krátkým filmem, který nápaditou 

formou vyprávěl o životě Jana Ámose Komenského. Kulturní tečkou naší exkurze bylo diva-

delní představení Pýcha a předsudek v Národním divadle.   

Dějepisná olympiáda 2019/2020  

Dne 22. 11. 2019 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Letošní, již 49. ročník, je 

zaměřen na téma: „Dlouhé století se loučí (1880–1920)“. Z celkového počtu 37 soutěžících jich 

17 dosáhlo hodnocení úspěšný řešitel. V okresním kole budou naši školu reprezentovat v kate-

gorii I (NG) studenti kvarty: Matouš Vobruba (1. místo), Anna Myšáková (2. místo) a Klára 

Kafková (3. místo). V kategorii II (VG) postoupili do Okresního kola: Karolína Janurová (1. 

místo), František Nerud (2. místo) a Aleš Kartusek (3. místo). Všem soutěžícím studentkám a 

studentům děkujeme za účast, úspěšným řešitelům gratulujeme a postupujícím vítězům přejeme 

v okresním kole pevné nervy, hodně štěstí a úspěchů při reprezentaci naší školy!  

Třetí historická konference žáků a studentů  

Dne 3. prosince 2019 se v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích konala Třetí žá-

kovská a studentská konference, tentokrát u příležitosti 30. výročí kanonizace Anežky Přemys-

lovny (12. 11.) a sametové revoluce, která začala pět dnů poté. Vzácnými hosty byli pamětníci 

tehdejších událostí – pan František Růžička, který se zúčastnil pouti na kanonizaci do Říma, a 

pan Václav Bartuška – jedna z výrazných osobností sametové revoluce z řad tehdejších stu-

dentů. Oba se s námi podělili o své zážitky a stručně zhodnotili polistopadový vývoj. Z původně 

plánovaného vyššího počtu škol se nakonec zúčastnilo pouze naše gymnázium a Gymnázium 

Jírovcova. Studenti si v této komorní sestavě navzájem představili své projektové aktivity, které 

podnikali u příležitosti 30. výročí sametové revoluce na svých školách.   

Datum konference mělo svou symboliku, protože v tento den (3. 12.) roku 1874 se konalo 

blahořečení Anežky České. Závěr konference patřil komentované prohlídce výstavy „Svatá 

Anežka Česká a obraz její úcty v jižních Čechách“. Pro přítomnou část kvinty to byla i určitá 

duchovní příprava na následnou exkurzi do Anežského kláštera. 😊  

   

Prima na exkurzi v Brně   

Díky grantu MŠMT Vzdělávací programy paměťových institucí do škol  se 6. prosince 

třída 1. E mohla vydat  na exkurzi do Brna.   

Jako cíl naší cesty jsme si vybrali jednak muzeum Anthropos, které je součástí Morav-

ského zemského muzea v Brně, tak i interaktivní výstavu VIDA u brněnského výstaviště.  

Pavilon Anthropos je velice pozoruhodný, neboť má již velmi dlouhou historii. Jeho 

vznik souvisí s mimořádným úsilím předního českého badatele prof. Karla Absolona. 
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Jemu se podařilo již v roce 1928 ve speciálním pavilonu "Člověk a jeho rod" soustředit 

nebývalé množství nálezů z nejranějších období lidských dějin.   

Na tyto tradice navázal v poválečném období antropolog prof. dr. Jan Jelínek, DrSc. (an-

tropolog světového jména, bývalý ředitel Moravského zemského muzea a prezident ICOM). 

Stavba Pavilonu Anthropos byla dokončena v roce 1962 podle plánů Ing. arch. Evžena Šte-

flíčka. V roce 2003 byl objekt uzavřen a došlo k zahájení generální rekonstrukce. V roce 2006 

byl Pavilon Anthropos v modernizované a rozšířené podobě otevřen opět veřejnosti.  

Naše třída se zaměřila na výstavu O původu člověka a jeho kultury. Expozici nacházející 

se ve třech patrech moderní budovy jsme si nejprve prošli s velmi šikovnou mladou průvodkyní, 

která nás svým výkladem ihned zaujala. Poté jsme se jednotlivým exponátům věnovali sami.  

Zaujaly nás zejména kopie nástěnných maleb, pěstní klíny, vývoj člověka od primátů až 

po člověka dnešního typu, rekonstrukce mamuta a kopie sošky Věstonické Venuše.  Expozice 

byla velmi srozumitelná a názorná.  

Po krátké pauze jsme se přesunuli k brněnskému výstavišti do zábavního vědeckého 

parku VIDA. Na vše jsme si tu mohli sáhnout! Osobně jsme si vše vyzkoušeli, abychom lépe 

pochopili, jak funguje svět kolem nás. Na obrovské ploše je na 175 interaktivních exponátů. 

Snad je nám díky páteční exkurzi již blíže naše planeta, člověk, civilizace, mikrosvět aj.  

Nemůžeme jednoznačně říci, jaká výstava byla lepší. Každopádně ale víme, že veškeré 

páteční poznatky využijeme v hodinách dějepisu, zeměpisu, přírodopisu a fyziky. Vážíme si 

toho, že jsme na exkurzi mohli díky grantu jet, a určitě jsme v Brně nebyli naposledy.   

A hlavně, snad již nebudeme tak často říkat: „Vida, to jsem nevěděl!“  

Jak se učil dějepis za komunistického režimu   

Jedním z workshopů, které na naší škole probíhaly v souvislosti s připomínkou událostí 

17. listopadu, byla i aktivita zaměřená na to, jak se vyučoval dějepis za reálného socialismu. 

Obsahem workshopu byla práce s učební látkou, která byla zaměřená na husitství a na první 

světovou válku. Pracovali jsme s autentickým materiálem (učebnice dostupné 

na https://www.ustrcr.cz/typ-projektu/vzdelavaci-projekty/), což byl učební text pro základní 

školy z 50. let minulého století. Cílem workshopu bylo pochopit, jakým nástrojem dějepis ve 

školách byl. Na základě analýzy textu se každý mohl přesvědčit o tom, že takto pojímaný děje-

pis sloužil hlavně k manipulaci s historickými událostmi. Tehdejší žáci měli především pocho-

pit, že vláda komunistické strany je jediným možným a správným řešením, které vy-

plývá z „historických tradic našeho národa“. Na základě vlastní zkušenosti se současnými 

učebnicemi a současným pojetím dějepisu na školách si mohl každý také uvědomit rozdíl ve 

výuce dějepisu tehdy a dnes.  

 Projektové dopoledne v tercii  

V rámci celoškolního projektu 30 let ve svobodné zemi (15. 11. 2019) jsme nejprve 

shlédli spartakiádní sestavu, kterou zacvičili naši starší spolužáci z kvarty. Poté jsme si spo-

lečně vyplnili pracovní list Dva příběhy 17. listopadu (1939, 1989), s celou školou drželi minutu 

ticha za oběti nacistické perzekuce 17. 11. 1939 a společně (s nápovědou prostřednictvím foto-

grafií a videoukázek). Vypracovali „Sametovou časovou přímku“ k událostem roku 1989. Paní 

učitelka s radostí konstatovala, že o událostech 17. 11. 1989 jsme již před projektovou hodinou 

věděli více informací, než Karolína Kaiserová v kultovní scénce „Hodina dějepisu 

2010“. 😉 V závěru tohoto dopoledního bloku zbyl čas i na ukázky „retrohraní“, přebírání pro-

vázku, které předvedly naše zručné spolužačky.  

  

https://www.ustrcr.cz/typ-projektu/vzdelavaci-projekty/
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Galerie pravěkého umění  

Pro studenty časově nenáročný, ale ve výsledku esteticky působivý projekt vytvořila 

kvinta v rámci opakování pravěku. Starší obrazové materiály byly „recyklovány“ a posloužily 

jako podklady ke zdařilým plakátům. Výsledky můžete posoudit sami podle přiložených foto-

grafií.  

VFR 1789  

Tato „šifra“ pro název dějepisného projektu tercie ukrývá téma Velké francouzské revo-

luce, k níž jsme vytvořili plakát složený z barev trikolóry, který jako celek tvoří francouzskou 

vlajku. Na tyto podkladové barvy jsme nalepili podobizny osobností spojených s těmito udá-

lostmi v rolích hlavních aktérů či obětí, dále jejich citáty či výroky, které o nich prohlásili jiní. 

Volba podkladové barvy pro konkrétní osobnosti měla i svou symboliku. Modrá – jako jedna 

ze dvou heraldických barev Paříže a zároveň barva naděje obsahuje osvícenské ideály shrnuté 

v článcích Deklarace práv člověka a občana. Bílá – barva královského rodu Bourbonů a monar-

chie je podkladem pro portréty Ludvíka XVI. a jeho manželky Marie Antoinetty. Červená, ja-

kožto druhá heraldická barva Paříže i symbol krvavého průběhu revolučních událostí obsahuje 

výrazné osobnosti této neklidné doby a jejich výroky, které mohou, stejně jako jejich skutky, 

kontrastovat s citáty již zmíněné Deklarace lidských a občanských práv. Zároveň nám slouží i 

k tomu, abychom si uvědomili, že ne vše, co je původně dobře míněné, musí dobře skončit…  

Renesanční dopoledne v tercii  

Dne 16. 1. 2020 (mimochodem v Den památky Jana Palacha) završila tercie svůj inter-

disciplinární projekt na téma „Renesance“ velkou prezentací. Přípravy začaly již v loňském 

školním roce, kdy žáci tvořili na dané téma prezentace i výtvarná díla v rámci hodin výtvarné 

výchovy a nyní navázala přehledem zajímavých historických událostí, literatury a rozborem 

vybraného literárního díla. Studenti byli rozděleni do 6 skupin – dva týmy se věnovaly italské 

renesanci z různých úhlů pohledů. Dále jsme se pomyslně přenesli do Francie, Španělska a do 

(již manýristické) rudolfínské Prahy a prostřednictvím našich humanistických cestopisů i do 

exotických krajů. Každá skupina zpracovala své téma formou plakátu pro literární a dějepisnou 

část. Se svými novými poznatky seznámila spolužáky a literární část zakončila pomyslnou 

„třešničkou na dortu“ v podobě dramatizace vybraného tématu (většinou krátký film, kde hlavní 

roli hrál Nápad, Vtip a Nadsázka) či recitace dobových veršů. Dlouhá a náročná příprava při-

nesla své ovoce a všichni si čtvrteční dopoledne užili. Děkujeme studentům za jejich skvělé 

výkony!  

1. E + 3. E a Praha muzejní   

Opět díky grantu MŠMT Vzdělávací programy paměťových institucí do škol se 19. pro-

since třídy 1.E a 3.E mohly vydat na exkurzi do Prahy. Naším cílem nebyla Praha adventní, jak 

by někdo v tomto čase mohl čekat, ale Praha muzejní.  Až při cestě domů jsme této exkurzi 

začali říkat „maraton po pražských muzejních expozicích.“ Paní učitelky nás nešetřily, nohy 

nás hodně bolely, ale určitě všechny navštívené výstavy stály za naši námahu.  

Jako cíl naší cesty jsme si vybrali jednak historickou i novou budovu Národního muzea 

v Praze, ale i Náprstkovo muzeum na Betlémském náměstí. Obě muzea nabízejí obrovské 

množství expozic. Právem je Národní muzeum v Praze naší nejvýznamnější českou muzejní 

institucí.  

Nakonec jsme navštívili tyto výstavy a prostory: Tutanchamon, Račte vstoupit do divadla, 

kupole Národního muzea, Náprstkovo muzeum. Na více opravdu nezbýval v rámci jednodenní 

exkurze čas.  
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Tutanchamon se nám líbil zejména po stránce formální, jak byla výstava technicky pro-

vedena a nainstalována, multimediální projekce byly úžasné. Troufáme si ale neskromně říci, 

že po stránce obsahové jsme se zase tolik nových věcí nedozvěděli, určitě známe hodně z hodin 

dějepisu.  

Výstava „Račte vstoupit do divadla“ je umístěna v prostorách nové budovy (bývalá bu-

dova Federálního shromáždění). Na této výstavě jsme si uvědomili, že dříve existovaly pouze 

divadelní cedule a plakáty, které plnily mnoho funkcí. Sloužily jako pozvánka do divadla, ale 

jsou i jedinečným uměleckým artefaktem, o který se mohou opírat teatrologická bádání. Tudíž 

díky nim známe přesný repertoár divadel v českých zemích od 17. století do poloviny 20. sto-

letí. Výstava byla chronologicky a srozumitelně uspořádána, doplněna mnoha divadelními re-

kvizitami, bustami, obrazy, kostýmy, scénickými návrhy a fotografiemi.  

Kupole Národního muzea pro nás byla úchvatná díky tomu, že jsme z ní měli nádherný 

výhled do širokého okolí. Na počasí jsme štěstí tolik neměli, proto nás mrzelo, o jaké výhledy 

jsme přišli.   

Historická budova Národního muzea je právem od roku 1962 národní kulturní památkou. 

Bylo nádherné už jenom to, že jsme budovu viděli a navštívili, neboť patří k architektonickým 

skvostům naší neorenesanční architektury. Navíc je celé muzeum po rozsáhlé rekonstrukci 

opravdu jako zářící diamant, který monumentálně kraluje v horní části Václavského náměstí.  

Příjemnou procházkou jsme se přemístili přeplněnou Prahou na malebné a poklidné Bet-

lémské náměstí, kde je v klidném prostředí umístěno Náprstkovo muzeum. Díky tomuto muzeu 

jsme se opět ocitli v exotických krajích asijských, afrických, amerických a australských kultur. 

Asi nejvíce nás zaujaly expozice kultur Austrálie, Mikronésie a Oceánie. Tolik exponátů jsme 

opravdu ještě nikdy neviděli. Dokonalá řemeslná výroba, hudební nástroje, zbraně, kultovní 

předměty, ale i výtvarné umění dokazují, jak vyspělé byly a jsou nám tak vzdálené a exotické 

kultury. Také jsme vzpomněli na naše významné cestovatele J. Hanzelku a M. Zikmunda, se-

známili jsme se s osobností Vojtěcha Náprstka, díky němuž muzeum vzniklo.  

Opravdu těžko bychom vybrali jedinou věc, která by byla během celého dne ta „nej“! 

Získané vědomosti využijeme v hodinách dějepisu, zeměpisu, historie. Až příště pojedeme zase 

do Prahy, třeba i soukromě s rodinou, tak bychom chtěli rodičům alespoň 1 z navštívených mu-

zeí ukázat. O zajímavé expozice a poutavé výstavy v těchto budovách nikdy není nouze.  

Praha muzejní nám učarovala!  

Úspěch v dějepisné vědomostní soutěži  

V letošním školním roce se podruhé čtyři studentky 3.E zapojily do náročné soutěže, kte-

rou každoročně již 11 let vyhlašuje odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice 

ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích. Téma pro podzimní 

sezónu (14.9. - 31.12. 2019) znělo: „Významné osobnosti města České Budějovice“. Jak název 

napovídá, byla soutěž zaměřena na osobnosti, které významně ovlivnily kulturní, hospodářský 

společenský i sportovní život v našem městě napříč staletími Soutěžící museli zjistit řadu po-

drobných informací a zároveň zdokumentovat i své bádání v terénu, což vyžadovalo značnou 

pečlivost a trpělivost. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění vítězů proběhlo na čes-

kobudějovické radnici dne 11. 3. 2020 za přítomnosti ředitele Národního památkového ús-

tavu Ing. Daniela Šnejda a náměstka primátora JUDr. Ing. Tomáše Bouzka. V kategorii kolek-

tiv opět uspěla dvojice Adéla Tycová a Zuzana Reitzová. Všem našim účastnicím soutěže dě-

kujeme za píli a trpělivost při zpracovávání odpovědí. Oceněným děvčatům zároveň gratulu-

jeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy!   

Více informací o soutěži najdete zde:  
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https://www.c-budejovice.cz/namestek-gratuloval-vitezum-vedomostni-souteze  

a  

https://www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice/zpravy/51164-gratulujeme-vitezum-vedo-

mostni-souteze-pro-deti-a-mladez-do-16-let  

Další úspěch v oboru historie - 3. místo krajského kola SOČ   

Dne 28. 4. 2020 proběhlo online krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ), kte-

rého se v oboru historie zúčastnila naše letošní maturantka Tereza Janurová (4.A). Její precizní 

bádání při tvorbě původně seminární práce na téma „Obraz atentátu na císařovnu Alžbětu v čes-

kém dobovém tisku“ bylo oceněno krásným třetím místem. Upřímně gratulujeme a děkujeme 

za skvělou reprezentaci naší školy na poli humanitních věd!  

Dějepisná olympiáda 2019/2020  

Téma: „Dlouhé století se loučí (1880 –1920)"  

Výsledky školního kola:  

Kategorie I (NG):  

1. Matouš Vobruba (4.E)  

2. Anna Myšáková (4.E)  

3. Klára Kafková (4.E)  

Kategorie II (VG):  

1. Karolína Janurová (1.A)  

2. František Nerud (6.E)  

3. Aleš Kartusek (7.E)  

Tito soutěžící zároveň vytvoří tým pro Dějepisnou soutěž gymnázií, jejíž KK bylo odlo-

ženo na 16. 9. 2020.  

Úspěchy v OK DO   

Kategorie I (NG) (15. 1. 2020) – výsledková listina zde:   

https://www.ddmcb.cz/wp-content/uploads/2020/01/DO_ok_I_vl_19-20.pdf  

16.-17. místo: K. Kafková a A. Myšáková => postup do KK-DO-ZŠ  

19.-21. místo: M. Vobruba  

Všichni = úspěšní řešitelé.  

  

Kategorie II (VG) (16. 1. 2020) – výsledková listina zde:   

https://www.ddmcb.cz/wp-content/uploads/2020/01/DO_ok_II_vl_19-20.pdf  

3. místo A. Kartusek => postup do KK-DO-VG  

7. místo K. Janurová => postup do KK-DO-VG  

17.-18. místo F. Nerud  

Všichni = úspěšní řešitelé.  

KK-DO-ZŠ, VG bylo odloženo na neurčito z důvodu uzavření školských zařízení, mezi 

které patří i DDM.  

https://www.c-budejovice.cz/namestek-gratuloval-vitezum-vedomostni-souteze
https://www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice/zpravy/51164-gratulujeme-vitezum-vedomostni-souteze-pro-deti-a-mladez-do-16-let
https://www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice/zpravy/51164-gratulujeme-vitezum-vedomostni-souteze-pro-deti-a-mladez-do-16-let
https://www.ddmcb.cz/wp-content/uploads/2020/01/DO_ok_I_vl_19-20.pdf
https://www.ddmcb.cz/wp-content/uploads/2020/01/DO_ok_II_vl_19-20.pdf
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 Předmětová komise Základů společenských věd a občanské výchovy 

Zhodnocení práce předmětové komise Základů společenských věd a  ob-

čanské výchovy za školní rok 2019/2020  

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovali:  

• Mgr. Klára Ludvíková 

• Mgr. Vlastimil Sekyrka 

• Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D. 

Exkurze a projekty 

Kdy alkohol zabíjí? – 9. 9. 2019 

Preventivní beseda se uskutečnila pro třídu 3.E pod vedením doc. A. Kajanové z centra 

SANANIM a byla zaměřena především na negativní dopady konzumace alkoholu u dětí a mlá-

deže. 

 

Europa im Dialog – 23. 9. 2019 

Návštěva diskusního fóra o česko-bavorských vztazích a fungování EU. Fórum se konalo 

v německém městě Furth im Wald za účasti našich septimánů a oktavánů. Tématy byly také 

migrace, životní prostředí a nebezpečí konspiračních webů. 

 

Staň se diplomatem! – 27. 9. 2019 

Účast terciánů a kvartánů na projektu, který žákům přibližuje práci v Radě bezpečnosti. 

Žáci analyzovali pod odborným vedením násilný konflikt v Mali. Projekt se konal 27.9. 2019 

na Gymnáziu Česká. 
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Mýty o EU – 10. 10. 2019 

Ve spolupráci s Eurocentrem v ČB byla realizována na půdě naší školy beseda zaměřená 

na mýty týkající se činnosti EU. Přednášející Ing. K. Patáková diskutovala se žáky 4.E o vy-

myšlených a ve společnosti se tradujících povinnostech, směrnicích či nařízeních, které údajně 

pochází z EU. Žáci si tak mohli uvědomit, jak jednoduše a nesmyslně vznikají a šíří se neprav-

divé zprávy o Evropské unie. 

 

Festival svobody na České – 17. 10. 2019 

Festival svobody je společným projektem organizací Paměť národa a Post Bellum, který 

se zaměřuje na akce spojené s třicátým výročím sametové revoluce. Ve čtvrtek 17. 10. 2019 

jsme v rámci tohoto projektu přivítali politologa Vladimíra Hanáčka s programem "Čtyři pří-

běhy sametové revoluce". Zajímavá akce se uskutečnila v aule coby předvoj školního projektu 

"Třicet let ve svobodné zemi", který budeme realizovat 15. listopadu. 
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Trestní právo s  Adélou – 1. 11. 2019 

Práce s trestním zákoníkem a praktická cvičení ve skupinách zaměřená na trestní právo, 

kriminalitu mladistvých, trestní odpovědnost, prevenci a fungování soudů pro mladistvé byly 

na našem gymnáziu 1.11. 2019 realizovány pod vedením právničky Adély Ruiderové. 

 

Beseda s Janem Urbanem - 29. 11. 2019 

"Vaše generace je první, která se ne-

může na nic vymlouvat. Nebyli jste totiž de-

formovaní či indoktrinovaní žádnou zločin-

nou ideologií nebo válkou. Je to jen na vás... 

" To jsou slova disidenta, novináře a historika 

Jana Urbana, která zazněla v závěru besedy 

se studenty vyššího gymnázia moderované 

politologem Salimem Muradem z Jihočeské 

univerzity. Jan Urban krom odpovědí na stu-

dentské dotazy hovořil o průběhu sametové 

revoluce, jejímž významným aktérem byl. 

(Stal se mluvčím Občanského fóra a lídrem kandidátky OF v prvních svobodných volbách). 

Mluvil také o perzekuci disidentů v dobách předrevolučních a o vývoji naší společnosti v po-

sledních třiceti letech. Akce se konala 15. listopadu v aule naší školy v rámci školního projektu 

Třicet let ve svobodné zemi. 

Palachův týden – začátek sametové revoluce? – 15. 11. 2019 

Jednalo se o jednu ze součástí školního projektu „30 let ve svobodné zemi“ realizovaného 

na našem gymnáziu 15.11. 2019. Život, význam a morální odkaz J. Palacha pro naši zemi při-

pravila a úspěšně prezentovala třída 4.E. 
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Jak se slaví Vánoce v  zemích EU? – 20. 11. 2019 

Beseda byla uskutečněna pro třídu 3.E a téma nám představila Ing. K. Patáková z Euro-

centra v ČB. Seznámili jsme se tak se zvyky, tradicemi a pestrostí kultur jednotlivých členských 

států EU. 

 

Když na dveře zaťuká exekutor... – 22. 11. 2019 

Další z preventivních besed se soustředila na prohloubení znalostí v oblasti finanční gra-

motnosti. Právnička N. Theerová díky svým bohatým zkušenostem nastínila našim kvartánům 

příčiny a vznik zadlužení určitých jedinců a důsledky dluhových pastí.  
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Jaké jsou právní následky kyberšikany? – 27. 11. 2019 

Preventivní beseda konaná pod vedením por. Milana Bajcury byla určena pro třídu 3.E a 

týkala se porušování ochrany osobnosti zveřejňováním a šířením snímků a videozáznamů bez 

souhlasu druhé osoby. Dále jsme se zabývali problematikou, jak se mladí stávají oběťmi vydě-

račů na sociálních sítích. Dozvěděli jsme se i výši sankcí za trestnou činnost vyvíjenou v ky-

berprostoru. 

 

Jak se chovat za mimořádných událostí? – 4. 12. 2019 

Beseda konaná ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím v ČB pro třídy 3.E a 4.E 

se týkala bezpečnosti státu, chování civilního obyvatelstva při krizových situacích a působení 

českých vojáků v zahraničních misích. 

 

Maraton psaní dopisů – 10. 12. 2019 

Studenti našeho gymnázia se 10. prosince opět 

po roce zapojili do největší světové akce organizace Am-

nesty International „Maraton psaní dopisů“. Letos jsme 

vybírali mezi pěti osudy nespravedlivě odsouzených či 

perzekuovaných žen, v jejichž prospěch bylo možno na-

psat dopis v angličtině. 

Krom tradičního psaní dopisů jsme se též připojili 

k akci Knihovny Václava Havla, když jsme symbolicky 

podpisem potvrzovali znění Všeobecné deklarace lid-

ských práv, od jejíž schválení uplynulo právě 10. prosince sedmdesát let.  

 

 

https://www.gymceska.cz/photo/tn/13393-Maraton-7_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1544907479.jpg
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Ohrožená demokracie – 13. 12. 2019 

Beseda s armádním generálem Petrem Pavlem a bývalým diplomatem Petrem Kolářem 

se uskutečnila pro studenty seminářů. Tématem byly dezinformace autoritářských režimů, kon-

spirační teorie, zpochybňování fungování západní demokracie, vznik extremistických skupin, 

kořeny brexitu aj. 

 

Návštěva Okresního soudu v  Č. Budějovicích – 10.1.2020 - 7. E 

Třída septima navštívila, jak je na naší škole tradicí, v rámci výuky práva jednání Okres-

ního 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. 

Brexit už je na spadnutí – 13. 1. 2020 

Beseda o příčinách, průběhu a důsledcích brexitu se uskutečnila pod záštitou Eurocentra 

v ČB. Tuto problematiku si pro třídu 2.A připravila Ing. K. Patáková. 

 

Byli jsme v živém vysílání Fokusu Václava Moravce! – 14. 1. 2020 

Účasti žáků našeho gymnázia v živém vysílání diskusního měsíčníku Fokus Václava Mo-

ravce předcházela exkurze v prostorách ČT na Kavčích horách a setkání s některými jejími za-

městnanci (moderátoři, redaktoři aj.). 
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Je psychicky nemocný člověk nebezpečný svému okolí? – 20. 2. 2020 

Dne 20.2. 2020 se studenti SVS zúčastnili workshopu realizovaného v rámci mezinárod-

ního projektu Mind the Mind a učili se pod vedeních studentů psychologie JČU odbourávat 

stereotypy vůči nemocným osobám. 

 

DOD na Policii ČR – 28. 2. 2020 

Třídy 2.A a 6.E se zúčastnily Dne otevřených dveří na Polici ČR v ČB. Seznámily se tak 

s fungováním policie v našem regionu, jejím personálním zajištěním, technickým vybavením 

apod. Nechyběla ani analýza některých starších případů a zajímavosti z policejní psychologie. 

 

Za předmětovou komisi ZSV (OV) zapsal Jiří Krejčí 
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 Předmětová komise Informatika a výpočetní technika 

Zhodnocení práce předmětové komise informatiky a výpočetní techniky 

za školní rok 2019/2020  

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovali:  

• Mgr. Miroslav Kotlas – 1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 5.E, 1.A, 2.A, 1.S, 3.S 

• Mgr. Pavla Dřevikovská – 1.E, 3.E, 6.E, seminář z IVT 

Exkurze a projekty 

ZAPOJILI JSME SE DO CODEWEEK 

Je běžné, že na naší škole se studenti se-

známí s nejmodernějšími technologiemi a mo-

hou objevovat i oblasti informatiky, které se na 

jiných školách běžně neučí. A proto jsme se za-

pojili do evropského týdne programování (Code-

Week) a pozvali k nám v průběhu dvou týdnů 

dvě školy, abychom jim tyto oblasti představili.  

Minulé úterý se mohli studenti Střední 

školy informatiky a právních studií seznámit s 

pojmem umělé inteligence. Nejednalo se samo-

zřejmě o pouhé teoretické povídání, ale studenti si mohli vytrénovat vlastní umělou inteligenci. 

Nejprve vytvořili tzv. Chatbota – robota, který umí sám komunikovat například na Messengeru 

a poté program na rozpoznávání obrazu (v našem případě hub). 

Tento týden nás navštívili žáci 4. a 5. třídy ze základní školy Máj II. Pro ně jsme si při-

pravili programování v populární hře Minecraft. Jakmile jsem zmínil slovo Minecraft, propuklo 

ve třídě ohromné nadšení. Nakonec jsme naprogramovali malého robota, který za nás farmařil. 

Díky úspěchům obou akcí z letošního roku i let minulých určitě podpoříme povědomí o 

informatice i příští rok. 

HACKATON OTEVŘENÝCH DAT 

V rámci hodin informatiky zařa-

zujeme i netradiční kapitoly. Jednou z 

nich je zpracování dat a jejich následná 

vizualizace. Vždyť třeba stát poskytuje 

otevřená data. Je proto dobré o nich vě-

dět a umět zjisti, co daná data vlastně ří-

kají. Po této dovednosti je ve firmách 

momentálně velký hlad.  

Jeden náš tým ve složení Jakub 

Švojgr, Eliška Pavlíčková, Natálie Ku-

rážová se 8.-9. 11. zúčastnil Hackatonu 

otevřených dat plzeňského kraje v Kla-

tovech. Nejprve jsme si vyslechli přednášky odborníků z Microsoftu, Českého statistického 

úřadu, Národního kontrolního úřadu a dalších. Dále byly pro soutěžící připraveny praktické 

workshopy. 

V 18 hod. večer začala samotná soutěž. Studenti měli vytvořit aplikaci v programu 

PowerBi z dostupných dat, které stát poskytuje. Hackatony jsou specifické tím, že se pracuje 
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celou noc. I to byla pro naše studenty netradiční zkušenost. Po dlouhém nočním zápasení s daty 

jsme druhý den odevzdali hotovou aplikaci. 

Ačkoliv jsme si neodvezli žádnou z cen, byla to naše první zkušenost s takovým typem 

soutěže a určitě se plánujeme zúčastnit i dalších ročníků. Děkujeme organizátorům, že takovou 

soutěž pro studenty připravili. 

PRAGUE EDUCATION FESTIVAL 

Ve čtvrtek 14. 11. jsme s vybranou skupinou studentů vyrazili na ojedinělou akci zamě-

řenou na moderní trendy ve výuce a vzdělávání. Cílem akce bylo inspirovat odborníky i širokou 

veřejnost nejnovějšími přístupy ke vzdělávání. Měli jsme tedy možnost navštívit celou řadu 

vystavovatelů, zeptat se jich na moderní trendy ve výuce a vyzkoušet si nové technologie či 

postupy ve výuce. 

Nejvíce nás zaujaly 3D modely od Corinthu, Abeceda peněz od České spořitelny, prak-

tické workshopy či rozšířená a virtuální realita v podání firmy Microsoft. Celá řada firem se 

prezentovala novými robotickými hračkami či interaktivními panely. Kam tedy směřuje bu-

doucnost vzdělávání? Pravděpodobně cestou robotiky, interaktivity a názornosti. 

ELIŠKA PAVLÍČKOVÁ STUDENTKOU STC  

V září Microsoft STC otevřel svoji registrační bránu na rok 2020 a naši studenti byli sa-

mozřejmě u toho. Krajským kolem, které se konalo 26. listopadu, prošli tři studenti z třetího 

ročníku vyššího gymnázia Natálie Kurážová, Eliška Pavlíčková a Marek Vácha. Ti se utkali 

v pohovorech proti více než 60 dalších studentů z celé České republiky. Celý den byl pro ně 

připraven program plný přednášek, aby se mohli rozptýlit a zkrotit jejich nastupující trému. 

Uspět se podařilo bohužel pouze Elišce ze 3.A, kterou nyní čeká od ledna intenzivní dvouletý 

studijní program, na jehož konci se bude muset poprat se závěrečnou absolventskou prací.   

Všem účastníkům blahopřejeme ať už k postupu či vítězství. 

PREZENTACE ŠKOLY NA EDUDAY V ESTONSKÉM TALLINU 

V druhém prosincovém týdnu se v es-

tonském Tallinu konalo setkání všech Micro-

soft Showcase Schools z celé Evropy. Naše 

škola je jako jedna ze tří v celé České repub-

lice do tohoto programu zapojena. A tak 

všichni tři zástupci vyrazili do Tallinu před-

stavit ostatním školám pokroky v digitální 

transformaci, a naopak se inspirovat od jiných 

ukázkových škol. 

Během dvou dní vystoupila celá řada 

významných osobností. Mezi nimi byli například Anthony Salcito, viceprezident společnosti 

Microsoft pro oblast vzdělávání, nebo estonská ministryně školství Mailis Reps.  

Naši školu zastupoval učitel IVT Miroslav Kotlas, koordinátor celého projektu s Micro-

softem. Ve svém výstupu měl možnost ukázat reálné příklady z naší školy. 
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PÓDIOVÉ UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI BOBŘÍK INFORMATIKY 

I letos měla naše škola hojné zastoupení v 

krajském kole logicko-informatické soutěže Bob-

řík informatiky. A jelikož jsme si loni odnesli 

druhé místo, bylo na co navazovat. Celkem nás v 

této soutěži v krajském kole reprezentovalo 5 stu-

dentů. Na vyřešení úloh měli celkem 60 minut, při-

čemž o výsledcích rozhodoval nejen počet správně 

zodpovězených otázek, ale v případě rovnosti bodů 

i čas.  

V silné konkurenci jsme opět obstáli na výbornou. Markéta Placerová ze 7.E obsadila 

vynikající 2. místo v krajském kole a celkově 14. místo v republice. Pozadu nezůstala ani její 

mladší sestra Jolana, které jen těsně unikla bedna a skončila na 4. místě v krajském kole a 

celkově 29. v republice. A jelikož Jolana soutěžila v kategorii vyšší, než do které momentálně 

patří, je pro nás velkým příslibem do budoucna. 

Oběma sestrám moc gratulujeme a rozhodně nezapomínáme i na zbylé zástupce naší 

školy, kterým děkujeme za příkladnou reprezentaci. 

VIDEOMAPPING V PODÁNÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA ČESKÁ 

Pojďme si ještě jednou připomenout unikátní 

projekt našich studentek a studentů, který se usku-

tečnil těsně před uzavřením škol. Článek níže je z 

března 2020.  

Ačkoliv jsme všichni doma a každá druhá 

nová zpráva obsahuje slovo koronavirus, ohlédli 

jsme se ještě zpět, před tuto šílenou dobu. Třeba 

vám tyto dlouhé chvíle doma rozveselíme připo-

mínkou na studentský projekt, který je na českých 

školách ojedinělý. 

Po četných ohlasech na projekci na Noci vědců a umělců jsme se rozhodli, že se úžasnou 

podívanou pokusíme udělat znovu. Místo krátké části školy osvětlované ze dvora, jsme ale 

tentokrát zaměřili rovnou celou stranu budovy u slepého ramene. 

Prezentaci pro projekci připravoval tým našich studentů, a i když času na přípravu nebylo 

mnoho, podařilo se nám sestavit skoro patnáct minut dlouhou show. Videomapping, který jsme 

divákům v sobotu večer ukázali, sklízel veliký obdiv. Barevné efekty, běhající postavičky a 

puntíky, a nakonec i ohňostroj, promítnul na fasádu naší školy veliký projektor, který nám 

Epson na nějakou dobu půjčil. 

Upřímně řečeno, na začátku asi nikdo nečekal, že všechny naše plány a vize opravdu 

vyjdou. Ale stalo se, a bylo to pro všechny skvělých pár minut, které bychom s radostí někdy 

zopakovali. 

Moc děkujeme všem, co se podíleli na přípravě a projekci, i všem, co se přišli podívat. 

Věříme, že to stálo za to a třeba zase někdy. 

O akci byla zmínka i v Českobudějovickém deníku. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/komentar-klary-skalove-sance-studen-

tum-20200311.html 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/komentar-klary-skalove-sance-studentum-20200311.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/komentar-klary-skalove-sance-studentum-20200311.html
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Celou show si můžete pustit zde: https://www.gymceska.cz/aktuality/1-videomapping-v-

podani-studentu-gymnazia-ceska 

 Předmětová komise Matematiky  

Zhodnocení práce předmětové komise matematiky za školní rok 2019/2020  

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovaly:  

• Mgr. Pavla Dřevikovská - 2. A, 5. E, 3. S  

• Mgr. Radka Hrubešová - 4. E  

• Mgr. Alena Schönová - 1. E   

• Mgr. Jaroslava Petřeková - 7. E, 4. S, 1. S, Ms 7. E  

• Mgr. Hana Štěpánková, PhD. - 3. E, 3. A, 4. A, Ms 3. ročník, Ms 4. ročník   

• Mgr. Zuzana Syslová - 8. E, 1. A  

• Mgr. Simona Týmalová - 2. E, 6. E, 2. S  

Exkurze a projekty  

Den otevřených dveří  

Odpoledne 7. ledna 2020 si zájemci o studium u 

nás mohli prohlédnout učebnice a pomůcky, se kte-

rými studenti pracují při výuce matematiky. Všichni 

si mohli vyzkoušet stavění 3D geometrických mo-

delů, vytváření parketáží či skládání prostorových ré-

busů. Studenti primy předváděli jednoduché pokusy 

propojující matematiku a fyziku, při kterých před di-

vákem rozkvetl papírový leknín na vodní hla-

dině nebo pro soutěživé byla připravena matema-

tická hlasovací soutěž na portálu KAHOOT. Jako atrakce byla u dveří připravena střelba na 

terč (NERF), při které si každý střelec naplánoval, kolik bodů potřebuje vystřelit, aby splnil 

úkol a tím vyřešil neobvyklou úlohu s aritmetickým průměrem.  

Přijímací zkoušky nanečisto   

V sobotu 25. ledna 2020 si 310 žáků pátých a de-

vátých tříd základních škol připravujících se na přijí-

mací zkoušky zkusilo napsat test z matematiky nane-

čisto. V rámci Noci mladých vědců, umělců a spor-

tovců dne 21. února 2020 proběhl pro zájemce roz-

bor jednotlivých úloh, během kterého se probraly časté 

chyby, správné postupy řešení. Účastníci zde měli 

možnost diskutovat své opravené testy a zeptat se na 

nejasné postupy vyučujících matematiky.  

Výuka matematiky v době koronaviru  

Kvůli situaci s Covid 19 byly od 12. března 2020 až do odvolání uzavřeny školy v 

České republice. Vyučující i studenti se ocitli v neočekávané a neobvyklé situaci, kdy další vý-

uka začala probíhat distanční formou. Matematika patří mezi přírodní vědy a klíčovým momen-

tem pro další práci studentů je pochopení problematiky. Všichni vyučující matematiky se 

v nové situaci velmi rychle zorientovali a začali využívat dostupné technologie. Pomocí pravi-

delných videokonferencí zajistili výklad i potřebný sociální kontakt studentů a měli možnost je 

průběžně motivovat k další práci. K ukládání pracovních listů a komunikaci studenti využívali 

kanály ve svých skupinách v aplikaci Teams. K ověřování znalostí učitelé vytvářeli testy 

https://www.gymceska.cz/aktuality/1-videomapping-v-podani-studentu-gymnazia-ceska
https://www.gymceska.cz/aktuality/1-videomapping-v-podani-studentu-gymnazia-ceska
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ve Formsech. V aplikaci Teams se hojně používal chat pro individuální komunikaci, zadání pro 

přehledný sběr úkolů.  

  

 

  

Finanční gramotnost   

Během posledních týdnů školy jsme na nižším gymnáziu (1. E, 3. E) využili čas ur-

čený k obnovení a zlepšení sociální situace studentů po distanční výuce způsobené Co-

vid 19. Seznámení se základními pojmy finanční gramotnosti provedla ve skupinkách zábav-

nou formou vyprávění, her a doplňovaček studentka Eva Tupá (3. A) jako obhajobu své semi-

nární práce. Studenti pak opět ve skupinkách hráli společenskou hru „finanční svoboda“.  Na 

začátku byli překvapeni, protože na začátku hry losem vytvořili manželské páry a hned jim bylo 

přes 30 let. Během hry se přirozeně seznámili s rodinnými výdaji a příjmy. Poznali, jak rodinu 

zatíží hypotéka, platba nájmu, stavební spoření i jaké jsou možnosti investic do akcií, dluho-

pisů aj. Dopoledne, během kterého museli počítat své finance, plánovat investice i splátky, se 

jim líbilo a hru si chtějí ještě zopakovat.  

 

Předmětové soutěže  

Logická olympiáda  

Velká účast našich studentů v logické olympiádě přinesla škole ocenění od Mensy České 

republiky v podobě společenské hry, protože jsme se zařadili mezi pětici škol s nejvyšší 

účastí studentů. Do krajského kola postoupilo šest studentů nižšího gymnázia a tři studenti 

vyššího gymnázia. Magdalena Frydrychová ze 3. E se umístila čtvrtá v krajském kole a tím po-

stoupila do celostátního kola, kde obsadila 60. místo. Příští rok se budeme snažit motivovat 
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všechny studenty k účasti stejně, včetně sportovních tříd, protože umístění je již bonifikací pro 

některé vysoké školy.  

 

Matematická olympiáda  

Letošní průběh matematické olympiády byl narušen opatřeními spojenými Covid 19. 

Uskutečnila se tedy jen některá kola různě napříč kategoriemi.  

• Kategorie – z klauzurního kola úspěšně do krajského kola postoupili Martin Dočekal 

(4. A), Marek Vácha, Tomáš Novotný, Aleš Kartusek a Fabián Bílý (7. E), které pro-

běhlo 14. 1. 2020.  

• Kategorie C – úspěšnými postupujícími z klauzurního kola byli Dana Procházková, Tereza 

Dáňová, Anna Ondřichová, Lea Silovská, Jakub Švojgr, Ondřej Kozák, Matyáš Havelka, 

Jolana Placerová (5. E), Magdaléna Radimská, Jindřich Grill, Adéla Maříková, Anna Ha-

lasová (1. A). Krajské kolo se již bohužel neuskutečnilo.   

• Kategorie P – do krajského kola postoupil Jakub Švojgr (5. E). Krajské kolo proběhlo 

21. ledna 2020 a Jakub Švojgr, který byl nejmladším účastníkem, obsadil krásné čtvrté 

místo.  

• Kategorie Z – proběhla pouze školní kola. V kategorii Z9 proběhlo okresní kolo, které vy-

hrála naše Klára Kafková (4. E) a Lukáš Tauchman (4. E) se umístil na krásném 2.- 5. 

místě. Daniel Dvořák (4. E) byl 8.-9, všichni tedy patřili mezi úspěšné řešitele a za normál-

ních okolností by postoupili do krajského kola.  

• Astronomická olympiáda – Astronomické olympiádě se školního kola zúčastnilo 12 stu-

dentů NG, do krajského kola postoupilo 10 studentů (5 studentů v kategorii GH, 5 studentů 

v kategorii EF).  

 Předmětová komise Fyziky 

Zhodnocení práce předmětové komise fyziky za školní rok 2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovaly: 

• Mgr. Jaroslava Petřeková (vedoucí předmětové komise) - 2. S, 3. S 

• Mgr. Alena Schönová – 1. E 

• Ing. Helena Poláková, Ph.D.  –  5. E, 6. E, 7. E, SemF 3. a 4. ročník 

• Mgr. Zuzana Syslová – 2. E, 3. E, 4. E, 1. S, 3. A 

• Mgr. Michaela Pfefrčková – 2. A, 1. A 

Exkurze a projekty 

Den otevřených dveří  

Dne 7. 1. 2020 se PK fyziky zapojila do DOD svým bohatým programem v učebně fy-

ziky. Přibližně dvacet studentů v učebně fyziky provázelo návštěvníky různými fyzikálními 

pokusy s využitím počítačů a programu Pasco, využít Arduina a stavebnic GIGO při měření 

aktuální hodnoty některých fyzikálních veličin. Někteří si sami vytvořili pomůcku k 3D pro-

jekci hologramů na mobilu. Stejně jako v loňském roce bylo velkým lákadlem užití pistolí 

NERF při zkoumání pohybů bezdrátových Pasco vozíčků.   
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Den otevřených dveří JU 

Dne 17. ledna 2020 navštívili studenti třetího ročníku (septima a 3. A) Den otevřených 

dveří na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, konkrétně Ústav fyziky.  

„Společně s profesory jsme měli možnost nahlédnout do vybraných laboratoří – od labo-

ratoře s lasery, akustické místnosti po laboratoř s nanopovrchy z plazmatu. Po absolvování 

přednášky s představením fakulty a všech jejích oborů a zaměření jsme uvítali možnost se na 

cokoli zeptat i samotných studentů fakulty a načerpat informace o možných stážích v zahraničí 

i o samotném studentském životě na fakultě. Po rozdělení do menších skupin jsme se z před-

náškového sálu přemístili do jednotlivých laboratoří. Zde jsme si většinu věcí mohli sami vy-

zkoušet a osahat. Jednoznačně nás nadchla laboratoř s plazmatem a jeho využitím, kde jsme na 

vlastní oči mohli plazma pozorovat a dozvědět se o využití nanopovrchů i o budoucnosti těchto 

technologií. Další zastávkou byla akustická místnost, kde jsme si mohli na vlastní kůži vyzkou-

šet práci za mixážním pultem a hrát si se zvuky. Z fakulty jsme odcházeli nadšeni. Rozšířili 

jsme si obzory a někteří i zvážili své dosavadní cíle.“ 

studenti 7. E 
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Česká má náboj 

PK fyziky se rozhodla při plánování Noci mladých vědců, umělců a sportovců v letošním 

roce zaměřit na tematický celek Elektřina a magnetismus. 

Zábavná téměř hodinová interaktivní show proběhla dvakrát v 18.15 a v 19.15 hodin. Ve-

čerem prováděly Markéta Placerová a Vendula Kabelová ze 7.E.  

Pokaždé plně obsazená učebna fyziky přímo sršela elektrickým nábojem. Studenti pří-

tomným dokázali existenci elektrického náboje, předvedli a vysvětlili experimenty např. s Van 

de Graaffovým generátorem, indukční elektřinou nebo Faradayovou klecí. Dále demonstrovali 

výboje elektrického náboje ve vzduchu i ve výbojových trubicích s použitím plazmové koule. 

Nedílnou součástí programu bylo propojení elektřiny a magnetismu. Díky indukovaným víři-

vým proudům, které vznikaly v proměnném magnetickém poli, došlo i k levitaci lehkého hliní-

kového kroužku. V závěru programu ještě řetěz nadšených dobrovolníků dokázal, že i člověk 

sám je dobrým vodičem elektrického náboje.  

 

 

Astronomická observatoř 

V rámci Noci mladých vědců, umělců a sportovců na České pro-

běhlo na školním dvoře v naší školní observatoři pozorování noční ob-

lohy. Jedno pozorování, které bylo naplánováno na Den otevřených 

dveří, bohužel kvůli špatnému počasí nemohlo proběhnout, proto jsme 

byli rádi, že nám počasí nad očekávání přálo. Z pozorovaných objektů 

byly nejatraktivnější mlhovina v Orionu (M42), hvězdokupa Plejády 

(M45), optická dvojhvězda Mizar a hvězdy zimního šestiúhelníku. 

Zrušené exkurze do JE Temelín  

Na dny 2., 3. a 4. března 2020 jsme objednali a zajistili pravidelné 

exkurze pro postupně všechny tři třídy 3. ročníku do střeženého areálu 

Jaderné elektrárny Temelín. Vše bylo připraveno, bohužel necelý týden 
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před termínem exkurzí jaderná elektrárna zrušila až do odvolání veškeré plánované exkurze 

z bezpečnostních důvodů kvůli novému typu koronaviru COVID-19.  

Další zrušené akce 

• Jaderná maturita 20. 5. – 22. 5. 2020 – vybraní studenti třetího ročníku navště-

vující seminář z fyziky se měli zúčastnit jaderné maturity v JE Temelín 

• Exkurze tříd 1. ročníku do Techmánie v Plzni 

• Exkurze tříd 2. ročníku do Národního technického muzea v Praze 

Předmětové soutěže  

Energetická olympiáda  

V úterý 1. 10. 2019 proběhla na našem gymnáziu přednáška o energetické gramotnosti 

pro jednotlivé třídy 3. ročníku. Přednášející Ing. Štěpán Zelman seznámil žáky s rozvodnou 

energetickou sítí České republiky a motivoval je k účasti v Energetické olympiádě. 

První kolo energetické olympiády proběhlo centrálně 18. října 2019 pomocí online sys-

tému. Z řad žáků našeho gymnázia jsme vytvořily celkem 3 tříčlenné soutěžní týmy. Studenti 

v daný čas přihlášeni na počítačích začali řešit po stanovený časový limit 3 hodiny sadu otázek. 

Po uplynutí přibližně jedné hodiny bohužel přestalo ve škole fungovat internetové spojení, které 

se nepodařilo obnovit ani za pomoci specializované firmy. Organizátoři soutěže nám bohužel 

sdělili, že v průběhu soutěže již není možno se přihlásit jiným způsobem.  

Fyzikální Náboj 2019  

8. 11. 2019 – proběhl Fyzikální náboj 2019 v Praze na Gymnáziu Christiana Dopplera. 

Pětičlenné týmy 120 minut řeší co nejvíce zadaných úloh různého typu. 

• seniorský tým - 138. místo 

• juniorský tým - 87. místo 

Náboj Junior 2019  

22. 11. 2019 se naše gymnázium zúčastnilo soutěže Náboj junior, konané každoročně 

také v Českých Budějovicích. Soutěže se zúčastnily dva čtyřčlenné týmy. Družstvo tercie  

obsadilo 12. místo, družstvo kvarty obsadilo 11. místo. 

Fyzikální olympiáda  

• FO OK kategorie E (kvarta) - Lukáš Tauchman - 8. místo –  úspěšný řešitel  

(postup do KK) 

• FO OK kategorie F (tercie) - Matyáš Čouza (8. místo), Lukáš Veselý (9. místo), Ma-

touš Radimský (11. místo), Vojtěch Švéda (19. místo) - všichni úspěšní řešitelé  
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Projekt Centrum Natura 

V rámci Operačního programu Výzkum, Vý-

voj a Vzdělávání, který byl realizován v období od 

ledna 2017 do prosince 2019 se naše škola, jako 

Centrum kolegiální podpory Jihočeského kraje za-

pojila do projektu Centrum Natura. V průběhu tří 

let předávala zkušenosti pedagogům z ostatních 

škol a realizovala síť v tématu přírodovědná gra-

motnost a badatelsky orientovaná výuka.  

Elixír do škol  

 Elixír do škol je projektem Nadace Depositum Bonum, jehož cílem je podpořit výuku 

technických a přírodovědných oborů na základních a středních školách. Pravidelně každý mě-

síc, kromě období uzavření školy, probíhaly pravidelná setkání jihočeských učitelů fyziky na 

Gymnáziu Česká v Českých Budějovicích.   

 Předmětová komise Biologie 

Zhodnocení práce předmětové komise Biologie za školní rok 2019/2020  

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovali:  

• Mgr. Petra Habertová – 1.E, 3.E, 7.E 

• RNDr. Pavla Kodríková – 5.E, 6.E 

• Mgr. Radka Hrubešová – 1.A, 3.A, seminář z biologie 3,7 I, seminář z biologie 

4.A, 4.S, 8.E 

• Mgr. Simona Týmalová – 2.E, 2.A 

• Mgr. Barbora Kutilová – 1.S, 2.S, 3.S 

• Mgr. Miroslava Sekyrková – seminář z biologie 3,7 II 

Exkurze a projekty 

Výstava hub JČM ČB  

  Studenti primy v rámci výuky biologie navštívili tradiční výstavu hub pořádanou Jiho-

českým Muzeem v Českých Budějovicích, kde se seznámili s jedlými, nejedlými či jedovatými 

druhy hub. Sextáni na výstavě řešili otázky z pracovního listu zaměřené na determinační znaky 

plodnic druhů hub. Na výstavu zavítali i studenti 2.S.  
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Roadshow ryby a raci 

Studenti primy se v rámci výukového programu 

Roadshow ryby a raci pořádaného Fakultou rybářství a 

ochrany vod v Českých Budějovicích dozvěděli zají-

mavé informace o racích a rybách nejen našich vod a ne-

chyběla ani živá ukázka několika druhů raků a ryb. 

Týden vědy a techniky 

V rámci Týdne vědy a techniky pořádáme již tra-

dičně na začátku listopadu přednášky pro studenty vyššího gymnázia zaměřené na zajímavá 

biologická témata související s výukou v daném ročníku. Přednášejí vědečtí pracovníci ústavů 

AV ČR nebo Přírodovědecké fakulty JU. Letos jsme opět pozvali doc. RNDr. Petra Znachora 

Ph. D., který prvním ročníkům a kvintě poutavě přednášel o vodních nádržích a fytoplanktonu, 

druhý ročník a sexta si se zájmem vyslechli přednášku prof. RNDr. Jana Kopeckého CSc. o 

klíšťatech a imunitě. Maturanti zas uvítali Mgr. Ondřeje Lenze, Ph. D. s přednáškou o původu 

virů. Studenti septimy měli možnost diskutovat s RNDr. Petrem Veselým, Ph.D. (Katedra zo-

ologie JU)) o životní strategii mezi jednotlivými druhy ptáků. Přednášku doprovázely ukázky 

zpěvu ptáků a videa z živé přírody.  

Na nižším gymnáziu se zapojila tercie s přednáškou Obojživelníci, plazi vedenou opět 

RNDr. Petrem Veselým, Ph.D. (Katedra zoologie JU)) o našich obojživelnících a plazech a 

dozvědět se spoustu zajímavých informací ze světa těchto tvorů. 

Archeologická, přírodovědná a národopisná expozice JČM ČB 

Žáci tercie se zúčastnili netradiční výstavy v rámci Stálé archeologické, přírodovědné a 

národopisné expozice JČM ČB, kde si mohli prohlédnout například rozsáhlou sbírku minerálů 

a hornin, různé druhy rostlin a živočichů, se kterými se běžně nesetkají. 
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Výstava Doba genová v Národním muzeu 

Se třídou 2.E jsme v Národním muzeu navštívili výstavu Doba genová. Tato výstava 

spolu s výukovým programem velmi zajímavou a zábavnou formou studentům přiblížila vývoj 

výzkumu DNA a jeho praktické využití. 

Projekt Česká kvete 

Jedná se o dlouhodobý projekt EVVO, který započal v roce 2014 nahrazením travnatých 

pásů po stranách vchodu do budovy Gymnázia mozaikou záhonů s různými bylinkami. Jako již 

tradičně pokračuje údržbou, pletím, zastřiháváním a dosazováním rostlin. Na těchto činnostech 

se podílí vyučující i studenti všech ročníků napříč celým Gymnáziem. 

Třídní projekty 

 Žáci sekundy se na podzim zúčastnili třídního projektu, v rámci kterého připravili sbírky 

podzimních plodů a šišek rostlin. V rámci jarního projektu pak v okolí školy a svých domovů 

hledali a zkoumali ulity našich měkkýšů. Výstupem bylo sestavit sbírkovou krabici s jednotli-

vými druhy. 

Žáci primy se zúčastnili třídního projektu Máme rádi zvířata, v rámci kterého si jednotlivě 

připravili pro své spolužáky základní informace o oblíbeném zvířeti, které chovají doma nebo 

by rádi chovali v budoucnu. 

Studenti sexty pracovali na podzim na dvouměsíčním projektu Houby, ve kterém ve sku-

pinách pracovali v terénu a při prezentaci výsledků své práce demonstrovali plodnice hub na-

lezené na určité lokalitě, srovnání nálezů dvou či více odlišných lokalit, výskyt nižších hub, 

plísní – na potravinách v různém stádiu rozkladu, spektrum témat bylo široké.  

I v době koronakrize pracovali studenti na třídních projektech. Sexta zpracovávala po-

znatky o řádech hmyzu a jejich zástupcích, kvinta se zabývala čeleďmi krytosemenných rostlin 

a zpracovávala fotografický herbář.  

Přírodovědný kroužek 

V tomto školním roce probíhaly schůzky přírodovědného kroužku Mgr. Simony Týma-

lové v pondělí od 14:30 a to do března 2020, v průběhu dubna až června se studenti mohli 

zúčastnit virtuálních procházek pořádaných sdružením Calla. 

Kroužek navštěvovali 2 studenti primy, 10 studentů sekundy a 5 studentů kvinty. V rámci 

kroužku se studenti připravovali na Biologickou olympiádu, Ekologickou olympiádu a Zlatý 

list.  

Předmětové soutěže  

Biologická olympiáda  

Ve školním kole biologické olympiády kategorie D soutěžilo 11 studentů. První místo 

obsadila A. Krejcarová z 2.E, 2. skončil J. Janeček taktéž z 2.E, 3. byl Piálek z primy. První 

dva řešili online test náhradou za okresní kolo soutěže, které bylo kvůli koronakrizi zrušeno.  

Školního kola Biologické olympiády kategorie C se zúčastnilo 6 žáků tercie a kvarty. 

První místo obsadil Vojtěch Fiedler z 3.E, na druhém místě se umístila Linda Chovancová z 

3.E a na třetím místě skončil Vojtěch Gregor z 3.E. Vojtěch Fiedler, Vojtěch Gregor a Linda 

Chovancová postoupili do okresního kola (online test), kterého se zúčastnilo celkem 530 sou-

těžících. Vojtěch Fiedler obsadil 114. místo, Linda Chovancová 191. místo a Vojtěch Gregor 

468. místo. 
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V kategorii B soutěžilo 12 studentů. První místo obsadil Matyáš Havelka z kvinty, na 

druhém místě se umístila Anna Ondřichová opět z kvinty a třetí byla Veronika Sasková ze 

sexty. Krajské kolo se letos neuskutečnilo.  

Školního kola biologické olympiády kategorie A se zúčastnily 2 studentky – Nikola Kar-

busová z oktávy obsadila 1. místo, na druhém místě skončila Tereza Kudláčková z 3.A. Vyšší 

kola soutěže se nekonala.  

Zlatý list a Ekologická olympiáda  

 I v tomto školním roce se studenti z přírodovědného kroužku připravovali na soutěž 

Zlatý list. A nově se pak starší studenti plánovali zúčastnit Ekologické olympiády. Bohužel 

krajské kolo těchto soutěží bylo v souvislosti s pandemií virové choroby covid-19 zrušeno.  

 Předmětová komise Chemie 

Zhodnocení práce předmětové komise Chemie za školní rok 2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovali:  

• Mgr. Petra Habertová – 2.E, 3.E, 5.E, 6.E, 3.A 

• RNDr. Pavla Kodríková – 4.E, 1.A, 7.E, seminář z chemie 3.A, 3.S, seminář 

z chemie 7.E, seminář z chemie 4.A, 8.E  

• Mgr. Barbora Kutilová – 1.S, 2.S, 3.S, 2.A 

Exkurze a projekty 

exkurze na AV ČR  

V rámci Týdne vědy a techniky navštívili studenti chemického semináře maturitního roč-

níku začátkem listopadu Laboratoř analytické biochemie a metabolomiky Oddělení fyziologie 

hmyzu na Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích. Exkurze a výklad byly nad-

stavbou učiva instrumentální chemie semináře a provázaly teoreticky nabyté vědomosti a po-

znatky z praktického využití metod. 

celoškolní projekt k  17. listopadu  

V listopadu se studenti zapojili s p. Kodríkovou do celoškolního projektu k 17. listopadu, 

naše sekce se zabývala ekologií zemědělství a krajiny před a po listopadu 1989. Na pomoc jsme 

si vzali předrevoluční publikaci Josefa Velka „Jak jsem bránil přírodu“ s náměty jak chemic-

kými, tak biologickými.  

Hodiny moderní chemie 

Studenti sekundy, tercie a kvarty se v listopadu v rámci výukového programu Hodiny 

moderní chemie dozvěděli nevšední informace ze světa chemie. Jednalo se o programy Úvod 

do chemie a Potraviny pod lupou, které pro ně připravily studentky z VŠCHT Praha. Za reali-

zaci projektu patří poděkování p. Habertové. 
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Noc mladých vědců a umělců  

Chemická témata zazněla i na Noci mladých vědců a umělců v únoru, kdy studenti před-

nášeli o svých pracích SOČ, které realizují pod odborným vedením na pracovišti Ústavu půdní 

biologie AV ČR nebo o chemických tématech, která je zajímají – třeba výroba piva nebo plasty.  

třídní projekty  

Studenti 2.A pokračovali v třídním projektu Chemické objevy a vynálezy z loňského 

školního roku. Pracovali ve skupinách na vybraném tématu, které v průběhu první poloviny 

roku postupně odprezentovali před třídou, případně doplnili praktickými ukázkami výrobků či 

vyrobeným plakátem. K nejzajímavějším tématům letos patřila Chemie v kosmetice, Kouzlo 

černobílé fotografie a Aditiva v nealkoholických nápojích. 

V prvním pololetí zpracovávali žáci kvarty projekt plasty. Kromě jednotlivých druhů 

plastů a jejich zpracování a významu se zabývali i ekologií, udržitelností použití plastů v míře, 

která nás provází v současnosti a recyklací. Cílem projektu byla i výroba recyklovaného plas-

tového výrobku.   

V druhém pololetí se kvartáni zaměřili v projektové činnosti na neobnovitelné, obnovi-

telné a alternativní zdroje energie, posoudili výhody a nevýhody včetně dopadu na životní pro-

středí. 

Život nejen v oblasti vzdělávání nám letos zkomplikovala koronakrize, a tak mnohé plá-

nované akce nebyly realizovány. Přesto jsme se snažili podpořit zájem studentů o chemii zadá-

ním jednoduchých domácích experimentů s přesným návodem a vysvětlením postupu při on-

line hodinách nebo projekty, které podpořily práci ve skupinkách a tím měly i socializační efekt 

v době, kdy se studenti nemohli setkávat ve škole. Takovým byl projekt Drogy, návykové látky 

a dopink v kvartě, který realizovaly skupinky studentů v rámci online výuky.  

Předmětové soutěže 

Chemická olympiáda  

V kategorii D chemické olympiády soutěžili 4 studenti kvarty. Ve školním kole se umístil 

na prvním místě Vlastimil Hošek, druhý byl Daniel Dvořák, třetí Lukáš Tauchmann a čtvrtý 

Richard Konzal. Jejich bodový zisk jim všem umožnil účast v okresním kole, kde skončili Da-

niel Dvořák a Lukáš Tauchmann na společném 6. místě, 12. byl Vlastimil Hošek a 13. Richard 

Konzal. Všichni byli pozváni do krajského kola, ale soutěž byla kvůli koronakrizi zrušena.  

Školního kola Chemické olympiády kategorie C se zúčastnilo 8 studentů kvinty, sexty a 

1. ročníku. První místo obsadila Veronika Sasková z 6.E, na druhém místě se umístil Jakub 

Švojgr z 5.E a na třetím místě skončila Tereza Solfronková z 5.E.  

Bohužel nejvíce zasáhla pandemie covidu-19 do kategorie B, kde se časově nestihlo ani 

školní kolo, celá soutěž byla zrušena.  

Kategorie A pro nejvyšší ročníky gymnázia se konala na podzim. Nikola Karbusová z ok-

távy se umístila v krajském kole na druhém místě a účastnila se soutěže na celostátní úrovni.  

 Předmětová komise Geografie 

Zhodnocení práce předmětové komise geografie za školní rok 2019/2020  

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovali:  

• Mgr. Jan Dvořák – 1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 5.E, 6.E, 7.E,1.A 2.A, 3.A 

• Mgr. Radka Křížová – 1.S, 2.S, 3.S, 2.A, seminář 3.A, 7.E, 3.S, seminář 4.A, 

8.E, 4.S  
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Exkurze a projekty 

V tomto školním roce se uskutečnila pouze jedna exkurze. 9. a 10. září 2019 jsme se 

studenty 3. ročníků navštívili Rakousko. Exkurze probíhala v oblasti Salzburska. Studenti si 

prohlédli město Salzburg, solné doly v Halleinu, ledovou jeskyni Eisriesenwelt u Werfenu, sou-

těsku Lichtensteinklamm u St. Johannu a vodní dílo Kaprun. Všechny prohlídky probíhaly v an-

glickém a německém jazyce. 

Předmětové soutěže  

Zeměpisná olympiáda  

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

kategorie postupuje 1 student do okresního kola. Letošní školní rok byl mimořádný, protože se 

zastavila ve školách výuka. Krajské a republikové kole se konalo po záštitou Přírodovědecké 

fakulty, katedry geografie, v Praze. Do krajského i republikového kola se probojoval V. Toufar, 

student 4.E. V kategorii C obsadil 2. místo a postoupil do národního kola. V okresním kole byli 

úspěšní tito studenti: V. Kopecký 1.E - kat. A, A. Krausová 2. E – kat. B, J. Stuchlík 2.A, a A. 

Kartusek 7.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. Letos na podzim proběhla přednáška o Černobylu. Dále se  zúčastňujeme 

projektových akcí pořádaných agenturou Planeta Země 3000 a Svět kolem nás. Letošní rok 

jsme byli pouze na projektu Kolumbie. 

Na NG již několik let vede J. Dvořák badatelský klub. Klub spolupracuje při svých akti-

vitách s JU, katedrou geografie. 

V letošním školním roce píší 4 studentky seminární práci. Vzhledem k uzavření škol pro-

běhne obhajoba prací až na podzim 2020. Během distanční výuky všechny studentky své práce 

doladily a v termínu odevzdaly. 

Maturita z geografie 

V letošním školním roce se k maturitě přihlásilo 24 studentů. Jedna studentka neproká-

zala dostatečné znalosti a maturitní zkoušku úspěšně nesložila. Všichni ostatní studenti úspěšně 

maturitní zkoušku zvládli. Znalosti většiny studentů byly na dobré úrovni. 3 studenti uvažují o 

studiu geografie na VŠ. 

Distanční výuka  

V letošním školním roce se v polovině března uzavřely školy. Distanční výuka v před-

mětu geografie probíhala přes školní Teamsy. Během celé doby jsme střídali různé formy vý-

uky: online hodiny, korespondenční výuku, samostudium. Před maturitou pak probíhala výuka 

i formou individuálních konzultací. Účast studentů na hodinách byla velmi dobrá. 
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 Předmětová komise Hudební výchova 

Zhodnocení práce předmětové komise Hudební výchova za školní rok 

2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovali:  

• Mgr. Ester Pitrunová, DiS. 

Přehled koncertní činnosti pěveckého sboru Sboru se Z  a hudebníků na-

šeho gymnázia:  

 

• 20. 9. 2019 Alumni     naše škola 

• 29. 9. 2019 Uvedení muzikálu Kronikáři   DK Metropol 

• 13. 12. 2019 Vánoční koncert školy   Kostel sv. Mikuláše 

• 18. 12. 2019 Vánoční koncert s ASG-Passau   St. Peters Kirche, Pasov 

• 24. 1. 2020 Uctění památky obětí Holokaustu  Univerzita, Pasov 

• Vystoupení jednotlivců na Majálesu a na závěr školního roku 
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Koncertní verze muzikálu Kronikáři spolu s naší účastí slaví obrovský 

úspěch! (24. 10. 2019) 

Mnozí z Vás jistě zaregistro-

vali, že se náš pěvecký sbor, spo-

lečně s BIGY sborem, Hláskem  

z Dukelské a školním sbo-

rem ČAGu, zapojil do projektu 

Ateliéru 3D Jihočeského divadla 

KRONIKÁŘI - koncertní prove-

dení. Jedná se o přepracování 

úspěšného muzikálu Jihočeského 

divadla s velmi chytlavými melo-

diemi od Davida Hlaváče. Hu-

debně nás doprovázel orchestr 

opery a při některých skladbách 

i známí sólisté a herci místního divadla. 

Usilovně jsme cvičili celý minulý školní rok 2018/ 2019, nejprve pouze s vlastními sbor-

mistry, a jednou za měsíc jsme se všichni účinkující sešli v divadle za účelem hromadného tré-

nováni a sezpívání. Poslední týden v září 2019 před uvedením byl pro všechny nejvíce vyčer-

pávajícím, ale zároveň nejkrásnějším trávením společného času. V DK Metropol jsme každý 

den od rána do večera zkoušeli choreografie, zpěv, celkové provedení a zvuk. To vše za pomoci 

režiséra, choreografky, dirigenta, sbormistra, osvětlovačů opery Jihočeského divadla a Malého 

divadla, paní produkční a zvukařů, kterým za všechno moc děkujeme. Nutné také zmínit naše 

školní sbormistry, kteří s námi stále drželi a orchestr, jenž s námi také část zkoušek, ale hlavně 

veřejné uvedení absolvoval. 

Byli jsme učenliví a s postupně rostoucí nervozitou se blížil náš čas. Dnem premiérového 

uvedení byla neděle 29.9. 2019, kdy jsme zvládli jednu generálku a později už jen čekali až 

paní inspicientka roztáhne oponu. Bylo to obrovské! Metropol přeplněný, my nazvučení, na-

svícení a diváci natěšení. Bez zaváhání jsme vše brilantně zvládli a plně obsazený sál nás za to 

odměnil potleskem  

ve stoje. Dokonce se tleskalo i mezi jednotlivými písničkami, což se běžně nestává a ne-

dělá. Pochvalami, nadšením a slzami se nešetřilo! O koncertu se dodnes mluví a my doufáme, 

že s ohledem k našemu úspěchu toto dílo pro ostatní zopakujeme! 

Z projektu jsme si odnesli celoživotní zážitek práce v divadle, nová přátelství a krásnou 

energii. 

Děkujeme divadlu, Ateliéru 3D a především sbormistryni Ester Pitrunové za umožnění 

realizace tohoto dechberoucího koncertu. 

Lukáš Bednář, 5.E 

Zdroj: https://www.gymceska.cz/aktuality/1-koncertni-verze-muzikalu-kronikari-spolu-s-nasi-

ucasti-slavi-obrovsky-uspech 

Pozvánka na koncert: 

https://www.gymceska.cz/aktuality/kronikari-koncert 

 

 

https://www.gymceska.cz/aktuality/1-koncertni-verze-muzikalu-kronikari-spolu-s-nasi-ucasti-slavi-obrovsky-uspech
https://www.gymceska.cz/aktuality/1-koncertni-verze-muzikalu-kronikari-spolu-s-nasi-ucasti-slavi-obrovsky-uspech
https://www.gymceska.cz/aktuality/kronikari-koncert
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Výlet a tradiční vánoční koncert s ASG-Passau v Pasově 

Ve dnech 18. – 19. 12. 2019 se konal tradiční výlet hudebníků, pěveckého sboru našeho 

gymnázia Sboru se Z a nadšenců německých reálií do Pasova. Protože nás v lednu v Pasově 

čekal s pěveckým sborem ASG-Passau velký slavnostní koncert k uctění památky obětí Holo-

kaustu, byly tyto dny velmi nabité a protknuté mnoha zážitky: 

První den se nesl v duchu prohlídky města – jeho památek a vánočního trhu. V předvečer 

měl pak Sbor se Z akustickou zkoušku v Kostele St. Peter. Pak následoval společný koncert 

ASG-Passau a Gymnázia Česká zakončený tradičně společně provedenou koledou Stille Nacht. 

Hudebníci byli ubytováni v rodinách. Vznikla tak nová přátelství nebo se naopak utužovala již 

dřívější přátelství. Nehudebníci přenocovali v hostelu a zažili pravou německou snídani s křu-

pavými houskami😊. 

Druhý den absolvovali naši zpěváci společnou zkoušku se sborem pasovského gymnázia 

v jejich škole, která byla zaměřena jako příprava na lednový koncert. Čtyřhlasně se nacvičovala 

hebrejská píseň Shalom aleichem, kterou sbory připravovaly již dva měsíce předem na svých 

zkouškách. 

Akce se velmi vydařila. Nehudebníci byli celkově nadšení, koncert byl velmi úspěšný a 

sborům se podařilo v detailech předpřipravit hebrejskou píseň na lednový koncert opět v Pa-

sově. 

O tom, jak byla akce skvěle vnímána oběma stranami je možné se dočíst na našich we-

bových stránkách školy, stránkách ASG-Passau a např. Passauer Neue Presse, kde dokonce 

píšou, že náš sbor zpíval brilantně: 

1) z webových stránek naší školy 

V předvánočním týdnu uspořádala naše škola hudební exkurzi do Pasova. Hudební proto, 

že hlavní roli v celé exkurzi hrál právě náš školní pěvecký sbor. Už samotná cesta (tam i zpátky) 

byla zážitkem, protože celou cestu nám naši sboristé preludovali a zpívali. Samotné město Pa-

sov nás nadchlo. Soutok tří řek, historické jádro a vánoční atmosféra, která byla završena krás-

ným koncertem našeho sboru a sboru pasovského Gymnázia Adalberta Stiftera (ASG-Passau) 

v netradičním kostele St. Peter. 

Po koncertu nás čekala společná večeře v řecké restauraci a sboristy pak přenocování 

v německých rodinách. Protože se této akce účastnili i nováčci z prvních ročníků, byla to pro ně 

premiéra, kterou však zvládli skvěle. Kromě nových kontaktů jsme si pak domů odvezli nejen 

plno zážitků, ale i opravdovou vánoční náladu.  

2) z webových stránek Passauer Neue Presse – sbor ASG-Passau 
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Vorfreude aufs Fest ist am ASG grenzenlos 

Gäste vom Partnergymnasium in Budweis gestalten das Weihnachtskonzert mit  

Bernhard Brunner 20.12.2019 | Stand 19.12.2019, 20:58 Uhr Passau  

Mit roten Weihnachtsmann-Mützen traten der ASG-Schulchor und Musiklehrerin Ir-

mgard Westermeier am E-Piano beim Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Peter in 

Erscheinung. −Foto: Brunner  

Keine Grenzen kennt die Vor-freude auf das Fest der Geburt Christi am Adalbert-
Stifter-Gymnasium, wie dessen Weihnachtskonzert am Mittwochabend in der Pfarrkirche 
St. Peter eindrucksvoll gezeigt hat. Die Musiker holten ihre Altersgenossen von der 
tschechischen Partnerschule Gymnázium Česká mit auf die Bühne, um das 
abwechslungsreiche Programm mit Musik "von Barock bis zur Gegenwart", so Oberstudi-
endirektor Guntram Kraus, miteinander zu gestalten. Umso herzlicher dankte der Schull-
eiter den Schülereltern, die den Gästen gleichsam "Platz in ihrer Herberge" boten. 
Anlass für den Besuch aus dem Nachbarland war nicht nur die Mitwirkung am ASG-
Weihnachtskonzert, sondern die tags darauf anstehende gemeinsame Chorprobe im Vor-
feld des Auftritts anlässlich des Holocaust-Gedenktages am Freitag, 24. Januar, im Au-
dimax der Universität Passau, veranstaltet von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten im 
Auftrag der Staatsregierung. Darüber wird das Bayerische Fernsehen live berichten, wie 
Guntram Kraus bei der Begrüßung der Gäste – allen voran die Leiterin des Schulchors am 
Gymnázium Česká, Ester Pitrunová, zugleich Lehrerin für Deutsch – ankündigte. 

In seiner Ansprache wünschte Kraus allen nicht nur erholsame Ferien und alles Gute 
für das neue Jahr, sondern in erster Linie, dass es ihnen vergönnt sein möge, aus Weih-
nachten "wirklich frohe Weihnachten" zu machen – eingedenk in Demut auch all derer, 
denen es aufgrund von Krankheit oder Einsamkeit, von Sorge oder gar Leid, weil sie hun-
gern oder im Krieg leben müssten, nicht vergönnt sei, sich freuen zu können. "Wünschen 
wir uns unsere Freude zu deren Trost", appellierte der Oberstudiendirektor an das Publi-
kum – darunter auch Oberbürgermeister Jürgen Dupper – im vollbesetzten modernen 
Gotteshaus mit seiner faszinierenden Akustik. 
Besonderer Dank galt der Musik-Fachschaft, Andrea Danzig-Fuchs und Irmgard Wester-
meier, für die zusätzliche musikalische und vor allem auch organisatorische Arbeit. Den 
Lohn dafür übermittelten alle Akteure durch spürbare Spielfreude – allen voran der ASG-
Schulchor mit zwei Stücken aus der Feder der Passauer Sängerin und Komponistin Steffi 
Rösch. Neben der gesungenen Aufforderung "Brecht auf, macht euch bereit" intonierte 
der um den Unterstufenchor verstärkte Vokal-Klangkörper die Botschaft "Jesus ist gebo-
ren, schallt es durch die Welt" ganz im Sinne des Titels lautstark und tongewaltig. Im Ge-
gensatz dazu standen die geradezu sphärisch anmutenden Klänge bei der Interpretation 
der "Etude op. 10/3 Tristesse" von Frederic Chopin, durch Musiklehrerin Danzig-Fuchs 
für das Aushängeschild des ASG, die Percussion-Gruppe "Der Gurkentrupp", arrangiert. 
Dem "Santa Baby" huldigte das Vokalensemble Q11/Q12 in roten Weihnachtsmann-Müt-
zen. Herausragend war der Beitrag der Querflöten-Zwillinge Amalina und Larissa Mayet 
(6c) mit dem Moderato (1. Satz) aus Joseph Haydns "Duo II". Der Budweiser Schulchor 
brillierte vor allem mit dem Spiritual "I Can Tell The World" und dem Folklore-Stück 
"Zakúfané". Zum Schluss stimmten alle gemeinsam mit Strahlen im Gesicht das aus dem 
Salzburger Land stammende Weihnachtslied von Weltruhm und Weltruf, "Stille Nacht", 
an. 

 

 

https://www.pnp.de/autoren/Bernhard-Brunner-221
https://plus.pnp.de/tagsuche/?q=955
https://www.pnp.de/autoren/Bernhard-Brunner-221
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Bernhard Brunner 

Zdroje:  

https://www.gymceska.cz/aktuality/1-male-ohlednuti-za-adventnim-pasovem 

https://plus.pnp.de/lokales/passau_stadt/3551655_Vorfreude-aufs-Fest-ist-am-ASG-

grenzenlos.html 

Foto: 1. radnice, 2. Pasovský dóm v mlze 

        

3. vánoční atmosféra kaváren, 3. výletní loď 

   

Koncert Sboru se Z a pěveckého sboru ASG-Passau u příležitosti uctění památky 

Holokaustu 

V lednu 23. – 24. 2020 se v Pasově konala další velká akce tohoto školního roku. Sbor se 

Z byl osloven, zda by společně se sborem ASG-Passau mohl ke dni uctění památky Holokaustu 

v sále pasovské univerzity přednést nějakou hebrejskou píseň. Byla vybrána píseň Shalom alei-

chem ve čtyřhlasé úpravě pro smíšený sbor. 

https://www.pnp.de/autoren/Bernhard-Brunner-221
https://plus.pnp.de/lokales/passau_stadt/3551655_Vorfreude-aufs-Fest-ist-am-ASG-grenzenlos.html
https://plus.pnp.de/lokales/passau_stadt/3551655_Vorfreude-aufs-Fest-ist-am-ASG-grenzenlos.html
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Oba sbory skladbu nacvičovaly již od října v rámci svých zkoušek. A protože byl v plánu 

i tradiční společný vánoční koncert, využilo se toto setkání také jako nácvik k lednovému vy-

stoupení. 

23. ledna pak proběhla za přítomnosti bavorské televize, vlastně i její režie, v sále pasov-

ské univerzity zkouška na koncert. Nacvičoval se precizní nástup na pódium, jeho délka a sa-

motný přednes písně kvůli akustickým možnostem sálu.  

24. leden 2020 se nesl ve velmi slavnostním duchu. Do pasovské univerzity zavítali čle-

nové bavorské vlády a další významní představitelé německé politiky. Dále zde byli přítomni i 

někteří naši političtí činitelé. Na samotném aktu uctění památky obětí Holokaustu vystoupili 

nejrůznější řečníci a jako doprovodný program tvořila právě hudební vystoupení, mezi nimiž i 

zazněla naším česko-německým sborem provedená píseň Shalom aleichem. 

Akce byla velmi zdařilá, dojemná. Asi měsíc po ní přišel velmi vřelý a osobní děkovný 

dopis od bavorské vlády s fotografiemi pro každého žáka a každou žákyni ze Sboru se Z. 

Oba dva dny měly ještě jeden přesah – sboristé byli opět ubytováni u stejných rodin jako 

před Vánocemi, kde byla navázána aktivní přátelství. Autobus opět doplnili žáci/ žákyně, kteří 

se zajímají o německé reálie. Ti se mohli této pietní akce zúčastnit coby obecenstvo. I oni si 

vše velmi hluboce prožili jako sboristé. 

Foto: Sbor se Z a pěvecký sbor ASG-Passau  

 

Zdroj: článek k akci na webových stránkách bavorské vlády 

https://www.bayern.landtag.de/en/aktuelles/veranstaltungen/gaeste-und-begegnun-

gen/gub-2020/24012020-erster-trinationaler-holocaust-gedenkakt-2020/ 

  

https://www.bayern.landtag.de/en/aktuelles/veranstaltungen/gaeste-und-begegnungen/gub-2020/24012020-erster-trinationaler-holocaust-gedenkakt-2020/
https://www.bayern.landtag.de/en/aktuelles/veranstaltungen/gaeste-und-begegnungen/gub-2020/24012020-erster-trinationaler-holocaust-gedenkakt-2020/
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 Předmětová komise Výtvarné výchovy 

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovala ve všech třídách  

• Mgr. Věra Krhounková  

V období 9.9. – 9.12. 2020 byla zastoupena vyučující Mgr. Simonou Machovou 

Školní rok 2019/2020 byl mimořádný, prověřil naši adaptabilitu, schopnost komunikace 

prostřednictvím PC, rozšířil možnosti práce s IT technikou. 

Exkurze a projekty 

1/První projekt, na kterém jsme se studenty pracovali, byl vyhlášen Slovenskou pedago-

gickou knihovnou v Bratislavě, jeho hlavní koordinátorkou byla paní Mgr. Rozálie Ceniglová. 

Cílem společné práce byla podpora čtenářské gramotnosti. Studenti českých a slovenských škol 

si vzájemně vyměnili několik desítek vlastnoručně vyrobených záložek do knih. Záložky byly 

tematické, mnohdy doplněné textem, citáty psané ve slovenštině byly pro české studenty inspi-

rativní / cíle projektu bylo dosaženo – zájem o jazyk sousední země, zájem o literaturu obecně/. 

2/ V průběhu září a října studenti pod vedením Mgr. Simony Jezdinské – Machové vy-

tvořili výzdobu školy k celoškolnímu projektu „30 let svobody“. Do tohoto projektu byli zapo-

jeni studenti a učitelé celé školy, koordinátorem projektu byl Mgr. Jiří Krejčí. 

3/ V prosinci jsme v hodinách výtvarné výchovy pilně připravovali práce, které jsme vy-

stavili na „Dni otevřených dveří „Největší úspěch měl již tradičně fotokoutek. 

Novinkou byly „živé obrazy“ – vybrali jsme dvě scény z období romantismu. 

Vyrobili jsme společně kulisy pro romantickou procházku v parku, druhá scéna evoko-

vala revoluční boje na barikádách. Studenti 2.A a sexty ochotně pomáhali s oblékáním do kos-

týmů a zapojovali se aktivně do samotného focení. Prvotní ostych zmizel a zájem o focení 

v kostýmech a kulisách pohltil nejen studenty, ale i jejich rodiče. Fotografie byly se souhlasem 

vyvěšeny ke stažení, případně si zájemci fotili na své mobilní telefony.  

4/ Tradiční exkurze pro primu do Jindřichova Hradce byla letos z důvodů nepřítomnosti 

Mgr. V. Krhounkové odložena, ale ne zapomenuta. Společně s tř. uč. Mgr. Marií Muškovou 

jsme již předjednaly možnost celodenní exkurze do keramické dílny v Maříži + návštěva muzea 

v Jindřichově Hradci. 

5/ V únoru jsme se zapojili do podvečerní akce školy „Noc mladých vědců a umělců“ 

Letošní program byl zpestřen poutavým vyprávěním fotografky paní Bohuslavy Maří-

kové. Vyprávění doprovázelo promítání fotografií z cest po Bretani. Učebna nabízela v rámci 

programu NMVaU také výtvarnou dílnu, zde letos vznikaly krásné brože z organzy. 

6/ V březnu naše plány nabraly zcela jiný směr. Koronavirová karanténa nás po zbytek 

školního roku rozdělila a hlavním prostředkem komunikace byl počítač.  

Informace o možném návratu do školy ještě v tomto školním roce byly nejasné a průběžně 

dostávaly konkrétní podobu. Koncem května už bylo jasné, že veškeré podklady pro klasifikaci 

je potřeba posílat přes PC. 

Studenti dostávali průběžně pracovní listy, které sloužily pro inspiraci k domácí tvorbě / 

ohled byl pochopitelně brán na dostupnost materiálů/. Pracovní listy nabádaly k tvorbě nejen 

doma, ale i v přírodě. Všechny pracovní listy byly uloženy do TEAMS. Studenti pracovali 

v čase, který jim vyhovoval, dopolední hodiny výuky byly přenechány pro online výuku hlav-

ních předmětů. 
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Studenti posílali fotografie rozkvetlé louky, fotili květinové záhony, pochlubili se foto-

grafií vlastnoručně zasazených truhlíků, ale také posílali výtvarné návrhy na zajímavě natřený 

úl, několik studentů poslalo fota vyrobených hmyzích hotelů. Tedy řešení byla dle vlastních 

možností. 

Hodnocení bylo vždy pozitivní, pochvala za každou zaslanou práci.  

Za 3.čtvrletí tohoto školního roku jsem posbírala velké množství prací, některé se objeví 

v almanachu školy a některé bych ráda vystavila v září nového školního roku v prostorách 

školy.   

Ukázky studentských prací  

Ukázka záložek z projektu čtenářské gramotnosti 

 

Ukázka domácí práce na téma Velikonoce / již z obd. karantény/, /M. Týfa, kvarta/ 
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 Předmětová komise Tělesné výchovy 

Zhodnocení práce předmětové komise Tělesné výchovy za školní rok 

2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020 předmět vyučovali:  

• Mgr. Radka Křížová – 2.E, 3.E, 4.E, 5.E 

• Mgr. Jan Dvořák – 2.A, 1.E, 4.E 

• Roman Paukert – 1.A, 3.A, 4.A, 1.E, 2.E, 3.E, 6.E, 7.E, 8.E 

• Mgr. Miroslav Vaníček - 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.E, 6.E, 7.E, 8.E  

Exkurze a projekty 

Lyžařské kurzy: 

13.-17.1.2020 – Hochficht, Rakousko – třída 2.E (sjezdové lyžování) 

Ped. dozor: J. Dvořák – vedoucí 

H. Štěpánková, R. Křížová – instruktoři 

R. Krygarová – zdravotnice 

2.-6.3.2020 – Ski Amadé – Huttau, Rakousko – třídy 1.A, 5.E (sjezdové lyž.) 

Ped. dozor: M. Vaníček – vedoucí 

P. Dřevikovská, J. Dvořák, R. Paukert – instruktoři 

K. Smudek – zdravotník 

Sportovně turistické kurzy: 

11.-15.5.2020 - zrušen 

Předmětové soutěže 

Sportovní meziškolní soutěže: 

• Stolní tenis (11/19; okresní kolo – chlapci VG) 

o Ped. dozor: M. Vaníček; 2. místo 

• Stolní tenis (1/20; krajské kolo – chlapci VG) 

o Ped. dozor: M. Vaníček – 1. místo 

• Stolní tenis (3/19; republikové finále – chlapci VG) 

o Ped. dozor: M. Vaníček – zrušeno 

• Basketbal (10/19; okresní kolo – chlapci VG) 

o Ped. dozor: M. Vaníček; 1. místo 

• Basketbal (11/19; krajské kolo – chlapci VG) 

o Ped. dozor: M. Vaníček – 4.místo 

• Volejbal (11/19; okresní kolo – dívky VG) 

o Ped. dozor: M. Šimonek – 1. Místo 

• Florbal Challenge (11/19; okresní kolo – chlapci VG) 

o Ped. dozor: J. Dvořák – 3. místo ve skupině 

• Frisbee (10/19; oblastní kolo – smíšené dr.- VG) 

o Ped. dozor: J. Dvořák – 8. místo 
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9 Sportovní gymnázium 

Atletika skup. Jiří Couf 

Halová sezona: 

Babická Tereza:  

MČR víceboje dorostenky Praha – 2. místo 3791 bodů Jihočeský rekord dorostenek 

MČR dorostenek – Ostrava  

1. místo  ve skoku dalekém 589cm 

2. místo na 60m překážek 8,41 s ( Jihočeský rekord dorostenek ) 

MČR ženy - Ostrava 8. místo skok daleký – 587cm  

Kratochvíl Tomáš: 

MČR junioři -Ostrava 1. místo skok daleký (740cm) – jihočeský rekord juniorů  

MČR muži - Ostrava 2. místo skok daleký (741cm) – jihočeský rekord  juniorů 

Tereza Babická (2S) - 8.8. Mistrovství ČR v atletice mužů a žen Plzeň 

Terezka dosáhla velkého úspěchu, když se dostala do užšího finále jako nejmladší závod-

nice ze startovního pole (ještě dorostenka 17 let)  V soutěži si vytvořila osobní rekord -607cm  a 

k tomu krásné 7. místo. Její výkon by i stačil na již odložené ME, které bylo jejím cílem.  

J. COUF  

 

Vynikající výsledek absolventa 4. S Tomáše Němejce na Mistrovství Evropy juniorů 

v atletice (29. 8. 2019) 

 

Na Mistrovství Evropy juniorů v Boras vybojoval výborné 6. místo na 200 m v čase 

21.40 s. Do finálového závodu postupoval po vítězství v semifinále, kde si vytvořil nový osobní 

rekord 21.22 s. 

Kromě běhu na 200 m svěřenec trenéra Tomáše Najbrta startoval na Mistrovství Evropy 

ještě na 100 m (18. místo 10.68 s) a 4x100 m (DQ).  

Světový pohár v běhu do vrchu  
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Tři studenti sportovního gymná-

zia Česká se svým trenérem byli nomi-

nováni do družstva dorostu na Světový 

pohár v běhu do vrchu, což je každo-

roční neoficiální mistrovství světa 

v této disciplíně. Šampionát se uskuteč-

nil v italském městě Susa na pomezí 

Itálie a Francie, což je doslova centrum 

tohoto sportu. Různá mistrovství světa 

a Evropy se na tamních tratích uskuteč-

nily již v historii několikrát, z tohoto 

městečka také pochází mnoho šampi-

onů. Naši závodníci si nominaci vybo-

jovali na MČR 25.5. v Jánských lázních a na světovém poháru ostudu neudělali. 

Anežka Gutwirthová obsadila na 4,1 km dlouhé trati 31. místo, Šimon Řehula 35. 

místo a Petr Lukš 40. místo. Pořadatelé připravili opravdu velice náročnou trať, kterou ještě 

poněkud znepříjemnilo teplé a vlhké počasí. Ale naši závodníci vše zvládli ve zdraví a na hra-

nici svých možností. 

Zejména Šimon Řehula tímto závodem završil velmi úspěšnou sezónu, kdy nejen že zís-

kal stříbrnou medaili na MČR na dráze, ale zvítězil i v mezistátním utkání na 1500 m a probo-

joval se do reprezentačních výběrů na dráze a společně se svými kolegy Petrem Lukšem 

a Anežkou Gutwirthovou i v běhu do vrchu. 

Výborné výsledky atletů při mistrovství ČR družstev dorostu v atletice v Praze na 

Slavii  

 

Jihočeský rekord Terezy Babické ve skoku dalekém – 607 cm 

Při víkendovém atletickém 

mistrovství ČR družstev dorostu 

v Praze na Slávii, si velmi dobře ve-

dli naši studenti. Mezi nejhodnot-

nější patřil skok do dálky Terezy 

Babické (2. S), která vytvořila nový 

jihočeský rekord dorostenek výko-

nem 607 cm a ujala se vedení i v ce-

lostátních tabulkách. Také poprvé 

překonala hranici 6 m, která už jí řadí 

do evropské špičky ve svém ročníku. 

Tereza zvítězila s náskokem 1,73 s i 

v běhu na 300 m překážek (42,89 s). 

Znovu daleko létal Tomáš Kratochvíl (3. S), který zvítězil v dálce výkonem 732 cm mezi do-

rostenci. Ve své kategorii se Tomáš řadí na 6. místo ve světových tabulkách!! Tomáš stihl ještě 

výšku se 191 cm a premiérový trojskok 13,40 m a stal se nejúspěšnějším bodujícím v soutěži 

hochů. Ve výšce mu dobře sekundoval Tomáš Dřevikovský (2.S) se172cm, mezi skokankami 

byla úspěšná Karolína Mášková (2.S) se 151 cm ve výšce a v dálce 514 cm. 

Hodně vidět byli naši běžci. Cenná vítězství dosáhli Šimon Řehula (3. S) na 1500 m se 

4:06,54 (vyhrál o 7,5 s a ve čtvrtkařské štafetě na posledním úseku zaběhl 400m za 50,9 s), 

Anežka Gutwirthová (2.S) na 2000 m překážek se 7:35,88. Druhá místa  byla také na 2000 m 
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překážek, kde zaběhli  Petr Bahenský (6:32,74) a Michala Veldová (8:07,49), třetí místo při-

dal v osobním rekordu Petr Lukš (2. S) (6:45,82). Na 3000 m doběhl 5. Benedikt Pánek (15 

let) za 10:14,35 a v novém osobním výkonu. 

Úspěšní mladí atleti na mistrovství ČR v Kolíně  

 

Emilie Chrastinová zlatá v hodu oštěpem a bude reprezentovat! 

Od pátka do neděle bojovali 

mladí atleti na mistrovství ČR žactva 

v Kolíně. Výbornou formu předvedla 

studentka 1. S Emílie Chrastinová, 

která zvítězila v hodu oštěpem žákyň 

vynikajícím osobním výkonem 41,96 

m. Vítězstvím si řekla i o pozvánku 

do reprezentace. O víkendu jí čeká 

mezistátní pětiutkání utkání U16 ve 

slovinské Ptuji.  

Vůli a srdce prokázala Andrea 

Nikodémová (1. S) v běhu na 1500 m 

překážek. Osobním rekordem 5:46,08 

min, si teprve začínající běžkyně, vyběhla vynikající 9. místo ve své premiéře na mistrovství 

ČR. 

Premiéru na MČR měla také Lucie Králová (1. S) na trati 200 m překážek. Na oblíbe-

ných překážkách ukázala předpoklady slušným časem 31,88 s. Úspěch a krajský rekord může 

Lucku těšit ze štafetového závodu na 4x 300 m.  Na druhém úseku štafety Sokola ČB pomohla 

k jihočeskému rekordu děvčat oddílu.  

Talentovaný Benedikt Pánek (4. E) prokázal vytrvalostní předpoklady na trati 3000 m. 

Osobním rekordem 10:02,08 min. doběhl, ve svém životním závodě, na 9. místo v ČR.  

Naši fotbalisté v Kanadě  

Díky trenérovi Stanislavu Rožbou-

dovi naši studenti Lukáš Perina (U19) 

a Oliver Polanský (U16) absolvovali pěti-

denní kemp se stejně starými mládežnic-

kými týmy našeho spřáteleného klubu TFC 

Ottawa. Denní režim byl rozdělen na dvě 

tréninkové jednotky (vždy tematicky zalo-

žené) a polední pauzu vyplněnou odbor-

nými semináři (např. technickotaktická pří-

prava, sportovní psychologie, výživa, roz-

hovory před kamerou a zaměření se 

na správné návyky i mimo tréninkový proces). Chlapci se aktivně zapojovali do diskusí a mohli 

si i vyzkoušet mluvit v cizím jazyce před větším množstvím lidí. Jejich angličtina je na velice 

dobré úrovni, čímž si vysloužili pochvalu nejen od trenérů.  
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Úspěch ve Středoškolské volejbalové lize  

Ve středu 25. září se studenti našeho gymná-

zia zúčastnili prvního turnaj nově vzniklé Středo-

školské volejbalové ligy smíšených družstev. 

Jedná se o dlouhodobou soutěž, kdy si žáci za-

hrají vzájemné souboje se všemi účastníky, kterých 

je celkem 12. Sestavili jsme dvě družstva z žáků vo-

lejbalistů, fotbalistů a žákyň volejbalistek. V obou 

týmech hráli tři hoši a čtyři dívky, většinou z prv-

ního a druhého ročníku. Obě družstva byla na tur-

naji úspěšná, sehráli jsme celkem sedm zápasů a prohráli pouze jeden. Další turnaj je na pro-

gramu 4. prosince v hale Lokomotivy Č. Budějovice. 

  

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 biolo-

gie a přírodopisu, fyziky, geografie, divadelní kroužek, pěvecký sbor, robotický kroužek, kon-

verzace 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 Středoškol-

ské odborné činnosti. Vítězem je vlastně 

každý, kdo obětuje svůj čas k bádání, udělá 

odbornou rešerši, sepíše výsledky svých ex-

perimentů 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 

V roce 2019 škola mimo svou hlavní činnost provozovala činnost doplňkovou. 

V rámci hlavní činnosti škola hospodařila s náklady celkem 50 479 778,46 Kč, výnosy 

byly ve výši 50 479 778,46 Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl vyčíslen ve výši 0 

Kč. 

V rámci doplňkové činnosti škola hospodařila s náklady celkem 14 120,50 Kč, výnosy 

byly ve výši  

21 000,- Kč. Hospodářský výsledek byl vyčíslen ve výši 6 879,50 Kč. Je tvořen příjmem 

z pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

Finančními prostředky, kterými škola disponovala v roce 2019, byl zajištěn základní 

chod školy. 
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje poskytl škole 

v roce 2019 finanční prostředky na financování Hodnocení žáků a škol podle výsledků v sou-

těžích v roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018 – UZ 33038 v celkové výši 77 609,70 

Kč. 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje poskytl škole 

v roce 2019 finanční prostředky na financování Hodnocení žáků a škol podle výsledků v sou-

těžích ve školním roce 2018/2019 - Excelence základních škol 2019 – UZ 33065 v celkové výši 

32 800,- Kč.  

Peněžní fondy a jejich krytí 

Rezervní fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2018 ve 

výši 24 438,82 Kč. Dále byl tvořen částí nespotřebované 2. zálohy dotace „Úspěch pro každého. 

Šablony Gymnázia, České Budějovice, Česká 64“ ve výši 157 365,88 Kč. Rezervní fond byl 

v r. 2019 čerpán na náklady spojené s projektem „Úspěch pro každého. Šablony Gymnázia, 

České Budějovice, Česká 64“ ve výši 325 686,40 Kč. Zároveň byl RF také čerpán na pořízení 

části šatních skříněk ve výši 53 078,61 Kč. Konečný stav rezervního fondu 245 610,76 Kč je 

plně finančně kryt. 

Fond investic byl tvořen odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 

1 697 879,45 Kč. 

Čerpání na movitý majetek v celkové výši 356 704,40 Kč, na opravy a údržbu movitého 

a nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele ve výši 2 480 213,67 Kč. Zároveň v prosinci r. 

2019 došlo k odpisu nekrytého FI ve výši 528 879,45 Kč. Konečný stav fondu investic 

98 310,36 Kč je plně finančně kryt. 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen základním přídělem z mezd ve výši 

514 338,76 Kč, čerpán na příspěvky na stravování zaměstnanců 81 793,- Kč, rekreace 80 655,- 

Kč, kultura a sport 

88 865,- Kč, nepeněžní dary k životním výročím zaměstnanců 18 999,- Kč a ostatní užití 

fondu  

56 721,- Kč. Konečný stav fondu kulturních a sociálních potřeb je 593 765,03 Kč, 

(tvorba FKSP z mezd a čerpání FKSP za prosinec 2019 byly zaúčtovány k 31. 12. 2019, převod 

mezi bank. účty proběhl v lednu 2020). 

Fond odměn byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2018 ve 

výši 6 109,71 Kč, fond nebyl čerpán. Konečný stav fondu odměn 138 654,35 Kč je plně fi-

nančně kryt.  

Zpracovala: Jana Zumrová, 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 staveb-

ních oprav a renovací. Kromě výmalby a nátěrů interiérů tříd a chodeb představovala největší 

investiční akci oprava toalet v přízemí a nová oprava a výmalba hlavního schodiště bu-

dovy gymnázia. V přiložené fotogalerii se můžeme seznámit blíže s průběhem prací. 
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14 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci ce-

loživotního 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 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 ly-

žařských 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  

 

16 Základní údaje o hospodaření školy 

PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 

Na základě Plánu inventur k 31. 12. 2019 v příspěvkových organizacích zřizovaných Ji-

hočeským 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. 

2019. 

Fyzická inventura byla provedena ve dnech 6. 1. – 23. 1. 2020. Dokladově byla inventa-

rizace zpracována a uzavřena k 8. 2. 2020. 

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. 2019. Dále byly inventovány finanční prostředky na účtu, hoto-

vost v pokladně (evidence pomocí programu FENIX – modul Pokladna), materiál na skladě, 

pohledávky (evidence v knize faktur vydaných) a závazky (evidence pomocí programu FENIX 

– modul KDF). 

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

Zpracovala: Dagmar Čečková 

  

V roce 2020 získala škola podporu na tyto projekty: 
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Dotační program Jihočeského kraje, Odbor evropských záležitostí – Podpora lyžařských 

výcvikových kurzů 

Dotační program Jihočeského kraje – Podpora technického vzdělávání 

Rámcová smlouva se Skupinou ČEZ – Podpora technického vzdělávání 

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 2019 přiznána cel-

ková částka   6,418. 880 Kč.  

Z toho: na platy trenérů 3,813.000 Kč a 30.000 Kč OON, pojistné 1,306.620 Kč, FKSP 

76.260 Kč a na ONIV 1,193.000 Kč  

Převážná část čerpání peněz z ONIV je určena na pronájmy: Sportovní hala, koridor, pla-

vecký stadion, atletický stadion, tenisové kurty a tenisová hala. Posilovny: fitness Pouzar, Fight 

club. SK vodní slalom, 1. centrum ZP v Loděnici, tělocvičny a sauna na Plaveckém stadionu. 

Tělocvičny – Sokol, DM Hvízdal, Lokomotiva, atd  

Nákup sportovního materiálu pro kmenové sporty. Pronájmy sportovišť, saun, fitness na 

soustředěních. Nákup PHM do služebních aut při soustředěních.  

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.  

17 Z dalších aktivit gymnázia ve školním roce 2019/2020 

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 niž-

šího i vyššího stupně gymnázia. 

Schází se jednou týdně a má povahu nepovinně volitelného předmětu. Jinak je organizo-

ván 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 hu-

debními soubory z Adalbert – Stifter – Gymnasia z německého Pasova. Dále účinkuje na jiných 

kulturních akcích školy, recitačních soutěžích, školní akademii aj. Již několikrát byly také uspo-

řádány koncerty se sbory z Ameriky – „Redwood Coast Children´s Chorus“ z Kalifornie a „Rye 

Country Day School Chorus“ z New Yorku. 

http://www.asg-passau.de/
http://www.asg-passau.de/
http://www.rcds.rye.ny.us/
http://www.rcds.rye.ny.us/
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Úspěšné představení školy na výstavě Vzdělání a řemeslo 201 9 

Ve dnech 7.-9. listopadu 2019 se naše 

škola již tradičně představila na celostátní vý-

stavě Vzdělání a řemeslo 2019. Stejně jako loni 

i letos zaujali návštěvníky naší expozice přede-

vším programovatelní LEGO NXT roboti, které 

předváděli žáci z našeho robotického kroužku či 

představení širokého spektra možností spojených 

s výukou pomocí tabletů, měřících senzorů a dal-

ších technických novinek. 

 

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 

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 vzdě-

lávání. 

Naši žáci získají možnost zúčastnit se 

besed, soutěží a odborných přenášek, které 

bude zajišťovat Skupina ČEZ.  

Ocenění pro naše gymnázium na výstavě Vzdělání a řemeslo 2019 

Na závěrečném vyhlášení nejlepších výstavních expozic byl předán naší škole diplom 

od Jihočeské hospodářské komory za příkladně prezentované propojení školské a podnikatel-

ské sféry. Hlavními partnery této celostátní výstavy jsou Jihočeský kraj, MŠMT a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. 

 

Spolupráce s Mensou ČR 

http://www.gymceon.cz/photo/tn/3684-DSC00763-k_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1385622839.j
http://www.gymceon.cz/photo/tn/3685-DSC00765-k_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1385622839.j
http://www.gymceon.cz/photo/tn/3686-DSC00853-k_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1385622839.j
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Díky cílené podpoře a rozvoji potenciálu našich žáků (růz-

norodé 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, testo-

vání 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 zá-

kladní testování IQ prostřednictvím 

mezinárodně uznávaného standardi-

zovaného testu schváleného meziná-

rodním dozorčím psychologem spo-

lečnosti. Nad správností provádě-

ných 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 testo-

vání IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezi-

národním dozorčím psychologem společnosti.  

Spolupráce Gymnázia Česká a Mensy ČR – Místní skupiny České Budě-

jovice 

Rok 2020 byl tradičně zahájen Dnem otevřených dveří, kde Místní skupina České Budě-

jovice 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 března (následně ukončeno díky pandemii covidu 19) 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 ofici-

álními 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 ko-

mora. Během celého dne obdivovalo 

množství návštěvníků naše progra-

movatelné Lego roboty ovládané ta-

blety či chytrými telefony a díky 

Pasco senzorům propojených s tab-

lety si mohli všichni přítomní nechat 

změřit krevní tlak, tepovou frek-

venci, EKG a množství dalších zajímavých parametrů lidského těla. 

„Europa im Dialog“  

V pondělí 23. 9. 2019 se zúčast-

nila skupina našich studentů ze septimy 

a oktávy diskusního fóra v německém 

městě Furth im Wald. Hlavním téma-

tem setkání byly bavorsko-české 

vztahy třicet let po pádu železné opony 

a fungování EU. První část programu 

byla zaměřena na vytvoření pracovních 

skupin, ve kterých čeští a němečtí stu-

denti diskutovali o vztazích 

mezi oběma zeměmi, zamýšleli se také 

nad problémy týkající se migrace, 

změn klimatu a nebezpečí falešných 

zpráv v mediálním prostoru. Každá pracovní skupina byla vedena poslanci Evropského parla-

mentu či regionálními německými politiky. Následně studenti zformulovali několik klíčových 

otázek, které pokládali při otevřené diskuzi pozvané české ministryni práce a sociálních 

věcí Janě Maláčové a německému ministru pro média a evropské záležitosti Florianu 

Hermannovi. Za české studenty byl německou stranou vybrán student našeho gymnázia Ma-

tyáš Chalupa, který se ministrů dotazoval, zda politici EU pracují na konkrétních opatřeních, 

která by snižovala rizika plynoucí z působení především zahraničních konspiračních webů a je-

jich fake news. Naši studenti si ověřili své znalosti angličtiny a němčiny, učili se spolupracovat 

se zahraničními studenty a formulovat otázky týkající se témat evropské či celosvětové úrovně. 

I když byl program nabitý a končil v pozdních nočních hodinách, přesto toto mezinárodní se-

tkání můžeme hodnotit jako nesmírně obohacující. Proto si velice vážíme toho, že jsme se ho 

mohli zúčastnit. 
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Koncertní verze muzikálu Kronikáři spolu s naší účastí slaví obrovský úspěch!  

Mnozí z Vás jistě zaregistrovali, že se náš 

pěvecký sbor, společně s BIGY sborem, Hlás-

kem  

z Dukelské a školním sborem ČAGu, za-

pojil do projektu Ateliéru 3D Jihočeského diva-

dla KRONIKÁŘI - koncertní provedení. Jedná 

se o přepracování úspěšného muzikálu Jihočes-

kého divadla s velmi chytlavými melodiemi 

od Davida Hlaváče. Hudebně nás doprovázel or-

chestr opery a při některých skladbách i známí 

sólisté a herci místního divadla. 

Usilovně jsme cvičili celý minulý školní rok 2018/ 2019, nejprve pouze s vlastními sbor-

mistry, a jednou za měsíc jsme se všichni účinkující sešli v divadle za účelem hromadného tré-

nováni a sezpívání. Poslední týden v září 2019 před uvedením byl pro všechny nejvíce vyčer-

pávajícím, ale zároveň nejkrásnějším trávením společného času. V DK Metropol jsme každý 

den od rána do večera zkoušeli choreografie, zpěv, celkové provedení a zvuk. To vše za pomoci 

režiséra, choreografky, dirigenta, sbormistra, osvětlovačů opery Jihočeského divadla a Malého 

divadla, paní produkční a zvukařů, kterým za všechno moc děkujeme. Nutné také zmínit naše 

školní sbormistry, kteří s námi stále drželi a orchestr, jenž s námi také část zkoušek, ale hlavně 

veřejné uvedení absolvoval. 

Byli jsme učenliví a s postupně rostoucí nervozitou se blížil náš čas. Dnem premiérového 

uvedení byla neděle 29.9. 2019, kdy jsme zvládli jednu generálku a později už jen čekali až 

paní inspicientka roztáhne oponu. Bylo to obrovské! Metropol přeplněný, my nazvučení, na-

svícení a diváci natěšení. Bez zaváhání jsme vše brilantně zvládli a plně obsazený sál nás za to 

odměnil potleskem  

ve stoje. Dokonce se tleskalo i mezi jednotlivými písničkami, což se běžně nestává a ne-

dělá. Pochvalami, nadšením a slzami se nešetřilo! O koncertu se dodnes mluví a my doufáme, 

že s ohledem k našemu úspěchu toto dílo pro ostatní zopakujeme! 

Z projektu jsme si odnesli celoživotní zážitek práce v divadle, nová přátelství a krásnou 

energii. 

Děkujeme divadlu, Ateliéru 3D a především sbormistryni Ester Pitrunové za umožnění 

realizace tohoto dechberoucího koncertu. 

Lukáš Bednář, 5.E 
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Mistrem světa v lovu na umělou mušku se stal Jan Wittner (2.A) (21. 9. 2019) 

Skvělého úspěchu dosáhl Jan Wittner, student 2.A 

našeho gymnázia, který se stal mistrem světa v lovu 

na umělou mušku. 

 

VÝMĚNNÝ POBYT V BAVORSKU (31. 10. 

2019) 

Schüleraustausch in Wunsiedel 7.10. 

- 11.10. 2019 

Ve dnech 7. až 11. 10. 2019 strávilo 

11 studentek našeho gymnázia týden v ba-

vorském městečku Wunsiedel. Studentky 

byly ubytovány v hostitelských rodinách 

svých kamarádek, které hostily v Českých 

Budějovicích v dubnu minulého školního 

roku.  

Cestovali jsme vlakem po trase 

České Budějovice – Plzeň – Cheb – Marktredwitz.  Cesta trvala 6 hodin, na nádraží v Mark-

tredwitzu nás již čekaly hostitelské rodiny, které si nás převzaly a odvezly domů. 

Úterní a středeční dopoledne jsme strávili ve škole (Realschule) a měli jsme báječnou 

možnost navštívit vyučovací hodiny českého jazyka, němčiny, matematiky, biologie a anglič-

tiny v 9. a 10. třídě. Po vyučování jsme se posilnili ve školní jídelně. 

  V úterý odpoledne jsme vyrazili do parku dravých ptáků, kde jsme shlédli představení 

s ukázkami jednotlivých dravců, jejich schopností a dovedností. Běhal nám mráz po zádech, 

když nám těsně nad hlavami létali supi, orli, sokoli a káňata. 

Středeční odpoledne jsme věnovali sportu v tzv. „Vitalscheune“, kde jsme bravurně zdo-

lávali lezecké stěny různých výšek a úrovní. Mnozí z nás překonali své dosavadní osobní re-

kordy. 

Čtvrtek patřil krásnému historickému městečku, Bayreuthu. Po prohlídce zámku Eremi-

tage a rozsáhlého zámeckého parku s četnými kašnami a vodotrysky jsme navštívili Opernhaus, 

nejstarší barokní operní dům v Evropě.  Po náročném dni jsme se odreagovali a pobavili 

při bowlingu, který byl zároveň rozlučkovým večírkem před naším odjezdem domů. 

Pátek se nesl v duchu loučení, jistého smutku a melancholie, dokonce někteří z nás uro-

nili i slzu. To vše je důkaz toho, že jsme si týden v Bavorsku krásně užili, že v Čechách navá-

zaná přátelství výborně fungují a že jsme moc vděčni za to, že jsme u toho mohli být. Děku-

jeme!!!! 

(Klára Kafková, Adéla Bínová, Barbora Knetlová, Šárka Zíková, Timi Najbrtová, Petra 

Skříšovská, Dominika Šišková, Dana Procházková, Micheala Tomášková, Kateřina Kaiser-

šotová, Lucie Prášková) 

 

 

LETOS MAGAZÍN 64 ZABODOVAL V SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ 

ČASOPIS (26. 11. 2019) 
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V pátek 22. 11. 2019 bylo v Brně rušno. 

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univer-

zity se totiž konalo vyhlášení vítěze soutěže 

Školní časopis roku 2019. Sjely se redakce škol-

ních časopisů z různých koutů republiky a ta 

naše tam samozřejmě nesměla chybět.  

Letos tam jako zástupci redakce Magazínu 

64 přišli Alice Nováková (bývalá studentka a ak-

tivní členka redakce v uplynulém školním roce) 

a Lukáš Boček (učitel, vedoucí redakce). Konku-

rence byla opravdu vysoká. Absolutním vítězem se stal časopis Gilotina. Náš Magazín 64 se 

však stále udržel na „bedně vítězů“, a to na krásném třetím místě. Dokonce jsme dostali i di-

plom za titulku. Celý den se nesl v přátelském duchu, k předávání diplomů bylo na fakultě 

i mnoho přednášek a dalších doprovodných programů.  

S hrdostí jsme diplomy dovezli do jižních Čech a těšíme se zase na příští ročník. 

Za redakci Magazínu 64 

Alice Nováková 

STROM SVOBODY S TRIKOLOROU NA NAŠEM ŠKOLNÍM DVOŘE (26. 11. 

2019) 

Dne 15. 11. 2019 se na naší škole ko-

nala celoškolní akce oslav 30 let svobody 

a demokracie. 

Jeden z nabízených programů bylo 

pletení české trikolory, kterého se zúčast-

nila děvčata ze 3.A. Nejen, že se naučila 

plást, ale i  spojila síly s paní učitelkou Ště-

pánkovou, Hrubešovou, Schönovou, Petře-

kovou, Dřevikovskou a společně upletly tri-

koloru, která nyní obepíná strom Svobody 

na školním dvoře. 

JAKÉ NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ MAJÍ STUDENTI A UČITELÉ NAŠEHO 

GYMNÁZIA? (29. 11. 2019) 

U příležitosti třiceti let od sametové revoluce 

jsme se s paní učitelkou Bártů a panem učitelem 

Krejčím rozhodli zjistit, co si nejvíce přejí studenti 

a učitelé našeho gymnázia. Inspirací nám byl do-

kument Jana Špáty Největší přání z roku 1989.   

Natáčení jsme si moc užili. Bylo zajímavé 

pozorovat, jak se přání v průběhu let změnila a 

která přání zůstala stejná.   

My dnes máme to štěstí, že o našich snech 

můžeme mluvit svobodně a nahlas. Každý z nás si může přát, co chce. A jaké je Vaše největší 

přání?  

STUDENTI GYMNÁZIA ZAVÍTALI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

V BRUSELU (13. 12. 2019) 
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Ve dnech 2. a 5. prosince se skupina stu-

dentů pod vedením Mgr. Lukáš Bočka vypra-

vila do belgického Bruselu. Cílem poznávací 

exkurze byl Evropský parlament. 

Během nabitého programu se studenti se-

známili s fungováním této důležité instituce, zú-

častnili se besedy s europoslancem Jiřím Pospí-

šilem a byli svědky plenárního zasedání. Sou-

částí programu byla i interaktivní prohlídka vý-

stavy Parlamentarium mapující historii Evrop-

ské unie. 

Ve další části exkurze se studenti měli možnost seznámit se se samotným Bruselem a his-

torickým městečkem Bruggy. Zavítali jsme též do Justičního paláce a Atomia, monumentální 

dominanty hlavního města Belgie. 

Výprava byla pro všechny zúčastněné velkým zážitkem a příležitostí zapracovat na své 

angličtině. Kromě toho nám též z první ruky přiblížila fungování Evropské unie. 

PREZENTACE ŠKOLY NA EDUDAY V ESTONSKÉM TALLINU (20. 12. 2019) 

V druhém prosincovém týdnu se 

v estonském Tallinu konalo setkání 

všech Microsoft Showcase Schools 

z celé Evropy. Naše škola je jako jedna 

ze tří v celé České republice do tohoto 

programu zapojena. A tak všichni tři zá-

stupci vyrazili do Tallinu představit 

ostatním školám pokroky v digitální 

transformaci a naopak se inspirovat 

od jiných ukázkových škol. 

Během dvou dní vystoupila celá 

řada významných osobností. Mezi nimi byli například Anthony Salcito, viceprezident společ-

nosti Microsoft pro oblast vzdělávání, nebo estonská ministryně školství Mailis Reps. 

Naši školu zastupoval učitel IVT Miroslav Kotlas, koordinátor celého projektu s Micro-

softem. Ve svém výstupu měl možnost ukázat reálné příklady z naší školy. 

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V PLOŠNÉM TESTOVÁNÍ SCIO V 

ČESKÉM JAZYCE A MATEMATICE (6. 1. 2020) 

Výborných výsledků dosáhli studenti našeho gymnázia v plošném testování čtenářské 

a matematické gramotnosti, které zveřejnilo před několika týdny SCIO. V grafickém vyjádření 

dosažených výsledků je možno tyto porovnat s jihočeským průměrem. 

V naší škole se zapojilo 123 žáků ze 4 tříd. Celkem se testování zúčastnilo 5 435 žáků 

z 9. tříd základních škol (v případě naší školy třída 3.E), 1. ročníků středních škol (z České 

1.A, 1.S a 5.E) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Jihočeského kraje. Následu-

jící grafy v pdf přílohách zobrazují dosažené úrovně testovaných žáků v jednotlivých ročnících 

naší školy. Pro porovnání jsou zde zobrazeny také dosažené úrovně všech testovaných žáků 

stejného ročníku v Jihočeském kraji. 

Čtenářská gramotnost 
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Z přiloženého grafu je zřejmé, že všechny třídy (tzn. 3.E, 1.A, 1.S a 5.E) dosáhly nadprů-

měrných výsledků v rámci celokrajského průměru, vyzdvihnout musíme především vynikající 

výsledky žáků třídy 5.E (1. ročník víceletého gymnázia). Ti byli svými výkony zařazeni do tří 

nejlepších kategorií jihočeského testování: tzv. „expert-specialista-profík.“ 

Doplníme, že Scio rozdělilo výsledky žáků celkem do šesti sestupných kategorií: expert 

– specialista – profík – objevitel – průzkumník – začátečník – nečtenář. 

Matematická gramotnost: 

Zde byla testována třída 3.E (tzn. společně s žáky 8. ročníků ZŠ). V porovnání s celokraj-

ským průměrem 3. ročníků víceletého gymnázia a 8. ročníky ZŠ dosáhli i zde žáci 3.E výbor-

ných výsledků: 

V subkategorii testování Číslo a proměnná bylo v nejlepší kategorii “specialista“ pouze 

5% žáků ZŠ, na našem gymnáziu pak 52%!, v prvních třech kategoriích (specialista-profík-

expert) se pak nacházelo  91% žáků této třídy. Obdobně úspěšní byli žáci 3.E např. i v další 

testované subkategorii (Práce s daty)-téměř 90% obsadilo zmíněné nejnáročnější tři kategorie. 

Subkategorie testování měření a odhady a orientace v prostoru se jeví pro mladé jiho-

české matematiky jako nejnáročnější (pouze 3% v nejlepší kategorii specialista), i zde však zís-

kali žáci našeho gymnázia výrazně nadprůměrné výsledky v celokrajském porovnání (v nejlep-

ších třech kategoriích bylo 82% žáků). 

Žákům všech zapojených tříd a vyučujícím českého jazyka a matematiky děkujeme 

za výbornou reprezentaci našeho gymnázia. 

STUDENTI NAŠÍ ŠKOLY V PŘÍMÉM PŘENOSU NA ČT24 (20.00-22.00) V 

POŘADU FOKUS VÁCLAVA MORAVCE (14. 1. 2020) 

V úterý 14. ledna 2020 se opět 

uskutečnil diskusní měsíčník „Fokus 

Václava Moravce“, tentokrát 

na téma Chudá bohatá planeta. Je to 

neuvěřitelné, ale z jižních Čech vy-

razilo na toto živé vysílání, které se 

konalo na zámku Zbraslav, studenti 

ze sedmnácti gymnázií. Tato spolu-

práce je jedním z výsledků tzv. Ta-

lentAkademie, která zde na jihu 

před rokem a půl vznikla. Václav 

Moravec se stal čestným preziden-

tem té druhé v pořadí a všechny 

tehdy doslova uchvátil svou strhující přednáškou v Českých Budějovicích. Slovo dalo slovo, 

a tak jsme byli v úterý 14. 1. u toho naživo :-). Děkujeme za velice milé pozvání! 

https://www.facebook.com/FokusVM/videos/584786988985598/?epa=SEARCH_BOX 

  

https://www.facebook.com/FokusVM/videos/584786988985598/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmdhYAA_P5ZWRTdxtsXBBfWipRGJ2kkSeo1Y7Jl9wORBm8IefdkamIy6EfE-FWIeoBml6ZN-lHRq5hqai0qpDE4QP2cHISNR75pj28Ynmcpa3Xh4WirD6oLEsZwj30tg9e28Q_3qs5sqnyyf0foI32FYO_D67UlHhQF6bTnts28D2bC1VYlBhjb0PbYNyJDoyPNwkUNllKH-juH74bupGsj6d7kewebKYFlQMrj_5HbzOfg5tNlMCjwjqmoaOLpAgTD5FX9OPT-oateSIvQYLB1Ag2dmCrJqPCrtRxCvgR6OANIoW7571YKf2Ckci-1jy1uYySNKI85hvqcjYAZGqXDYgCCsAhLwg3W4P06IKC6B7DWpip_GOQdjoxPj0PYKwDUp-eZgJoSTypcwr0llZjXUw4EPJnmUTOjqgD46wTuLd7rYk6-Lc5qNNiX7zoTe2kLaLb4fy_VDSogW_eBohLnDLBjG9n37PWR_Zm2s_pN1aURerS6QhpxmhdVzUKSbWFLjMK_g&__tn__=K-R
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SETKÁNÍ S VÁCLAVEM MORAVCEM BYLO STRHUJÍCÍ! (15. 1. 2020) 

 

BYLI JSME V ŽIVÉM VYSÍLÁNÍ VÁCLAVA MORAVCE! (23. 1. 2020) 

V úterý 14. ledna 2020 se studenti Gym-

názia Česká zúčastnili natáčení diskusního mě-

síčníku Fokus Václava Moravce. Z jihočes-

kého kraje na něj putovala neuvěřitelná „mega-

maxi-hyper-turbo-výprava“ sedmnácti škol. 

Hned po příjezdu do Prahy jsme absolvovali 

exkurzi na Kavčích horách. Prohlédli jsme si 

několik pracovišť, včetně zpravodajství ČT, 

a setkali se s řadou zajímavých osobností. Jed-

nou z nich byl nepochybně i Václav Moravec, 

který potkal naši skupinu před budovou ČT, přívětivě na nás zamával a s úsměvem dodal: „Tak 

večer se uvidíme.“ 

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli na Zbraslav. Zde jsme navštívili kostel sv. Ja-

kuba a měli zajímavou prohlídku i s průvodcem. V tomto kostele se nachází ostatky přemys-

lovských králů a nádherné obrazy mistrů, jako byli K. Škréta a P. Brandl. Následně jsme se 

přemístili do Zbraslavského zámku. V jeho barokních prostorách jsme mohli nahlédnout do ku-

chyně filmařů a vidět, jak se rodí večerní Fokus. Patnáct minut před spuštěním vysílání všichni 

nečekaně ztichli: vešel Václav Moravec. Lze ho přirovnat vichřici, která neustále srší milým 

humorem, přátelským úsměvem a trefnými komentáři. Během krátké chvilky stihnul zkoušku 

s pozvanými hosty, zvukaři a techniky, ovšem po celou dobu se otáčel k nám do publika a ko-

munikoval s námi, jako bychom byli též hosty, a nejen publikem. Mohli jsme ho vidět při práci 

a pozorovat jeho profesionální přístup. 

Jakmile jsme byli odstřiženi z živého vysílání, vrhla se na pana Moravce doslova masa 

studentů. Nikoho neodmítl a každý, kdo chtěl, mohl s ním na chvíli promluvit či se vyfotit. Jeho 

způsob komunikace a porozumění pro mladé budily mnohokrát dojem, jako když je jedním ze 

„študentů“ naší školní výpravy, neboť stále na něco reagoval, něco vymýšlel a „vtipně hlásil“. 

Dokonce si také pamatoval naše studenty, kteří se s ním loni v ČB setkali na TalentAkademii. 

Se zájmem se ptal na jejich další vize a plánované obory, které chtějí studovat, a stihnul jim 

poskytnout i pár rad. 
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Závěrem nezbývá než panu Moravcovi vyslovit upřímné a vděčné poděkování za pozvání 

do tohoto mimořádného pořadu. Děkujeme mu také za jeho postoj k lidem, který postrádá pe-

simismus, zapšklost či nářky, za jeho ochotu a snahy o vzdělávání a rozšiřování rozhledu ve-

řejnosti diskusními pořady se zajímavými hosty. Mohli jsme si totiž u něj během celého večera 

vícekrát všimnout, že vzdělání a lidskost staví nezbouratelné mosty mezi lidmi a umí zahrnout 

příkopy, které v nás zůstávají např. z dob nějakých bolestivých společenských událostí. Velký 

dík patří také jeho asistentce a pravé ruce, redaktorce Petře Vykydalové, která se naší jihočeské 

výpravě věnovala s obrovským nasazením po celý den a díky které jsme mohli prožít tak úžasné 

okamžiky. 

DIVADELNÍ SPOLEČNOST NA ČESKÉ. OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ROKEM 

(31. 1. 2020) 

Divadelní společnost našeho gymnázia 

připravila v loňském školním roce hned dvě 

premiéry. Po hře Václava Havla Zítra to spus-

tíme, kterou divadelníci sehráli mimo jiné 

i pro klienty pečovatelského domu v Dobré 

Vodě, sehrál soubor 22. a 23. února v Malém 

divadle tragikomedii s názvem Andromeda, 

kterou napsal náš student Viktor Prokop z ok-

távy. Obě představení byla beznadějně vypro-

dána. Divadelníci se setkali s příznivým ohla-

sem více než dvou set diváků. 

Hra byla také součástí majálesového programu. Zhlédnout ji bylo možno rovněž na pře-

hlídce Mladá scéna v Českém Krumlově. Autor hry zde obdržel cenu za nejlepší scénář. (Od 

letošního akademického roku Viktor studuje prestižní obor režie na Divadelní akademii muzic-

kých umění v Praze.) 

Aktuálně naši studenti chystají adaptaci slavné bajky George Orwella Farma zvířat. Před-

stavení, které vzniká ve spolupráci s profesionální choreografkou Kamilomu Mottlovou, bude 

mít premiéru 15. května v Malém divadle. 

NOC MLADÝCH VĚDCŮ, UMĚLCŮ A SPORTOVCŮ 2020 SE NADMÍRU 

VYDAŘILA (22. 2. 2020) 

Velice bohatý program čekal na návštěvníky 6. ročníku 

oblíbené Noci mladých vědců, umělců a sportovců na našem 

gymnáziu. 

Děkujeme přednášejícím z řad našich studentů i odborní-

kům, a především pak všem návštěvníkům za velice hojnou ná-

vštěvu! 
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JIHOČEŠTÍ TALENTI Z ČESKÉ. DVĚ ČESTNÁ UZNÁNÍ, ČTYŘI 1. MÍSTA, 

DVĚ 2. MÍSTA A JEDNO 3. UMÍSTĚNÍ PRO NAŠE STUDENTY V ANKETĚ TALENT 

JIHOČESKÉHO KRAJE (26. 2. 2020) 

Skvělých výsledků při vyhlašování tra-

diční ankety Talent Jihočeského kraje dosáhli 

studentky a studenti našeho gymnázia. 

V kategorii přírodovědná získala čestné 

uznání Nikola Karbusová, výborně se umístili 

v kategorii humanitní Adélka Černá, která 

obsadila 1. místo a Jan Maršík získal 3. 

místo. 

Naprosto pak dominovali naši talenti 

ve sportovní kategorii: 1. místo Daniel Bago, 

rovněž 1. místo Magdalena Frydrychová (u obou doplníme, že jsou úspěšnými studenty vše-

obecného gymnázia), v kategorii starší studenti vyhrál talentovaný atlet Tomáš Ně-

mejc a čestné uznání získala Denisa Hadačová. 

V prestižní kategorii Všestranný talent jsme na pódiu oceněných tleskali hned dvěma 

studentům z České, dokonce z jedné třídy: Matyáš Havelka a Jakub Švojgr-oba na 2. místě. 

Celkem tedy studentky a studenti našeho gymnázia získali dvě čestná uznání za vý-

sledky své vědecké práce a její publikaci v prestižním americkém časopise Archives of In-

sect Biochemistry and Physiology (Nikola Karbusová) a sportovní úspěchy (Denisa Hada-

čová), dále čtyři 1. místa, dvě 2. místa a jedno třetí umístění. 

Všem našim jmenovaným studentkám a studentům děkujeme za vynikající reprezentaci 

naší školy a přejeme jim co nejvíce dalších úspěchů. 

Dále zdroj: www.ddmcb.cz 

Jubilejní 20. ročník ankety pro nadanou jihočeskou mládež byl vyhlášen v úterý 25. února 

v prostorách Jihočeské filharmonie. Za rok 2019 bylo oceněno přes 60 jednotlivců. 

Záštitu nad akcí převzali primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda, náměstek hejtmanky 

Jihočeského kraje Zdeněk Dvořák a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Hana Ší-

mová. 

VĚDECKÁ PRÁCE NIKOLY KARBUSOVÉ Z OKTÁVY OCENĚNA ČESTNÝM 

UZNÁNÍM NA TALENTU JIHOČESKÉHO KRAJE 2019 (27. 2. 2020) 

Studentka oktávy Nikola Karbusová získala 

Čestné uznání - Talent Jihočeského kraje 2019 v pří-

rodovědné kategorii. 

„Nikola Karbusová prokázala svůj talent, píli 

a zájem o odbornou práci v rámci své středoškolské 

odborné činnosti, kde se zabývala studiem vlastností 

hmyzích hormonů a jejich vlivem na trávící procesy 

ve střevě švába amerického ošetřeného jedovatými 

mikroorganismy (patogeny) a jejich toxiny. 

Na tomto tématu pracovala v laboratoři Fyziologie hmyzu na Entomologickém ústavu Biolo-

gického centra AVČR v Českých Budějovicích pod vedením Prof. RNDr. Dalibora Kodríka, 

CSc. Při své práci se jí podařilo dosáhnout několika pozoruhodných výsledků, které charakte-

rizují úlohu tzv. adipokinetických hormonů při hmyzím trávení ovlivněném působení toxických 

http://www.ddmcb.cz/
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látek. Ukázalo se, že zmíněné hormony mohou eliminovat účinek některých toxinů, které vy-

lučují houby používané k hubení škodlivých druhů hmyzu. Výsledky mají významný teore-

tický, ale i potenciálně praktický dopad: pokud by se podařilo ovlivnit hladiny hormonů v těle 

hmyzu, může dojít ke zvýšení účinnosti vlastních toxinů hub. To je velmi atraktivní myšlenka 

pro vývoj nových insekticidních přípravků na hubení hmyzích škůdců někdy v budoucnu. 

Mimořádnou kvalitu výsledků dokazuje i to, že se práci Nikoly podařilo zveřejnit v pres-

tižním vědeckém časopise “Archives of Insect Biochemistry and Physiology“ pod názvem 

“Effect of natural toxins and adipokinetic hormones on the activity of digestive enzymes in the 

midgut of the cockroach Periplaneta americana” (citace celé práce je uvedena dole). To je 

pro středoškolskou práci zcela výjimečný úspěch. Text publikace byl v přijímacím procesu po-

droben přísnému oponentnímu řízení dvěma anonymními zahraničními odborníky z oblasti 

hmyzí endokrinologie a biochemie, kteří ji k otištění v daném časopise doporučili. Její hodnota 

je tedy srovnatelná s výsledky kterékoliv laboratoře ve světě zabývající se danou tématikou. 

Nikola při své odborné práci prokázala mimořádnou píli, vytrvalost a cílevědomost – 

vlastnosti, bez kterých by zmíněné výsledky nikdy nedosáhla. Ocenění talent roku si určitě za-

slouží.“ napsal profesor RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. 

Karbusová N., Gautam U.K. and Kodrík D. (2019) Effect of natural toxins and adipoki-

netic hormones on the activity of digestive enzymes in the midgut of the cockroach Periplaneta 

americana.  Tato práce byla publikována ve vědecké časopise Archives of Insect Biochemistry 

and Physiology 101:e21586. 

PODPOŘIT NADANÉ (2. 3. 2020) 

Kromě očekávaného vysvědčení 

se ve čtvrtek 30. ledna rozdávala i jiná 

osvědčení dovedností našich studentů 

– těch, které mohli prokázat v řadě ja-

zykových soutěží. V olympiádě z čes-

kého jazyka, v soutěži v anglické a ně-

mecké konverzaci, online mezinárodní 

soutěži Best in English a také v inter-

pretaci básnického textu např. ve fran-

couzštině. 

Soutěž v anglické konver-

zaci v předvánočním týdnu byla za-

stoupena jako vždy hojně. Těch nejmladších bylo pětadvacet, ale vybrat porota mohla vždy jen 

jednoho, nebo dva. Učinila takto: za primu vítězem se stal Vojtěch Kopecký a za sekundu Or-

lando Ben Verboon a Josef Barták, který byl zároveň nominován do okresního kola této sou-

těže. Ze starších juniorů vysíláme do okresního kola Vojtěcha Gregora, nejlepšího z tercie, 

nejlepším angličtinářem z kvarty je opět Lukáš Tauchmann. 

Starší studenti byli zastoupeni ještě početněji – 37 chlapců a dívek z různých ročníků se 

nebáli poměřit své nejenom komunikační dovednosti. Bylo to tehdy náročné dopoledne, ale 

stálo za to. Naši studenti jsou vtipní, se smyslem pro týmovou práci i smysluplnou improvizaci 

a všichni jsme si užili i jejich programových poselství – míněných vážně i s nadsázkou, jako 

‚don’t waste, eat less‘ … ‚the world is going to hell, clear the mankind to save the planet‘ … 

‚enjoy every minute‘ …  ‚don’t waste time on silly things‘… 

‚don’t let others to damage your dreams‘ … ‚if we unite, we can change things‘ … 
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V této kategorii na špičce žebříčku díky svým všestranným dovednostem stanuli Matyáš 

Chalupa a Marek Maňásek, právě je vysíláme do dalších kol této soutěže. Vítězi ve svých 

kategoriích se stali Štěpán Zýka, Marek Mačí a Gabriela Hanusová. 

Ještě jednou jsme rádi ocenili vynikající umístění Jendy Maršíka v online soutěži Best 

in English. 

Rádi sdílíme úspěchy našich studentů a přejeme jim další v dalších kolech soutěží i v dal-

ším studiu. 

ČESKÁ MÁ NÁBOJ (6. 3. 2020) 

V pátek 21. února se každý z návštěv-

níků Noci mladých vědců, umělců a sportovců 

2020 mohl přesvědčit o tom, že Česká má ná-

boj. 

Během opakované téměř hodinové inter-

aktivní fyzikální show „Česká má náboj“ 

učebna fyziky přímo sršela elektrickým nábo-

jem. Studenti přítomným dokázali existenci 

elektrického náboje, předvedli a vysvětlili ex-

perimenty např. s Van de Graaffovým generá-

torem, indukční elektřinou nebo Faradayovou klecí. Dále demonstrovali výboje elektrického 

náboje ve vzduchu i ve výbojových trubicích s použitím plazmové koule. Nedílnou součástí 

programu bylo propojení elektřiny a magnetismu. Díky indukovaným vířivým proudům, které 

vznikaly v proměnném magnetickém poli, došlo i k levitaci lehkého hliníkového kroužku. 

V závěru programu ještě řetěz nadšených dobrovolníků dokázal, že i člověk sám je dobrým 

vodičem elektrického náboje. 

DALŠÍ ÚSPĚCH V OBORU HISTORIE - 3. MÍSTO KRAJSKÉHO KOLA SOČ 

(15. 5. 2020) 

Dne 28. 4. 2020 proběhlo online krajské kolo 

Středoškolské odborné činnosti (SOČ), kterého se 

v oboru historie zúčastnila naše letošní maturantka 

Tereza Janurová (4.A). Její precizní bádání při tvorbě 

původně seminární práce na téma „Obraz atentátu 

na císařovnu Alžbětu v českém dobovém tisku“ bylo 

oceněno krásným třetím místem. Upřímně gratulu-

jeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy 

na poli humanitních věd! 

SKVĚLÉHO ÚSPĚCHU DOSÁHL VÁCLAV TOUFAR (4.E) – POSTUP DO 

CELOSTÁTNÍHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY! (19. 6. 2020) 

Skvělého úspěchu dosáhl Václav Toufar (4.E). V online krajském kole Zeměpisné olym-

piády vybojoval 2. místo a postupuje tak do celostátního kola v kategorii C. Vašek se dostal 

mezi nejlepší v ČR podruhé v řadě za sebou. Přejeme mu co nejvíce úspěchů ve velkém finále! 
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SKVĚLÁ PRÁCE, ALICE! (26. 6. 2020) 

Na sklonku roku 2019 se naši studenti z kvinty, 

sexty a oktávy vůbec poprvé zúčastnili mezinárodní sou-

těže Evropské unie, Juvenes Translatores. Jak již název 

napovídá, jedná se o soutěž mladých překladatelů. 

Vzhledem k velkému zájmu škol, bylo i v rámci České 

republiky uspořádáno její 1. kolo. 

Naše studentka, Alice Zikešová z 8E, se svým ví-

tězným překladem textu z angličtiny do češtiny zabodo-

vala a dostala se mezi 20 republikových finalistů ze 498 škol, které se tento rok zúčastnili. 

On-line finále proběhlo v Praze,11. května 2020, spolu s překladatelskými workshopy, 

které můžete shlédnout na  

 https://www.youtube.com/watch?v=Dmb3SmapNQo&t=393s&fbclid=IwAR3qGpeIR1

MuvhQyx2pYFV-hXRGXxBTLTOlKfCZOMd30OIfR51vXIx1IYzw 

Alici děkujeme a těšíme se, že další studenti půjdou v jejích stopách. 

M.Radová 

ČESKÁ 3D TISKEM PROTI KORONAVIRU (28. 3. 2020) 

Když už nestačí stát, pomohou si lidé sami. I Česká se 

zapojuje do této pomoci. V pátek jsme zapůjčili dvě naše 3D 

tiskárny panu Jirákovi, který na nich bude tisknout součástky 

na bezpečnostní štíty nebo zakladače šikmého proužku 

na roušky. Jsme rádi, že i tímto způsobem můžeme pomáhat. 

 

SPECIÁLNÍ ČÍSLO MAGAZÍNU 64 ZRCADLÍ DOBU SVÉHO VZNIKU (27. 4. 

2020) 

Píšeme historii. Dnes je to však ještě budouc-

nost. Ale pozor, blízká budoucnost. 

Někdo by mohl namítat, že projekt Speciální 

číslo zkostnatěl a selhal ve svém účelu – vždyť už 

se rozvolňují pravidla karantény a my můžeme mít 

naději. Ale to ještě neznamená, že je vše za námi. 

Ani zdaleka. Speciální číslo možná nevyšlo bryskní 

rychlostí, ta přeci ale nemusí být zárukou kvality. 

A já se mohu zaručit, že každý článek je, a ještě 

dlouho bude, aktuální a vypovídající o tom, jaká je současná situace. 

Proto už dost chmurných vyhlídek a mračení se – před námi je Speciální číslo, které jen 

čeká, až bude čteno a prohlíženo. 

Přeji Vám i Speciálnímu číslu, aby vaše cesta byla co nejlehčí a abyste se setkali s mnoha 

úspěchy a pozitivitou. 

Markéta R. Kubalová, šéfredaktorka Speciálního čísla 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Dmb3SmapNQo&t=393s&fbclid=IwAR3qGpeIR1MuvhQyx2pYFV-hXRGXxBTLTOlKfCZOMd30OIfR51vXIx1IYzw
https://www.youtube.com/watch?v=Dmb3SmapNQo&t=393s&fbclid=IwAR3qGpeIR1MuvhQyx2pYFV-hXRGXxBTLTOlKfCZOMd30OIfR51vXIx1IYzw
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VIDEOMAPPING V PODÁNÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA ČESKÁ (17. 6. 2020) 

Pojďme si ještě jednou připomenout 

unikátní projekt našich studentek a stu-

dentů, který se uskutečnil těsně před uza-

vřením škol. Článek níže je z března 2020. 

Ačkoliv jsme všichni doma a každá 

druhá nová zpráva obsahuje slovo koro-

navirus, ohlédli jsme se ještě zpět, před tuto 

šílenou dobu. Třeba vám tyto dlouhé chvíle 

doma rozveselíme připomínkou na student-

ský projekt, který je na českých školách 

ojedinělý. 

Po četných ohlasech na projekci na Noci vědců a umělců jsme se rozhodli, že se úžasnou 

podívanou pokusíme udělat znovu. Místo krátké části školy osvětlované ze dvora, jsme ale ten-

tokrát zaměřili rovnou celou stranu budovy u slepého ramene. 

Prezentaci pro projekci připravoval tým našich studentů, a i když času na přípravu nebylo 

mnoho, podařilo se nám sestavit skoro patnáct minut dlouhou show. Videomapping, který jsme 

divákům v sobotu večer ukázali, sklízel veliký obdiv. Barevné efekty, běhající postavičky 

a puntíky, a nakonec i ohňostroj, promítnul na fasádu naší školy veliký projektor, který nám 

Epson na nějakou dobu půjčil. 

Upřímně řečeno, na začátku asi nikdo nečekal, že všechny naše plány a vize opravdu vy-

jdou. Ale stalo se, a bylo to pro všechny skvělých pár minut, které bychom s radostí někdy 

zopakovali. 

Moc děkujeme všem, co se podíleli na přípravě a projekci, i všem, co se přišli podívat. 

Věříme, že to stálo za to a třeba zase někdy. 

O akci byla zmínka i v Českobudějovickém deníku. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/komentar-klary-skalove-sance-studen-

tum-20200311.html 

MÁME ZA SEBOU PRVNÍ „KORONAMATURITY“! (26. 6. 2020) 

Od 9.6 do 19.6. 2020 se na Gymnáziu Česká 

uskutečnily ústní maturitní zkoušky ve zvláštním re-

žimu, jak je nikdo z nás zatím nepamatuje. Chybělo 

oficiální zahájení a rozloučení, přibyla povinnost do-

držování rozestupů, potvrzení o bezinfekčnosti, 

před volbou otázky použít dezinfekci rukou, která 

při kontaktu s plastovými žetony zachovala jejich 

původní tvar, velikost a na nich vytištěné číslo. Pe-

dagogy potěšilo, že u naprosté většiny studentů Co-

vid 19 nevymazal jejich paměťové stopy. Možná proto, že jim v přípravě napomohl i několika-

měsíční „svaťák.“ 

 

V Českých Budějovicích dne 7. října 2020 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/komentar-klary-skalove-sance-studentum-20200311.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/komentar-klary-skalove-sance-studentum-20200311.html
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Mgr. Antonín Sekyrka 

ředitel školy 

 

 

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

cích dne 13. října 2020. 

 

Mgr. Radka Hrubešová 

Předsedkyně Školské rady 


