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Úvodní slovo ředitele školy 

Při procházení historie našeho gymnázia jsem vždy vděčný svým předchůdcům za jejich 

výroční zprávy. Jsou jakousi oficiální kronikou školního roku. Kromě různých statistických 

přehledů se dozvíme i něco o době, v níž generace studentů na České žily. Proto si přeji, až se 

třeba jednou někdo po desítkách let začte do dalších stránek, aby si dokázal snáze představit 

dobu kolem výročími naplněného roku 2018.   

Uplynulý školní rok byl opět nesmírně bohatý na nejrůznější školní aktivity, exkurze, 

kulturní vystoupení, těšili jsme se z velkých úspěchů našich studentů ve vědomostních i spor-

tovních soutěžích. Snad to vše přispělo k tomu, že Česká je jednoduše dobrá škola. Za tím vším 

se skrývá nezměrné množství práce mých kolegyň, kolegů a studentů. Velice vám všem za toto 

děkuji.  

V roce 2018 si kromě všech slavných i méně slavných výročí naší historie připomeneme 

i 115 let od vysvěcení a otevření této krásné školní budovy. K těmto “narozeninám” dostala 

naše dáma v nejlepších letech, věřím, vkusný nový kabát v podobě fasády, která je svým pro-

vedením téměř totožná s tou původní z roku 1903. Nechť tedy chodí všichni studenti i učitelé 

do nově opravené školy s potěšením.  

 

 

V Českých Budějovicích, 7. října 2018  

 

 

 

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 Jihočes-

kého kraje: 

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

univerzity v Českých Budějovicích 

PhDr. Jaromír Procházka 

Mgr. Michal Vančura, PhD. 

Mgr. Petr Podhola 

 

Za pedagogické pracovníky školy: 

Mgr. Radka Hrubešová-předsedkyně 

Mgr. Petra Habertová 

Mgr. Petra Špišáková 

Mgr. Tomáš Najbrt (trenér atletiky) 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé 

žáky: 

JUDr. Marta Uhlířová, PhD. 

MUDr. Jaroslav Tůma 

Mgr. Ludmila Zemková Ph.D 

Mgr. Markéta Štětková 

mailto:srada@gymceska.cz
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1.1 Charakteristika školy 

Gymnázium je právnickou osobou, která v souladu s rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení 

do sítě škol a školských zařízení poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve čtyřletém 

a osmiletém studijním cyklu všeobecného a sportovního zaměření. 

Hlavním účelem organizace je: „Organizace při plnění vzdělávacího programu 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 

2017/2018 to bylo opět ASG Passau a Maristengymnasium Fürstenzell). V mezinárodních pro-

jektech škola pracovala dále s polskou ZSE Gorlice, slovenskou SPŠ Bardejov, při výměnném 

programu žáků s německou Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel. Pro zájemce z řad žáků or-

ganizuje škola studijní a poznávací pobyty ve Velké Británii, umožňuje a podporuje studijní 

pobyty svých žáků v zahraničí (v posledních letech např. USA, SRN, Velká Británie, Ra-

kousko).  

Gymnázium úspěšně realizovalo dva mezinárodní projekty, o nichž více pojednává část 

Z dalších aktivit gymnázia ve školním roce 2017/2018. 

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

i ve školním roce 2017/2018 v celé řadě předmětových soutěží a olympiád. 

Celkové výkony školy jsou stabilní, ve školním roce 2017/2018 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 2018 uskutečněna celá řada renovačních prací 

v České 64 (více viz grantové a rozvojové programy). 

1.2 Materiálně technické podmínky školy 

Vybavení školy umožňuje realizovat stanovené školní vzdělávací programy: Žáci a jejich 

vyučující využívají nové a moderní laboratoře pro chemii, fyziku a biologii, jazykové učebny, 

nové odborné učebny hudební a výtvarné výchovy, dále tělocvičnu, zrenovované školní hřiště, 

novou čítárnu a novou aulu. Pro žáky jsou k dispozici na chodbě školy kopírovací zařízení, 

nápojové automaty a školní bufet. Všechny učebny a kabinety vyučujících jsou vybaveny po-

čítači a připojeny trvale k internetu. V posledních třech letech došlo k rozsáhlé modernizaci 
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kabinetů učitelů. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny moderní prezentační technikou (PC, 

dataprojektor, projekční plátno nebo interaktivní tabule), škola je dále kompletně pokryta wifi 

sítí.  

1.3 Školní rok 2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 probíhala výuka podle učebních plánů ŠVP pro níže uvedené 

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

Všechny závazné finanční i stanovené výkonové ukazatele škola dodržela. Vyučované hodiny 

ve školním roce 2017/2018 byly na škole odučeny aprobovaně vyučujícími s odpovídající kva-

lifikací. V předmětových soutěžích a olympiádách se naši žáci umístili na medailových místech 

okresních, krajských, regionálních i republikových kol.  

Ve školním roce 2017/2018 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: 

2.1 úsek všeobecného gymnázia 

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

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

2.2 úsek sportovního gymnázia 

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

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

(stav k 31. 8. 2018) 

3.1 Pedagogičtí pracovníci 

Na mateřské nebo rodičovské dovolené jsou Mgr. Štoudková Vlaďka, Mgr. Pfefrčková 

Michala, Mgr. Syslová Zuzana, Mgr. Kovaříková Eva a Lebedová Hana. 

Jméno Titul 
Vyuč. 

předměty 
Funkce 

ADAMCOVÁ Eva Mgr. Č, Nj učitel 

BOČEK Lukáš Mgr. Čj, Aj učitel 

ČOUDKOVÁ Štěpánka Mgr. Č, Nj učitel 

DOLEJŠÍ Petr Mgr. Aj, D učitel 

DŘEVIKOVSKÁ Pavla Mgr. ICT, M učitel 

DVOŘÁK Jan Mgr. Tv, Z učitel 

FIGUROVÁ Pavla Mgr. Aj učitel 

GUENZEL Martin Mgr. M, Fy učitel 

HABERTOVÁ Petra Mgr.  Bi, Ch učitel 

HALOUNOVÁ Ludmila  Mgr. M učitel 

HOUŠKOVÁ Pavlína Mgr. Nj, D učitel 

HRUBEŠOVÁ Radka Mgr. Bi, M učitel 

CHYTIL Alena Mgr. Nj učitel 

HRÁDKOVÁ Hana Mgr. M, F učitel 

KODRÍKOVÁ Pavla RNDr. Bi, Ch učitel 
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KOTLAS Miroslav Mgr.  ICT 
učitel -  

metodik ICT 

KRATOCHVÍLOVÁ Tereza Mgr. Fj učitel 

KREJČÍ Jiří 
Mgr., 

PhD. 
Čj, ZSV učitel 

KRHOUNKOVÁ Věra Mgr. Č, Vv učitel  

KŘÍŽOVÁ RADKA Mgr. Tv, Z učitel 

KUTILOVÁ Barbora Mgr. Bi, Ch učitel 

MUSILOVÁ Hana Mgr. Nj učitel 

NEČILOVÁ Lenka Mgr. Čj, Ov učitel 

PITRUNOVÁ Ester Mgr., Dis. N, Hv učitel  

POLÁKOVÁ Helena Ing., PhD. Fy učitel 

PROKEŠOVÁ Jiřina  Mgr. Čj, D učitel 

RADOVÁ Marcela PaedDr. Aj učitel 

REGULOVÁ Věra Mgr. Čj, Aj učitel 

SCHOENOVÁ Alena Mgr. M učitel 

SEIMLOVÁ Zuzana Mgr. Čj, Nj učitel 

SEKYRKA Antonín Mgr.  D, Nj ředitel školy 

SEKYRKA Vlastimil Mgr. ZSV, Nj učitel 

SYSLOVÁ Zuzana Mgr. M, Fy učitel 

ŠPIŠÁKOVÁ Petra Mgr. Aj, Čj učitel 

ŠTOUDEK Martin 
Mgr., 

Mgr. 
Nj, D 

zástupce  

ředitele 

TOMÁŠKOVÁ Ivana Mgr. Čj, Aj učitel 

TÝMALOVÁ Simona Mgr. M, Bi učitel 

VANÍČEK Miroslav Mgr. Tv, Z učitel 
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3.2 Provozní zaměstnanci 

Jméno Funkce 

ČEČKOVÁ Dagmar hospodářka, sekretářka 

ŠLAHAŘ Rudolf školník 

ŠTIFTEROVÁ Marie uklízečka 

POUROVÁ Jana uklízečka 

KRNINSKÁ Eva uklízečka 

GRABITZOVÁ Jitka uklízečka 

KUBÁTOVÁ Kateřina mzdová účetní, personalistika 

SNOPKOVÁ Irena rozpočtářka, úsek sportovního gymnázia 

ZUMROVÁ Jana účetní 

3.3 Úsek sportovního gymnázia – trenéři 

Jméno Titul 
Sportovní odvětví Poznámka 

Bahenský Petr 
PhDr., 

PhD. 
atletika část. úvazek 

Couf Jiří Mgr. atletika  

Dvořák Jan Bc. fotbal  

Filip Jiří Mgr. plavání  

Graman Miroslav   tenis část. úvazek 

Kos Marek Bc. basketbal část. úvazek 

Kotvald Michal   házená část. úvazek 

Malý Petr   kanoistika část. úvazek 

Meloun Jakub Bc. plavání část. úvazek 

Mikeš Vladimír   tenis část. úvazek 

Najbrt Tomáš Mgr. atletika  

Pokorná Ivana Mgr. moderní gymnastika část. úvazek 

Rožboud Stanislav  fotbal  

Šimonek Milan   volejbal  

Weber Oldřich   kanoistika část. úvazek 
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4 Údaje o přijímacím řízení 

4.1 Úsek sportovního gymnázia 

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18 na vzdělávací obor 79-42-K/41 Gymnázium se 

sportovní přípravou se uskutečnilo již 15. a 16. ledna 2018, protože v RVP GSP byl MŠMT ČR 

oboru přiznán statut oboru s talentovou zkouškou. 

Celkem se do 1. kola přijímacího řízení přihlásilo 56 uchazečů.  K talentové zkoušce se 

dostavilo 51 uchazečů, v náhradním termínu 4 uchazeči. Talentovou zkoušku vykonalo úspěšně 

všech 55 uchazečů. S jedním uchazečem bylo ze zdravotních důvodů správní řízení zastaveno.  

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 

16 žáků, 10 žáků bylo přijato v rámci autoremedury.  

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

tovní přípravou byl 26. 

4.2 Úsek všeobecného gymnázia 

Přijímací řízení do čtyřletého studia proběhlo 12. a 16. dubna 2018. 

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

délka studia 4 roky, se přihlásilo 134 uchazečů. Na základě kritérií přijímacího řízení (výsledky 

ve srovnávacích testech CERMAT a prospěch na ZŠ) bylo přijato 30 žáků, všichni uchazeči 

odevzdali v zákonné lhůtě prostřednictvím svých zákonných zástupců zápisový lístek. 

Přijímací zkoušky do osmiletého studia se konaly dne 13. a 17. dubna 2018. 

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

dium denní, délka studia 8 roků, přihlásilo 191 uchazečů1. Na základě kritérií přijímacího řízení 

(výsledky ve srovnávacích testech CERMAT a prospěch na ZŠ) bylo do 1. ročníku přijato 30 

žáků, všichni uchazeči odevzdali v zákonné lhůtě prostřednictvím svých zákonných zástupců 

zápisový lístek. 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků ma-

turitních zkoušek – úsek všeobecného gymnázia 

Česká 64 

5.1 Výsledky maturitních zkoušek 2017/2018 – jarní termín 

 

třída celkem žáků s vyznamenáním prospělo neprospělo 

4.A 34 13 20 1 

8.E 27 17 9 1 

4.S 18 4 13 1 

celkem 79 34 42 3 

                                                 

1 Jednalo se o nejvyšší počet zájemců o osmileté gymnaziální vzdělání v rámci Jihočeského kraje.  
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5.2 Přehled celkového prospěchu tříd ve druhém pololetí školního roku 

2017/2018 

Třída 

Vyzname-

nání 

Pro-

spěl Neprospěl 

Neklasifiko-

ván Celkem 

Průměrný 

prospěch 

Prů-

měrná 

absence 

/ žák 

1.E 24 9 0 0 33 1,315 45,788 

2.E 20 14 0 0 34 1,446 30,206 

3.E 19 13 0 0 32 1,487 30,751 

4.E 13 20 0 0 33 1,642 34,455 

5.E 7 23 1 0 31 1,890 41,355 

6.E 12 20 0 1 33 1,856 42,706 

7.E 5 21 0 1 27 1,912 47,148 

8.E 3 24 0 0 27 1,929 28,074 

1.A 8 25 0 0 33 1,667 35,879 

2.A 6 28 0 0 34 1,968 50,971 

3.A 6 20 2 1 29 1,955 68,931 

4.A 5 29 0 0 34 1,982 20,441 

1.S 2 28 0 0 30 2,293 40,567 

2.S 2 24 0 0 26 2,264 61,500 

3.S 5 16 0 0 21 2,133 73,571 

4.S 1 17 0 0 18 2,544 38,222 

cel-

kem 138 331 3 3 475 1,892 

43,16 
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(srovnání: 2016/2017) 

Třída 

Vyzname-

nání 

Pro-

spěl 

Nepro-

spěl 

Neklasifiko-

ván Celkem 

Průměrný 

prospěch 

Prů-

měrná 

absence 

/ žák 

cel-

kem 124 326 6 3 459 1,938 

43,86 

 

Třída Pochvaly  TU/ŘŠ 

Napome-

nutí/Důtka Důtka Snížený stupeň z chování 

třídního učitele 

ředitele 

školy 2. stupeň 3. stupeň 

1.E 16/0 5/0 0 0 0 

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

3.E 12/0 2/0 0 0 0 

4.E 16/3 0/3 2 0 0 

5.E 12/0 1/0 0 0 0 

6.E 9//2 2/0 0 0 0 

7..E 10/2 8/4 2 1 0 

8.E 4/15 0/0 0 0 0 

1.A 11/0 0/0 0 0 0 

2.A 12/0 0/0 0 0 0 

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

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

1.S 0/0 9/0 0 0 0 

2.S 5/0 2/1 0 0 0 

3.S 7/0 13/6 0 0 0 

4.S 0/2 0/0 0 0 0 

celkem 142/15 41/17 5 1 0 

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 vedle koordinace aktivit s preventivní náplní, po-

skytuje i metodickou podporu v případě řešení aktuálních případů projevů rizikového chování. 
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7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP) 

V školním roce 2017/2018 se vyučující zúčastnili školení a kurzů zaměřených zejména 

na získávání dalších metodických i odborných poznatků ve svém oboru. 

Přehled vzdělávání (školení, seminářů, studia) realizovaných ve šk. roce 2017/2018 

Jméno a příjmení Druh DVPP dle vy-

hlášky č. 317/2005 

Sb. 

Vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

Barbora Kutilová Prohlubování kvali-

fikace 

Praktický průvodce 

mikrosvětem 

Mimoni.cz 

Petra Habertová Prohlubování kvali-

fikace 

Zpátky do lavic PřF JU ČB 

Simona Týmalová Prohlubování kvali-

fikace 

Podzimní botanický 

víkend 

PřF JU ČB 

Simona Týmalová Prohlubování kvali-

fikace 

Jarní botanický ví-

kend 

PřF JU ČB 

Barbora Kutilová Prohlubování kvali-

fikace 

Inspirace pro zkvalit-

ňování výuky příro-

dovědných předmětů 

a matematiky 

ČŠI 

Barbora Kutilová Prohlubování kvali-

fikace 

Efektní experimenty 

pro výuku chemie 

PřF UK Praha 

Petra Habertová Prohlubování kvali-

fikace 

Efektní experimenty 

pro výuku chemie 

PřF UK Praha 

Jméno a příjmení Druh DVPP dle vy-

hlášky č. 317/2005 

Sb. 

Vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

Jaroslava Petřeková Prohlubování od-

borné kvalifikace 

Vzdělávací akce Národní technické 

muzeum Praha 

Jaroslava Petřeková Prohlubování od-

borné kvalifikace 

Vzdělávací akce Techmánie Plzeň 

Jaroslava Petřeková Prohlubování od-

borné kvalifikace 

Vzdělávací akce JE Temelín 

Jaroslava Petřeková Prohlubování od-

borné kvalifikace 

Centrum Natura 

- lednové setkání na 

Sepetné 

Střední odborné uči-

liště DAKOL, s.r.o. 

Jaroslava Petřeková Prohlubování od-

borné kvalifikace 

Centrum Natura 

- červnové setkání na 

Sepetné 

Střední odborné uči-

liště DAKOL, s.r.o. 

Jaroslava Petřeková Prohlubování od-

borné kvalifikace 

Aktivizující výuka 

fyziky – Žákovská 

badatelská činnost 

Nadace Depositum 

Bonum 

Helena Poláková Prohlubování od-

borné kvalifikace 

Aktivizující výuka 

fyziky – Žákovská 

badatelská činnost 

Nadace Depositum 

Bonum 

Helena Poláková Prohlubování od-

borné kvalifikace 

Centrum Natura Střední odborné uči-

liště DAKOL, s.r.o. 
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- červnové setkání na 

Sepetné 

Helena Poláková Prohlubování od-

borné kvalifikace 

Vzdělávací akce Národní technické 

muzeum Praha 

Helena Poláková Prohlubování od-

borné kvalifikace 

Vzdělávací akce Techmánie Plzeň 

Helena Poláková Přednáška, prohlu-

bování odborné kva-

lifikace 

Svět a energie SPŠ Dukelská,  

Č. Budějovice 

Martin Günzel Prohlubování od-

borné kvalifikace 

Vzdělávací akce Národní technické 

muzeum Praha 

Martin Günzel Prohlubování od-

borné kvalifikace 

Vzdělávací akce Techmánie Plzeň 

Jiří Krejčí Číslo akreditace je 

MSMT-13029/2017-

1-676.  

Česká literatura po 

roce 1989  

NIDV Literatura 

Martin Štoudek  Historie jako prostor 

k setkávání 

Jihočeská univerzita 

Jiřina Prokešová DVPP ITC Šablony ITC Gymnázium Č. 

Pavlína Houšková DVPP ITC Šablony ITC Gymnázium Č. 

Pavla Figurová MSMT-2572/2015 Video jako efektivní 

pomocník vzdělá-

vání 

Nakladatelství Fraus 

s.r.o. 

Pavla Figurová MSMT-2572/2015 Lexmapping – jak 

učit pomocí myšlen-

kových map? 

Nakladatelství Fraus 

s.r.o. 

Antonín Sekyrka prohlubování od-

borné kvalifikace 

Seminář VEDENÍ 

PROJEKTU Eras-

mus+ školní vzdělá-

vání 

Klíčová akce 2 – 

strategická partner-

ství pouze mezi ško-

lami 

Dům zahraničních 

služeb při MŠMT 

Antonín Sekyrka prohlubování od-

borné kvalifikace 

Ekonomika ve škol-

ství 

PaedDr. P. Zeman, 

vzdělávací služby ve 

školství 

Antonín Sekyrka prohlubování od-

borné kvalifikace 

Seminář Nadaní a ta-

lentovaní 

NIDV 

Antonín Sekyrka prohlubování od-

borné kvalifikace 

Seminář „Projekty 

OP VVV“ 

Krajský úřad 

Antonín Sekyrka prohlubování od-

borné kvalifikace 

Seminář „Průmysl 

4.0“ 

Jihočeský vědecko-

technický park 

Antonín Sekyrka prohlubování od-

borné kvalifikace 

Seminář Multikul-

turní výuka  

Krebul  
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8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Hodnocení předmětových komisí: 

8.1 Předmětová komise Českého jazyka a literatury 

Zhodnocení práce předmětové komise Český jazyk a literatura za školní 

rok 2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 předmět vyučovali:  

• Mgr. Eva Adamcová – 2.A, 1. S, Lis 

• Mgr. Lukáš Boček – 7.E, 1.A. 4. A 

• Mgr. Jiří Krejčí PhD. – 3.A 

• Mgr. Věra Krhounková – 2. S 

• Mgr. Lenka Nečilová – 1. E, 2. E, 8. E, Lis 

• Mgr. Jiřina Prokešová – 3. E, 4. E, 5. E 

• Mgr. Zuzana Seimlová – 6. E, 3. S, 4. S 

Exkurze a projekty 

Kostlivec ve skříni, aneb 6.E  a její pohled na vlastní obavy  

Začátkem jara vypustili žáci a žákyně 6.E v rámci výuky rétoriky ze svých skříní své 

kostlivce. Možná Vás také překvapí, kolik podob připravený mluvený projev na takové téma 

přináší. Studenti tak pootevřeli část svého já a možná se i naučili postavit se svým obavám. 

Zuzana Seimlová 

Moje oblíbená kniha  

Projekt primy letos přinesl nejen práce na čtvrtkách i kartonech, ale i pohyblivé 3D práce. 

Již tradičně mezi nejčastěji zpracovávané autory patřili J.R.R. Tolkien, J. Rowlingová, nově se 

objevili autoři jako Jo – Nesbo či David Walliams. Potěšující bylo, že se mezi nejoblíbenějšími 

knihami objevila i česká „klasika“, a to např. Bylo nás pět od Karla Poláčka nebo knihy Eduarda 

Štorcha či Jaroslava Foglara. 

Meziválečná česká poezie v  překladech  

Jan Nepomuk Piskač navštívil naši školu s pásmem Meziválečná česká poezie v překladech. 

Žáci 3. A mohli obdivovat brilantnost přednesu i uvažovat o problematickém překládání poezie. 

Zvláštní pozornost byla věnována tvorbě Vítězslava Nezvala, především skladbě Edison. 

Divadlo z druhé strany 

18. ledna navštívila 1. S s paní učitelkou Evou Adamcovou interaktivní prohlídku Jihočeského 

divadla. První část byla věnovaná soutěži, kdy menší skupinky plnily různé úkoly. V další ho-

dině nás pan Řihout provedl zákulisím, kde jsme kromě šaten, maskérny či rekvizitárny viděli 

i zkoušku činohry a baletu. 

Na závěr byla nejlepší soutěžní skupina odměněna malými dárky. Příjemnou tečkou byl i člá-

nek, který vyšel v Českobudějovickém deníku. 

Eva Adamcová 
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Klub přátel Jihočeského divadla 

Ve školním roce 2017/2018 naši studenti pod vedením Jiřího 

Krejčího navštívili hromadně celkem osm večerních představení Jiho-

českého divadla. Jednalo se o hry Don Juan, Kati, Kreutzerova sonáta, 

Kronikáři, Čechomoří, The Game, Ježíšek Superstar a Lajka vzhůru 

letí. Společná návštěva představení a následné sdílení divadelních zá-

žitků stále studenty v hojné míře láká. Pokračujeme tak v dlouholeté 

spolupráci s JD.  

Studentská inscenace grotesky Ze života hmyzu bratří Čapků 

V letošním školním roce se studentské divadelní skupině našeho gymnázia podařilo na-

studovat hru bratří Čapků Ze života hmyzu. Hra byla s úspěchem inscenována třikrát v Malém 

divadle v Českých Budějovicích, dále na divadelním festivalu v Kaplici, na krajské přehlídce 

Mladá scéna v Českém Krumlově (čtyři ceny – za dramaturgickou úpravu, za hudbu a dvakrát 

za ztvárnění role) a ve zvláštní bytové úpravě též na budějovickém festivalu Majáles 2018. 

Jiří Krejčí 

Rilke Na půdě  

V dubnu se Na Půdě, studiové scéně Jihočeského divadla, v 

rámci Německého divadelního festivalu, iniciovaného Goethe 

centrem v Českých Budějovicích, představil i soubor divadla 

poezie se svou Písní o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka. 

 Studenti Gymnázia v České – od nejmladší členky ze sekundy 

až po nejstarší maturanty – hráli jako o život a ani diváci, jako 

by šlo o život, téměř nedýchali. Nejen proto, že text této kul-

tovní básnické prózy, ani její scénické provedení není nená-

ročné. Také proto, že příběh sám je jako o život a že diváci tohoto večera, již s životními zku-

šenostmi, v něm patrně mohou vidět více a vnímat intenzívněji. Vždyť války zuří stále a mladí 

muži do nich vstupují a ženy nikdy neví, zda se k nim kdy vrátí. 

Zajímavý prostor této studiové scény dodal nové napětí, profesionální osvětlení novou barev-

nost a rozměry, zvukový a hudební doprovod, písně a jedenáctihlasý voice band působivost.  

Věra Regulová 

Návštěva Švestkového dvora  

V pondělí 19. března navštívili studenti našeho gymnázia představení divadla Continuo 

Poledne, které připomíná hrdinství osmi statečných Rusů, kteří protestovali 25. srpna 1968 na 

Rudém náměstí proti okupaci Československa. Představení, jehož inspirací je stejnojmenná 

kniha Natalie Gorbaněvské, se uskutečnilo v prostoru kulturního centra Švestkový dvůr v Ma-

lovicích a bylo spojeno s úvodním workshopem pod vedením rusistky Michaely Stoilové a s 

následnou besedou s tvůrci. 

Předmětové soutěže  

Magazín 64 opět zabodoval! Časopis byl vyhlášen nejlepším v kraji  

V pátek 27. dubna jsme v dopoledních hodinách vkročili do potemnělé místnosti promí-

tacího sálu kina Kotva., kde proběhlo vyhlášení nejlepšího Studentského časopisu roku. První 

místo získal MAGAZÍN 64. Na tomto úspěchu se podíleli Kubalová a Vithová (5. E), Hejduk 

a Jašek (1. A), Trčková (6. E), Gaisler, Malecha, Šplíchal a Božovský (3. S), Pláteník, Hájková 
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(3. A) , Novák, Nováková, Starčenko, Prokop a Hornátová (7. E),  Koloušková (8. E) Pešková 

a Krejcar (4. A). 

Recitační soutěž  

Letošní již dvacátý ročník recitační soutěže českobudějovických gymnázií Vrbenský roh-

lík je nejen pěkná tradice v tomto dnes ne zrovna preferovaném žánru. Je také znamením, že v 

naší škole tento žánr stále roste a sílí – neboť po těchto dvacet let se naši recitátoři a autoři-

básníci vždy účastnili a vždy gigantické rohlíky určené pro vítěze domů přinesli. Letos kromě 

rohlíků si poezií doslova vydělali i na chleba a na preclíky! 

Ema Doskočilová, 1E – získala 3. místo – skvělá interpretace a působivý výběr textů, jakož i 

neohrožená účast v diskuzi o poezii (1. kategorie) 

Jolana Placerová, 3E – si odnesla Čestné uznání poroty v silné konku-

renci za osobitou interpretaci básně L. Ferlinghettiho (2. kategorie) 

Martin Rozkopal, 8E – jako vždy všechny okouzlil – ohromil – dostal 

(svou a Morgensternovou Boženou) – 1. místo i s tradičním rohlíkem 

(3. kategorie) 

Alice Nováková, 7E – 1. místo (a giga rohlík) za autorskou tvorbu a 

přesvědčivou interpretaci své vlastní básně (což není úplně vždy samo-

zřejmé) (4. kategorie) 

Viktor Prokop, 7E – 1. místo (a velký bochník chleba) za autorskou tvorbu a naprosto jedineč-

nou interpretaci své básně, pro nás diváky i pro porotu jasná volba (4. kategorie) 

Ondřej Kozák, 3E – 3. místo za autorskou tvorbu a vskutku autorský přednes – všichni známe 

jeho neobyčejný smysl pro humor (4. kategorie) 

Věra Regulová 

Almanach 

Almanach, výběr z nejlepších literárních a výtvarných prací našich studentů, vyšel i 

v tomto roce. I v tomto školním roce se tak můžete začíst do povídek, básní či se nechat inspi-

rovat originálním výtvarným viděním našich studentů. 

Za PK ČJ Lenka Nečilová 

8.2 Předmětová komise Německého jazyka 

Zhodnocení práce předmětové komise NJ za školní rok 2017/2018  

Ve školním roce 2017/2018 předmět vyučovali:  

• Mgr. Eva Adamcová 

• Mgr. Štěpánka Čoudková 

• Mgr. Pavlína Houšková 

• Mgr. Alena Chytil 

• Mgr. Hana Musilová 

• Mgr. Ester Pitrunová 

• Mgr. Zuzana Seimlová 

• Mgr. Vlastimil Sekyrka 

• Mgr. Martin Štoudek 
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Exkurze a projekty 

Exkurze do adventní Vídně  

Předposlední adventní čtvrtek jako 

každoročně vyrazili na exkurzi do Vídně stu-

denti 2. A a 2. S v doprovodu paní učitelky 

Adamcové a Petřekové.  

Nejprve jsme si prohlédli známý Hu-

dertwasserhaus, pak jsme pokračovali do 

centra, kde jsme viděli nejslavnější stavební 

památky – Hofburg, chrám. sv. Štěpána, par-

lament. V krásně vyzdobených nákupních 

třídách jsme si mohli koupit občerstvení a su-

venýry. 

Kolem poledne jsme navštívili Přírodovědné muzeum s úžasnými sbírkami drahých ka-

menů, meteoritů, skeletů pravěkých zvířat apod. 

Na závěr jsme nasáli vánoční atmosféru na vyhlášených radničních trzích – Christkindlmarkt a 

při zpáteční cestě jsme si ještě vychutnali nádherně osvětlenou Vídeň. Škoda jen, že den tak 

rychle uběhl. 

Salzburg 21. 12. 2017 

… vánoční, kouzelný, tajemný, zasněžený či voňavý – to všechno 

a ještě mnohem víc mohla 6. E spolu s dalšími studenty našeho gymná-

zia prožít a vidět v Mozartově rodném městě. Z Mirabellských zahrad 

jsme se vydali na procházku adventním Salcburkem. Prošli jsme slav-

nou Getreidegasse, kde se nachází nejen Mozartův rodný dům, ale též 

historické restaurace, kavárny, starobylé obchůdky i moderní obchodní 

domy. A tak není divu, že mnozí z nás se nechali zlákat k posezení či 

předvánočním nákupům. Navštívili jsme katedrálu sv. Ruperta a ad-

ventní trhy, které se před dómem konají. Většina z nás si samozřejmě 

koupila vánoční punč či tzv. Baumkuchen neboli trdelník. Pěšky jsme 

vyšli k pevnosti Hohensalzburg  a radost z fyzického výkonu nám tro-

chu pokazila skutečnost, že jsme nemohli vyjít až úplně nahoru 

na hradby pevnosti. Viděli jsme nejstarší restauraci na světě i malebný 

místní hřbitov. Ze Salcburku jsme si odvezli nejen příjemné zážitky, ale i drobné či větší dá-

rečky a suvenýry. 

Gastschuljahr 

Tohoto projektu se letos účastnily žákyně Tereza Ševečková a Kristýna Keberlová, obě 

trávily školní rok v Německu. 

Historie jako prostor k setkávání 

V úterý 10. dubna k nám na gymnázium přijeli stu-

denti z pasovského Gymnázia Adalberta Stiftera. Pro ně 

a pro naše studenty ze 6. E připravila Jihočeská univerzita 

ve spolupráci s univerzitou z Pasova projekt nazvaný His-

torie jako prostor k setkávání. Program celého dne byl peč-

livě promyšlený a propracovaný. Na začátku jsme si vyty-

čili tři cíle: seznámit se, dozvědět se zajímavosti z historie 

https://www.gymceska.cz/photo/tn/11692-Salcburk-3_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1513930972.jpg
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Českých Budějovic a hlavně se pobavit a celý program si užít. Na konci dne se ukázalo, že se 

všechny cíle splnit podařilo:-). 

Pro seznamovací hry studenti vytvořili smíšené skupiny, které pak během historické pro-

cházky městem plnily různé soutěžní úkoly zaměřené na historii našeho města.  Poslední akcí 

společného programu byla exkurze v n. p. Budvar.  Na závěr projektu se soutěžní úkoly vyhod-

notily a vítězná skupina dostala malou odměnu. Bonusem samozřejmě byla možnost mluvit 

německy a ověřit si schopnost rozumět. A jak se všichni na konci shodli, zábavy se užilo dost 

a rozhodně přivítáme další takové česko-německé projekty. 

Praktické využití znalostí z německého jazyka  

Dávno minulé jsou doby, kdy se cizímu jazyku učili 

žáci jen biflováním slovíček či řešením cvičení z učebnice. 

Nová doba přináší i nové možnosti, což si vyzkoušeli i žáci 

pátého ročníku osmiletého studia při využití Skypu. 

Jejich první krok do světa komunikace prostřednictvím 

této aplikace byl o to zajímavější, že mohli přes tzv. Mystery 

Skype pátrat po svých komunikačních partnerech „pouze“ za využití mikrofonu, webové ka-

mery a svých znalostí německého jazyka. Pravda, dobře se na svou komunikaci vyzbrojili řa-

dou otázek, které pak pokládali. Nicméně i bezprostřední reakcí při volbě té správné otázky 

a při hledání srozumitelných odpovědí na otázky protistrany prokázali, že příprava a léta strá-

vená s němčinou jsou jim k užitku. 

Nakonec nejen poznali skupinu studentů z polského Radomu, ale díky kvízu, který pro ně 

studenti připravili, i něco o naší sousední zemi 

Sekunda na projektu ve Freyungu 

Dne 17. 4. 2018 se zúčastnila sekunda celodenního projektu organizovaného Jihočeským 

krajem v bavorském Freyungu. 

Informační centrum Dreimalig zajišťuje přeshraniční 

spolupráci třech sousedících regionů, jihozápadočeského, ba-

vorského a hornorakouského. V letošním roce se zaměřili 

na práci s dětmi a vytvořili projekt „Kinderakademie“, jehož 

nedílnou součástí se stala i sekunda našeho gymnázia. 

V rámci projektu byly děti rozděleny do tří pracovních 

skupin.  V jedné se žáci učili vyrobit domácí nudle, na dru-

hém stanovišti vytvářeli dárkové balíčky, které budou na konci projektu naplněny regionálními 

výrobky z jižních Čech a předány německým dětem, a poslední skupinová práce byla zaměřena 

na tvorbu loga projektu. 

Dopolední práce byla zakončena společným obědem, po kterém následovala návštěva 

farmy s alpakami. Zde se studenti dozvěděli zajímavé informace o chovu a původu alpak. 

Krotcí jedinci se nechali od našich studentů i pohladit a podrbat za ušima. 

Celá akce se vydařila a my se těšíme na další spolupráci. 

  

https://www.gymceska.cz/photo/tn/11701-Fabian-Bily_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1513941399.jpg
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Wunsiedelel – výměnný pobyt  

V týdnu od 9. do 13. října 2017 se vybraní 

žáci ze 4. E a 5. E zúčastnili výměnného pobytu 

v bavorském Wunsiedelu. Byl pro ně připraven 

pestrý program. Po vřelém přijetí panem ředite-

lem Oliverem Meierem, který si chválil letitou 

spolupráci mezi Gymnáziem Česká a Realschule 

Wunsiedel, jsme měli možnost se po dva dny 

účastnit výuky a porovnat, jakým způsobem se 

pracuje v hodinách u našich sousedů. Patrně nej-

častěji jsme navštěvovali hodiny českého jazyka 

– byla zde vyšší pravděpodobnost, že látce by-

chom měli porozumět.  Naši žáci tak mohli pozo-

rovat, že žák učící se češtině, její gramatice a nesčetnému množství výjimek, vynaloží v porov-

nání s AJ či NJ mnohem více času a úsilí, než se naučí několika jednoduchým spojením. 

Absolvovali prohlídku města Wunsiedel, navštívili jsme místní muzeum, představení dra-

vých ptáků, strávili jsme několik hodin ve sportovním centru. 

Jeden den jsme strávili v nádherném Norimberku, který má co nabídnout i mimo období 

proslulých vánočních trhů. Seznámili jsme se s jeho historií, obdivovali místní hrad, gotické 

chrámy či hrázděné stavby. 

Slavnostní zakončení našeho pobytu proběhlo v předvečer odjezdu ve volnočasovém 

centru ve městě Marktredwitz bowlingovým turnajem. 

Návštěva Velvyslanectví České republiky ve Vídni  

4. 4. 2018 jsme se opět vydali směr Vídeň. Cíle byly tentokráte dva. Část výletníků měla 

poznávat památky a kulturu Vídně a druhá část se chystala na návštěvu Velvyslanectví České 

republiky. 

Obě skupiny se vydaly nejprve do zámku Schönbrunn, 

druhá pak směr Velvyslanectví České republiky. Zde se ko-

nalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže TschechischQuiz 

v kategorii II, do které spadají žáci od 14 – 17 let. Této sou-

těže se vždy účastní jak čeští, tak rakouští žáci, kteří se učí 

česky. Letos se účastnilo celkem 13 týmů. Tématem kvízu 

byla „Císařovna Marie Terezie a české země“.  Za vítěze byla 

nakonec vyhlášena skupina „HLV positiv“ z Gymnázia Ke-

imgasse v Mödlingu a jako hlavní cenu obdržela čtyřdenní 

pobyt v České republice organizovaný partnerským gymnáziem, kterým je právě naše gymná-

zium. Vyhlášení výsledků soutěže byli přítomni rovněž velvyslankyně České republiky v Ra-

kousku JUDr. Ivana Červenková, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Zdeněk Dvořák, 

zástupce Dolnorakouské zemské školské rady Dipl. Päd. Ing. Johannes Trümmel a v neposlední 

řadě náš pan ředitel Mgr. Antonín Sekyrka se svým zástupcem Mgr. et Mgr. Martinem Štoud-

kem. 

Ostatní si prohlédli zámeckou zahradu a návrší Gloriette a kolem poledne si prošli 

„Mlsný trh“.  

Nakonec se všichni setkali a prošli si ještě další památky: Stock im Eisen, Mozarthaus, 

Stephansdom a Virgilkapelle, Maria-Theresia-Denkmal a skvost moderní architektury – dům 

Friedensreicha Hundertwassera. 

https://www.gymceska.cz/photo/tn/12690-IMG-1928_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1527489509.jpg
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Exkurze Maissau 

Dne 1. 6. navštívili studenti primy 

dolnorakouské městečko Maissau, kde se 

nachází významné naleziště ametystů v Ev-

ropě. Po příjezdu do cíle čekal na primány 

bohatý program. Dopoledne navštívili mu-

zeum, kde zhlédli krátký film o původu, 

vzniku a vzácnosti ametystů. Po videopro-

jekci se jejich kroky ubíraly do štoly, 

ve které si prohlédli ametystové žíly v jejich 

přirozeném prostředí. Ty jsou z hlediska 

přístupnosti jedny z největších v Evropě. 

Ve štole se studenti dozvěděli, jak se ame-

tyst dobývá, zpracovává a dále využívá ať už ve šperkařství, či léčitelství. Krásu opracovaných 

a naleštěných drahokamů mohli obdivovat v tzv. Domě drahokamů (Edelsteinhaus ). Na závěr 

návštěvy si mohli primáni dobýt a vykutat vlastní ametysty na ametystovém poli, takže každý 

z účastníků odjížděl s nemalým úlovkem drahokamů. 

Zpáteční cesta vedle přes Schrems, jehož (pod) vodní říše s vodními živočichy, hlavně 

vydrami, uchvátila každého.  

Třídní projekty:  

V rámci hodin němčiny vytvořili žáci 4.E pomůcku do výuky – části těla  
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Předmětové soutěže  

Soutěž v  předčítání - BÜCHERWURM  

25. 4. 2018 se konalo krajské kolo soutěže Bücherwurm v Goethe centru. Naši žáci byli 

velmi úspěšní: Daniel Fořt se stal vítězem kategorie nižšího gymnázia 

   Roman Kolář - vítěz kategorie vyššího gymnázia 

 

Němčinář roku  

V listopadu se již tradičně na naší škole konala nadnárodní soutěž Němčinář roku. Mezi 

3004 soutěžícími z 5 zemí se 3 naši nejlepší studenti umístili: 

172. David Větrovec 

208. Katrin Vögerlová 

390. Lucie Trnková 

Olympiáda v německém jazyce  

Karel Jirovec se v krajském kole umístil na 3. místě  

Lukáš Tauchman dosáhl 3. místa v kole okresním 

8.3 Předmětová komise Anglického jazyka 

Zhodnocení práce předmětové komise Anglický jazyk za školní rok 

2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 předmět vyučovali:  

• Mgr. Lukáš Boček – 2S, 7E, AK3 

• Mgr. Petr Dolejší – 3A, 4A, 3S, 2E, 4E, 7E 

• Mgr. Pavla Figurová – 1S, 4S, 1E, 3E, 4E, AK4S, AK4 

• Mgr. Klára Jarošová – AK4, 2. pol. 1S, 2S, 5E, AK3, AK3 

• PaeDr. Marcela Radová – 1A, 1A, 3A, 6E, 8E, AK4, AK4 

• Mgr. Věra Regulová – 4A, 8E, AK4, 1. pol. 1S, 2S, 5E, AK3, AK3 

• Mgr. Petra Špišáková – 2A, 2A, 1E, 2E, 3E, 5E, 6E 

• Daniel Haines – kroužek anglické konverzace s rodilým mluvčím NG, VG 
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Exkurze a projekty 

Britské centrum – beseda s Prof. Hillem  

21. listopadu 2017 se studenti maturitního ročníku 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 úvodním komentáři Prof. Hilla 

k aktuálním společenskopolitickým otázkám ve světě, ale též, či hlavně, v zodpovídání dotazů 

ze strany studentů. Vzhledem k tomu, že probíhala v jazyce anglickém, její významný přínos 

byl dvojí. Tak byl hodnocen i přítomnými studenty třídy 8E a zainteresovanými studenty ze tříd 

4S a 4A, jakož i vyučujícími (Rad, Reg). 

Cambridge English Exam Preparation Centre for 2018  

Naše škola již více než 10 let spolupracuje 

s pobočkou British Council v Praze, potažmo s Brit-

ským centrem v Českých Budějovicích při přípravě 

studentů na mezinárodní jazykové zkoušky všech 

úrovní Cambridge Exams. Za tato léta jsme úspěšně 

připravili již desítky držitelů FCE (jazyková úroveň 

B2), CAE (jazyková úroveň C1) a dokonce máme už 

i 4 držitele CPE (C2 – nejvyšší možný stupeň). 

I v minulém roce jsme byli úspěšní – v prosinci 

2017 složili 4 letošní maturanti zkoušku FCE a 7 stu-

dentů CAE, z nichž 1 dosáhl až na CPE! 

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

versity of Cambridge, propůjčen titul Cambridge English Exam Preparation Centre. (Rad) 

One Day in London v divadle  

Při hodinách angličtiny nesedíme jenom ve školních lavicích nebo 

u monitorů počítačů, občas se vydáme i do divadla.  

V úterý 27. února navštívila třída 3. E představení anglického diva-

delního souboru nazvané One Day in London. Rozuměli jsme všemu, pro-

tože jsme si předem pilně prostudovali učební materiály, které nám diva-

delní společnost s předstihem zaslala.  

Takže my jsme teď na návštěvu Londýna připraveni zase o něco lépe. 

A co vy? (Fig, Špi) 

http://www.gymceska.cz/photo/tn/12227-Divadlo_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1520404197.jpg
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Studovat v Austrálii? 

V březnu poprvé a pro velký ohlas znovu o 

měsíc později se ve třídách 3. ročníku uskutečnila 

beseda s honorárním konzulem pro Austrálii pa-

nem Petrem Vodvářkou.  

Beseda se dotýkala nejen tématu Austrálie 

tak, jak nás tato země láká jako zajímavá desti-

nace turistická, ale též jako jedna z dalších mož-

ností, jak studovat angličtinu v přirozeném pro-

středí. Dvouhodinovka s panem Vodvářkou byla 

úspěšná – nabitá jeho vtipnými česko-anglickými 

komentáři k místopisu a kultuře země, prošpiko-

vaná autentickými zážitky ze setkání s domorodými i novými obyvateli a doplněná o dotazy 

studentů. 

Uvěřili jsme všemu, o čem vyprávěl, dokonce i historkám o šamanech, kteří vědí, aniž by 

k vědění používali Google, chytré telefony, či televizní zpravodajství. „Existují totiž síly, které 

jsou mimo naše chápání, nemusíme jim porozumět, stačí je přijmout.“ A tak uvažujeme o tom, 

co řekl hned v úvodu: „Ještě jste nebyli v Austrálii? Je nejvyšší čas to změnit.“ (22. března a 

20. dubna, Reg, Dol, Boč, 7E, 3S, 3A) 

Ještě jednou na studia do Austrálie  

Tentokrát s Pepou. Kdo je Pepa? Na první pohled obyčejný kluk, stejný jako jeho vrstev-

níci u nás ve škole. Čím nás zaujal? Není od nás ze školy, přesto přijal pozvání své kamarádky 

ze 4. A na povídání o své studijní cestě do Austrálie. 

Jistě, že se trochu bál, vždyť měl anglicky pohovořit před maturanty a hlavně maturant-

kami. Zvládl to však velmi dobře a s úsměvem. Vyprávěl o svém půlročním kurzu angličtiny 

v Perthu, o tom, co tam zažil pěkného, zajímavého i nepříjemného, ukázal nám svoje fotky. 

Potvrdil nám, že cesta je to dlouhá a nákladná, ale také nám svěřil, že odjížděl jako student 

s angličtinou na úrovni A1 a přivezl si certifikát na B1+. Kdyby nám to neřekl, ani bychom to 

nepoznali. Vystupoval přirozeně, příjemně, jistě a přesvědčil nás, že taková cesta stojí za to. 

A proč i tahle drobná, nikoliv zanedbatelná událost ze školního vyučování stojí za 

zmínku? Potvrdila totiž, že chceme-li něčeho dosáhnout, musíme za tím jít, a i když si nejsme 

třeba jisti, překonat obavy a nevzdat to. (Reg, 4A, 22. března) 

Obhajoby seminárních prací – v jazyce anglickém  

5. června 2018 se konaly obhajoby seminárních prací. V letošním roce se rozhodli sepsat 

seminární práci v jazyce anglickém dva studenti.  

Jakub Hůda, 3A, veden svým koníčkem, se rozhodl zpracovat téma Sports in the 

ESC/Sporty v anglicky mluvících zemích. Práci se věnoval soustavně a zodpovědně a dle toho 

byl také výborně ohodnocen. Marek Váša, 7E, po jistém váhání se zaměřil na téma Šikana ve 

škole/Bullying in the school. Přes hendikep změny tématu na poslední chvíli se mu podařilo 

práci dokončit a představit. I pro něj byl nepochybně tento úkol velkým poučením pro budoucí 

studium. 
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Členy hodnotící komise byli Boč, Jar, Reg, jako hosté se zúčastnili kolegové Dol, Daniel 

Haines. Všichni členové hodnotící komise i hostující kolegové byli přítomni po celou dobu 

obhajob, neváhali se dotázat a objektivně vyhodnotili práce i prezentace obou studentů. Vzápětí 

komise studenty s hodnocením seznámila. Celá akce proběhla důstojně a podtrhla význam to-

hoto projektu pro další studium studentů. 

Předmětové soutěže  

Best in English  

Téměř 30 studentů z našich vyšších ročníků se letos zúčastnilo již 4. ročníku mezinárodní 

online soutěže na jazykové úrovni B2-C1, která se konala 30. listopadu 2017. Soutěž je určena 

studentům středních škol, kteří nikdy nebyli v pravidelném styku s rodilými mluvčími a své 

znalosti a dovednosti získali studiem ve škole i vlastním zájmem. Soutěž vyhodnocuje nejlepší 

jednotlivce a nejlepší školy. Pozice škol jsou získávány z výsledků 10 nejlépe umístěných stu-

dentů školy. 

I letos zahrnovala tato soutěž, jež probíhá ve stejný čas ve všech zúčastněných školách, 

cvičení zkoumající porozumění textu, orientaci ve slovní zásobě a gramatice a poslech, tedy 

cvičení, jež lze poměrně precizně bodově vyhodnotit. Slabší stránkou letošního ročníku se nám 

jevila vlastní zadání, která dle našeho soudu nebyla zpracována dostatečně systematicky. 

Z vyhodnocení výsledků vyplynulo, že se celkem zúčastnilo750 škol EU, z toho 337 

středních škol českých – naše škola se umístila na solidní 90. příčce. Přihlédneme-li však ke 

skutečnosti, že v minulých ročnících jsme se umístili o několik desítek příček výše a že letos se 

zúčastnil neméně reprezentativní vzorek studentů co do kvality (řada z nich již v té době získala 

certifikáty Cambridge Exams B2, C1 a C2), nemůžeme být spokojeni. 

Radost nám však způsobil výsledek naší nejlepší studentky Kateřiny Černé, 7E, která 

z maximálního počtu 98 bodů získala 93 bodů v úžasném čase 1536 sekund (celkový čas sou-

těže je 3600 sekund) a umístila se na 63. pozici v České republice (z 8 152 studentů) a na 214. 

pozici v EU (ze 17 612 účastnících se studentů). (Reg, Dol) 

Projekt Podpořit nadané – soutěž v anglické konverzaci/English Con-

versation Competition 

Školní kola se konala 18. a 19. prosince 2017 a zúčastnilo se jich 38 studentů vyššího a 

33 žáků nižšího gymnázia. Tato hojná účast nás velmi těší nejen proto, že se všichni hlásí dob-

rovolně, tj. ze zájmu, ale také proto, že náš princip vedení soutěže je studenty vnímán jako 

přínosný: soutěž je otevřená, všichni mohou sledovat výkony ostatních a naučit se posuzovat 

svou jazykovou dovednost i ostatních, jsou vedeni k týmové práci a jsou zapojeni i do ohodno-

cování samotné soutěže i jednotlivých vystoupení. 

V letošním roce jsme opět reformovali dosavadní verzi soutěže, což se setkalo s velmi 

pozitivní odezvou i u studentů – byli viditelně zaujati a zapojeni. Na zpracování jednotlivých 

úkolů i na náročném vyhodnocování písemné i ústní části se velmi zodpovědně podílela téměř 

celá předmětové komise. 

Na konci 1. pololetí byl slavnostně projekt vyhodnocen za přítomnosti studentů a učitelů 

anglického, českého a německého jazyka a ředitelem školy byly nejlepším studentům předány 

diplomy a odměny. (Dol, Fig, Rad, Reg, Špi) 
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Okresní kola soutěže v  anglické konverzaci  

13. února 2018 se konala okresní kola pro mladší žáky – kategorii žáků z primy a sekundy 

reprezentoval nejlepší Lukáš Tauchman, 2E, k našemu překvapení se mu bohužel nepodařilo 

získat některé z předních míst. Příště. 

Kategorii žáků z tercie a kvarty zastupovala skvělá Barbora Jandová, 4E, a dosvědčila, že 

je nejlepší, když obsadila 1. místo a postoupila do krajského kola. 

Barčo, to se ti povedlo!  

Minulý týden se rozjela další kola dalších olympiád – 

i okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. V kategorii starších 

juniorů naši školu tentokrát zastupovala Barbora Jandová z 4E. 

Že je nejen nadaná, ale též pracovitá a odhodlaná jít za svým cí-

lem, víme. Že šla do soutěže s úsměvem a sebevědomím, jsme 

viděli a přáli sobě a hlavně jí, aby se to povedlo. A povedlo se. 

Barča získala 1. místo s přehledem a postupuje do kraj-

ského kola. Přejeme jí i teď, aby ji neopustil elán, dobré zdraví 

a chuť chtít dosáhnout výš. Barčo, moc rádi ti blahopřejeme. 

14. února 2018 se konalo okresní kolo pro studenty z 1. až 

3. ročníku středních škol, za naši školu se zúčastnili výborní 

Adéla Černá, 6E, a Adam Pláteník, 3A. Jakkoliv o obou víme, jak 

jsou zdatní v jazyce, pohotoví a vynalézaví, nepodařilo se jim získat žádnou z čelných pozic. 

Tuto zkušenost s našimi studenty již máme z předchozích kol – více zdvořilosti, méně průboj-

nosti v dravém prostředí tří desítek nejlepších studentů angličtiny v okrese. 

Krajská kola soutěže v  anglické konverzaci  

26. března 2018 v krajském kole Barbora Jandová, 4E, potvrzuje 1. místem další úspěš-

nou účast v konverzační soutěži. Úhrnem je naší třetí studentkou, která postupuje do národního 

kola! 

27. března 2018 se konalo krajské kolo pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří 

v průběhu své školní docházky byli v dlouhodobém kontaktu s rodilými mluvčími. Těmto pod-

mínkám ještě letos vyhovoval Jan Maršík, 6E. Úspěšně se zúčastnil soutěže v anglické konver-

zaci v kategorii 3B a získal krásné 2. místo. 

Ústřední kolo soutěže v anglické konverzaci  

28. května 2018 se konalo republikové kolo soutěže v anglické konverzaci pro naši Bar-

boru Jandovou, 4E. 

Barča po celou dobu přistupovala k této výzvě s nadšením a nasazením, a tak je pro ni 

samotnou velkým zklamáním, že se neumístila na vyšší příčce (podle neoficiálních zpráv se 

umístila na 12. místě ze 14 – výsledková tabulka NIVD zatím není nikde k dohledání – s odka-

zem na pravidla GDPR). My, její učitelé, však velmi oceňujeme její výkon, vždyť je 12. nejlepší 

juniorkou v této soutěži v republice! (Fig, Reg) 

http://www.gymceska.cz/photo/tn/12063-Barca-AJ-foto_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1518810492.jpg
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Maturitní zkoušky z  jazyka anglického  

I když maturitní zkoušky vlastně nejsou žádnou soutěží, jejich letošní výsledky nás na-

plňují velkou radostí a zadostiučiněním.  

Tři maturitní třídy – 4S, 8E a 4A – svým počtem zkoušek i jejich výsledky předčily i 

předchozí výsledky maturitních zkoušek. Celkem 84 studentů zkoušených z anglického jazyka 

a ani jeden nepropadl! Naopak, velké množství skvělých výsledků a i ti, kteří mohli vzbuzovat 

dle předcházejícího studia určité obavy, nás mile překvapili svědomitou přípravou a odhodlá-

ním překonat všechny dosavadní těžkosti.  

Ještě letos mohli studenti skládat dvě zkoušky z jazyka anglického, a to na dvou různých 

úrovních: státní je oficiálně úrovní B1, naše profilová je pro obě specializace – všeobecné a 

sportovní zaměření – na úrovni B2. Od příštího roku je povolena již jen jedna z těchto zkoušek. 

(Dol, Fig, Rad, Reg) 

Za studiem do USA 

Gratulujeme našim studentům ze 4S, zleva: Hance Ma-

koňové, Magdě Burdové a Filipovi Humlerovi k získání stipendií 

na univerzitách se sportovním zaměřením v USA, konkrétně na Cal-

ifornia State University Bakersfield, Highland Community College 

v Kansasu a University of Hawaii at Manoa. 

 Jejich cesta za snem nebyla jednoduchá. Museli splnit nejen 

nároky dané svým sportem, ale také složit americkou závěrečnou 

zkoušku SAT, jazykový certifikát TOEFL a nakonec ještě úspěšně 

završit studium na našem gymnáziu maturitou.  

Vše se povedlo a my už jen držíme palce, aby ve svém dalším 

studiu byli stejně spokojení a úspěšní jako u nás. (Fig) 

8.4 Předmětová komise Základů společenských věd (občanská vý-

chova) 

Zhodnocení práce předmětové komise Základů společenských věd a  ob-

čanské výchovy za školní rok 2017/2018  

Ve školním roce 2017/2018 předmět vyučovali:  

• Mgr. Klára Jarošová 

• Mgr. Vlastimil Sekyrka 

• Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D. 

  

https://www.gymceska.cz/photo/tn/12791-IMG-20180518-103414_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1528787346.jpg
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Exkurze a projekty 

Přestupky a trestné činy mladistvých, 3. E, 5. 10. 2017  

Preventivní beseda zaměřena na kriminalitu mládeže a řešení praktických modelových 

situací ve skupinách pod vedením studentky práv Adély Ruiderové. 

 

Může mladistvý skončit ve vězení? 4. E, 6. 10. 2017  

Další z preventivních besed týkající se kriminality mládeže a také práce s prameny trest-

ního práva pod vedením studentky práv Adély Ruiderové. 

 

Studentské volby 2017 na České  

Dne 16. 10. 2017 se na naší škole konal tradiční projekt 

společnosti Člověk v tísni Studentské volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky. Ve volbách, které jsou 

jakýmsi tréninkem občanské angažovanosti, zvítězila (po-

dobně jako v celé zemi) jednoznačně Pirátská strana (33%), 

na druhém místě se umístila TOP O9 (16%), na třetím a čtvr-

tém zároveň Zelení a Ano 2011 (14%), dále by se do student-

ské verze PS vešla již jen ODS (8%), před branou by zůstala 

Okamurova SPD (4%) a další strany. Volit mohli všichni studenti starší patnácti let. Volební 

účast byla zhruba poloviční. 

  

https://www.gymceska.cz/photo/tn/11323-20171004-110858_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1508136972.jpg
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Kyberšikana, 1. E, 17. 10. 2017  

Preventivní beseda a řešení několika vybraných situací, které mohou hrozit nejmladším 

uživatelům internetu. O rizicích a způsobech ochrany před kyberšikanou hovořil se žáky por. 

Milan Bajcura. 

 

Živá knihovna na České aneb Nesuďte knihy podle obalu!  

Dne 6. 11. 2017 se konal na České v rámci výuky 

společenskovědního semináře originální projekt společ-

nosti Amnesty International s názvem Živá knihovna. 

Egyptský politický uprchlík Kareem, Lenka, která skon-

čila na invalidním vozíku a jejíž život se během chvilky 

obrátil naruby, vystudovaný jaderný fyzik Mojmír, který 

žil dlouhá léta jako bezdomovec, Francouzska Anais, 

která se po kočování Evropou rozhodla usadit trvale 

v České republice, Klára trpící bipolární poruchou. To 

jsou příklady "knih", v nichž mohli naši studenti číst ne-

obyčejné lidské příběhy... 

Živá knihovna je projektem bojujícím proti xenofobii a sociálním stereotypům. 

Staň se diplomatem, projekt, žáci z 3. E a 4. E, 13. 11. 2017 

Jedná se o projekt, který je na naší škole realizován již podruhé. Pořádá ho Asociace pro 

mezinárodní otázky. Naši žáci si pod odborným vedením zkusili, jak komunikovat o závažných 

mezinárodních konfliktech. Každý z žáků zastupoval jednu z vybraných zemí. Konkrétně žáci 

hledali řešení, jak ukončit válku v Sýrii. 

 

  

https://www.gymceska.cz/photo/tn/11519-20171103-131044_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1509957366.jpg


 
31 

Šel bych do toho znovu  

Dne 15. 11. 2017 se konala na naší škole již tradiční akce 

projektu Měsíc filmu na školách. Filmový klub pořádal promítání 

filmu Šel bych do toho znovu o zločinných událostech politické 

perzekuce padesátých let dvacátého století. Po projekci následo-

vala beseda s historikem FF JU PhDr. Janem Šimánkem 

.  

Návštěva Okresního soudu v Českých Budějovicích 

Dne 24. listopadu 2017 navštívila třída septima v rámci výuky práva jednání Okresního soudu 

v Českých Budějovicích. Paní soudkyně JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D. věnovala svůj cenný čas besedě 

se studenty, kteří se zajímali nejen o právě projednávaný případ, ale též o obecné otázky týkající se stavu 

české justice. 

Maraton psaní dopisů 2017 

Dne 13. prosince se na naší škole uskutečnil již tradiční 

Maraton psaní dopisů, který pořádáme spolu s organizací 

Amnesty International. Studenti měli možnost napsat dopis 

na podporu nespravedlivě stíhaných osob, které Amnesty 

vybrala pro letošní celosvětovou kampaň. 

 

Beseda o advokacii  

12. ledna 2018 se v rámci společenskovědního semináře konala beseda s advokátem, 

Mgr. Tomášem Vítem, absolventem našeho gymnázia. Beseda o studiu práv i o advokátské 

praxi se konala v rámci cyklu návštěv zástupců společenskovědních profesí z řad našich absol-

ventů. 

 

Migrační krize, SVS, 12. 1. 2018  

Studenti společenskovědního semináře měli možnost dis-

kutovat o příčinách a vývoji migrační krize. Tuto problematiku si 

pro nás připravila dr. Kateřina Marková z Eurocentra v ČB. 

Kromě podrobné analýzy si studenti zkusili v pracovních skupi-

nách u fiktivně vytvořených případů hledat motivy pro svá roz-

hodnutí, jaké osoby by přijali na své území a jaké nikoli. 

 

 

https://www.gymceska.cz/photo/tn/11781-20180112-121911_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1516182658.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/11570-20171115-164102_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1510822405.jpg
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Studenti volili prezidenta 

V úterý 16. ledna se na České konalo v rámci projektu "Studentské volby" druhé kolo 

hlasování o kandidátech úřadu prezidenta republiky. Za hojné účasti studenti z 85% vyjádřili 

přání, aby byl příštím českým prezidentem prof. Jiří Drahoš. Volila celkem polovina z 356 stu-

dentů starších patnácti let. 

 

Brexit a Czexit, 4. E, 16. 1. 2018 

Žáci 4.E se setkali s dr. Kateřinou Markovou z Eurocentra v ČR a diskutovali o žhavém 

tématu-odchodu Velké Británie z EU. Beseda byla zaměřena na aktuální vývoj, dopady pro 

Velkou Británii a celou EU. Dotkly jsme se i důsledků, které by plynuly pro ČR, kdyby se 

rozhodla jít stejnou cestou. 

 

Hoaxy (nejen) v médiích  

V rámci snahy o zvýšení tzv. mediální gramotnosti se v pátek 9. 2. na naší škole konala 

interaktivní přednáška studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na téma Hoaxy (ne-

jen) v médiích. Přednáška se setkala s velkým zájmem studentů společenskovědního semináře. 

 

 

https://www.gymceska.cz/photo/tn/11752-20180116-110757_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1516182094.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12055-prednaska-2_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1518428646.jpg
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Trestní právo, SVS, 2. 3. 2018  

Studenti společenskovědního semináře absolvovali 

přednášku s dr. Martou Uhlířovou, soudkyní Okresního 

soudu v ČB, která byla zaměřena na trestní právo. Studenti 

se seznámili s řadou zajímavých případů, průběhem soud-

ního řízení s mladistvými, jaké tresty a proč soudce aplikuje 

atd. 

 

Svět podle Russia Today  

Ve čtvrtek 8. března 2018 proběhlo již třetí 

promítání filmového klubu v režii nového vedení. 

Sešli jsme se v 15:30 v učebně 1.A v hojném počtu 

na promítání dokumentárního filmu „Svět podle 

Russia Today“. Russia Today je ruská zpravodaj-

ská televizní síť vysílající nepřetržitě 24 hodin 

denně v angličtině, ruštině, němčině, španělštině 

a arabštině takřka po celém světě. Ve Spojených 

státech amerických je druhou nejsledovanější za-

hraniční zpravodajskou stanicí pouze po BBC 

World. RT sídlí v Moskvě a není tajemstvím, že je 

její provoz subvencován přímo Ruskou federací. 

Svými zavádějícími informacemi, alternativní realitou, kritikou Západu a adorací ruského re-

žimu vydávanou za pouhý „ruský pohled“ čelí tato televize kritice z propagandy a podjatosti. 

Po zhlédnutí tohoto dokumentu následovala diskuse zaměřená na otázku pravdy, desinformací 

v současných médiích u nás i ve světě a na téma mediální gramotnosti. 

Gambling a jiná kriminální činnost, 3. E, 21. 3. 2018  

Další z preventivních besed s por. Milanem Bajcurou ten-

tokrát o nebezpečí patologického hráčství. Žáci 3.E se dozvěděli 

o rizicích tohoto sociálně patologického jevu, o jeho navázání na 

další patologické jevy, o ohrožených věkových skupinách a jak 

lze tomuto jevu předcházet. Nechyběly ani zajímavé kazuistiky 

z policejní praxe. 

 

Sekty a jejich nebezpečí, 4. E, 23. 3. 2018  

Poručík Milan Bajcura hovořil se žáky 4.E o sektách a jejich 

technikách, jakými dokážou manipulovat a získat své oběti. 

Dozvěděli jsme se i o sektářských skupinách, které se vyskytují v 

našem městě či našem kraji. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gymceska.cz/photo/tn/12231-Filmovy-klub_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1521017257.jpg
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Návykové látky, 2. E, 4. 4. 2018  

O návykových látkách a jejich nebezpečí pro mladého člo-

věka hovořili žáci 2.E s lektorkou centra SANANYM Mgr. Zuza-

nou Řimnáčovou. V druhé části besedy řešili i zadané úkoly. 

Zkoušeli si vypočítat délku působení alkoholu v těle a seznámili 

se s vlivem alkoholu na mladého člověka v kombinaci s jinými 

látkami. 

 

Než užiješ alkohol, použij svůj mozek!, 3. E, 4. 4. 2018  

Třídu 3.E navštívila lektorka centra SANANYM Mgr. 

Zuzana Řimnáčová, která nám nastínila, jak může být alkohol ne-

bezpečný pro děti a mládež. Na řadě příkladů a kazuistik přiblížila 

nebezpečné a stále podceňované působení alkoholu na náš orga-

nismus. 

 

Michael Romancov hostem na naší škole  

V pátek 20. dubna se studenti společenskovědních seminářů zúčastnili besedy s politic-

kým geografem doc. Michaelem Romancovem, Ph.D. z Metropolitní univerzity v Praze. Dis-

kuse se týkala převážně aktuálních ohnisek konfliktů a možných variant jejich budoucího vý-

voje (Sýrie, Izrael, KLDR aj.). Děkujeme think-tanku Evropské hodnoty za zprostředkování 

milého setkání s velmi zajímavým hostem. 

 

  

https://www.gymceska.cz/photo/tn/12296-20180420-135645_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1524805806.jpg
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Prevence závislostí, 4. E, 11. 5. 2018  

O nebezpečí návykových látek a skupinách, které jim nejvíce podléhají, hovořila se žáky 

4.E Mgr. Zuzana Řimnáčová z centra SANANYM. Řeč byla i o alkoholu a jeho kombinaci s 

některými léky. 

 

Daňové podvody nejen v ČR, SVS, 11. 5. 2018  

Studenti SVS absolvovali přednášku s ing. Jiřím Kostohryzem, zaměstnancem Minister-

stva financí ČR. Ten nás seznámil s fungováním české daňové soustavy, nejčastějšími případy 

krácení daně a daňovými ráji. Studenti si zkusili i výpočet spotřební daně a DPH z vybraných 

komodit. 

 

Ochrana před útočníkem, 17. 5. 2018  

Žáci 1.E absolvovali besedu a praktická cvičení s Mgr. Pavlem Pokorným z Probační a 

mediační služby v ČB. Primáni řešili několik modelových situací, ve kterých se mohou během 

svého života ocitnout. Dozvěděli se o smýšlení a motivech pachatelů či o několika způsobech, 

jak lze předcházet nečekané agresi útočníka. 

 

 



 
36 

Kolika Čechům hrozí exekuce? 18. 5. 2018 

Debatu na téma exekuce si připravila pro třídu 4.E právnička Mgr. Naďa Theerová, která 

žáky seznámila s narůstajícím množstvím exekucí a proměnou života jedinců, kteří se ocitli v 

dluhové pasti. Popsala nám průběh exekucí a druhy osob, které se s těmito problémy potýkají. 

 

Probace a mediace, vybrané faktory kriminality mladistvých, SVS, 

8. 6. 2018 

Studenti semináře se setkali s dlouholetým spolupracovní-

kem našeho gymnázia, Mgr. Pavlem Pokorným, zaměstnancem 

Probační a mediační služby v ČB. Ten jim vysvětlil její náplň a 

jakým způsobem její zaměstnanci pracují se svými klienty. V pra-

covních skupinách si studenti zkusili řešit některé připravené pří-

pady pod metodickým vedením. 

Za předmětovou komisi ZSV (OV) zapsal Jiří Krejčí 

8.5 Předmětová komise Dějepisu 

Zhodnocení práce předmětové komise dějepisu za školní rok 2017/2018  

Ve školním roce 2017/2018 předmět vyučovali:  

• Mgr. Pavlína Houšková – 1.E, 1.A, 1.S, 2.S, 5.E, 3.A, 4.S, 7.E  

• Mgr. Jiřina Prokešová – 2.E, 2.A, DS 3.A 

• Mgr. Antonín Sekyrka – 3.E, 4.E  

• Mgr. Martin Štoudek – DS 7.E, DS 4.A a 8.E 

Exkurze a projekty 

Ave Caesar Aneb sexta na procházce římskou historií  

V červnu minulého roku nám byl zadán dějepisný pro-

jekt s názvem Ave Caesar… Ale to jsme ještě ani zdaleka ne-

tušili, co nás čeká. Rozdělili jsme se do dvou velkých skupin 

a následovala smršť nápadů, pár schůzek, ale třeba i pečení 

římských sušenek, vytváření dobových kostýmů či zastavo-

vání (ne)náhodných Budějčáků, abychom otestovali i jejich 

znalosti starověkého Říma. Prvních čtrnáct dní si dokonce 

paní učitelka Prokešová navykla zdravit nás slovy: "Ave Cae-

sar!" Poslední přípravy nastaly v úterý, 19. září, v půl osmé 

ráno, kdy jsme dolepovali naše plakáty a rychle si kolem sebe uvázali bílé tógy, aby o hodinu 

později mohla začít skupina, jejíž mottem bylo "dominus et deus" - a nám tedy představila 
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období dominátu římského císařství. Z reproduktorů se linuly tóny římské hudby a vedoucí 

skupiny Simča předstoupila před třídu, aby vše zahájila. "Na procházce římskou historií" nás 

navštívili i dva velcí císaři, Diokleciánus a samotný Konstantin I. Veliký, kteří se rozpovídali 

o Římu za doby jejich vlády. Dostali jsme dokonce ochutnat i tradiční pokrmy, jelikož jsme se 

zastavili i na hostině, kterou si pro nás připravila mladá Římanka Fortunáta. Nejen že jsme si z 

dominátu odnesli spousty nových informací, ale i hodně zajímavostí, zábavy a přespočet chutí 

římské kuchyně.  Po vydařené první polovině projektového dne následovala skupina římského 

principátu, která pro nás měla připraven další program. 

Skupina principátu nás samozřejmě nezapomněla seznámit jak se základními informa-

cemi o tomto období, tak třeba i o tzv. Mediálně známé perverzní bestii neboli císaři Caligulovi. 

Nevynechali jsme ani známý požár za Neronovy vlády či představení bitvy v Teutoburském 

lese pomocí scénky.  

S chutí jsme okusili tradiční římské pokrmy jako sýrový chléb nebo špaldové placky (do-

poručujeme podávat se sýrem a olivami).  

Abychom otestovali naše znalosti o principátu, vyzkoušeli jsme si hru Riskuj! právě na 

toto římské období. Také jsme tipovali odpovědi v Drsném kvízu. Věděli jste třeba jak Římané 

mučili křesťanky? Nahé je vystřelovali z katapultu. Jak prosté, že? 

Následovala již jen krátká ukázka toho, že i v Českých Budějovicích stále najdete pozů-

statky po Římanech v podobě nápisu SPQR. Nezahlédli jste náhodou v poslední době v okolí 

našeho ústavu nějaký? 

Vypracovaly: Simona Čurdová, Adéla Černá, Kateřina Masářová a Linda Prášková 

Ave Caesar podruhé „Přední mezi rovnými“ nebo „Pán a Bůh“?!  

Byl pátek 22.9. a my ve škole strašili už od sedmi hodin ráno. Připravovali jsme třídu na 

prezentování našeho prvního dějepisného projektu. Mučení křesťanů v kotli! Císař se přiznává 

ke své chybě! Chcete se naučit počítat na prstech v římském stylu? Přijďte se to s námi naučit! 

Tyto a jiné výkřiky hlásal program rozvěšený na chodbě. 

Principát, období bláznivých císařů, nám představila první skupina pod vedením Máry. 

Kolega Adam se představil v kostýmu římského legionáře. Zhlédli jsme video vytvořené kole-

gou Pepou, ve kterém se naši spolužáci ukázali coby gladiátoři. Vyslechli jsme povídání o třech 

císařích a poučili se o běžném životě té doby. Dále nás čekala názorná ukázka dobové módy a 

anketa z ulic Tato stručná přednáška trvala krátce, přesněji dvě hodiny. 

Skupina druhá, v jejímž čele stála Linda, měla za úkol zpracovat období dominátu. „Já 

jsem Theodosius, to já jsem zrovnoprávnil křesťany! To já jsem zakázal olympijské hry!“ začal 

svůj proslov kolega Vašek. Ostatní císaři se představili zrovna tak a jejich dramatické vystou-

pení sklidilo nečekaný úspěch. Dále nás čekala už jen ochutnávka římského jídla, soutěž a an-

keta z ulic ve formě „Nikdo není dokonalý“. 

Paní profesorku Prokešovou jsme potěšili zlatým vavřínovým věncem a naší plynulou a 

spisovnou mluvou (v to druhé aspoň doufáme). Nyní vás můžeme pozvat k prohlédnutí našich 

projektů v přízemí. 

Děkujeme! 

2.A 
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Mizérie Velké války ve 3. A  

V úterý 30. ledna dějepisný seminář navštívil včele s paní 

profesorkou Prokešovou a Houškovou Jihočeské muzeum, 

kde se nám dostalo neopakovatelného zážitku. Prožili jsme si to-

tiž mizérii Velké války na vlastní kůži. K podivu snad všech zú-

častněných jsme zažili názornou a rozhodně ne nudnou pro-

hlídku se skvělým komentářem pana Faktora, který se na tvorbě 

výstavy i podílel. Jako první jsme se dozvěděli, jak vypadal život 

před válkou. 

Viděli jsme různé dobové oblečení a zjišťovali jsme, proč 

tento první hrůzostrašný konflikt vůbec začal. V dalších částech 

jsme do rukou dostali předměty, se kterými přišel do styku oby-

čejný voják. Například zbraň, kterou jsme si mohli zkusit nabít 

a vystřelit si z ní a také tabák, mýdlo a další obyčejné předměty 

denní potřeby. Někteří z nás dokonce oblékli nepříjemnou kou-

savou výstroj, ve které museli chodit vojáci celý den. V další části na nás čekalo bojiště včetně 

krys, které dělaly vojákům společnost. Ten, kdo se podíval přímo do hlavně kanonu pochopil, 

že všechna legrace jde stranou. Smích i ty nejotrlejší přešel v následující místnosti. Stál tu totiž 

lazaret s fotkami zubožených vojáků a smrt nám dýchla do tváře. 

Ke konci jsme se podívali, jak se museli lidé vypořádat s nedostatkem mužů ve všech 

profesích. Naštěstí se nám vrátil úsměv do tváří v poslední části, která se věnovala vzniku Čes-

koslovenska a konci války. Ve všech místnostech byly umístěny panely, ve kterých jsme si 

mohli prohlédnout dobové fotografie a videa. V každé místnosti na nás čekal také list do bro-

žurky plný zajímavostí a my na konci výstavy měli všechny potřebné informace o této kruté 

válce. Určitě všem doporučujeme navštívit tuto výstavu a zažít tak První světovou válku 

na vlastní kůži. 

Uvedenou výstavu navštívili i žáci 4.E. 

Altamira v Primě  

Mezinárodní den archeologie (21.10.) oslavila prima v mírném předstihu projektem „Al-

tamira“ zaměřeným na pravěké umění. Naši primáni si vyzkoušeli kresbu uhlem na zdrsněný 

povrch „papírové jeskyně“, dále vymodelovali ze samotvrdnoucí hmoty komponenty na pra-

věký náhrdelník a další předměty – např. rytiny do „mamutích klů“, sošky zvířat a ti nejod-

vážnější i zdařilé venuše.   
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Archeologické nálezy  

Studenti tříd 1.A a 5.E se seznámili se zajímavými archeologickými nálezy (nejlépe) 

v místě bydliště či blízkém i vzdálenějším okolí. Vznikla tak ucelená sbírka exemplářů ze všech 

důležitých etap pravěku. Každý „svůj objev“ zpracoval na papír formátu A4, kde zaznamenal 

informace o nalezišti, dataci a stručné informace o nálezu včetně fotografie. Z těchto projekto-

vých archů bude svázán katalog abecedně uspořádaný podle nalezišť, který může být mj. i po-

zvánkou na zajímavé výlety či Den otevřených dveří naší školy, kde bude dne 9. 1. 2018 k na-

hlédnutí. 

Technické památky  

Studenti tříd 3.A a 7.E se seznámili se zajímavými technickými památkami. Věnovali 

pozornost elektrárnám, důlním stavbám, hamrům, koněspřežce, Lannově loděnici, mlýnům, 

mostům, pilám, pivovarům, přehradám, zaniklým i stávajícím továrnám, plavebním kanálům, 

viaduktům, vodárnám a železnicím. Informace o „své“ památce zpracovali na papír formátu A4 

a z jejich projektů bude svázána společná projektová kniha abecedně uspořádaná podle lokalit, 

kde se dané památky nacházejí. Tato společná práce může být i malou pozvánkou na zajímavé 

výlety po stopách novější historie či na Den otevřených dveří naší školy, kde bude k nahlédnutí 

spolu s „Katalogem archeologických památek“ (tříd 1.A a 5. E) dne 9. 1. 2018. 

  

Projekt Pomníky  

K mezinárodnímu dni válečných veteránů (11. 11.) se třídy 7. E a 4. S zapojily do ča-

sosběrného projektu „Pomníky první světové války“, který ukončíme 11. 11. 2018 u příležitosti 

stého výročí ukončení „Velké války“, která později vešla do dějin jako První světová válka. 

Naším cílem je vytvořit sbírku fotografií pomníků z okolí našeho bydliště. Díky studentům ze 

sportovní třídy máme fotografie i z velmi vzdálených regionů. Pro někoho jsou tyto památky o 

to cennější, že jsou věnovány i památce jeho přímých předků... 
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Prima Keltové  

V období mezi keltským svátkem Samhain (dnes známější pod označením svátek Všech 

svatých či Halloween) a zimním slunovratem si prima opět projektově zpracovala další děje-

pisné téma – tentokrát to byli „klasikové barbarského světa“ – zruční, odvážní i tajemní Kel-

tové. V teoretické části se žáci v malých skupinách seznámili s jednotlivými tématy života dáv-

ných Keltů. Své poznatky zaznamenali do pracovních listů, které mohou být vystaveny jednot-

livě a zároveň mohou tvořit ucelené projektové album na dané téma. V praktické části si stu-

denti vyzkoušeli výrobu „zlatých“ duhovek, zdobení skleněných korálků ve stylu doby halštat-

ské a ti zručnější si zkusili i výrobu drobných šperků z měděného drátu. Nejnáročnější byla 

výroba „zlatého“ nákrčníku (torques). Pomyslnou sladkou tečkou je recept na zaručeně pravé 

keltské placky. :)   

   

Mezopotámie Aneb další dějepisný projekt Primy  

Poslední předvánoční hodinu si 1. E opět „dějepisně zaprojektovala“. Nejprve všichni, 

coby kartografové, dotvořili částečně připravenou 3D mapu památek oblasti mezi Eufratem a 

Tigridem. Pak následovalo modelování ze samotvrdnoucí hmoty (rozuměj „hlíny“), ze které 

vznikly v rukou „mladých Sumerů“ krásné pečetní válečky, těžítko i dvě popsané hliněné des-

tičky. Ale lépe než klínopisem nám šlo rákosovým pisátkem rýt text v latince. Luxusní výrobky 

pro královský palác prezentují tři vějíře ze vzácného peří. 

  

Chammurapiho řád domu tabulek  

čili školní řád trochu jinak. Studenti kvinty si svérázně „pohráli“ s vybranými pasážemi 

školního řádu a převedli je do „řeči Chammurapiho zákoníku“. Zaujmout mohou například 

opatření týkající se postihů za neoprávněné používání „chytrých tabulek“ či volba přísných 

fyzických trestů za některá provinění.  
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Prima Egypt 

Třída 1. E opět výtvarně ztvárnila probíranou látku z dějepisu. Tentokrát zpracovali 3D 

mapu starověkého Egypta, kde nechyběla třpytící se voda životadárného Nilu ani pouštní pí-

sek... Více najdete ve fotogalerii. 

Psáno na papyrus…  

Třída 1. A též projektově, a trochu netradičně, zpracovala tematiku starověkého Egypta. 

Studentky a studenti zpracovali vybraná témata každodenního života starých Egypťanů na „pa-

pyrové svitky“. Nechyběly okruhy jako např. móda, líčení, péče o tělo, hygiena, výchova dětí, 

lékařství … a strava. Pro zájemce přikládáme zaručeně starověký recept na staroegyptské ko-

láčky, které jste mohli díky studentce Kateřině Krejčí ochutnat i na letošním Dnu otevřených 

dveří: 

Staroegyptské koláčky 

Smíchat 200g hrubé mouky či krupice, 1/2lžičky prášku do pečiva a špetku soli; přidat 

na kousky nakrájených 75g másla. Uhněteme rukama na jemnou žmolenku podobnou velmi 

jemné strouhance. Přidat 60g medu (nejlépe) rozehřátého ve vodní lázni. Dále přidat asi 3 lžíce 

mléka (podle potřeby více – aby vzniklo těsto). Z těsta vytvarovat kouli, z ní si brát kousek 

těsta, ze kterého se vyválí tenký váleček, který se stočí do spirály – „malého šneka“. Šneky 

posypat kmínem, položit na vymazaný plech a potřít opatrně pečivo zbytkem rozteklého medu. 

Péct 20 minut v troubě při teplotě 180°C. Lze též tvořit jiné tvary – např. malé „pyramidky“ 

apod.    

 

Historie jako prostor k setkávání  

V úterý 10. dubna k nám na gymnázium přijeli studenti z pasovského Gymnázia Adal-

berta Stiftera. Pro ně a pro naše studenty ze 6.E připravila Jihočeská univerzita ve spolupráci s 

univerzitou z Pasova projekt nazvaný Historie jako prostor k setkávání. Program celého dne byl 

pečlivě promyšlený a propracovaný. Na začátku jsme si vytyčili tři cíle: seznámit se, dozvědět 

se zajímavosti z historie Českých Budějovic a hlavně se pobavit a celý program si užít. Na 

konci dne se ukázalo, že se všechny cíle splnit podařilo :-). 

Díky seznamovacím hrám se studenti seznámili a vytvořili smíšené skupiny, které pak 

během historické procházky městem plnily různé soutěžní úkoly zaměřené na historii našeho 

města.  Poslední akcí společného programu byla exkurze v n. p. Budvar.  Na závěr projektu se 

soutěžní úkoly vyhodnotily a vítězná skupina dostala malou odměnu. Bonusem samozřejmě 

byla možnost mluvit německy a ověřit si schopnost rozumět. A jak se všichni na konci shodli, 

zábavy se užilo dost a rozhodně přivítáme další takové česko-německé projekty. 
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Prima mandaly 

Učivo o starověké Číně a Indii jsme letos v primě ukončili dobrovolným úkolem – vy-

barvením vlastní mandaly. Zde je mozaika sestavená z části našich mandal: 

 

Prima drachmy 

Po „ražbě zlatých keltských duhovek“, které jsme se věnovali v 1. pololetí tohoto škol-

ního roku, jsme se nyní k mincovnictví vrátili výrobou athénských stříbrných mincí-tetradra-

chem – též zvaných „sovy“, čímž jsme si trochu netradičně zpestřili učivo o starověkém 

Řecku… A všichni víme, co znamená úsloví „nosit sovy do Athén“. 

I humanitní vědy se počítají  

Blíží se jaro a s ním maturita. Studenti čtvrtých ročníků podávají přihlášky na vysoké 

školy. Žáci třetích ročníků si zatím ještě vysokou školu vybírají. Jakožto absolventka Gymnázia 

Česká bych se s Vámi proto ráda podělila o poznatky získané během prvního semestru studia 

na vysoké škole. 

Dovolte mi, abych se Vám blíže představila. Jmenuji se JANA ŠTĚPÁNKOVÁ. Vloni 

na jaře jsem úspěšně zakončila maturitou osmileté studium na tomto gymnáziu. V současné 

době studuji populární zpěv na Pražské konzervatoři a k tomu dálkově obor Mediální studia na 

Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Právě jsem úspěšně absolvovala první zkouškové 

období na vysoké škole a svůj velký podíl má na tom právě Gymnázium Česká, kde mě mimo 

jiné naučili se efektivně učit. Musím říci, že mám z gymnázia perfektní základy (využila jsem 

hlavně češtinu, literární seminář, dějepis, dějepisný seminář, základy společenských věd a spo-

lečenskovědní seminář), které mi velmi usnadnily učení na zkoušky. Měla jsem tedy na čem 

stavět, znala jsem základní důležitá fakta, pouze jsem se vždy doučila „nadstavbové“ informace 

navíc. Dále také oceňuji, že jsme si mohli na gymnáziu vyzkoušet psaní seminární práce - a to 

ve třetím ročníku, kdy ještě nejsou starosti s maturitou a přijímacími zkouškami jako ve čtvrtém 

ročníku. Na vysoké škole jsme k postupu psaní práce moc informací nedostali, takže jsem čer-

pala z pokynů z gymnázia. Zpětně tedy můžu celkově zhodnotit, že byla výuka humanitních 

předmětů na gymnáziu doopravdy kvalitní a dokázala skvěle připravit na studium na vysoké 

škole. Moc děkuji. 

O své postřehy ze studia se rozhodla podělit také moje spolužačka z gymnázia ANNA 

HAVLÍKOVÁ, která momentálně studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy: „Já mám za 

sebou také první zkouškové období, které bylo hodně náročné. Musím zejména ocenit dějepisný 

seminář, který mi dal kvalitní základ a připravil mě na učení se hodně letopočtů za krátký čas. 

V prvním ročníku na právech je více dějin, než byste čekali, a to dokonce tři předměty. Určitě 

nesmím opomenout ZSV, ať už regulérní hodiny nebo semináře, obojí mi dalo základní přehled 

a orientaci v právu. Ač to některé může překvapit, měla jsem i povinně volitelný předmět češ-

tina v odborné komunikaci, ze kterého jsem složila zkoušku na 100% takzvaně „levou zadní“, 

a to jen se znalostmi od paní profesorky Prokešové, které patří obrovský dík. Na právnické 

fakultě se hodně klade důraz nejen na cizí jazyky, ale také na češtinu, protože jako právník 
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musíte mít mluvený i písemný projev naprosto bezchybný. Na jakékoliv vysoké škole vás ne-

mine psaní seminárních prací, takže se rozhodně hodí si to vyzkoušet už na gymnáziu. Je třeba 

na humanitní předměty nezapomínat a neodsouvat je do pozadí, rozhodně jsou pro studium a 

pro život užitečné.“ 

S tercií za českobudějovickým barokem  

 

Při hodině dějepisu jsme absolvovali exkurzi po nejvýznamnějších barokních památkách 

Českých Budějovic. Nejvíce času jsme v dušičkovém počasí strávili uprostřed českobudějovic-

kého náměstí u dominanty, kterou není třeba představovat. 

Věděli jste například, že 

• na místě dnešní kašny stával pranýř pro různé provinilce a kousek od něj šibe-

nice? 

• horní mísa kašny byla převezena z lomu u Besednice a byla tak objemná, že mu-

sela být ubourána jedna z městských bran, aby povoz s cenným nákladem projel 

na náměstí? 

• kolem kašny dříve stály stromy? 

• náměstí bylo vydlážděno v podobě, jak jej známe dnes, v roce 1939. Zbytky his-

torické dlažby náměstí se nachází právě kolem kašny? 

• stavba kašny stála městskou pokladnu více, než celá přestavba barokní radnice? 

• se originál Samsonovy sochy nachází… To už si jistě snadno zjistíte sami :-) 

Děkujeme panu Jakubovi Drozdovi z Národního památkového ústavu za tuto velice zají-

mavou barokní procházku městem a zase někdy na viděnou, třeba příště u Českých Budějovic 

secesních. 

Tercie a A. Sekyrka 

4.E, exkurze do Jihočeského muzea, výstava Světová válka 
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Beseda s paní Alenou Popperovou, pamětnicí holocaustu  

Již poněkolikáté zavítala do našeho gymnázia paní Alena Popperová, která opět ve svém 

strhujícím vyprávění přiblížila studentům tragické osudy své rodiny během nacistické perze-

kuce. S paní Popperovou rovněž pracujeme v tomto školním roce na projektu Příběhy našich 

sousedů. 

  

Příběhy našich sousedů  

Anotace: 

Organizace Post Bellum nabídla Jihočeskému kraji realizaci projektu Příběhy našich sou-

sedů. Projekt je popsán níže, nabídka počítá se zapojením 9-11 dokumentaristických týmů ze 

škol zřizovaných Jihočeským krajem. Studenti gymnázií a středních škol natočili v období od 

ledna do června 2018 jedenáct pamětnických příběhů se vztahem k Jihočeskému kraji. Projekt 

byl zahájen v lednu 2018 a vyvrcholil v červnu 2018 slavnostní veřejnou prezentací, v níž stu-

dentské týmy představily příběhy pamětníků zástupcům Jihočeského kraje, pamětníkům a je-

jich rodinným příslušníkům i veřejnosti.  

Popis projektu:  

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro děti 

ve věku 13-17 let. Ti se za doprovodu svých učitelů a pracovníků organizace Post Bellum na ně-

kolik měsíců stali rozhlasovými dokumentaristy.  Žáci během půl roku vyzpovídali pamětníka 

ze svého okolí a natočili jeho vzpomínky, digitalizovali fotografie, prozkoumali archivní pra-

meny, nakonec vytvořili rozhlasovou reportáž a dokument o jeho životě. V rámci tohoto pro-

jektu se tak žáci našeho gymnázia vypravili v dubnu do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři 

pomohli sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže.  

 

(Jihočeská vědecká knihovna, práce s archivními dokumenty) 
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Projekt nabídl alternativní způsob výuky, v níž se studenti zábavnou formou dozvěděli 

nejen mnoho ze života osobností žijících v bezprostředním okolí a z moderních dějin, ale pře-

devším se naučili aktivně zpracovávat získané informace a předávat je ostatním. Projekt učil 

studenty pracovat v týmu.  

Aby byly výstupy studentů co nejlepší, absolvovali žáci některé workshopy: úvodní 

workshop Jak natočit pamětníka – školení v metodě vedení rozhovoru celoživotních vzpomí-

nek, workshop narativních dovedností nazvaný Jak vyprávět příběh a dále mediální 

workshopy-audio workshop ve studiu Českého rozhlasu, kde studenti za asistence redaktora 

sestříhali nahrávku do krátké rozhlasové reportáže.  

 

(projektový tým po setkání s pamětníkem nacistické perzekuce panem Jakešem) 

Projekt byl zakončen slavnostní prezentací všech týmů před veřejností a odbornou poro-

tou, na které dokumentaristické týmy soutěžili o nejlépe zpracovaný a představený příběh. Stu-

dentská zpracování pamětnických příběhů jsou navíc prezentována na internetové stránce pro-

jektu www.pribehynasichsousedu.cz, stejně jako v mezinárodním internetovém archivu vzpo-

mínek Paměť národa na www.pametnaroda.cz. Tyto výstupy přispívají k prezentaci kraje jako 

odpovědného vůči svým starším spoluobčanům. Zároveň umožňují společná setkávání a sdílení 

zkušeností nejmladší a nejstarší generace. 

 

http://www.pribehynasichsousedu.cz/
mailto:http://www.pametnaroda.cz/
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Mezinárodní projekty:  

Česko-polský projekt Zmizelé osudy. Mementa světových válek pro mla-

dého člověka 21. století  

Programová rada Česko-polského fóra v rámci Ministerstva zahraničních věcí ČR schvá-

lila finanční grant na podporu česko-polského projektu Zmizelé osudy. Mementa světových 

válek pro mladého člověka 21. století 

Stručný úvod do problematiky, kterou se projekt zabývá  

Hlavní náplní projektu je realizovat ve spolupráci s polskou partnerskou školou ZSE Gor-

lice (Malopolsko) odborné exkurze na vybraná místa související s historií světových válek 20. 

stol. (bývalá bojiště, vojenské hřbitovy a památníky přibližující historii bojů během 1. světové 

války v polské Gorlici a jejím okolí, návštěva koncentračního tábora v Osvětimi a v Březince, 

exkurze do Krakova a především jeho židovské části Kazimierz) a následné zpracování a vy-

hodnocení získaných poznatků a podnětů (společná tvorba informačních panelů reflektujících 

pohled na válečné konflikty očima dnešní mladé generace, vytvoření databanky fotografií jako 

zdroje informací pro následnou realizaci společné výstavy, tvorba mediálního sdělení pro školní 

časopis s možností využití v tisku, vytvoření pracovních listů využitelných při výuce dané pro-

blematiky v obou typech zúčastněných škol).  

V projektu samotném se pak žáci seznámí se stěžejními událostmi spojenými s přípravou 

válečných konfliktů v Evropě a ve světě, v případě holocaustu pak především s problematikou 

zřizování prvních koncentračních táborů v Německu ve 30. letech 20. století, s vydáním a zně-

ním tzv. norimberských zákonů z r. 1935, vybudováním koncentračního tábora Osvětim a Bir-

kenau, ghettoizací židovského obyvatelstva, s počátkem a průběhem hromadných deportací do 

Osvětimi, s útěky z Osvětimi (především pak s nejznámějším případem útěků slovenských Židů 

Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrby). 

Vlastní realizace projektu bude probíhat v průběhu školního roku 2017/2018 a 

2018/2019. 

V rámci uvedeného projektu jsme v červnu 2018 navštívili jihopolské město Gorlice, dále 

Krakov s jeho židovskou čtvrtí Kazimierz a především nacistický vyhlazovací tábor Osvětim a 

Březinka. 

 

(setkání s polským projektovým týmem v partnerské ZSE Gorlice) 
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(vojenský hřbitov vojáků I. světové války, Malastow, jižní Polsko) 

 

(Art Galerie Krakov) 

 

(židovský hřbitov v Krakově) 
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(Osvětim-Březinka) 

Projekt EUROPEANS FOR PEACE. STORIES OF INJUSTICE – FROM 

THE PLACE WHERE WE LIVE: LOCAL HISTORY THROUGH CAMERA 

LENS 

Studenti septimy Alexander Starčenko, Matouš Vobr a Jan Zikmund pracovali v tomto 

školním roce na mezinárodním česko-německém projektu EUROPEANS FOR PEACE. 

STORIES OF INJUSTICE – FROM THE PLACE WHERE WE LIVE: LOCAL 

HISTORY THROUGH CAMERA LENS 

Do projektu bylo zapojeno 5 studentských týmů z ČR a 5 studentských týmů z Německa.  

Úkolem každého studentského týmu bylo zpracovat téma perzekuce a diskriminace bě-

hem období národního socialismu a druhé světové války z vlastního lokálního pohledu. Studenti 

pátrali po tom, jak se diskriminační zákony promítaly přímo do života jejich obce a komunity, 

jak byly přijímány a aplikovány. Náš tým si vybral téma zániku židovské obce a synagogy 

v Českých Budějovicích v roce 1942. Každá pracovní skupina na konci projektu představila 

vlastní video a fotoreportáž. 

České a německé týmy se setkaly 19. – 23. listopadu 2017 v německém Cottbusu. Na 

programu byly historické workshopy, video a foto workshopy, exkurze do Sachsenhausenu a 

Berlína atd. Druhé setkání pak proběhlo 3. – 7. dubna 2018 v Praze, kde týmy s pomocí filmařů 

a fotografů pracovaly již na svých konkrétních reportážích. Program obou setkání probíhal v 

angličtině. 

 Německý partner: Menschenrechtszentrum Cottbus 

(http://www.menschenrechtszentrum-cottbus.de/) 

Výsledky uvedeného projektu představili jmenovaní studenti našeho gymnázia i na me-

zinárodní konferenci v Prachaticích, viz tisková zpráva níže: 

  

http://www.menschenrechtszentrum-cottbus.de/
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Z tiskové zprávy: 

O lidských právech i holocaustu v Prachaticích  

Prachatice, 10. května 2018 – V pořadí jedenáctý ročník konference o multikultuře 

proběhl za účasti zajímavých hostů, tentokrát premiérově v Prachaticích, v sídle pořáda-

jící KreBul, o.p.s. Uctěna byla také památka obětí války, a to pietním aktem na hřbitově 

obětí pochodu smrti ve Volarech. 

 Úvodního slova se ujala Jitka 

Šálená z Krajského úřadu Jihočes-

kého kraje, která pozdravila účastníky 

také jménem paní hejtmanky Ivany 

Stráské, a vyzdvihla důležitost podob-

ných akcí, připomínajících nejen 

hrůzy války, ale také lidská práva 

z nejrůznějších pohledů. Za město 

Prachatice pozdravil účastníky mís-

tostarosta města Jan Klimeš, který 

v krátkém historickém exkurzu shrnul 

vývoj posledních let a upozornil na řadu konfliktů, které neustále probíhají. 

 V rámci konference byla věnována vzpomínka na pamětnici, paní Dagmar Lieblovou, 

která 8 let s KreBul, o.p.s. spolupracovala a v březnu ve věku nedožitých 89 narozenin náhle 

zemřela.  Vzpomínka na tuto velkou ženu byla uctěna minutou ticha, návštěvníci mohli shléd-

nout výstavu fotografií ze setkání s paní Dagmar v Prachaticích a Volarech, v závěru pak byl 

promítnut hodinový dokument s názvem „Chtěla jsem přežít. A žít tak, aby se za mě rodiče 

nemuseli stydět“, autora Adama Drdy. 

 O tom, že mladí lidé, jsou-li dobře motivováni, se dají strhnout k historii, přítomné 

přesvědčila skupina z Gymnázia Česká v Českých Budějovicích, v čele s ředitelem Anto-

nínem Sekyrkou. Pod jeho vedením realizují studenti již řadu let mnoho zajímavých pro-

jektů, kde se věnují pamětníkům, hledání míst, návštěv památníků. V letošním roce tro-

jice studentů Alexandr Starčenko, Matouš Vobr a Jan Zikmund natočili a do krátkého 

filmu zpracovali příběh paní Aleny Popperové, pamětnice z Českých Budějovic. Jejich 

dokument sklidil u přítomných velký ohlas a pochvalu za skvěle odvedenou práci. 
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 Během programu zavítali účastníci konference spolu se studenty, členy Studentské rady 

města Prachatice, do Volar na hřbitov obětí pochodu smrti. Cestou do Volar byli seznámeni 

s historií pochodu a spjatostí s naším regionem a na místě samém pak mohli diskutovat s paní 

Jaroslavou Krejsovou, která se tématu věnuje téměř sedmdesát let a je autorkou knihy o tomto 

hrůzostrašném pochodu z roku 1945. Účastníci setkání pak společně položili pietní květinu a 

na jednotlivé pomníčky pak kamínky, jak je v židovské tradici běžné. 

Konference se konala v rámci projektu „Vzpomínka pro lidskost“, nad kterým převzala 

záštitu hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Projekt byl finančně podpořen z prostředků 

Jihočeského kraje a města Prachatice. Mediálním partnerem se tradičně stal Český rozhlas 

České  

 Za KreBul, o.p.s. 

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. 

ředitel 
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8.6 Předmětová komise Geografie 

Zhodnocení práce předmětové komise Geografie za školní rok 2017/2018  

Ve školním roce 2017/2018 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, seminář 4.A, 7.E, 4.S 

Exkurze a projekty 

Geografická a biologická exkurze Šumava  

Exkurze byla pořádána pro všechny 1. ročníky VG ve spolupráci PK geografie a biologie. 

Studenti navštívili významné lokality na Šumavě – Chalupská slať, geologické muzeum na 

Rokytě, prošli naučnou stezku kolem řeky Vydry a exkurzi zakončili u soutoku řek Vydry a 

Křemelné. Během cesty prezentovali připravené referáty z témat geologie, geomorfologie a bi-

ologie. Během exkurze vyplňovali pracovní listy. 

Geografická exkurze po západních Čechách  

Exkurze byla pořádána pro studenty NG tříd 2.E a 

3.E. ve spolupráci PK geografie, biologie a dějepisu. Bě-

hem exkurze jsme navštívili tyto lokality: Jáchymov – důl 

a muzeum politických vězňů, hrad Loket, přírodní rezervaci 

SOOS u Františkových Lázní. Zde studenti pozorovali do-

provodné jevy vulkanické činnosti. Exkurze byla zakon-

čena návštěvou parku Bohemium v Mariánských Lázních. 

Zde si studenti prohlédli miniatury významných památek 

v ČR.  

Předmětové soutěže  

Zeměpisná olympiáda  

V rámci výuky geografie na škole probíhá školní kolo zeměpisné olympiády. Z každé 

kategorie postupuje 1 student do okresního kola. V letošním školním roce naši studenti byli 

úspěšní. V. Toufar, student 2.E, v kategorii B obsadil 1. místo a postoupil do krajského kola. 

V krajském kole získal krásné 2. místo. O. Hladík, student 7.E, v kategorii D se umístil na 3. 

místě. 

Další aktivity předmětové komise  

Předmětová komise pořádá pravidelně v rámci výuky besedy s cestovatelem a novinářem 

Tomášem Kubešem, zúčastňujeme se projektových akcí pořádaných agenturou Planeta Země 

3000 a Svět kolem nás. Letošní rok jsme byli na projektu o Brazílii a Kubě.  

Na NG již několik let vede J. Dvořák badatelský klub. Klub spolupracuje při svých akti-

vitách s JU katedrou geografie. Dále se pravidelně účastní soutěže Eurorebus. 
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Maturita z geografie 

V letošním školním roce se k maturitě přihlásilo 13 studentů. Všichni úspěšně složili ma-

turitní zkoušku. Znalosti většiny studentů byly na vysoké úrovni. 2 studenti uvažují o studiu 

geografie na VŠ.  

  

8.7 Předmětová komise Biologie 

Zhodnocení práce předmětové komise Biologie za školní rok 2017/2018  

Ve školním roce 2017/2018 předmět vyučovaly:  

• Mgr. Radka Hrubešová – 2.E, 1. A, 2.A, 6.E 

• Mgr. Simona Týmalová – 3.E, 4.E 

• Mgr. Petra Habertová – 1.E, 5.E, 7.E 

• Mgr. Barbora Kutilová – 1.S, 2.S, 3.A, 3.S, 4.S 

• RNDr.  Pavla Kodríková – seminář z biologie 7.E, 3.A; 4.A, 4.S, 8.E 

Předmětové soutěže  

Biologická olympiáda  

Školního kola Biologické olympiády kategorie D se zúčastnilo 11 žáků. První místo ob-

sadil V. Fiedler z 1.E, na 2. místě se umístila Veronika Piskořová z 2.E a na 3. místě skončil V. 

Gregor z 1.E.  Poslední dva jmenovaní byli úspěšnými řešiteli okresního kola kat. D. Školního 

kola Biologické olympiády kategorie C se zúčastnilo 16 žáků. Na prvním místě se umístila 

Anna Ondřichová ze třídy 3. E na druhém místě Matyáš Havelka také ze 3.E a na třetím místě 

skončila studentka kvarty Veronika Sasková. Do okresního kola soutěže pak postoupil Matyáš 

Havelka a umístil se na 5. místě a Anna Ondřichová, která byla na 6. místě. Oba se stali úspěš-

nými řešiteli. Školního kola biologické olympiády kategorie B se zúčastnilo 7 žáků a v kategorii 

A soutěžilo 6 žáků vyššího stupně gymnázia. V krajském kole soutěže obsadila Nikola Karbu-

sová v kategorii B 12. místo a zrovna tak Barbora Voleníková v kategorii A byla 12.  

Geologická olympiáda  

 Školního kola geologické olympiády se zúčastnili studenti kvarty, do krajského kola po-

stoupil Jan Brom.  

Zlatý list  

I v tomto školním roce se studenti z přírodovědné badatelské dílny zúčastnili soutěže 

Zlatý list. Soutěž proběhla 18.5. – 20.5. 2018 ve Zlaté Koruně. Soutěže se zúčastnilo 1 soutěžní 

družstvo, které se skládalo ze 2 hlídek: 1. hlídka byla ve složení Matyáš Havelka (3.E), Lea 

Silovská (3.E), Veronika Piskořová (2.E), 2. hlídka: Anna Ondřichová (3.E), Jakub Švojgr 

(3.E), Natálie Brejšková (3.E) a umístilo se na 6. místě. Tři studentky 3.E (Emma Zemková, 
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Tereza Dáňová, Nikola Šťavíčková) pak doplnili nesoutěžní družstvo a získaly tak důležité 

zkušenosti pro další ročník soutěže. 

   

Středoškolská odborná činnost  

Třetí místo v krajském kole SOČ v oboru ochrana a tvorba životního prostředí obsadila 

Anna Kellerová z 3.A, která soutěžila s prací Rozklad listnatého opadu v půdách jehličnatého, 

smíšeného a listnatého lesa. Práce vznikala na odborném pracovišti AV ČR v Českých Budě-

jovicích a jsme moc rádi, že naši žáci takovou možnost mají. I nadále chceme spolupráci roz-

víjet. V oboru zdravotnictví pomyslná medaile těsně unikla, i čtvrté místo je pěkným oceněním 

práce Šárky Klečkové ze septimy, která se zabývala výskytem rakoviny prsu, jejím záchytem 

v klinické praxi a vyhodnocením sledovaných dat. Soutěže se dále účastnil v oboru biologie 

David Krejcar s prací Výskyt parodontálních onemocnění u psů – obsadil 7. místo a Jitka Liš-

ková s prací Vliv telomerázové aktivity na stárnutí včel se umístila osmá, taktéž pracovala na 

AV ČR.  

Spolupráce s  AV ČR, PřF JU, FROV JU a dalšími odborníky  

Noc mladých vědců a umělců  

V pátek večer 16. února 2018 probíhala na našem gymnáziu již tradiční Noc mladých 

vědců a umělců. 

Laboratoř biologie se i letos těšila velkému zájmu. Račí show připravená ve spolupráci 

s Ing. P. Císařem Ph.D. a Ing. J. Kubcem z FROV představila raky jako biosenzory pro analýzu 

kvality vody. Všichni měli možnost vidět měření tepové frekvence raka metodou fotopletysmo-

grafie. Další zajímavostí byla akvária s různými invazními druhy raků a možnost pozorovat 

různé druhy vodního hmyzu pomocí stereolup. Následná přednáška Dr. R. Lhotského „ Řasy 

na vidličce“ pak předchozí téma skvěle doplnila. 
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Žáci biologických seminářů vytvořili téměř tříhodinové pásmo přednášek o svých výsled-

cích v pracích SOČ a seminárních pracích. 

Přednáškový den  

I v letošním roce jsme pro žáky vyššího gymnázia uspořádali v rámci Týdne vědy a tech-

niky sérii biologických přednášek, které připravili odborní pracovníci ústavů AV ČR. Témata 

přednášek korespondují s učivem biologie probíraným v daném ročníku a vhodně rozšiřují da-

nou problematiku. První ročníky a kvintu seznámil Doc. Petr Znachor Ph. D. se sinicemi v před-

nášce Proč jsou sinice v každém rybníce? Druhý ročník se dozvěděl zajímavosti o řízení pro-

cesů v hmyzím těle prostřednictvím hormonů a jejich reakci na stres od Prof. RNDr. Dalibora 

Kodríka, CSc. Propojením zoologie s biologií člověka byla přednáška Prof. RNDr. Jana Ko-

peckého, CSc. o klíšťatech a imunitě. RNDr. Petr Veselý Ph.D. z Přírodovědecké fakulty JU 

zaujal třetí ročníky a septimu zajímavostmi z rozmnožování ptáků. Maturanti si prohloubili 

znalosti o virech o náhled na jejich evoluci na přednášce Mgr. Ondřeje Lenze Ph.D. a ekolo-

gickou problematiku rozvinul Ing. Aleš Bezděk Ph.D., který nás seznámil s invazivními rostli-

nami a na ně vázanou entomofaunou.  

V pátek 10. 11. 2017 navštívili žáci biologických seminářů Entomologický ústav a Ústav 

molekulární biologie rostlin AV ČR.  Získali informace o mnoha dílčích oborech biologie a 

výzkumu a letos poprvé byly součástí otevřených dnů také stanoviště, u kterých si mohli žáci 

prakticky vyzkoušet některé postupy z odborných laboratoří AV ČR.  

V letošním roce se žák biologického semináře zúčastnil Týdne molekulární biologie po-

řádaném pro talentované středoškoláky.  

Kroužky, mimoškolní aktivity  

Přírodovědná badatelská  dílna 

V letošním školním roce se přírodovědná badatelská dílna scházela ve čtvrtek v laboratoři 

biologie. Hlavní náplní činnosti byly různé badatelské přírodovědné úkoly, mikroskopování a 

plánování převážně sobotních výprav do přírody. Zúčastnili jsme se například podzimního bo-

tanického víkendu organizovaného Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, bryolo-

gické exkurze do Vyšenských kopců s Mgr. J. Kučerou Ph.D., 

přírodovědné vycházky „Kroužkování ve Stromovce“ s ornitologem RNDr. P. Veselým Ph.D., 

geologické exkurze v centru Českých Budějovic s geologem RNDr. P. Rajlichem, CSc., 

botanické exkurze údolím Kokotínského potoka ve Zlaté Koruně a údolím Vltavy, ornitolo-

gické a botanické exkurze na Vrbenské rybníky. 
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Exkurze a projekty 

Ekologický projekt Výskyt šťovíku tupolistého a ověření jeho využití jako 

půdního bioindikátoru  

 Projekt byl realizován v kalendářním roce 2017 a byl podpořen dotací Magistrátu České 

Budějovice. Žáci gymnázia tříd .1.A/2.A a 5. E /6.E školních roků 2016/17 a 2017/18 se podíleli 

na zpracování biologické části projektu – v místech bydliště a v okolí školy – Městském parku 

Stromovka -  zmapovali výskyt šťovíku tupolistého a odebrali půdní vzorky z lokalit v větším 

výskytem šťovíku. Žáci biologického semináře naopak opatřili vzorky z lokalit, na kterých se 

sledovaná rostlina nevyskytovala. Zjistili jsme, že se šťovík tupolistý vyskytuje primárně v roz-

lehlých osluněných bylinných biotopech. Dalším společným rysem lokalit s výskytem šťovíku 

tupolistého je dobré zásobení půdy vodou, daří se mu v okolí studní, potoků atd. Stěžejní částí 

projektu byla chemická analýza půd a zhodnocení její struktury. Projekt posílil mezipředmětové 

vazby obou oborů. Ověřili jsme, že šťovík tupolistý může být bioindikátorem vlhčích, dusíkem 

bohatých půd.  

Exkurze 

Výstava hub JČM ČB – 1.E – 3. 10. 2017 - Studenti primy v rámci výuky navštívili ex-

kurzi zaměřenou na tématiku hub, kde se seznámili i s nevšedními zástupci. 

Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK Praha – 7.E – 8. 1. 2018 - Studenti septimy v rámci 

zpestření výuky biologie navštívili pražské Hrdličkovo muzeum, kde se seznámili s evolucí 

člověka. 

Výstava orchidejí a exotických živočichů JČM ČB – 1.E – 20. 2. 2018 - Studenti primy 

se zúčastnili výstavy exotických druhů rostlin a živočichů, kde si mohli řadu druhů zakoupit. 

 „Řasy a sinice v potravě“ – 5.E – 25. 5. 2018 - Studenti kvinty absolvovali netradiční 

způsob vzdělávání v oblasti řas a sinic. Přednáška byla doplněna rozmanitou ochutnávkou vý-

robků z řas. 
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Třídní projekty  

Žáci 3. ročníků a 4.S absolvovali na přelomu po-

loletí workshop „prsakoule“ pořádaný společností 

LOONO. Týkal se nejen prevence rakoviny prsu a var-

lat, ale také gynekologické oblasti, prostaty, střeva a 

kůže. Součástí workshopu byl i praktický nácvik tech-

niky samovyšetření varlat a prsu na modelech. 

„Na pokraji vyhynutí“ – 7.E – 19. 10. 2017 – Třída sep-

tima se v rámci biologie zaměřila na ohrožené druhy živočichů a formou projektu zmapovala 

jejich životní podmínky. 

„Máme rádi zvířata“ – 1.E – 5. 1. 2018 – Třída prima v rámci projektu prezentovala zví-

řecí mazlíčky s cílem přesvědčit své spolužáky o jejich zajímavostech. 

Biologie v terénu  

Třída 1. A absolvovala praktická cvičení z botaniky v terénu. Jednalo se o určování ve-

getace v blízkosti školy – rozpoznávací znaky apod., dále o sběry vzorků nižších rostlin-sinic a 

řas ze Slepého ramene a potoka. Sebrané vzorky studenti pozorovali a určovali pomocí mikro-

skopů ve školní laboratoři biologie. Žáci 2.A a třídy 6.E se účastnili dendrologického cvičení 

ve Stromovce. Získané informace z terénu využili pro zpracování připraveného pracovního 

listu. Na závěr školního vyrazila 6.E na Sokolský poloostrov za rybolovem pod vedením Jana 

Bintera a Šimona Červeného – teoretické znalosti o rybách si studenti mohli vyzkoušet i v praxi. 

   

8.8 Předmětová komise Chemie 

Zhodnocení práce předmětové komise Chemie za školní rok 2017/2018  

Ve školním roce 2017/2018 předmět vyučovaly:  

• Mgr. Petra Habertová – 3.E, 4.E, 1.A, 3.A 

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

• RNDr.  Pavla Kodríková –5.E, 6.E, 2.A, 7.E, seminář z chemie 3.A, 7.E 

Předmětové soutěže 

Chemická olympiáda  

Školního kola chemické olympiády kategorie D se zúčastnilo 8 žáků. První místo obsa-

dily Veronika Sasková a Agáta Tůmová z 4.E, na 2. místě se umístila Dana Procházková z 3. E 

a na 3. místě skončila Jolana Placerová z 3.E. V okresním kole soutěže byla Veronika Sasková 
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osmá, v krajském kole 18., zařadila se mezi úspěšné řešitele. Školního kola chemické olympi-

ády kategorie C se zúčastnilo 13 žáků z tříd 5.E, 6.E a 2.A. Na prvním místě se umístila Nikola 

Karbusová ze třídy 6. E, na druhém místě Dominika Uhlířová z 5. E a na třetím místě skončila 

studentka sexty Lenka Vávrová. Do krajského kola soutěže pak postoupila Nikola Karbusová 

a obsadila 3. místo. Školního kola chemické olympiády kategorie B se zúčastnili 3 žáci sexty a 

septimy vyššího stupně gymnázia., všichni postoupili do krajského kola. Pavel Jakš obsadil 5. 

místo, Nikola Karbusová skončila šestá a Ondřej Hladík obsadil 12. místo, všichni byli úspěš-

nými řešiteli krajského kola. 

Středoškolská odborná činnost  

V krajském kole středoškolské odborné činnosti v oboru chemie soutěžila Kateřina Černá 

ze septimy s prací Chirální separace enantiomerů kyseliny mléčné a 2-hydroxyglutarové meto-

dou GC/MS. Krajské kolo vyhrála a reprezentovala Jihočeský kraj v celostátní přehlídce, kde 

obsadila 11. místo. Výzkum ke své práci realizovala v laboratoři analytické biochemie AV ČR.  

Projekty 

Ekologický projekt Výskyt šťovíku tupolistého a ověření jeho využití jako 

půdního bioindikátoru  

 Projekt byl realizován v kalendářním roce 2017 a byl podpořen dotací Magistrátu České 

Budějovice. Chemická část projetu byla zaměřena na porovnání struktury a chemických vlast-

ností půd z lokalit s bohatým výskytem šťovíku tupolistého a půd z míst bez výskytu této rost-

liny. Žáci kvarty nižšího gymnázia vyhodnotili strukturu půdy, druh půdy, orientační stanovení 

humusu a uhličitanů a pH výluhu pomocí indikátorových papírků. Žáci 5.E, 2.A a 6.E vyššího 

gymnázia stanovili laboratorně obsah humusu žíháním, formu humusu, výměnnou půdní reakci 

potenciometricky a amoniakální a nitrátový dusík destilační metodou s následnou titrací. 

  Při chemické analýze půd žáci nižšího gymnázia došli k závěru, že průměrná vodostá-

lost půd s výskytem šťovíku tupolistého je 82 %. Převažovala střední až lehká půda, většina 

půdních vzorků byla chudá na obsah uhličitanů a půdní reakce byla kyselá. 

Žáci vyššího gymnázia porovnávali výsledky získané u půd s výskytem šťovíku tupolis-

tého se vzorky půd bez výskytu šťovíku. Průměrný obsah humusu na lokalitách se šťovíkem 

tupolistým byl 9,58 a 9,202 %, obsah ve vzorcích půd bez šťovíku činil 10,72 %. Pro výskyt 

šťovíku tupolistého nemá význam forma humusu, neprokázal se rozdíl mezi lokalitami bez a 

se šťovíkem. U obou výrazně převládala přechodná forma humusu. Oproti průměrným hodno-

tám pH vzorků půd z lokalit, na kterých se šťovík tupolistý vyskytoval (5,7, 5,87), je hodnota 

pH vzorků bez šťovíku mírně vyšší (6,26), avšak spadá do stejné kategorie půd podle kyselosti, 

a to do půd slabě kyselých s pH 5,6 – 6,5. 

V lokalitách s výskytem šťovíku tupolistého je vyšší obsah dusíku ve formách, které 

dokáže rostlina přijmout kořenovým systémem, tedy v podobě amonného kationtu a dusična-

nového aniontu. Šťovík tupolistý lze považovat za bioindikátor půd bohatších na minerální 

formy dusíku.  

Exkurze 

Ocelárna Linec  

V únoru navštívili žáci druhých ročníků vyššího gymnázia ocelárnu Voestalpine Stahl 

v Linci. Při názorné prohlídce naučné expozice v ocelárně se seznámili se surovinami pro vý-

robu surového železa a následně oceli, s technologickým zařízením, výrobky a jejich dalším 

použitím. Při prohlídce vlastního rozsáhlého areálu studenti viděli koksárnu, skládky surovin, 

vysoké pece. Na jednu vysokou pec vyšli do prostoru výfučen a sledovali ve skutečnosti právě 
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probíhající uzavíráni odpichového otvoru. Ve válcovně kolem nich svištěly do žluta rozžhavené 

velké pláty oceli, které díky válcům lisů zmenšovaly svou mocnost, zato délka neskutečně na-

růstala. Z prohlídkového autobusu pozorovali vylévání žhavé strusky do venkovního úložiště, 

manipulaci s pláty oceli i zpracované kotouče s 2 km navinutého ocelového plechu. Šlo o ná-

zorné doplnění učiva o železe a oceli v chemii.  

V druhé části dne si studenti prohlédli a zkusili interaktivní expozice Muzea budoucnosti. 

V 3D kinosále se proletěli vesmírem a propojili učivo geografie a biologie.  

Hodina moderní chemie  

Studenti nižšího gymnázia se společně s novým prvním ročníkem zúčastnili netradičně 

pojaté hodiny moderní chemie, kde si pro ně studenti VŠCHT Praha připravili program týkající 

se potravin a správné životosprávy a dále se seznámili s forenzní analýzou a na moment se tak 

ocitli ve světě kriminalistiky. 

Budvar 

Studenti třetího ročníku absolvovali oblíbenou prohlídku českobudějovického Budvaru, 

kde se seznámili s historií podniku a samotným technologickým provozem. Exkurze byla za-

končena ochutnávkou v chladném sklepě podniku. 

Grafitový důl  

Studenti nižšího gymnázia navštívili Grafitový důl v Českém Krumlově, kde si v kombi-

nézách a helmách s lampou mohli na chvíli vyzkoušet těžkou řeholi horníků. V podzemí se 

studenti prostřednictvím výkladu průvodce obeznámili s historií i současností dolu.  

ČOV 

Studenti prvního ročníku navštívili ČOV – Hrdějovice, kde se v rámci učiva o vodě se-

známili s veškerými technologickými postupy při čištění odpadní vody. 

    

Třídní projekty  

Vitamíny – studenti nižšího gymnázia zrealizovali třídní projekt s tematikou vitamínů. 

Zaměřili se na jejich zdroje, význam pro lidský organismus a neopomněli se zmínit o nemocech, 

které souvisejí s jejich nedostatkem. 
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8.9 Předmětová komise Fyziky 

Zhodnocení práce předmětové komise Fyziky za školní rok 2017/2018  

Ve školním roce 2017/2018 předmět vyučovali:  

• Mgr. Jaroslava Petřeková – 1. A, 2. A, 2. S, 3. S 

• Ing. Helena Poláková, Ph.D. – 5. E, 7. E, 3. A, SeF 3. ročník, SeF – 4. ročník 

• Mgr. Martin Günzel – 1. E, 2. E, 3. E, 4. E, 6. E, 1. S 

Exkurze a projekty 

Den otevřených dveří  

Na začátku nového kalendářního roku 9. 1. 2018 se žáci gymnázia zapojili do Dne ote-

vřených dveří. V učebně fyziky předvedli studenti s využitím počítačů a programu Pasco sadu 

fyzikálních pokusů. Návštěvníci si vyzkoušeli práci s Pasco senzory a změřili aktuální hodnoty 

některých fyzikálních veličin. Každý návštěvník si mohl změřit aktuální hodnotu atmosféric-

kého tlaku, hydrostatický tlak v závislosti na hloubce v kapalině, pozorovat vedení elektrického 

proudu v elektrolytech nebo vypařování kapalin v závislosti na okolních faktorech. Neméně 

zábavné bylo pro návštěvníky soutěžení při chůzi podle grafů závislosti dráhy na čase nebo 

práce s kladkostroji. 

 

Návštěva DOD Přírodovědecké fakulty Č. B.  

 Studenti z 3. ročníku, navštěvující fyzikální seminář, se s paní Polákovou zúčastnili 12. 

ledna 2018 Dne otevřených dveří na Jihočeské univerzitě. Zde proběhla nejprve krátká před-

náška o studiu fyziky na Přírodovědné fakultě JU, včetně teprve připravovaných oborů. Poté 

byly studentům ukázány laboratoře na Ústavu fyziky a biofyziky, například laserová laboratoř, 

kde si studenti mohli prohlédnout vysoce výkonný laserový spektrometr, nebo plazmová labo-

ratoř, která je vybavena nově vyvinutými plazmovými depozičními systémy.  

Dominik Černý, 7.E 

Beseda s Danou Drábovou  

 Co je energie? Proč ji potřebujeme? Kolik ji spotřebujeme? Jak ji získat a z čeho? Te-

pelná nebo jaderná elektrárna?  

Těmito a mnoha dalšími zajímavými a důležitými otázkami jsme se zabývali 18. ledna 

2018 na besedě s Ing. Danou Drábovou Ph.D. na její přednášce Svět (a) energie. Uvedli jsme 

pojem energie na pravou míru a zkusili si představit svět bez ní. Také jsme se dozvěděli, že aby 

člověk neumřel, musí mít neustálý příkon, jako málo výkonná žárovka, asi 50 W. Rovněž jsme 

si povídali o hrozícím nedostatku energie, který by mohl v budoucnu nastat. Beseda byla za-
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končena otevřenou diskuzí, kde se dostalo i na zajímavé názory a výroky. Ing. Drábová sku-

tečně dokázala, že jaderná energie je důležité téma, které se dá rozebírat do všech podrobností 

a ze všech stran, protože jeho důležitost a aktuálnost se zvyšuje.  

Markéta Kubalová, 5. E  

Den otevřených dveří na Fakultě aplikovaných věd ZU v Plzni  

 Dne 24. ledna 2018 jsme se 

spolu se spolužáky z fyzikálního semi-

náře zúčastnili Dne otevřených dveří 

na Fakultě aplikovaných věd Západo-

české univerzity v Plzni.  

Naše vlastní prohlídka začala v 

kongresovém sále, kde nám prodě-

kan pro koncepci studia a pedagogické 

záležitosti Doc. Ing. Miloš Železný, 

Ph.D. představil možnosti studia na 

"FAVce", její jednotlivé obory a byl 

nám přiblížen i proces přijímacího ří-

zení.  

Po teoretické části jsme si jed-

notlivě mohli prohlédnout celou budovu této fakulty, kde byly připraveny exponáty, většinou 

interaktivní, a názorně jsme viděli zdejší práci i její výsledky. Hned po přednášce jsme se hro-

madně podívali do laboratoří fakulty, kde se vyvíjí nové materiály anebo se zkoumají objekty 

pod největším (a nejdražším) mikroskopem, který jsme kdy viděli. Za celé dopoledne, které 

jsme zde strávili, bychom nestihli projít všechny exponáty, a tak jsme se rozdělili do skupin a 

jednotlivě prošli, co nás podle názvu zaujalo nejvíce. 

Naše skupina si prohlídla oddělení informačních technologií, kde mě osobně nejvíce za-

ujala bioinformatika-neurolaboratoř (hry ovládané mozkovými vlnami), měření biopotenciálů, 

reakční doby nebo vyšetření hlasivek. Tato fakulta je rozhodně sympatická jak svým přístupem 

ke studentům, tak moderním interiérem a vyspělými technologiemi, které jsou zde dostupné.  

Tereza Vavřínová, 7. E 

Noc mladých vědců a umělců 2018  

PK fyziky spolu se žáky předvedla na 

Noci mladých vědců a umělců 16. 2. 2018 

fyzikální show na téma „Budiž světlo“. 

Téměř hodinový program se po krátké pře-

stávce opakoval ještě jednou. V úvodu se 

návštěvníci dozvěděli základní informace o 

světle jako elektromagnetickém vlnění. Pak 

následovala řada našimi studenty zdařile 

provedených pokusů. Studenti nižšího gym-

názia předvedli pokusy na stín a polostín, 

oko a optické vady oka, vnímání barev, mí-

chání barev a odraz světla. Studenti vyššího 

gymnázia předvedli disperzi světla, lom a totální odraz světla, polarizaci světla, difrakci světla, 

studenti z fyzikálního semináře pokusy s elektronovým paprskem a plazmovou koulí. Popsané 

pokusy studenti využili k závěrečné světelné show. 
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PK fyziky hodnotí Noc mladých vědců a umělců za velmi zdařilou. Pro příští rok plánuje 

pro velký zájem veřejnosti zkrátit fyzikální show cca na 30 minut a zvýšit počet předvedených 

představení. 

Skype-přednáška s belgickou astrofyzičkou Lenkou Zychovou   

1. března se na naší škole konala astrofyzikálně zaměřená Skype-přednáška pořádaná 

Mgr. Lenkou Zychovou, Ph.D. Třídy 7. E a 3. A měly výjimečnou příležitost seznámit se trochu 

blíže s pracovní náplní astrofyzika, dozvěděly se o výhodách studia tohoto oboru i jak si správně 

vybrat vysokou školu.  

Hodina však neměla pouze formální charakter. Studenti se poučili i o původu veškeré 

hmoty nebo o vzniku a zániku hvězd. Netradiční přednáška byla uzavřena četnými dotazy a 

opouštěna v dobré náladě. 

Václav Novák, 7. E 

Exkurze do JE Temelín  

V pátek 2. 3. 2018 jsme měli možnost navští-

vit Jadernou elektrárnu Temelín. Nejprve jsme zaví-

tali do Infocentra JETE sídlícího v zámečku. Po 

úvodním slovu jedné z průvodkyň jsme zhlédli film 

o výrobě elektřiny z jaderného paliva, v případě Te-

melína z uranu. Poté jsme ve skupinkách absolvo-

vali paralelně prohlídku strojovny, kde jsme viděli 

v provozu například vysokotlakou a nízkotlakou 

turbínu, zastavili jsme se u chladících věží, a poté 

v zámečku sledovali další krátký film o jaderném 

palivu, tentokrát v 3D provedení. Po zhruba tříhodi-

nové exkurzi jsme se vydali na cestu zpět. 

Všichni jsme si tuto exkurzi užili, dozvěděli 

se nějaké nové informace ohledně jaderných elek-

tráren a elektřině vůbec. Děkujeme paní Petřekové 

za organizaci a především sympatickým paním průvodkyním, které obratně odpovídaly na naše, 

někdy i složité, dotazy. 

Třída 3. S 

    

ÚdiF - Úžasné Divadlo fyziky  

 Je dusný čtvrtek 3. května 2018, třída 5. E se pod vedením paní Polákové, vydává na 

válečnou stezku, tedy na divadelní kus v hlavní roli s Fyzikou a Experimentem. Hra se jmenuje 

„Vidět světlo, slyšet zvuk“. Posluchárna v Dukelské ulici se zaplňuje studenty středních škol a 

víceletých gymnázií. A my už se nemůžeme dočkat, co to bude. Čeká nás mnoho zajímavých 
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kouzel, jako třeba vizualizace zvukových vln pomocí laserového ukazovátka, nebo symfonie 

na fotobuňku. Představení bylo velice zajímavé a plné magických efektů. Ne nadarmo se říká, 

že dostatečně pokročilá technologie se nedá odlišit od magie. Co by na ÚDiF asi řekl takový 

Přemysl Otakar II.?  

Markéta Kubalová, 5. E  

Exkurze do Národního technického muzea v Praze   

 Ve středu 30. května se třídy 2. A, 6. E a 2. S zúčastnily fyzikální exkurze do Národního 

technického muzea v Praze.  

Po dvouhodinové cestě vlakem následoval přesun přes centrum Prahy do budovy tech-

nického muzea, kde si všichni prošli výstavu architektury, fotografie, dopravy či vývoj značky 

Favorit. Během zajímavé prohlídky jsme vyplňovali pracovní listy, v nichž jsme si ověřili své 

dosavadní znalosti ohledně pojmů, týkajících se výstavy. Vše bylo doplněno poutavým výkla-

dem pracovníků muzea a informacemi z naučných tabulí. 

Největší úspěch bezpochyby sklidila výstava Dopravy, kde bylo možno shlédnout vývoj 

dopravních prostředku od cyklistických kol až po motorová letadla, dokonce se zde nachází 

obrovská lokomotiva, ve které jezdil císař František Josef I.  

Třídy 2. A, 6. E a 2. S  

Obhajoby seminárních prací z fyziky  

 Seminární práci z fyziky si ve třetím ročníku letos vybrali tři žáci: 

Dominik Černý zpracoval téma z termiky „Solární energie“. Pavel Jakš téma z elektřiny 

„Pokusy se školním osciloskopem“ a Vojtěch Žák téma z mechaniky „Aerodynamika letu“.  

PK fyziky hodnotí seminární práce jako velmi zdařilé.  
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Exkurze do Techmánie  

 Dne 7. 6. 2018 se třídy 

1. A, 1. E a 1. S vydaly na 

cestu do plzeňské Techmánie, 

což je centrum, které nabízí te-

matické expozice věnované 

vědě a technice. Po rozdání 

vstupenek si každý našel ex-

pozici dle libosti. Většina 

žáků se ihned vrhla dolů po 

schodech do zóny, kde soudě 

dle expozice byly hlavním té-

matem fyzikální zákony, slo-

žení jídla, nerostné suroviny a 

pak v menším množství i his-

torie. Mohli jsme si vyzkoušet 

například, jaké je to být v po-

nořené lodi, jak ovlivňuje po-

čet kladek samotný kladkostroj anebo si prostě jen zahrát na X-Boxu. Menšina studentů se 

odpojila a šla do protější budovy, kde se nacházelo planetárium, ve kterém si žáci mohli vy-

zkoušet gyroskop, váhu, která jim ukazovala jejich hmotnost na Zemi a na ostatních planetách 

a mnoho dalšího.   

A nakonec asi po čtyřech hodinách objevování byl čas vrátit se domů. Musím podotknout, 

že jsme byli všichni pořádně unavení, ale co je hlavní, užili jsme si to. 

Studenti tříd 1. A, 1. S a 1. E 

Beseda o jaderné energetice  

Dne 8. 3. třídu 4. E navštívil Ing. Zdeněk Polák, bývalý vedoucí reaktorového bloku a 

vedoucí oddělení systémů kontroly a řízení na JE Temelín. Připravil si pro nás přednášku na 

téma Jádro a jaderná elektrárna. Během této přednášky vysvětlil princip štěpení jádra, využití 

tohoto jevu v praxi a následně, tak abychom to pochopili, popsal, jak funguje jaderná elektrárna. 

Přednáška byla velmi zajímavá, dokonce tak, že nikdo z přítomných žáků nebyl na mobilním 

telefonu, což je nejvyšší možné uznání. Nakonec celé této akce nám pustil video ze cvičného 

reaktoru ve Vídni, kde provedli řízený výbuch reaktoru. Panu Polákovi děkujeme a těšíme se 

na další spolupráci. 

Třída 4. E 
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Jaderná maturita  

 Ve dnech 25. 4. – 27. 4. 2018 navštívili 

vybraní studenti 7. E a 3. A Jadernou elek-

trárnu Temelín.  

Provozovatel elektrárny zajistil pro vy-

brané středoškolské studenty v rámci události 

Jaderná maturita třídenní návštěvu Temelína 

obohacenou řadou přednášek odborníků jak 

z elektrárny, tak ze státní správy. 

První den zaplnila řada přednášek za-

měřující se zejména na technickou stránku 

elektrárny. Druhý den jsme absolvovali pro-

hlídku elektrárny, při které jsme měli mož-

nost vkročit do prostorů strojovny, kde má své místo samotný generátor. Třetí poslední den 

zahrnoval závěrečný znalostní test, po kterém nás svou přítomností poctila doktorka Drábová, 

předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

Přínos této události je v první řadě takový, že o Temelínu nesmýšlíme již jako o potenci-

ální atomové bombě, ale jako o továrně na elektřinu. Dále se provozovatel elektrárny ukázal 

jako kvalitní a férový zaměstnavatel. 

Projekt Centrum Natura 

V rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj 

a Vzdělávání, který je realizován v období od ledna 

2017 do prosince 2019 je naše škola, jako Centrum 

kolegiální podpory Jihočeského kraje, zapojena do 

projektu Centrum Natura.  

V lednu a v červnu 2018 proběhlo v Sepetné u 

Ostravice 3. a 4. společné prezenční setkání zástupců 

Center kolegiálních podpor ze všech krajů České re-

publiky zabývajících se přírodovědnou gramotností. 

Součástí setkání je vždy badatelsky orientovaná výuka v terénu. V letošním roce například s vý-

stupem na Lysou horu nebo výstupem k vodní nádrži Šance. 

Elixír do škol  

 Elixír do škol je projektem Nadace Depositum 

Bonum, jehož cílem je podpořit výuku technických a 

přírodovědných oborů na základních a středních ško-

lách. Pravidelná setkávání učitelů fyziky probíhají na 

gymnáziu v České od roku 2013.  

Setkávání českobudějovického regionálního cen-

tra budou i v příštím školním roce 2018/2019 pokračo-

vat na naší škole.  
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Předmětové soutěže  

Fyzikální olympiáda – výsledky a úspěchy:  

• Okresní kolo FO – kategorie F: Jakub Švojgr – 2. místo – úspěšný řešitel 

• Okresní kolo FO (Archimediáda) – kategorie G: Jakub Burian (2. E) - úspěšný 

řešitel  

• Krajské kolo FO: kategorie B: Dominik Černý – 3. místo – úspěšný řešitel 

• Pavel Jakš - 4. místo 

8.10 Předmětová komise Matematiky 

Zhodnocení práce předmětové komise Matematiky za školní rok 

2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 předmět vyučovali:  

• Mgr. Ludmila Halounová – Ms 4.A+8.E, 8.E 

• Mgr. Hana Hrádková – 4.A, 7.E 

• Mgr. Alena Schönová – 3.E 

• Mgr. Jaroslava Petřeková – 5.E, Ms 3.S 

• Mgr. Radka Hrubešová – 2.E 

• Mgr. Simona Týmalová – 4.S, 2.S, 4.E 

• Mgr. Hana Štěpánková – 1.E, 1.A, 2.A, Ms 3.A+7.E 

• Mgr. Zuzana Syslová – 3.A 

• Mgr. Pavla Dřevikovská – 1.S 

• Mgr. Martin Günzel – 6.E 

Exkurze a projekty 

Den otevřených dveří  

Jako každý rok, i letos byla škola otevřena široké veřejnosti. Návštěvníci se seznámili 

s učebními plány, učebnicemi Nakladatelství Didaktis, podle kterých se na naší škole vyučuje, 

vyzkoušeli si zábavné úlohy na interaktivní tabuli a sestavili si modely ze stereometrických 

souprav. Po celou dobu se jim ochotně věnovali studenti naší školy. 

Součástí Dne otevřených dveří byl rozbor přijímacích zkoušek nanečisto, kde byli ucha-

zeči o studium na našem gymnáziu seznámeni jak se správným řešením zadaných příkladů, tak 

s nejčastěji se vyskytujícími chybami. 
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Soutěže v matematice 

Žáci se pravidelně účastní matematických soutěží: Matematická olympiáda, Matematický 

klokan a Pythagoriáda.  

Matematická olympiáda: 

SŠ kat. B a C: 30. 1. 2018 proběhlo klauzurní kolo – zúčastnilo se 15 studentů, do kraj-

ského kola (10. 4. 2018) postoupili Markéta Radka Kubalová, Aleš Kartusek, Adéla Jiráková 

(5.E) a Nikola Karbusová (6.E). 

• ŠK MO kat. Z678 řešili všichni žáci 

• OK MO kat. 

o Z6: 5 úspěšných 

o Z7: 8 úspěšných 

o Z8: 7 úspěšných, (Jolana Placerová a Jakub Švojgr – 1.-2. místo) 

• OK MO kat. Z9: úspěšní řešitelé Anna Tritschlerová (4. místo), Jakub Skříšovský, Ve-

ronika Sasková - postoupili do KK. 

• KK MO kat. Z9: úspěšní Veronika Sasková a Jakub Skříšovský. 

Matematický klokan (mezinárodní soutěž)  

• 19. 3. 2018 – zúčastnilo se celé NG a vybraní studenti VG. 

Pythagoriáda se konala 6. 4. 2018 – zúčastnilo se celé NG.  

• Do OK postoupili Matyáš Čouza, Lenka Kollarová (1.E), Daniel Bago, Václav 

Toufar, Tomáš Eliášek, Klára Kafková, Jakub Burian, Timotea Najbrtová (2.E), 

Jakub Švojgr (obsadil 1. místo v OK), Filip Dierzé (3.E) 

Mezinárodní soutěž Náboj proběhla v Praze (23. 3. 2018) – zúčastnilo se jedno družstvo (Pavel 

Jakš, Dominik Černý, Nikola Karbusová, Filip Capl, Ondřej Dvořák), které se umístilo 

asi uprostřed startovního pole. 

Po ukončení okresního kola matematické olympiáda byli žáci sekundy odměněni zmrzlinou. 

   

Obhajoby seminárních prací  

Seminární práci z matematiky vypracovali 4 stu-

denti na velmi dobré úrovni. Někteří ve své práci využili 

možnosti vytvořit praktickou část práce, kterou názorně 

představili během obhajoby (např. model Pascalova počí-

tacího stroje viz obr., herní karty na hádání čísel). 
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8.11 Předmětová komise Informatiky a výpočetní techniky 

Zhodnocení práce předmětové komise Informatiky a výpočetní techniky 

za školní rok 2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 předmět vyučovali:  

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

• Mgr. Pavla Dřevikovská – 1.E, 4.E, 6.E, 2.A, 1.S, 4.S 

Exkurze a projekty 

Programujeme v Minecraftu 

V úterý 10. 10. 2017 k nám na školu zavítali žáci 9. 

třídy ze základní školy Máj II. V rámci týdne programo-

vání si k nám přišli vyzkoušet netradiční způsob programo-

vání ve známé počítačové hře Minecraft, respektive verzi 

upravené pro vzdělávání Minecraft Education Edition. Ač-

koliv většina žáků pravděpodobně očekávala běhání po ne-

konečném světě, zabíjení příšer a spolužáků, náplní bylo na-

učit se základy programování. V programovacím jazyce 

MakeCode jsme si postupně vyzkoušeli dvě úlohy. Nejprve 

jsme se snažili postavit obyčejný čtverec z kamenných bloků. Úloha sice zní triviálně, ale sami 

žáci se přesvědčili, že tak jednoduchá zase být nemusí. Hned na úvod jsme museli využívat 

cyklů a podmínek. Ve druhé složitější úloze jsme přidali navíc proměnné a postavili si obří py-

ramidu. 

Celá akce by nemohla proběhnout bez přispění iniciativy Meet and Code, která poskytla 

finance na tuto akci. Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat.  

Nadační fond micro:la podpořil naši školu 10 novými Micro:bity  

V listopadu k nám na školu dorazila zásilka s 10 kusy nových programovatelných desti-

ček BBC Micro:bit v hodnotě 5000 Kč. Tyto nové mikropočítače jsme získali od nadačního 

fondu Microla, kterému bychom tímto chtěli poděkovat. Micro:bity budou využívány převážně 

v rámci kroužku robotiky. Co je to Micro:bit a jak se dá využít najdete na stránkách 
www.microla.cz 

Přednáška – Perspektivní směry rozvoje elektrotechniky aneb od žárovky 

po SMART city a Internet věcí  

V úterý 31. října jsme se zúčastnili přednášky 

o tištěných obvodech, jejich výrobě a využití v praxi. 

Přijel k nám pan Ing. Navrátil ze Západočeské univer-

zity v Plzni z elektrotechnické fakulty, který nám před-

stavil RICE („Regionální inovační centrum elektrotech-

niky“) - výzkumy s tištěnými a vyšívanými obvody, 

další využití elektroniky v praxi. 

Měli jsme možnost si prohlédnout elektrotech-

nické součástky tištěné a vyšité na různé materiály (pa-

pír, plastovou fólii, látku) a seznámit se s průběhem vý-

voje a výroby těchto součástek. V závěru přednášky jsme si mohli vyzkoušet „chytrý“ hasičský 

oblek, který měl spoustu zajímavých funkcí. Oblek bylo možné spárovat přes wifi s tabletem, 

na kterém byly vidět různé informace o hasiči – zda leží, stojí, jestli kolem něj nejsou jedovaté 

plyny, v jaké teplotě se pohybuje apod. K obleku také patřily „chytré“ boty a „chytré“ rukavice.  

http://www.microla.cz/
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Přednáška nás zaujala, někteří by rádi slyšeli více podobností. Ode dneška si budeme dá-

vat pozor na každou samolepku, protože nevíme, jestli v sobě nemá vytištěnou baterii či senzor 

a nesbírá o nás informace. 

Alice Nováková, 7.E 

Skype-a-thon: Procestovali jsme 350 virtuálních mil  

Ve středu 29.11. jsme očekávali další stan-

dartní hodinu angličtiny, ale k našemu překvapení 

dorazila vyučující se zprávou, že běžíme Skype-A-

Thon! Ve skutečnosti, skrze aplikaci Skype jsme 

spolu s několika šikovnými prváky procestovali 563 

virtuálních kilometrů až do polského města Radom. 

Žáci tamější střední elektrotechnické školy nám sdě-

lili zajímavá fakta o jejich studiu, provedli nás po je-

jich škole a odpovídali na naše dotazy. Všechno sa-

mozřejmě probíhalo v angličtině a díky tomu jsme 

nasbírali nové zkušenosti, rozšířili slovní zásobu 

a zjistili, že komunikační dovednosti jsou pro náš budoucí život nezbytné. Tak třeba někdy 

na viděnou.  

Girls PowerTech 2018 v Cisco 

Dne 3.5.2018 jsme se za doprovodu p. učitele 

Kotlase vydali do firmy Cisco, která se nachází 

v Praze. Ku příležitosti Mezinárodního dne žen v in-

formatice uspořádala pro školy tuto jedinečnou mož-

nost si celou pobočku v České republice projít 

a dozvědět se něco zajímavého a nového o světě in-

formačních technologií nebo například, co taková 

práce obnáší a jak postupovat, pokud se o toto od-

větví zajímáme. 

Jelikož naše zastoupení činily převážně stu-

dentky z 1.A a jedna studentka z 2.A, byly jsme zde 

oproti ostatním školám nejmladší, to však jak se brzy ukázalo vůbec nevadilo, protože prezen-

tace zaměstnanců nebyly zaměřeny jen pro absolventy nebo starší studenty, ale naopak i právě 

pro nás, aby mezi námi vzbudily zájem a ukázaly, že předsudky, které mají muži vůči ženám 

v tomto odvětví, nejsou vůbec na místě. 

Myslím, že budu mluvit asi za všechny, když řeknu, že se jim tohle vše opravdu povedlo 

a celá akce byla vydařená. Tak snad za rok opět. Děkujeme. 

Tereza Froydová, 1.A 

A.I. Bootcamp Athény aneb dívky nebojte se studovat IT  

Dne 27.8 2018 jsem se společně s panem učitelem Kotlasem zúčastnila čtyřdenního pro-

gramu, který byl pořádaný společností Microsoft. Program s názvem Girls in STEM A.I. 
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Bootcamp byl zaměřený na umělou inteligenci, 

která se promítá už skoro ve všech směrech- 

od počítačů přes televize až k chytrým domácím 

zařízením, jako jsou třeba mikrovlnky. Celá akce 

probíhala v řeckých Athénách a účastnilo se jí 

150 dívek a 50 učitelů ze střední a východní Ev-

ropy. Cílem tohoto bootcampu bylo ukázat dív-

kám, že informační technologie nespočívá pouze 

v programování a používání dvojkové soustavy. 

Program byl velice bohatý a záživný. Každý 

den byl něčím zvláštní a odlišný. Všechny účast-

nice a jejich učitelé každý den absolvovali přednášky v angličtině o umělé inteligenci, které se 

konaly ve společném velkém sále. Všechny přednášky byly o něčem jiném, a přitom pořád 

o umělé inteligenci, což nám všem ukazovalo mnoho odvětví v tomto zaměření. Dále následo-

valy workshopy, při kterých jsme byly rozděleny do třech velkých skupin a postupně ve skupi-

nách poznávaly tajemství micro:bitu a jeho naprogramování, malování ve 3D a užití umělé in-

teligence k úpravě fotek, kódování ve hře Minecraft Education Edition, sestavování a následné 

programování robota z lega, vyrobení si vlastního prototypu, který snímal pohyb prstu a ná-

sledně hýbal robotickým prstem, nastavení si vlastního Chatbota v Azure a poslední den 

jsme se učily pracovat s aplikacemi, které na základě sesbíraných dat dokázala určit procentu-

ální podobnost dvou objektů, nebo po zadáních výsledků z lékařských vyšetření dokázala apli-

kace s umělou inteligencí určit, zda se jedná o rakovinu prsu či nikoli. 

Celou tuto akci shledávám jako velice podařenou a myslím, že si můžu dovolit tvrdit, že 

všechny dívky, včetně mě, z bootcampu odjížděly velice namotivované, plné nadšení a odhod-

lání v objevování krás informačních technologií. 

Natálie Kurážová 2.A 

Předmětové soutěže  

Pišqworky 2017  

Dne 8.11 se v naší školní aule sešlo 12 týmů 

nadšených piškvorkářů. Nejprve nás čekala prezen-

tace, kdy se vysvětlil průběh turnaje a proběhl zápis 

soutěžících. Naše škola měla zastoupení ze tříd 3.S, 

3.A a 7.E. Turnaje se mimo jiné zúčastnily i týmy 

z Biskupského gymnázia nebo z SOŠ veterinární aj. 

Po zápisu se soutěžící konečně dočkali, začali jsme 

hrát. První kolo proběhlo za doprovodu smíchu 

a strategického šuškání, které se při druhém kole roz-

plynulo do soustředěného pobrukování a touha zvítě-

zit byla cítit ve vzduchu.  

Do již zmíněného druhého kola se úspěšně probojovaly týmy ze 3.A a 7.E. Boj může za-

čít. I přes veškeré vynaložené úsilí našich žáků byli protivníci z Biskupského gymnázia lepší 

a umístili se tak na prvním a druhém místě. Na třetím a čtvrtém místě se umístily týmy našeho 

gymnázia. 

Děkujeme všem účastníkům a vítězům gratulujeme! 
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Vynikající výsledky  v Bobříku informatiky  

Máme za sebou úvodní kolo Bobříka informatiky 

a stejně jako loni jsme dosáhli vynikajících výsledků. 

Zatímco ti nejmenší prima a sekunda se letos prvně se-

známili s touto informaticko-logickou soutěží, hned 

v kategorii kadet jsme zaznamenali krásný výsledek. Ja-

kub Švojgr z tercie neudělal ani jednu chybu a zařadil se 

na dělené první místo v republice. 

Další úspěchy jsme si schovali až do té nejstarší, 

a tudíž i nejtěžší kategorie senior. Z této kategorie 

do dalšího kola postoupilo až 9 našich studentů. 

V ústředním kole tak budeme mít v Jihočeském kraji suverénně největší zastoupení, kdy z cel-

kového počtu 29 soutěžících jich bude téměř čtvrtina z naší školy. 

Jakub Švojgr třetí na republikovém finále KoduCupu  

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 proběhlo v prostorách 

Univerzity Pardubice slavnostní finále druhého ročníku 

českého KoduCupu. Ve finále spolu poměřilo síly 

v Kodu Game Lab 40 mladých programátorek a progra-

mátorů, kteří na místě řešili zadané finálové úkoly. 

V této velké konkurenci dosáhl vynikajícího výsledku 

Jakub Švojgr z tercie. Po loňském druhém místě skončil 

letos opět na bedně a obsadil krásné třetí místo, 

za což si odnesl luxusní set klávesnice a myši. Jakub 

opět ukázal, že nám na škole roste vynikající programá-

tor. Vždyť i porotci museli uznat, že rozdíl mezi prvními čtyřmi účastníky byly naprosto mini-

mální a rozhodovaly jen drobné detaily. Třeba příští rok doplní Kuba i poslední chybějící příčku 

a odvezeme si z Pardubic kromě perníku i první místo.  

Máme vítěze Bobříka informatiky pro Jihočeský kraj  

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se konalo krajské kolo sou-

těže Bobřík informatiky nejvyšší kategorie Senior. Již 

druhý rok jsme se na naší škole zhostili pořadatelské 

role a sjelo se k nám 24 studentů z různých škol celého 

kraje. V učebně na ně čekal hodinový test, kde museli 

prokázat nejen logické ale i algoritmické myšlení.  

Zlatá zůstala doma. Odnesl si ji Dominik Černý, 

který měl sice shodně bodů jako jeden z jeho konku-

rentů, nicméně celkový čas měl o více jak deset minut 

lepší. Výborného umístění pak Dominik dosáhl i na re-

publikové úrovni, kde mu jen těsně unikla první desítka a skončil na krásném 13. místě z cel-

kového počtu 390 studentů. 

Dominanci našich studentů podtrhují i další umístění. V našem kraji máme v první de-

sítce hned 3. Na 5. místě skončil Lukáš Mičan a na 8. Kateřina Černá. 
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Zlato z mezinárodního finále Office Areny 2018  

Letos se uskutečnil již 7. ročník populární soutěže v dovednos-

tech v kancelářském balíku MS Office. Letošního ročníku se zúčast-

nilo rekordních 2125 žáků ze 147 škol nejen z České republiky ale 

i Slovenska. Po dlouhých letech tak můžeme nazvat tuto soutěž opět 

mezinárodní.  

V pondělí 23.4.2018 se sjeli do pražské pobočky Microsoftu ti 

nejlepší v obou kategoriích. Úkolem bylo odprezentovat projekt 

na téma 100 let od založení republiky, který se s nimi táhl téměř celý 

půlrok, po který soutěžili v jednotlivých kolech. Mezi 17 nejlep-

ších se dostala i Klára Šenkýřová ze 4.E. Ačkoliv prezentovala až 

mezi posledními a celý den ji provázela pochopitelná nervozita, Klára 

předvedla strhující výkon. Porotu jednoznačně přesvědčila svým vystupováním i technickým 

zpracováním celé prezentace. O vítězi prý nebylo pochyb. 

Klára odvedla veliký kus práce, a tak si z Microsoftu odvezla nejen titul šampiónky 

Office Areny 2018, ale i zbrusu nový notebook. 

KLÁRO GRATULUJEME!!! 

8.12 Předmětová komise Estetické a výtvarné výchovy 

Zhodnocení práce předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 

2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 předmět vyučovala ve všech třídách  

• Mgr. Věra Krhounková 

Exkurze a projekty 

Na začátku školního roku jsme vyrazili do AJG na Hluboké, abychom zastihli výstavu 

OP – ARTU a seznámili se s dílem jeho hlavního představitele Vasarelyho, následně jsme ve 

škole při praktických hodinách vyzkoušeli techniky spojované s tímto směrem.  

V průběhu září jsme využili pěkných dní k tvorbě přímo na chodníku a zapojili se tak 

svou výtvarnou činností do projektu „Umění ve městě“, naše práce vznikaly jako reakce na 

výstavu jihočeských výtvarníků, kteří oživují svými pracemi veřejná prostranství v centru Čes-

kých Budějovicích již několik sezón. / třídy: kvinta, sexta, 2. ročník/ 

U slepého ramene Malše prezentovali svoje skupinové práce studenti sekundy. 

 Lodě vyrobené při hodinách v učebně bylo třeba prověřit také v terénu, neplatilo este-

tická = technicky dobře postavená a už vůbec ne na vodě nejrychlejší.  

V čase adventu vyrazila třída primy na již tradiční exkurzi do Jindřichova Hradce, mag-

netem byly v první řadě Krýzovy jesličky, ale v posledních letech i technický unikát – zpívající 

fontána. 

V době adventu jsme stihli ještě další exkurzi spojenou s návštěvou Divadla na Vinohra-

dech, představení Romeo a Julie a dopoledne výstavu věnovanou osobnosti českého malíře Jo-

sefa Lady studenti tříd 3.A a septimy. 

Všichni studenti s výukou výtvarné výchovy se zapojili do přípravy výstavy uspořádané 

u příležitosti DOD.  

V únoru jsme se zapojili do podvečerní akce školy „Noc mladých vědců a umělců“. 
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S velkým ohlasem se setkala výstava studentských prací pod názvem „Obrazy do tmy“. 

Rovněž výtvarné dílny si našly své příznivce, nikdo neodešel s prázdnou, záložka do 

knihy vlastní výroby potěšila tvůrce i případné obdarované.  

V průběhu jara jsme připravovali podklady pro společný projekt ERASMUS+. 

Během společně stráveného týdne jsme ve výtvarných dílnách vyráběli práce, které jsme 

prezentovali při závěrečném finále. Práce dostaly pracovní název „Džínový svět“. 

Obnošené děravé džíny nemusí nutně skončit v popelnici. V rámci uvedeného projektu 

jsme recyklovali staré a vytvářeli nové. Tématem textilních koláží byly symboly zemí, případně 

měst. 

Studenti pracovali ve skupinách po cca 6-8 lidech. 

Ukázky studentských prací  

Cílem není vytvořit dokonalé dílo, ale zúčastnit se procesu vzniku a vyzkoušet si mož-

nosti různých výtvarných technik. 

 

    

Obrázek 1Na návštěvě u Vasarelyho   Obrázek 2Proměna, práce s hlínou 
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8.13 Předmětová komise Hudební výchovy 

Zhodnocení práce předmětové komise Hudební výchova za školní rok 

2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 předmět vyučovali:  

• Mgr. Ester Pirunová, DiS. - všechny třídy 

Přehled hudebních vystoupení:  

• 14. 12. 2017 - Adventní koncert v Kostele sv. Mikuláše v Českých Budějovicích 

• 20. 3. 2018 - vyhlášení sportovce roku v DK Metropol 

• 22. 3. 2018 - koncert s ASG-Passau v Kostele sv. Mikuláše v Českých Budějovi-

cích 

• 18. 4. 2018 - koncert u židovského památníku v Českých Budějovicích u příleži-

tosti uctění památky transportu Židů do Terezína 

• 24. 5. 2018 - koncert na Majálesu v Kostele sv. Rodiny v Českých Budějovicích 

• 23. – 28. 6. 2018 - exkurze a koncerty na Ukrajině – Užhorod, Mukačevo, Ko-

ločava:  

• koncert na náměstí v Užhorodu 

• zpívání při příležitosti otevření České jazykové školy v Užhorodu 

Exkurze a projekty 

Vánoční koncert - 22. 12. 2017 

Pokud jste byli 14. prosince v Katedrále sv. 

Mikuláše, mohli jste být svědky toho, jak lavice 

praskaly ve švech pod záplavou rodin, spolužáků 

a kamarádů všech vystupujících. V katedrále zněly 

písně moderní i klasické od sólistů, sboru i skupin 

hudebníků. Byla vidět ohromná práce žáků i učitelů. 

Vše bylo dobře připraveno a všichni, včetně mode-

rátora, zvukařů, kameramanů i fotografů byli per-

fektně sehraní. Přátelská atmosféra panovala po ce-

lou dobu koncertu. A překrásným závěrem i zakon-

čením bylo zazpívání vánoční koledy Narodil se Kristus pán nejen všemi vystupujícími, ale 

celou katedrálou. 

Příště se těšíme opět na viděnou a slyšenou! 

Vanda Hájková, 3.A 
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Společný koncert se sborem Adalbert-Stifter-Gymnasium - 9. 4. 2018 

Ve čtvrtek 22.3. k nám opět zavítal 

pasovský sbor z Adalbert-Stifter-Gym-

nasium, aby společně s naším Sborem se 

„Z“ ještě tentýž večer všichni vystoupili 

v katedrále svatého Mikuláše. Po pří-

jezdu naši mladí zpěváci celý den nacvi-

čovali některé společné skladby, aby 

při slavnostním koncertu opět takto sym-

bolicky stvrdili již dlouhotrvající spolu-

práci obou gymnázií. Naši žáci opět pro-

jevili svou pohostinnost tím, že se poda-

řilo ubytovat na jednu noc v jejich do-

mácnostech téměř rekordní množství pasovských. Všichni moc děkujeme Ester Pitrunové za to, 

že věnovala tolik své energie a volného času do jedinečné akce, kterou si užilo takové množství 

lidí. 

Mgr. P. Figurová 

Zpráva z Ukrajiny 

Na konci června 2018 se pěvecký sbor naší školy Sbor se „Z“ pod vedením paní učitelky 

Mgr. Ester Pitrunové, DiS. a doprovodem pana Mgr. Jiřího Krejčí, PhD. vypravil pod záštitou 

Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a pana Mgr. Miroslava Procházky, PhD. na Ukrajinu, 

přesněji řečeno do Zakarpatské oblasti. Tam, kde to za 1. republiky bývalo i naše území. Cílem 

této výpravy bylo vystupovat na koncertech a kráčet ve stopách Ivana Olbrachta, i jeho Nikoly 

Šuhaje loupežníka, a poznat tamní zvyky, popřípadě porovnat kulturní rozdíly.  

Ačkoliv v plánu bylo více koncertů, náš Sbor se „Z“ vystoupil pouze dvakrát-na místním 

festivalu mládeže v centru Užhorodu a mimo tento oficiální koncert zpíval ještě jednou, a to 

neoficiálně, v Česko-ukrajinské hospodářské komoře v Užhorodu u příležitosti otevření české 

jazykové školy. Všichni přítomní, mezi nimiž byl i honorární konzul ČR v Užhorodu Otto 

Kovčar, byli velmi překvapeni a sbor sklidil nemalý potlesk. Což dokonce provázelo i dojetí, 

když mezi českými, moravskými lidovými písněmi zazněla ukrajinská koleda Ščedrik. Vrcho-

lem pobytu byla návštěva Koločavy, známé právě od Ivana Olbrachta, který tam dlouhý čas žil. 

Zde se výprava zúčastnila vyčerpávající prohlídky původního dřevěného kostela, muzea Ivana 

Olbrachta, české a ruské školy a skanzenu. 

Pobyt sice trval necelých pět dní, ale i za takto krátký časový úsek stihla výprava poznat 

maximum zdejší kultury, co víc, uskutečněna byla i odpolední „koupačka“ ve zdejších termál-

ních lázních. „Co dodat, bylo to jako dovolená!“ konstatovala po návratu stále opakovaně paní 

učitelka Pitrunová. 

Cesta zpět do Čech byla ještě více vyčerpávající nežli cesta tam, na hranicích s Ukrajinou 

jsme zažili nefalšovanou pohraniční byrokracii (někteří i aroganci moci jednoho ze slovenských 

celníků, který nás zcela lakonicky okřikoval a byl velice nepříjemný – asi si myslel, že skupina 

českých študáků je schopna provézt přes hranice nelegální kontraband jakéhokoliv obsahu). 

Sice jsme se na hranicích s našimi bratry Slováky cítili jako nejzazší cizinci, ujeli jsme 

autobusem vzdálenost, již urazí autobus za jeden bílý den (cca. 15 hodin), celkem jsme přejeli 

hranice tří zemí, ale to nic nemění na tom, že v našich srdcích jsme byli pořád v jedné zemi. 

Karel Jirovec 
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Soutěže 

Jihočeský zvonek  

Letos se pěvecké soutěže Jihočeský zvonek zúčastnilo duo Anička Ondřichová a Míša 

Parkosová ze třídy 3.E. Předvedly dvě lidové písně a capella. První píseň odzpívaly skvěle, u 

druhé je bohužel dohnala tréma. Tentokrát se děvčata umístila v bronzovém pásmu.  

Nevadí. Příště už tréma třeba nedolehne! 
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8.14 Sportovní gymnázium 

Veliké úspěchy Ivana Nestávala (3.S) na Evropské paralympiádě mládeže 

(EPYG 2017) v Janově 

Ve dnech 9.-15.10. 2017 se v italském Janově uskuteč-

nila vrcholná soutěž mladých zdravotně hendikepovaných 

sportovců v tomto roce. V reprezentačním dresu se události 

zúčastnil plavec a student 3.S Ivan Nestával. Na naše Gymná-

zium přivezl stříbrnou medaili ze závodu 50m volný způsob 

a zlato z 50m znak. "Uvědomuji si, že jsem těchto úspěchů 

dosáhl také díky ideálním podmínkám k přípravě, kterou mi škola umožňuje."  

Český rekord Tomáše Kratochvíla  ve skoku dalekém, vynikající běžci Ře-

hula a Bahenský. 

Na víkendovém mezikrajovém utkání v Praze vytvořil 

student 1.S Tomáš Kratochvíl nový halový český rekord 

ve skoku dalekém žáků výkonem 707 cm. Jako první patnác-

tiletý se dostal za sedmimetrovou hranici v hale. 

Výborně si Tomáš počínal i na trati 60m překážek, kde 

zaostal jedinou setinu za českým rekordem výkonem 8,11 s. 

Výborní byli i další studenti 1.S Šimon Řehula a Petr 

Bahenský, kteří si trati 1000m a výkony 2:39,86 a 2:47,95, 

vytvořili osobní výkony. 

 

Tomáš Kratochvíl oceněn v anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2017 
Během slavnostního večerního vyhlášení 20. ročníku ankety Nejúspěšnější sportovec 

roku 2017, mělo mezi vyhlašovanými zastoupení i naše gymnázium. 

Za účasti řady mezinárodně úspěšných sportovců, bývalých olympioniků a představitelů 

Jihočeského kraje, byl v kategorii „talent“ oceněn student 1.S, atlet Tomáš Kratochvíl. 

Porotu zaujalo především Tomášovo překonání historicky nejstaršího českého atletického 

rekordu. Tomáš v červnu při LODM vymazal z tabulek 75 let starý rekord ve skoku dalekém 

v kategorii do 15let. Rekordní meta, o kterou usilovala řada generací budoucích olympioniků, 

má nyní hodnotu neuvěřitelných 724 cm. 

  

http://www.gymceska.cz/photo/tn/11516-EPYG_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1509460623.jpg
http://www.gymceska.cz/photo/tn/11658-Kratochvil-Tomas_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1512985022.jpg
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Adéla Záhorová úspěšná na halovém seniorském mistrovství ČR v atletice 

ve skoku dalekém. 

Juniorská reprezentantka v atletice Adéla Záhorová (3.S) 

úspěšně reprezentovala na MČR v atletice mužů a žen v Praze. 

V dálkařském sektoru, jako jediná juniorka mezi ženami, vyskákala 

výborné 4. místo ve skvělém výkonu 608cm.  V neděli ještě přidal 

6.místo v trojskoku. 

Teprve 18 ti letý sprintér Tomáš Němejc (2.S) sbíral 

mezi muži na krátkém 60m sprintu zkušenosti, přesto zvládl tuto 

trať  za skvělých 7,01 s. 

Velmi dobře reprezentovala Magdalena Burdová  (4.S) 

na trati 400m . Specialistka na 400m překážek si na doplňkové disci-

plíně vytvořila nový osobní rekord časem 58,88 s. 

Pět titulů mistra ČR, jeden bronz a další skvělé výsledky atletů našeho 

gymnázia na Mistrovství ČR v atletice dorostu a juniorů v Ostravě. 

Adéla Záhorová královnou mistrovství ČR. Tomáš Němejc ve světové juniorské 

špičce. 

Královnou mistrovství se stala třikrát zlatá ADÉLA 

ZÁHOROVÁ (3.S) V sobotu získala titul ve své nejoblíbe-

nější disciplíně dálce. Pro zlato si doskočila skokem 5.91cm, 

a  jen po málo minutách  vyhrála 60 m ve skvělém čase 7.58, 

který je vyrovnaný jihočeský rekord žen. Vítězný hattrick do-

končila nedělním trojskokem, ve kterém nenašla přemoži-

telku a zlatou medaili brala za skok 12.71, který je novým re-

kordem mistrovství.  Adéla je v současnosti 14 světovou juni-

orskou dálkařkou. 

Také TOMÁŠ NĚMEJC (3.S) předvedl fantastické sprinterské výkony světové junior-

ské úrovně. V sobotním sprintu na 60 m si o setinu vytvořil nový osobní rekord a bylo z toho 

4.místo časem 6,91. V nedělním sprintu na 200 m potvrdil roli favorita a zvítězil časem 

21.26jen 0,08s za českým rekordem. Kvalitu dosažených časů podtrhuje 8. místo ve světových 

tabulkách a 6.místě v Evropě v úžasném běhu na 200m. 

Další titul brala štafeta sprinterů Sokola České Budějovice, ve které jsme měli také za-

stoupení. MATOUŠ BOUDNÝ a TOMÁŠ NĚMEJC donesli štafetu juniorů k novému re-

kordu mistrovství. 

Bronzovou medaili získal po napínavém souboji na 3000 m juniorů MATYÁŠ JÁNSKÝ 

(2.S) v čase 9:00.03. Vnuk Josefa Jánského, (Olympijské hry Mnichov 1972, 10000 m – 

9. místo) ještě obsadil 5.místo na 1500 m juniorů – 4:14.64. Krůček od medaile zaostal 

ANTONÍN MATĚJČEK (3.S) na 800 m. Útěchou mu ale je nový osobní rekord za 1:57.89 s. 

Mladinká TEREZA KRATOCHVÍLOVÁ (5.E ) překvapila  6. místem v trojskoku. Bý-

valá krasobruslařka skočila v 16 ti letech úžasných 11.37m. Výborné 8.místo vybojovala juni-

orka EVA KUNOVÁ (4.S)) na 200 m za 26.04s. 

Mladý ŠIMON ŘEHULA (1.S) obsadil 11.místo na 1500 m dorostenců – 4:20.97. 

Na stejné trati si pro 14.místo doběhla ADÉLA BĚLOHLAVOVÁ (2.S) časem 5:14 ,86. Jen 

http://www.gymceska.cz/photo/tn/12064-573-zahorova-dalka-19-1_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1519199450.jpg
http://www.gymceska.cz/photo/tn/12089-DSC-3564_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1519732865.jpg
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těsně za osobním rekordem zaostal 16-ti letý PETR BAHENSKÝ 1.S). Na trati 800m zaběhl 

2:07,95. 

 MATOUŠ BOUDNÝ (2.S) po slabším startu v rozběhu přišel o lepší čas ve sprintu ju-

niorů na 60 m. Přesto časem 7.15 zůstal jen kousek za osobním rekordem. Své první velké mis-

trovství si vyzkoušela v rozběhu dorostenek na 60m ADÉLA JEDLIČKOVÁ (1.S)  v pěkném 

čase 8,12s. 

 V průběhu šampionátu, v jednom z vyhlašovacích ceremoniálů, převzal plaketu Českého 

atletického svazu za národní rekord v dálce (7.24) TOMÁŠ KRATOCHVÍL (1.S), který 

po led 

Matyáš Jánský obsadil 3. místo na MČR v běhu do vrchu, tento závod byl zároveň kva-

lifikací na MS, které se koná 16.9.2018 v Andoře. Nominoval se v juniorské kategorii. 

MČR junioři dráha 23.-24.6.2018 

3000 m př. junioři: 2. místo Jánský Matyáš 9:47,49 

800 m junioři: 4. místo Matějček Antonín 1:59,25 

(všichni členové tréninkové skupiny splnili účastnické limity na MČR a závodů se zú-

častnili s velice slušnými výsledky) 

Mezistátní utkání juniorů  Česká republika – Maďarsko - Polsko - Sloven-

sko - Slovinsko 16.6.2018 Vyškov  

3000 m př.: 7. místo Jánský Matyáš 9:56,92 

Na tomto utkání jsme byl také nominován jako trenér. Bohužel Matyášovi závod zcela 

nesedl, ale ostudu jistě neudělal. 

Poté jsme se dohodli zkusit start na MČR v běhu do vrchu, kde Matyáš uspěl a nominoval 

se zatím na své nejvýznamnější závody, na MS v běhu do vrchu v Andoře, které se koná 

16.9.2018. Nominační závody proběhly 4.8.2018 v rámci MČR v běhu do vrchu - Běh na Šerák, 

nominováni byli první 4 závodníci. 

MČR v běhu do vrchu 4.8.2018 Šerák  

junioři: 3. místo Jánský Matyáš 34:27 
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Přehled úspěchů atletické tréninkové skupiny Mgr. Tomáše Najbrta  

Tomáš Němejc (3S)  

Reprezentace ČR: 

Mistrovství světa juniorů - 17.místo 4x400 m (3:14.71) 

Mezistátní utkání juniorů - 3.místo 200 m (21.98) 

Mistrovství ČR: 

juniorů v hale - 1.místo 200 m (21.26), 1.místo 4x200 m (1:28.49), 4.místo 60 m (6.91) 

juniorů na dráze - 2.místo 200 m (21.41), 4.místo 100 m (10.81) 

Matouš Boudný (2S)  

Mistrovství ČR: 

juniorů v hale - 1.místo 4x200 m  (1:28.49) 

Přehled úspěchů atletické tréninkové skupiny Mgr. Jiřího Coufa  

5.-8.7. ME U18   Györ: těsně od medaile a na krásné 5. místo na ME do 17 let dosko-

čil Tomáš Kratochvíl v soutěži skokanů do dálky. Zůstal jen 4 cm od medaile výkonem 

718 cm. 

Tomáš se díky umístění nominoval na říjnové 3.letní olympijské hry mládeže (YOG) 

v argentinské metropoli Buenos-Aires. 

10.-15.7.   MS juniorů ve Finsku (Tampere)-zde jsme měli dva zástupce z naší školy – 

Adéla Záhorová a Tomáš Němejc.  

Velkou radost nám udělala a světový výsledek dosáhla Adéla Záhorová: prošla nároč-

nou kvalifikací v osobním rekordu 633 cm. Druhý den ve finále chybělo trochu štěstí, kdy jen 

o 3 cm nedosáhla na užší finále osmi nejlepších. Konečné zůstalo 9. místo na světě. 

Tomáš Němejc cestoval na Mistrovství světa juniorů jako náhradník krátké štafety 4x100 

m. Měl velkou šanci startovat i na 200 m. Vzhledem k výsledkům ostatních českých sprinterů 

z plánované dvoustovky i z případného zařazení do štafety 4x100 m sešlo. Naskytla se ale mož-

nost startovat ve štafetě 4x400 m. Se štafetou dokončil na celkovém 17. místě.   
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 Těsně po návratu z Finska skákala Adéla Záhorová na mítinku v Táboře (18.7.) ,  kde 

doskočila na  3. nejlepší světový juniorský výkon v dálce juniorek . 

https://sport.idnes.cz/adela-zahorova-0p7-/atletika.aspx?c=A180723_125504_atle-

tika_ald 

Konec června, 28.7. ještě stihla přidat svůj první seniorský titul na mistrovství ČR v 

Kladně. Zvítězila výkonem 629 cm!!  

Jiří COUF 

Moderní gymnastky Denisa Hadačová a Natálie Kučerová vybojovaly mis-

trovské medaile na MČR mistrovské třídy 2018 v Brně  

Mistrovství ČR mistrovské třídy 2018 se konalo o ví-

kendu v Brně. Gratulace a poděkování za skvělou reprezen-

taci klubu a dosažené výsledky patří po zásluze třem moder-

ním gymnastkám SKMG Máj Č. Budějovice Natálii Kuče-

rové, Denise Hadačové a Karolíně Kortánové. Ve čtyřboji 

volných sestav se při svém prvním mistrovském startu mezi 

dospělými umístila Denisa Hadačová na 4.místě. Předvedla 

vyrovnaný výkon ve všech sestavách pouze s jednou chybou 

malého pádu náčiní. Denisa zaujala maximálním pohybovým 

rozsahem, zvládnutím náročných prvků obtížnosti i svým cel-

kovým výkonnostní vzestupem a svým výkonem si řekla 

o zařazení do reprezentace jednotlivkyň ČR. Hned za Deni-

sou na 5.místě se umístila další gymnastka Máje Natálie Ku-

čerová, která nastoupila po delším zdravotním omezení v posledním období. Natálii patří po-

chvala za bojovnost a nesmírnou snahu zvládnou náročnou situaci. Rozhodčí zaujala svojí ele-

gancí a její výkon měl v průběhu dvou dnů vzestupnou tendenci. I Natálie po soutěži dostala 

https://sport.idnes.cz/adela-zahorova-0p7-/atletika.aspx?c=A180723_125504_atletika_ald
https://sport.idnes.cz/adela-zahorova-0p7-/atletika.aspx?c=A180723_125504_atletika_ald
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12234-IMG-6288_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1521144763.jpg
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reprezentační pozvánku do přípravy společné skladby ČR na ME a MS 2018.  6.místo a dosa-

žení vysněné mety startu v mistrovské třídě patří Karolíně Kortánové. Všechny tři gymnastky 

postoupily ve všech 4 sestavách do nedělního 6-ti členného finále. 

Ve finále naše gymnastky vybojovaly celkem 4 medaile: Denisa Hadačová získala stříbro 

v kuželích a bronz v obruči 

Primátorky opět naší kořistí  

Ve středu 16. 5. se uskutečnil již 9. ročník raftových 

Primátorek-Memoriálu Josefa Cepáka. Tyto raftové zá-

vody se jely na Slepém rameni za účasti osmi šestičlenných 

posádek z českobudějovických gymnázií. V rozjížďkách nej-

rychlejší naše posádka „B“ zaostala s časem 5:41 pouhých 9 

vteřin za rekordem tratě, který držíme. Do finále je doprovo-

dily posádky našeho „áčka“ a Česko-anglického gymnázia. 

Žáci naší školy pod vedením trenérů Dvořáka, Rožbouda 

a Webera finále jasně ovládli ziskem 1. a 2. místa a prodloužili tak neporazitelnost České! Dou-

fejme, že příští rok si pohár opět ponecháme. 

Atleti Záhorová a Kratochvíl s limity na světový a evropský šampionát  

Na mezinárodním atletickém Memoriálu Ludvíka 

Daňka v Turnově se v mužské kategorii neztratil nejmladší 

ze startovního pole Tomáš Kratochvíl - 1.S. Hned prvním 

pokusem založil na 709cm a současně splnil kritérium pro 

nominaci na ME do 17let . 

V Turnově startovala i Adéla Záhorová na 1. 

úseku reprezentační štafety  4x100m  juniorek . Štafetě děvčat se útok na světový šampionát 

nevydařil. Adéla ještě stihla v dálkařském sektoru skočit pěkných 594 cm. 

Turnaj 4 regionů ve fotbale – putovní pohár se vrátil do jižních Čech  

4. ročník turnaje, na který své týmy vysílají čtyři part-

nerské kraje Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský a země 

Dolní Rakousko, se odehrál v pátek 8. 6. 2018 ve Znojmě. Ji-

hočeský kraj na turnaji reprezentovalo fotbalové družstvo 

Gymnázia Česká 64, České Budějovice pod vedením trenéra 

Jana Dvořáka. 

Jihočechy potrápil pouze kraj Vysočina, se kterým re-

mizovali. S ostatními soupeři si s přehledem poradili 

a domů si zaslouženě přivezli krásný putovní pohár. Jihočeský kraj vyhrál turnaj již podruhé, 

když v prvním ročníku v roce 2015 zvítězil tým Základní školy Grünwaldova České Budějo-

vice. 

V letošním roce byl turnaj vyhlášen pro kategorii U16 – U17. Na druhém místě skončil 

kraj Vysočina, třetí příčka patří kraji Jihomoravskému a čtvrtá zemi Dolní Rakousko. V roce 

2019 se turnaj uskuteční v Dolním Rakousku. 

  

https://www.gymceska.cz/photo/tn/12696-DSC-0179_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1527748920.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12694-Kratochvil-T_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1527668100.jpg
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9 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 che-

mie, biologie, přírodopisu, fyziky, geografie, divadelní kroužek, pěvecký sbor, robotický krou-

žek, konverzace s rodilým mluvčím (Aj), kroužek florbalu či celoškolní recitační soutěž 

s dlouholetou tradicí. 

9.1 Z úspěchů gymnázia v předmětových soutěžích 

Po roce opět soutěžili studenti našeho 

gymnázia se svými pracemi v Středoškolské 

odborné činnosti. Vítězem je vlastně každý, 

kdo obětuje svůj čas k bádání, udělá odbor-

nou rešerši, sepíše výsledky svých experi-

mentů a vyhodnotí je v práci. 

Máme ale i skutečnou vítězku kraj-

ského kola v oboru chemie – studentka septimy Kateřina Černá vyhrála se svou prací Chirální 

separace enantiomerů kyseliny mléčné a 2-hydroxyglutarové metodou GC/MS. Přejeme hodně 

úspěchů v celostátním kole v červnu v Olomouci. 

Třetí místo v oboru ochrana a tvorba životního prostředí obsadila Anna Kellerová z 3.A, 

která soutěžila s prací Rozklad listnatého opadu v půdách jehličnatého, smíšeného a listnatého 

lesa. Obě práce vznikaly na odborných pracovištích ústavů AV ČR v Českých Budějovicích 

a jsme moc rádi, že naši studenti takovou možnost mají. I nadále chceme spolupráci rozvíjet. 

V oboru zdravotnictví pomyslná medaile těsně unikla, i čtvrté místo je pěkným oceněním 

práce Šárky Klečkové ze septimy, která se zabývala výskytem rakoviny prsu, jejím záchytem 

v klinické praxi a vyhodnocením sledovaných dat. Soutěže se dále účastnil v oboru biologie 

David Krejcar s prací   Výskyt parodontálních onemocnění u psů a Jitka Lišková s prací Vliv 

telomerázové aktivity na stárnutí včel. Všem účastníkům patří poděkování za pracovitost, vý-

drž a reprezentaci školy. 

Talent Jihočeského kraje 2017  

Vyhlášení talentů Jihočeského kraje 

 

V podvečer 20. 2. 2018 byli v Jeremiášově koncertní síni vyhlašováni talenti Jihočeského 

kraje. Studenti našeho gymnázia získali několik ocenění. 

• Tomáš Kratochvíl z 1. S – 1. místo ve sportovní kategorii mladších – skok daleký, 

trenér Jiří Couf 

• Adéla Záhorová z 3. S – 1. místo ve sportovní kategorii starších – skok daleký, 

trenér Jiří Couf 

http://www.gymceska.cz/photo/tn/12067-DSC-3230_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1519290248.jpg
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• Filip Humler z 4. S  – čestné uznání ve sportovní kategorii starších – volejbal VK 

Jihostroj 

 všichni sportovci jsou zároveň reprezentanty ČR a dosahují vynikajících výsledků v me-

zinárodních soutěžích 

Markéta Placerová z 5. E – čestné uznání v literární kategorii mladších 

Konkurence byla veliká. Do soutěže bylo přihlášeno více než 150 talentovaných studentů 

z celého kraje. 

10 Základní údaje o hospodaření školy 

PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK  

Na základě Plánu inventur k 31. 12. 2017 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. 

2017 

Fyzická inventura byla provedena ve dnech 6. 1. – 23. 1. 2017. Dokladově byla inventa-

rizace zpracována a uzavřena k 8. 2. 2017. 

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. 2017. Dále byly inventovány finanční prostředky na účtu, hoto-

vost v pokladně, materiál na skladě, pohledávky a závazky. 

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

Zpracovala: Dagmar Čečková  

Využití účelových prostředků UZ 33 354 – dotace dle kmenových sportů  

MŠMT – dotace na Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách 

s oborem vzdělání gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2017 přiznána cel-

ková částka 4,810.200 Kč.  

Z toho: na platy trenérů 2,780.000 Kč a 60.000 OON na ONIV 949.000 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: fitnes Pouzar, Fight 

club. SK vodní slalom, 1. centrum ZP v Loděnici, tělocvičny a sauna na Plaveckém stadionu. 

Tělocvičny – Sokol, DM Hvízdal, Lokomotiva, ZŠ Kubatova, LocalGym, Fitnes 14.  

Nákup sportovního materiálu pro kmenové sporty. Pronájmy sportovišť, saun, fitnes na 

soustředěních. Nákup PHM do služebních aut při soustředěních.  

Podpora sportu v roce 2017  

Jihočeský kraj-KÚ poskytl škole finanční prostředky ve výši 25.000 Kč na uspořádání akce 

„Sportovec Jihočeského kraje do 15 ti let“ a cena Fair play. Další dotace na grant v částce 
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100.000 Kč na Zabezpečení sportovní přípravy na sportovním gymnáziu – součást rozpočtu. 

Dotace Magistrát města Č. Budějovice 15.000 Kč na projekt Olympijský den.  

Vyúčtování dotací na podporu sportu od JK a Magistrátu města provádí ZŘ sportu Mgr. Jiří 

Filip. Doklady o vyúčtování založeny u ZŘ sport.  

Veškeré účelové prostředky byly vyčerpány. Vyúčtování odesláno v určeném termínu na 

Magistrát města Č. Budějovice, na JK Krajský úřad MŠMT, MŠMT Karmelitská 7 Praha.  

Zpracovala: Irena Snopková  

V roce 2017 škola mimo svou hlavní činnost provozovala činnost doplňkovou. 

V rámci hlavní činnosti škola hospodařila s náklady celkem 40 591 726,69 Kč, výnosy 

byly ve výši 40 623 611,47 Kč. Hospodářský výsledek byl vyčíslen ve výši 31 884,78 Kč. Je 

tvořen příjmem z pronájmu tělocvičny, učeben a kurz. rozdíly v rámci projektů Erasmus+. 

V rámci doplňkové činnosti škola hospodařila s náklady celkem 20 468,- Kč, výnosy byly 

ve výši 28 000,- Kč. Hospodářský výsledek byl vyčíslen ve výši 7 532,- Kč. Je tvořen příjmem 

z pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

Finančními prostředky, kterými škola disponovala v roce 2017, byl zajištěn základní 

chod školy. 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje poskytl škole 

v roce 2017 finanční prostředky na financování Hodnocení žáků a škol podle výsledků v sou-

těžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016 – UZ 33038 v celkové výši 131 433,- 

Kč. 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje poskytl škole 

finanční prostředky na financování Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve škol-

ním roce 2016/2017-Excelence základních a středních škol 2017 – UZ 33065 v celkové výši 13 

711,- Kč. 

Rozvojový program Zvýšení platů pedagog. pracovníků a nepedagog. zaměstnanců re-

gion. školství 2017 – UZ 33052. Škole byla poskytnuta dotace na platy, odvody a příděly do 

FKSP ve výši 530 039,- Kč. 

Rozvojový program Zvýšení platů nepedagog. zaměstnanců region. školství 2017 – UZ 

33073. Škole byla poskytnuta dotace na platy, odvody a příděly do FKSP ve výši 88 116,- Kč. 

Peněžní fondy a jejich krytí 

Rezervní fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2016 ve 

výši 33 483,42 Kč. Rezervní fond nebyl v r. 2017 čerpán. Konečný stav rezervního fondu 

85 351,25 Kč je plně finančně kryt. 

Fond investic byl tvořen odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 

1 202 214,- Kč, investiční dotací z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 253 723,- Kč. 

Čerpání investičních výdajů na nemovitý majetek bylo v celkové výši 2 522 528,- Kč. Na 

movitý majetek v celkové výši 618 110,40 Kč, na opravy a údržbu movitého a nemovitého 

majetku ve vlastnictví zřizovatele nebyl fond čerpán. Konečný stav fondu investic 315 892,04 

Kč je plně finančně kryt. 
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Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen základním přídělem z mezd ve výši 

387 965,78 Kč, čerpán na příspěvky na stravování zaměstnanců 84 424,75 Kč, rekreace 70 

870,- Kč, kultura a sport 

79 340,- Kč, nepeněžní dary k životním výročím zaměstnanců 10 000,- Kč a ostatní užití 

fondu  

30 047,- Kč. Konečný stav fondu kulturních a sociálních potřeb je 308 603,09 Kč, 

(tvorba FKSP z mezd a čerpání FKSP za prosinec 2017 byly zaúčtovány k 31. 12. 2017, převod 

mezi bank. účty proběhl v lednu 2018). 

Fond odměn byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2016 ve 

výši 8 370,85 Kč, fond nebyl čerpán. Konečný stav fondu odměn 124 661,28 Kč je plně fi-

nančně kryt.  

Zpracovala: Jana Zumrová, hlavní účetní 

11  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 rozsáhlá výměna 168 oken za jejich repliky přesně podle původní podoby 

z roku 1903, instalace nové výměníkové stanice a především nová fasáda. V přiložené foto-

galerii se může seznámit blíže s průběhem prací. 
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Po 115 letech návrat k původní barvě fasády gymnázia  

 

Mezi nejhezčí scenérie Českých Budějovic patří také pěší korzo kolem původně domini-

kánského kláštera a tzv. slepého ramene. Jeho neodmyslitelnou součást tvoří od září 1903 rov-

něž krásná budova našeho gymnázia. 

 Od konce prázdnin 2018 se obyvatelům i návštěvníkům města nabídl téměř stejný pohled 

jako našim předkům přesně před 115 lety. Česká se totiž novou fasádou vrátila svým barevným 

provedením k té historicky původní. 

 Proč zrovna žlutá? 

 Pro odpověď na tuto otázku se musíme přesunout až do doby po roce 1780. Tehdejší cí-

sař Josef II. (1780-1790), syn Marie Terezie, vydal ustanovení, na jehož základě musely mít 

všechny nově postavené úřady a veřejné instituce v monarchii žlutou barvu. Další Habsburkové 

toto rozhodnutí ctili až do konce první světové války v roce 1918. Zajímavostí může být i fakt, 

že okrově žluté písčité hlíny byly pro tento účel tenkrát těženy právě u nás v Čechách a nahra-

dily tak finančně nesrovnatelně nákladnější dovoz z jihofrancouzských nalezišť.  

 Během 19. století se, i v souvislosti s průmyslovou revolucí, rozrůstal tento okruh vlád-

ních a veřejných budov například o pošty, muzea, nádraží a také o školy. Všimněme si někdy 

například historických budov nádraží, ať již u nás, v Rakousku, Maďarsku, Slovinsku, jižním 

Polsku, na Slovensku, severní Itálii apod.: téměř všechna vypadají hodně podobně, a to právě 

i svým barevným provedením. 

Ke konci 19. a na počátku 20. století došlo v habsburské monarchii (např. právě v Če-

chách) k rozsáhlé výstavbě krásných školních budov, byly doslova označovány jako školní pa-

láce nebo paláce vzdělanosti. Pěkným příkladem takové reprezentativní vzdělávací instituce 

bylo i gymnázium v České ulici. Je zřejmé, že tehdejší městská rada ctila vžitý úzus, proto byla 

fasáda právě žlutá, ostatně jako u většiny tehdy postavených škol v c. k. monarchii. 

Naše škola se nachází v tzv. památkové zóně. To znamená, že téměř ke všem zásadním 

stavebním úpravám vydává své závazné stanovisko Národní památkový ústav. Po několika spo-

lečných jednáních byl vybrán odstín nové fasády, který odpovídá dobovým archivním materi-

álům. Za tímto účelem se nám dokonce podařilo získat od pana ředitele vídeňského Boe-

hmerwaldmusea i kolorovanou pohlednici tehdejší školy (detail z ní je součástí nadpisu), která 

byla vydána v roce 1903 právě u příležitosti otevření novostavby gymnázia. Pan ředitel Dr. 

Gernot Peter má k naší škole opravdu vřelý vztah, jeho předci toto gymnázium dříve, ještě jako 

c.k. německé, navštěvovali.  
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Barevné provedení fasády je v literatuře označováno jako císařská nebo také scho-

enbrunnská žlutá. Budeme si tedy přát, aby se všem nová nebo přesněji staronová podoba naší 

České líbila. 
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12 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. 

13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektů 

financovaných z cizích zdrojů 

V roce 2017 získala škola podporu na tyto projekty:  

• Dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí 

na projekt „Výskyt šťovíku tupolistého a ověření jeho využití jako půdního bioin-

dikátoru“ 

• Dotační program města České Budějovice – Olympijský den 

• Mezinárodní program ERASMUS+ 

„Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. století pro mladého člo-

věka“ (pokračování z roku 2015) 

„Unpick Your History, Weave Your Future“ (pokračování z roku 2016) 

V roce 2018 získala škola podporu na tyto projekty:  

• Česko-polské fórum (dotace ze státního rozpočtu ČR – Zmizelé osudy. Mementa 

světových válek pro mladého člověka 21. století 

• Snížení energetické náročnosti budovy – dotace Jihočeského kraje a podpora u 

Operačního programu Životního prostředí 

• Multimediální multifunkční učebna-dotace Jihočeského kraje a podpora z Integro-

vaného regionálního operačního programu 

• Dotační program města České Budějovice-Podpora umělecky založených kroužků 

pro žáky gymnázia v České 

• Dotační program Jihočeského kraje – Podpora koncertních aktivit hudebníků a pě-

veckého sboru Sboru se Z s přesahem na historii a kultur obecně 

V roce 2018 akce za téměř 25 mil. Kč-základní informace k projektu "Sní-

žení energetické náročnosti Gymnázia Česká"  

Projekt „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká“ byl předložen v rámci 70. vý-

zvy Operačního programu životní prostředí v prioritní ose 5: Energetické úspory, specifický 

cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. 

Projektu, jehož celkové náklady činí 24 783 036 Kč, z toho způsobilé náklady 17 552 

631Kč, byla přiznána dotace ve výši 40 % způsobilých výdajů, tj. 7 021 052,40 Kč. 

  

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
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V roce 2018 aula v novém. Základní informace o projektu „Multimediální 

multifunkční učebna“  

Projekt „Multimediální multifunkční učebna“ byl 

předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního ope-

račního programu „Infrastruktura středních a vyšších od-

borných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb 

a podmínek života pro obyvatele regionů. Projektu, jehož cel-

kové náklady činí 5 736 712,46 Kč, z toho způsobilé ná-

klady 5 436 898,66 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % 

způsobilých výdajů, tj. 4 621 363,86 Kč. 

14 Z dalších aktivit gymnázia ve školním roce 2017/2018 

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 kon-

certy. A to byl také impuls k založení pěveckého sboru. Pěvecký sbor navštěvují žáci nižšího i 

vyššího stupně gymnázia. 

Schází se jednou týdně a má povahu nepovinně volitelného předmětu. Jinak je 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. 

Úspěšné představení školy na výstavě Vzdělání a řemeslo 2017  

Ve dnech 22. - 24. listopadu 2017 se 

naše škola již tradičně představila na celo-

státní výstavě Vzdělání a řemeslo 2017. 

Stejně jako loni i letos zaujali návštěvníky 

naší expozice především programovatelní 

LEGO NXT roboti, které předváděli žáci 

z našeho robotického kroužku či předsta-

vení širokého spektra možností spojených 

s výukou pomocí tabletů, měřících senzorů 

a dalších technických novinek. 

  

http://www.asg-passau.de/
http://www.asg-passau.de/
http://www.rcds.rye.ny.us/
http://www.rcds.rye.ny.us/
http://www.gymceska.cz/photo/tn/9646-20161123-110318_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1480502810.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/11310-20160222-131701_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1506854011.jpg


 
90 

Magazín 64 je nejlepší v Česku! 
Od pátku 10. listopadu 2017 je Magazín 64 oficiálně 

nejlepším školním časopisem v kategorii víceletých gymnázií 

v celé České republice. 

Vyhodnocení proběhlo na Fakultě sociálních studií MU 

v Brně, kde čtyřčlenná redakční výprava převzala dohromady 

čtyři diplomy. Dvě prvenství – celkové a za obsah, jedno 2. 

místo za grafiku a nakonec 3. místo za titulní stránku. 

Štěpánka Trčková, VI. E, členka redakce Magazínu 64 

Magazín 64 opět zabodoval! Časopis byl vyhlášen nejlepším v kraji  

V pátek 27. dubna 2018 jsme v dopoledních hodinách vkročili 

do potemnělé místnosti promítacího sálu kina Kotva. Usadili jsme se 

na místa, čtyři lidské siluety vedle sebe, pěkně v první řadě. 

Na plátně zrovna pomalu končil dokumentární film Planeta Česko. 

Pak se světla rozsvítila a nastalo vyhlašování Studentského časopisu 

roku. 

Časopisy prvních ročníků, druhých… a konečně! Naše katego-

rie víceletých gymnázií přišla na řadu. Pak to přišlo: první místo získává… MAGAZÍN 64! 

Magazín 64 zase zabodoval. A my z toho máme v redakci velkou radost. 

Ze života hmyzu v Českém Krumlově. Vynikající úspěch našeho divadel-

ního souboru  

Divadelní kroužek absolvoval v pátek 6. dubna vystou-

pení na krajské přehlídce divadelní tvorby Mladá scéna 2018 

v Městském divadle v Českém Krumlově. Inscenace bratří 

Čapků Ze života hmyzu sklidila rekordní čtyři ocenění od-

borné poroty - za dramatickou úpravu textu, za hudbu (Viktor 

Prokop a Karel Jirovec) a dvakrát za herecké výkony (Karel 

Jirovec za roli Lumka a Natálka Bigasová za roli Cvrčkové 

a Slimáka). 

Ze života hmyzu v Českém Krumlově, 10. 4. 2018 

    

 

 

 

 

https://www.gymceska.cz/photo/tn/12257-20180406-171322_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1523349682.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12256-20180406-171256_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1523349682.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12257-20180406-171322_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1523349682.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12257-20180406-171322_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1523349682.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12256-20180406-171256_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1523349682.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12257-20180406-171322_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1523349682.jpg
http://www.gymceska.cz/photo/tn/11568-DSC-0234_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1510758416.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12454-31729974-10155673653972075-8530282572909903872-n_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1525294344.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12261-Hmyzaci_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1523349682.jpg
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Barbora Jandová a Jan Maršík úspěšní v krajských kolech  

Z 1. místa v okresním kole na první místo v krajském kole – tak 

postupuje naše Barča Jandová, 4E, a teď rovnou do národního kola! 

Na konci května jí rozhodně budeme držet palce. Není sice naší první 

studentkou v národním kole, v minulých letech nás zastupovala i Ma-

ruška Dupalová ve stejné kategorii s krásným umístěním na páté 

příčce v ČR, ale věříme, že s její energií, optimismem a samozřejmě 

anglickými dovednostmi se jí povede výborně. 

V krajském kole v kategorii 3B se náš Jenda Maršík, 6E, umístil 

na skvělém druhém místě a jak ho známe, když už ne letos, tak určitě 

v příštím roce pozici ještě vylepší. 

Skvělý úspěch v předčítání v NJ  

Ve středu 25. 4. 2018 se konalo v GOETHE CENTRU ČB krajské 

kolo soutěže v předčítání v německém jazyce "Bücherwurm". 

V soutěži jsme byli zastoupeni celkem ve třech kategoriích. V kate-

gorii dramatické nás reprezentovaly Alice Valová a Jana Zákostelecká (4.E). 

Podaly výborný výkon. V kategorii nižšího gymnázia vybojoval Daniel Fořt 

(4.E) 1. místo a také dramatické ztvárnění německého textu Romana Koláře 

(2.S), reprezentujícího vyšší gymnázium (sportovní obor), ocenila porota 1. 

místem. 

Úspěchy v lingvistické olympiádě. Postup do národního kola 
Lingvistická olympiáda je soutěž, kterou společně organizují Filozofická a Matematicko-

fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Kateřina Brůžková se dostala mezi padesát nejlepších, kteří se v dubnu utkají 

o místa v národním týmu. Ten se v červenci pokusí navázat na úspěch z loňského roku, kdy 

čeští reprezentanti získali tři stříbrné medaile na Mezinárodní lingvistické olympiádě v Dub-

linu. 

Z úspěchů našich absolventů:  

Za studiem do USA 

Gratulujeme našim studentům Magdě, Hance a Filipovi k získání 

stipendií na univerzitách se sportovním zaměřením ve Spojených státech 

amerických, konkrétně na California State University Bakersfield, 

Highland Community College v Kansasu a University of Hawaii at Ma-

noa. Cesta za jejich snem byla poměrně složitá. Museli splnit nejen nároky 

dané svým sportem, ale také složit americkou závěrečnou zkoušku SAT, 

jazykový certifikát TOEFL a nakonec ještě úspěšně završit studium na na-

šem gymnáziu maturitou. Vše se povedlo a my už jen držíme palce, aby 

byli při dalším studiu spokojení a úspěšní jako doposud. 

 

 

 

 

https://www.gymceska.cz/photo/tn/12458-2Barca-a-Jenda_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1525694474.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12363-P4271452_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1525151615.jpg
https://www.gymceska.cz/photo/tn/12791-IMG-20180518-103414_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1528787346.jpg
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Naše absolventka Karolina Bodláková dosáhla dalšího vynikajícího úspě-

chu. Gratulujeme! 
Dalšího vynikajícího úspěchu dosáhla naše absolventka Karolina 

Bodláková. 

Nedávno se Karolina opět zúčastnila výběrového řízení na meziná-

rodní soutěže a následně byla odbornou komisí vybrána na International 

Wildlife Research Week, který se bude konat v červenci tohoto roku 

ve Švýcarsku v Alpách. Gratulujeme Karolině a máme velkou radost 

z toho, jak se její vědecká dráha slibně rozvíjí. 

 

 

15 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 2017  

Ve dnech 22. – 24. listopadu 2017 se naše škola prezentovala na výstavě Vzdělání a ře-

meslo. Na závěrečném vyhlášení nejlepších výstavních expozic převzala manažerka Skupiny 

ČEZ Romana Balounová společně s ředitelem naší školy diplom od Jihočeské hospodářské ko-

mory za příkladně prezentované propojení školské a podnikatelské sféry. 

 

Spolupráce s  Mensou ČR  

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 

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
http://www.gymceska.cz/photo/tn/8821-Karolina-Peking_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1460023332.jpg


 
93 

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 2018 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 června se mohli studenti školy, i další veřejnost, účastnit akce „Odpoledne 

plné her“, které MSČB pořádala každou třetí středu v měsíci. Během těchto dní bylo umožněno 

zájemcům nechat si otestovat své IQ oficiálními testy Mensy ČR. Tyto hry a možnost testování 

bude probíhat také od září.  

V říjnu proběhne na Gymnáziu již třetí ročník týmové šifrovací hry Labyrint. Do konce 

roku 2018 je plánovaná ještě přednáška o Ukrajině.  

Ing. Lucie Malechová 

Předsedkyně MS České Budějovice 

Dobrodružství s  technikou 2018 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. 
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Noc mladých vědců a umělců 2017 na České  

V pátek 22. února 2018 se uskutečnila již tra-

diční Noc mladých vědců a umělců. Bohatá nabídka 

zajímavých studentských přednášek, workshopů, vý-

stav a uměleckých vystoupení přilákala širokou veřej-

nost. Studenti předváděli řadu fyzikálních, chemických 

a biologických pokusů, prezentovali výsledky svých 

realizovaných výzkumů a dosažených úspěchů robo-

tického kroužku, recitovali, zpívali a hráli kratší diva-

delní kusy.  

Tradičně skvělou show představoval pro-

gram s názvem COOL FYZIKA či oblíbená Mi-

kropárty v laboratoři biologie. Kromě studentů 

vystoupili i další účinkující a přednášející. 

Zmiňme např. autora jednadvaceti knih Milana 

Bindera, historika Jana Cigelbauera, zástupce 

FROV Jihočeské univerzity a mnoho dalších. 

Kdo se nabitým programem unavil, byl ob-

sloužen ve studentském bufetu nazvané Robot-

kavárna a následně vystoupal až do podkrovního ateli-

éru výtvarné výchovy, kde se nechal zvěčnit v populár-

ním fotokoutku našich studentů. Hosté, mladší i starší, 

na vlastní kůži pocítili, že škola nemusí znamenat stres 

ze zkoušení, nezáživné předávání nudných informací 

a následné papouškování, ale právě naopak. Pestrost, 

humor, zajímavost. K tomu jistě přispívají nově vyba-

vené laboratoře a učebny s nejmodernějšími školními 

pomůckami. 

16 Skrýš na České vydala po 80ti letech své tajemství 
Dlouhých 80 let byl ve skrýši jednoho z 168 oken naší školy ukryt dopis jako poselství 

dalším generacím. Jednalo opravdu o důmyslnou skrýš, pisatel si byl velice dobře vědom zá-

važného obsahu, který v říjnu 1938, jen pět dnů po zabrání československého pohraničí nacis-

tickým Německem, do úkrytu pod oknem napsal. 

Jsme velice rádi, že tyto nálezy neunikly pozornosti hned několika médií (MF Dnes, De-

ník, Jihočeská televize, BUDweb, TV Nova). 

O prázdninách 2018 byl poté učiněn druhý nález:  
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V přízemí školní budovy byly pod jed-

ním z oken nalezeny noviny z roku 1929, 

dále tužka zřejmě z podobného období. 

Škvíra pod jiným oknem před vstupem 

do auly pravděpodobně po dobu více jak sta 

let sloužila pro postupné vhazování drob-

ných mincí své doby. Jen tak si dokážeme 

zatím vysvětlit, že jsme na jednom místě na-

lezli minci ještě z doby c.k. rakousko-uher-

ské monarchie, na níž je vyražen letopočet 

1912 (novostavba gymnázia byla otevřena 

v roce 1903), dále se zde nacházely prvore-

publikové drobné mince z let 1922, 1933, 

protektorátní období zastupuje mince s há-

kovým křížem z roku 1943, stejně jako 5 ně-

meckých říšských feniků z roku 1942, nej-

mladším nálezem je československý pětiha-

léř z roku 1963. 

Kromě uvedených mincí byla tehdej-

šími studenty gymnázia (pravděpodobně po-

stupně německými i českými) škvírou 

do uzavřeného prostoru pod oknem vsunuta 

vstupenka z Jihočeského národního divadla 

(asi z roku 1949), potravinový lístek ze stejného roku, prvorepubliková poštovní známka s por-

trétem M. R. Štefánika (zřejmě rok 1935) a cigaretový papír rakouské provenience Abadie (asi 

10-20. léta 20. stol., vídeňská firma). 
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Tyto zajímavé nálezy velice obohatily historii naší školní budovy a dopis z roku 1938 

autenticky přiblížil tehdejší tragédii československého národa, která předznamenala po-

čátek nejhorší války v dějinách lidstva. Repliku tohoto lístku proto umístíme napořád ve-

dle okna, kde byl originál 80 let ukryt. Naše pátrání po statečném pisateli lístku nebo jeho 

potomcích nekončí, budeme rádi za jakoukoliv zprávu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 7. října 2018 

 

 

Mgr. Antonín Sekyrka 

ředitel školy 

 

 

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

cích dne 11. října 2018. 

 

 

Mgr. Radka Hrubešová 

Předsedkyně Školské rady 


