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1.  Základní údaje 

 

název Spolek při Gymnáziu, České Budějovice, 

Česká 64, zapsaný spolek (dále: Spolek) 

adresa Česká 64, 370 21 České Budějovice 

 

IČO 68543964 

vedení školy předseda: Mgr. Antonín Sekyrka 

 

 

Kontakt telefon: 

úsek Česká 64: 386 356 884 

e-mail: gc@gymceska.cz 

 

 

 

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

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

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

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

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

smlouvu. 

Výše daru: od 350 Kč. 

 

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

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

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

 

Co je žákům z příspěvků Spolku například financováno: 

 

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

apod.) 

◼ Nákup sportovního vybavení 

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

◼ Příspěvek na tzv. zážitkové hry 

◼ Přednášky a programy prevence negativních a rizikových jevů 

◼ Příspěvek na aktivity environmentální výchovy 

◼ Školní časopis 

◼ Pořízení elektronických učebnic na interaktivní tabule 

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

◼ Příspěvky na maturitní plesy a slavnosti školy 

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

ské či školní iniciativy 

◼ Příspěvek na kompenzační pomůcky pro zdravotně znevýhodněné 

◼ Podpora nadaných a talentovaných žáků 

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

ních akcích 

◼ Vedení účetnictví 
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Charakteristika školy, při níž je Spolek činný 

 

 

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

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

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

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

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

spěvkové organizace. 

 

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

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

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

sportovním zaměřením). 

 

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

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

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

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

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

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

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

vého talentu. 

 

 

 

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

 

úsek všeobecného gymnázia 

 

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

 

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

 

úsek sportovního gymnázia 

 

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

 

 

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

la udržuje velmi dobré kontakty s partnerskými školami v SRN. 

 

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

řadě předmětových soutěží a olympiád. 

 

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

stanoveného plánu.  
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Jeden z hlavních cílů činnosti Spolku je posilovat rozvoj motivovaných, 

talentovaných a nadaných žáků gymnázia a napomáhat vytvářet lepší 

podmínky pro jejich vzdělávání a osobnostní růst. 

 

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

Spolkem.  
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Kroužky, kluby a další volnočasové aktivity 

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

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

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

celoškolní recitační soutěž s dlouholetou tradicí. 

 

 

Z podpořených aktivit a projektů 
 

 

Renesance v tercii  

Dne 16. 1. 2020 završila tercie svůj mezipředmětový 

projekt z českého jazyka a dějepisu na téma „Renesan-

ce“ velkou prezentací. Přípravy začaly již v loňském 

školním roce, kdy žáci tvořili na dané téma prezentace i 

výtvarná díla v rámci hodin výtvarné výchovy a nyní 

navázala přehledem zajímavých historických událostí, 

literatury a rozborem vybraného literárního díla. Studen-

ti byli rozděleni do 6 skupin – dva týmy se věnovaly 

italské renesanci z různých úhlů pohledů. Dále jsme se 

pomyslně přenesli do Francie, Španělska a do (již maný-

ristické) rudolfínské Prahy a prostřednictvím našich 

humanistických cestopisů i do exotických krajů. Každá skupina zpracovala své téma formou pla-

kátu pro literární a dějepisnou část. Se svými novými poznatky seznámila spolužáky a literární 

část zakončila pomyslnou „třešničkou na dortu“ v podobě dramatizace vybraného tématu (větši-

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

a náročná příprava přinesla své ovoce a všichni si čtvrteční dopoledne užili.   

 

Vrbenské rohlíky chutnají i letos  

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

2. E, se v recitačním klání studentů českobudějovických gymnázií ve své kategorii umístil jedno-
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značně na prvním místě. Získal pořádně zabalený rohlík za fenomenální performanci svého oblí-

beného žánru – slam poetry. 

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

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

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

výbornou reprezentaci školy.  

Vynikající výsledky našich studentů v okresním kole olympiády z Čj  

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

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

vyššího gymnázia Hana Ambrožová a Markéta Radka Kubalová.  

 

Recitační soutěž  

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

v tak velkém počtu, ale s novou motivací.  

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

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

místo. Jako minule se zúčastnili dívky a chlapci ze třídy paní Chytil a německými texty a několik 

studentů recitovalo básně v angličtině nejen s pěknou výslovností, ale i s vtipem.  

Bylo by pěkné, kdyby motivace zůstala a dala smysl nadaným recitátorům i jejich vyučujícím pro 

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

 

Noc vědy, umění a sportu  

17. února 2020 od 19.00 – 20.00 hod.   

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

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

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

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

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

Novotný, oba ze septimy, ani moc mluvit nemuseli, aby nás okouzlili. Ovšem lukostřelba už po-

třebovala nejen předvést, ale i vysvětlit – to zastali Jakub Dvořák ze septimy a Eliška Holubcová 

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

byl mu vzdán hold propagací i ukázkami díky Adamovi Petrželkovi, Danielu Fořtovi ze sexty a 

jejich týmu Budweis Barefoots.  

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

a opět se setkal s velkým zájmem malých, větších i starších diváků.  
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Projekt Podpořit nadané   

– soutěž v anglické konverzaci / English Conversation Competition   

– školní a okresní kola   

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

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

častnili soutěže v anglické konverzaci.  

 

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

výkonů, vtipných komentářů a schopnosti týmově pracovat, ale jelikož největším letošním pře-

kvapením byl nový člen poroty, užili jsme si společně celý čas obzvlášť dobře. Tím porotcem byl 

student Jenda Maršík, který už jakožto maturant dle oficiálních pravidel nemůže soutěžit. Osvěd-

čil i v této roli nejenom svůj osobitý humor, ale poskytl i nový vhled nám a motivaci studen-

tům. Program byl bohatý až do finále, všichni finalisté mají jasné postoje – v závěrečném kole 

mohli svůj názor v krátkém projevu na téma „jak zachránit svět pro budoucí generace“ zřetelně 

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

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

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

Vojtěch Gregor z tercie. Oba splnili všechny úkoly výtečně a kromě pohotovosti v komunikaci 
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v angličtině prokázali i rozhled a názor. V okresních kolech, která se konala v únoru, se jim již 

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

V seniorské části jasnými vítězi se stali Marek Maňásek z 2. A a Matyáš Chalupa ze 7. E. 

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

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

 

Projekt Podpořit nadané – vyhodnocení   

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

diplomy a odměny nejlepším studentům v jednotlivých jazykových soutěžích a kategoriích.   

     

Kromě očekávaného vysvědčení se tedy ve čtvrtek rozdávala i jiná osvědčení dovedností našich 

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

v soutěži v anglické a německé konverzaci, online mezinárodní soutěži Best in English a také 

v interpretaci básnického textu, např. ve francouzštině.  

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

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

pecký a za sekundu Orlando Ben Verboon a Josef Barták, který byl zároveň nominován do 

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

nominován do okresního kola, nejlepším angličtinářem z kvarty je opět Lukáš Tauchmann.   

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

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

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

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

in English.  
 

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

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

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

tvorbě původně seminární práce na téma „Obraz atentátu na císařovnu Alžbětu v českém dobo-

vém tisku“ bylo oceněno krásným třetím místem. Upřímně gratulujeme a děkujeme za skvělou 

reprezentaci naší školy na poli humanitních věd!  
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Dějepisná olympiáda 2019/2020  

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

Výsledky školního kola:  

Kategorie I (NG):  

1. Matouš Vobruba (4.E)  

2. Anna Myšáková (4.E)  

3. Klára Kafková (4.E)  

Kategorie II (VG):  

1. Karolína Janurová (1.A)  

2. František Nerud (6.E)  

3. Aleš Kartusek (7.E)  

Tito soutěžící zároveň vytvoří tým pro Dějepisnou soutěž gymnázií, jejíž KK bylo odloženo na 

16. 9. 2020.  

Úspěchy v OK DO   

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

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

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

19.-21. místo: M. Vobruba  

Všichni = úspěšní řešitelé.  

  

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

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

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

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

17.-18. místo F. Nerud  

Všichni = úspěšní řešitelé.  

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

patří i DDM.  

 

Logická olympiáda  

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

liky v podobě společenské hry, protože jsme se zařadili mezi pětici škol s nejvyšší účas-

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

gymnázia. Magdalena Frydrychová ze 3. E se umístila čtvrtá v krajském kole a tím postoupila do 

celostátního kola, kde obsadila 60. místo. Příští rok se budeme snažit motivovat všechny studenty 

k účasti stejně, včetně sportovních tříd, protože umístění je již bonifikací pro některé vysoké ško-

ly.  

 

Matematická olympiáda  

Letošní průběh matematické olympiády byl narušen opatřeními spojenými Covid 19. Uskutečnila 

se tedy jen některá kola různě napříč kategoriemi.  

• Kategorie – z klauzurního kola úspěšně do krajského kola postoupili Martin Dočekal (4. A), Marek 

Vácha, Tomáš Novotný, Aleš Kartusek a Fabián Bílý (7. E), které proběhlo 14. 1. 2020.  

https://www.ddmcb.cz/wp-content/uploads/2020/01/DO_ok_I_vl_19-20.pdf
https://www.ddmcb.cz/wp-content/uploads/2020/01/DO_ok_II_vl_19-20.pdf
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• Kategorie C – úspěšnými postupujícími z klauzurního kola byli Dana Procházková, Tereza Dáňová, 

Anna Ondřichová, Lea Silovská, Jakub Švojgr, Ondřej Kozák, Matyáš Havelka, Jola-

na Placerová (5. E), Magdaléna Radimská, Jindřich Grill, Adéla Maříková, Anna Halasová (1. A). 

Krajské kolo se již bohužel neuskutečnilo.   

• Kategorie P – do krajského kola postoupil Jakub Švojgr (5. E). Krajské kolo proběhlo 21. ledna 2020 

a Jakub Švojgr, který byl nejmladším účastníkem, obsadil krásné čtvrté místo.  

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

Klára Kafková (4. E) a Lukáš Tauchman (4. E) se umístil na krásném 2.- 5. místě. Daniel Dvořák 

(4. E) byl 8.-9, všichni tedy patřili mezi úspěšné řešitele a za normálních okolností by postoupili do 

krajského kola.  

• Astronomická olympiáda – Astronomické olympiádě se školního kola zúčastnilo 12 studentů NG, do 

krajského kola postoupilo 10 studentů (5 studentů v kategorii GH, 5 studentů v kategorii EF).  

• Česká má náboj 

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

v letošním roce zaměřit na tematický celek Elektřina a magnetismus. 

• Zábavná téměř hodinová interaktivní show proběhla dvakrát v 18.15 a v 19.15 ho-

din. Večerem prováděly Markéta Placerová a Vendula Kabelová ze 7.E.  

• Pokaždé plně obsazená učebna fyziky přímo sršela elektrickým nábojem. Studenti 

přítomným dokázali existenci elektrického náboje, předvedli a vysvětlili experi-

menty např. s Van de Graaffovým generátorem, indukční elektřinou nebo Faraday-

ovou klecí. Dále demonstrovali výboje elektrického náboje ve vzduchu i ve výbojo-

vých trubicích s použitím plazmové koule. Nedílnou součástí programu bylo propo-

jení elektřiny a magnetismu. Díky indukovaným vířivým proudům, které vznikaly 

v proměnném magnetickém poli, došlo i k levitaci lehkého hliníkového kroužku. 

V závěru programu ještě řetěz nadšených dobrovolníků dokázal, že i člověk sám je 

dobrým vodičem elektrického náboje.  

•  
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Astronomická observatoř 

• V rámci Noci mladých vědců, umělců a sportovců na České 

proběhlo na školním dvoře v naší školní observatoři pozoro-

vání noční oblohy. Jedno pozorování, které bylo naplánová-

no na Den otevřených dveří, bohužel kvůli špatnému počasí 

nemohlo proběhnout, proto jsme byli rádi, že nám počasí nad 

očekávání přálo. Z pozorovaných objektů byly nejatraktiv-

nější mlhovina v Orionu (M42), hvězdokupa Plejády (M45), 

optická dvojhvězda Mizar a hvězdy zimního šestiúhelníku. 

• Přírodovědný kroužek 

• V tomto školním roce probíhaly schůzky přírodovědného 

kroužku Mgr. Simony Týmalové v pondělí od 14:30 a to do 

března 2020, v průběhu dubna až června se studenti mohli 

zúčastnit virtuálních procházek pořádaných sdružením Calla. 

• Kroužek navštěvovali 2 studenti primy, 10 studentů sekundy a 5 studentů kvinty. 

V rámci kroužku se studenti připravovali na Biologickou olympiádu, Ekologickou 

olympiádu a Zlatý list.  

o Předmětové soutěže  

o Biologická olympiáda  

• Ve školním kole biologické olympiády kategorie D soutěžilo 11 studentů. První 

místo obsadila A. Krejcarová z 2.E, 2. skončil J. Janeček taktéž z 2.E, 3. byl Piálek 

z primy. První dva řešili online test náhradou za okresní kolo soutěže, které bylo 

kvůli koronakrizi zrušeno.  

• Školního kola Biologické olympiády kategorie C se zúčastnilo 6 žáků tercie a kvar-

ty. První místo obsadil Vojtěch Fiedler z 3.E, na druhém místě se umístila Linda 

Chovancová z 3.E a na třetím místě skončil Vojtěch Gregor z 3.E. Vojtěch Fiedler, 

Vojtěch Gregor a Linda Chovancová postoupili do okresního kola (online test), kte-

rého se zúčastnilo celkem 530 soutěžících. Vojtěch Fiedler obsadil 114. místo, Lin-

da Chovancová 191. místo a Vojtěch Gregor 468. místo. 

• V kategorii B soutěžilo 12 studentů. První místo obsadil Matyáš Havelka z kvinty, 

na druhém místě se umístila Anna Ondřichová opět z kvinty a třetí byla Veronika 

Sasková ze sexty. Krajské kolo se letos neuskutečnilo.  
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• Školního kola biologické olympiády kategorie A se zúčastnily 2 studentky – Nikola 

Karbusová z oktávy obsadila 1. místo, na druhém místě skončila Tereza Kudláčko-

vá z 3.A. Vyšší kola soutěže se nekonala.  

o Zlatý list a Ekologická olympiáda  

•  I v tomto školním roce se studenti z přírodovědného kroužku připravovali na sou-

těž Zlatý list. A nově se pak starší studenti plánovali zúčastnit Ekologické olympiá-

dy. Bohužel krajské kolo těchto soutěží bylo v souvislosti s pandemií virové choro-

by covid-19 zrušeno.  
 

Zeměpisná olympiáda  

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

postupuje 1 student do okresního kola. Letošní školní rok byl mimořádný, protože se zastavila ve 

školách výuka. Krajské a republikové kole se konalo po záštitou Přírodovědecké fakulty, katedry 

geografie, v Praze. Do krajského i republikového kola se probojoval V. Toufar, student 4.E. V 

kategorii C obsadil 2. místo a postoupil do národního kola. V okresním kole byli úspěšní tito 

studenti: V. Kopecký 1.E - kat. A, A. Krausová 2. E – kat. B, J. Stuchlík 2.A, a A. Kartusek 7.E - 

kat. D. Všichni tito studenti byli úspěšnými řešiteli. 

 

STUDENTI NAŠÍ ŠKOLY V PŘÍMÉM PŘENOSU NA ČT24 (20.00-22.00) V POŘADU 

FOKUS VÁCLAVA MORAVCE (14. 1. 2020) 

V úterý 14. ledna 2020 se opět usku-

tečnil diskusní měsíčník „Fokus Vác-

lava Moravce“, tentokrát na téma 

Chudá bohatá planeta. Je to neuvěřitel-

né, ale z jižních Čech vyrazilo na toto 

živé vysílání, které se konalo na zámku 

Zbraslav, studenti ze sedmnácti gym-

názií. Tato spolupráce je jedním 

z výsledků tzv. TalentAkademie, která 

zde na jihu před rokem a půl vznikla. 

Václav Moravec se stal čestným prezi-

dentem té druhé v pořadí a všechny 

tehdy doslova uchvátil svou strhující 

přednáškou v Českých Budějovicích. Slovo dalo slovo, a tak jsme byli v úterý 14. 1. u toho naži-

vo :-). Děkujeme za velice milé pozvání! 

https://www.facebook.com/FokusVM/videos/584786988985598/?epa=SEARCH_BOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FokusVM/videos/584786988985598/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmdhYAA_P5ZWRTdxtsXBBfWipRGJ2kkSeo1Y7Jl9wORBm8IefdkamIy6EfE-FWIeoBml6ZN-lHRq5hqai0qpDE4QP2cHISNR75pj28Ynmcpa3Xh4WirD6oLEsZwj30tg9e28Q_3qs5sqnyyf0foI32FYO_D67UlHhQF6bTnts28D2bC1VYlBhjb0PbYNyJDoyPNwkUNllKH-juH74bupGsj6d7kewebKYFlQMrj_5HbzOfg5tNlMCjwjqmoaOLpAgTD5FX9OPT-oateSIvQYLB1Ag2dmCrJqPCrtRxCvgR6OANIoW7571YKf2Ckci-1jy1uYySNKI85hvqcjYAZGqXDYgCCsAhLwg3W4P06IKC6B7DWpip_GOQdjoxPj0PYKwDUp-eZgJoSTypcwr0llZjXUw4EPJnmUTOjqgD46wTuLd7rYk6-Lc5qNNiX7zoTe2kLaLb4fy_VDSogW_eBohLnDLBjG9n37PWR_Zm2s_pN1aURerS6QhpxmhdVzUKSbWFLjMK_g&__tn__=K-R
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SETKÁNÍ S VÁCLAVEM MORAVCEM BYLO STRHUJÍCÍ! (15. 1. 2020) 

 

 
 

BYLI JSME V ŽIVÉM VYSÍLÁNÍ VÁCLAVA MORAVCE! (23. 1. 2020) 

V úterý 14. ledna 2020 se studenti Gymnázia 

Česká zúčastnili natáčení diskusního měsíčníku 

Fokus Václava Moravce. Z jihočeského kraje 

na něj putovala neuvěřitelná „mega-maxi-hyper-

turbo-výprava“ sedmnácti škol. Hned po příjezdu 

do Prahy jsme absolvovali exkurzi na Kavčích 

horách. Prohlédli jsme si několik pracovišť, včet-

ně zpravodajství ČT, a setkali se s řadou zajíma-

vých osobností. Jednou z nich byl nepochybně 

i Václav Moravec, který potkal naši skupinu 

před budovou ČT, přívětivě na nás zamával a s úsměvem dodal: „Tak večer se uvidíme.“ 

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli na Zbraslav. Zde jsme navštívili kostel sv. Jakuba 

a měli zajímavou prohlídku i s průvodcem. V tomto kostele se nachází ostatky přemyslovských 

králů a nádherné obrazy mistrů, jako byli K. Škréta a P. Brandl. Následně jsme se přemístili 

do Zbraslavského zámku. V jeho barokních prostorách jsme mohli nahlédnout do kuchyně filma-

řů a vidět, jak se rodí večerní Fokus. Patnáct minut před spuštěním vysílání všichni nečekaně 

ztichli: vešel Václav Moravec. Lze ho přirovnat vichřici, která neustále srší milým humorem, 

přátelským úsměvem a trefnými komentáři. Během krátké chvilky stihnul zkoušku s pozvanými 

hosty, zvukaři a techniky, ovšem po celou dobu se otáčel k nám do publika a komunikoval 

s námi, jako bychom byli též hosty, a nejen publikem. Mohli jsme ho vidět při práci a pozorovat 

jeho profesionální přístup. 

Jakmile jsme byli odstřiženi z živého vysílání, vrhla se na pana Moravce doslova masa studentů. 

Nikoho neodmítl a každý, kdo chtěl, mohl s ním na chvíli promluvit či se vyfotit. Jeho způsob 

komunikace a porozumění pro mladé budily mnohokrát dojem, jako když je jedním ze „študen-

tů“ naší školní výpravy, neboť stále na něco reagoval, něco vymýšlel a „vtipně hlásil“. Dokonce 

si také pamatoval naše studenty, kteří se s ním loni v ČB setkali na TalentAkademii. Se zájmem 

se ptal na jejich další vize a plánované obory, které chtějí studovat, a stihnul jim poskytnout i pár 

rad. 
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Závěrem nezbývá než panu Moravcovi vyslovit upřímné a vděčné poděkování za pozvání 

do tohoto mimořádného pořadu. Děkujeme mu také za jeho postoj k lidem, který postrádá pesi-

mismus, zapšklost či nářky, za jeho ochotu a snahy o vzdělávání a rozšiřování rozhledu veřejnos-

ti diskusními pořady se zajímavými hosty. Mohli jsme si totiž u něj během celého večera vícekrát 

všimnout, že vzdělání a lidskost staví nezbouratelné mosty mezi lidmi a umí zahrnout příkopy, 

které v nás zůstávají např. z dob nějakých bolestivých společenských událostí. Velký dík patří 

také jeho asistentce a pravé ruce, redaktorce Petře Vykydalové, která se naší jihočeské výpravě 

věnovala s obrovským nasazením po celý den a díky které jsme mohli prožít tak úžasné okamži-

ky. 

 

DIVADELNÍ SPOLEČNOST NA ČESKÉ. OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ROKEM (31. 1. 

2020) 

Divadelní společnost našeho gymnázia připravi-

la v loňském školním roce hned dvě premiéry. 

Po hře Václava Havla Zítra to spustíme, kterou 

divadelníci sehráli mimo jiné i pro klienty pečo-

vatelského domu v Dobré Vodě, sehrál soubor 

22. a 23. února v Malém divadle tragikomedii 

s názvem Andromeda, kterou napsal náš student 

Viktor Prokop z oktávy. Obě představení byla 

beznadějně vyprodána. Divadelníci se setkali 

s příznivým ohlasem více než dvou set diváků. 

Hra byla také součástí majálesového programu. 

Zhlédnout ji bylo možno rovněž na přehlídce Mladá scéna v Českém Krumlově. Autor hry zde 

obdržel cenu za nejlepší scénář. (Od letošního akademického roku Viktor studuje prestižní obor 

režie na Divadelní akademii muzických umění v Praze.) 

Aktuálně naši studenti chystají adaptaci slavné bajky George Orwella Farma zvířat. Představení, 

které vzniká ve spolupráci s profesionální choreografkou Kamilomu Mottlovou, bude mít premi-

éru 15. května v Malém divadle. 

 

 

JIHOČEŠTÍ TALENTI Z ČESKÉ. DVĚ ČESTNÁ UZNÁNÍ, ČTYŘI 1. MÍSTA, DVĚ 2. 

MÍSTA A JEDNO 3. UMÍSTĚNÍ PRO NAŠE STUDENTY V ANKETĚ TALENT 

JIHOČESKÉHO KRAJE (26. 2. 2020) 

Skvělých výsledků při vyhlašování tradiční anke-

ty Talent Jihočeského kraje dosáhli studentky 

a studenti našeho gymnázia. 

V kategorii přírodovědná získala čestné uznání 

Nikola Karbusová, výborně se umístili 

v kategorii humanitní Adélka Černá, která ob-

sadila 1. místo a Jan Maršík získal 3. místo. 

Naprosto pak dominovali naši talenti 

ve sportovní kategorii: 1. místo Daniel Bago, 

rovněž 1. místo Magdalena Frydrychová (u 

obou doplníme, že jsou úspěšnými studenty všeobecného gymnázia), v kategorii starší studen-

ti vyhrál talentovaný atlet Tomáš Němejc a čestné uznání získala Denisa Hadačová. 
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V prestižní kategorii Všestranný talent jsme na pódiu oceněných tleskali hned dvěma studentům 

z České, dokonce z jedné třídy: Matyáš Havelka a Jakub Švojgr-oba na 2. místě. 

Celkem tedy studentky a studenti našeho gymnázia získali dvě čestná uznání za výsledky 

své vědecké práce a její publikaci v prestižním americkém časopise Archives of Insect Bio-

chemistry and Physiology (Nikola Karbusová) a sportovní úspěchy (Denisa Hadačová), dále 

čtyři 1. místa, dvě 2. místa a jedno třetí umístění. 

Všem našim jmenovaným studentkám a studentům děkujeme za vynikající reprezentaci naší ško-

ly a přejeme jim co nejvíce dalších úspěchů. 

Dále zdroj: www.ddmcb.cz 

Jubilejní 20. ročník ankety pro nadanou jihočeskou mládež byl vyhlášen v úterý 25. února 

v prostorách Jihočeské filharmonie. Za rok 2019 bylo oceněno přes 60 jednotlivců. 

Záštitu nad akcí převzali primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda, náměstek hejtmanky Jiho-

českého kraje Zdeněk Dvořák a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Hana Šímová. 

 

VĚDECKÁ PRÁCE NIKOLY KARBUSOVÉ Z OKTÁVY OCENĚNA ČESTNÝM 

UZNÁNÍM NA TALENTU JIHOČESKÉHO KRAJE 2019 (27. 2. 2020) 

Studentka oktávy Nikola Karbusová získala Čestné 

uznání - Talent Jihočeského kraje 2019 v přírodovědné 

kategorii. 

„Nikola Karbusová prokázala svůj talent, píli a zájem 

o odbornou práci v rámci své středoškolské odborné 

činnosti, kde se zabývala studiem vlastností hmyzích 

hormonů a jejich vlivem na trávící procesy ve střevě 

švába amerického ošetřeného jedovatými mikroorga-

nismy (patogeny) a jejich toxiny. Na tomto tématu 

pracovala v laboratoři Fyziologie hmyzu na Entomologickém ústavu Biologického centra AVČR 

v Českých Budějovicích pod vedením Prof. RNDr. Dalibora Kodríka, CSc. Při své práci se jí 

podařilo dosáhnout několika pozoruhodných výsledků, které charakterizují úlohu tzv. adipokine-

tických hormonů při hmyzím trávení ovlivněném působení toxických látek. Ukázalo se, že zmí-

něné hormony mohou eliminovat účinek některých toxinů, které vylučují houby používané 

k hubení škodlivých druhů hmyzu. Výsledky mají významný teoretický, ale i potenciálně prak-

tický dopad: pokud by se podařilo ovlivnit hladiny hormonů v těle hmyzu, může dojít ke zvýšení 

účinnosti vlastních toxinů hub. To je velmi atraktivní myšlenka pro vývoj nových insekticidních 

přípravků na hubení hmyzích škůdců někdy v budoucnu. 

Mimořádnou kvalitu výsledků dokazuje i to, že se práci Nikoly podařilo zveřejnit v prestižním 

vědeckém časopise “Archives of Insect Biochemistry and Physiology“ pod názvem “Effect of 

natural toxins and adipokinetic hormones on the activity of digestive enzymes in the midgut of 

the cockroach Periplaneta americana” (citace celé práce je uvedena dole). To je 

pro středoškolskou práci zcela výjimečný úspěch. Text publikace byl v přijímacím procesu po-

droben přísnému oponentnímu řízení dvěma anonymními zahraničními odborníky z oblasti hmy-

zí endokrinologie a biochemie, kteří ji k otištění v daném časopise doporučili. Její hodnota je 

tedy srovnatelná s výsledky kterékoliv laboratoře ve světě zabývající se danou tématikou. 

Nikola při své odborné práci prokázala mimořádnou píli, vytrvalost a cílevědomost – vlastnosti, 

bez kterých by zmíněné výsledky nikdy nedosáhla. Ocenění talent roku si určitě zaslouží.“ napsal 

profesor RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. 

Karbusová N., Gautam U.K. and Kodrík D. (2019) Effect of natural toxins and adipokinetic hor-

mones on the activity of digestive enzymes in the midgut of the cockroach Periplaneta america-

http://www.ddmcb.cz/
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na.  Tato práce byla publikována ve vědecké časopise Archives of Insect Biochemistry and Phys-

iology 101:e21586. 

 

PODPOŘIT NADANÉ (2. 3. 2020) 

Kromě očekávaného vysvědčení se ve 

čtvrtek 30. ledna rozdávala i jiná osvěd-

čení dovedností našich studentů – těch, 

které mohli prokázat v řadě jazykových 

soutěží. V olympiádě z českého jazyka, 

v soutěži v anglické a německé konverza-

ci, online mezinárodní soutěži Best in 

English a také v interpretaci básnického 

textu např. ve francouzštině. 

Soutěž v anglické konverza-

ci v předvánočním týdnu byla zastoupena 

jako vždy hojně. Těch nejmladších bylo 

pětadvacet, ale vybrat porota mohla vždy jen jednoho, nebo dva. Učinila takto: za primu vítězem 

se stal Vojtěch Kopecký a za sekundu Orlando Ben Verboon a Josef Barták, který byl záro-

veň nominován do okresního kola této soutěže. Ze starších juniorů vysíláme do okresního ko-

la Vojtěcha Gregora, nejlepšího z tercie, nejlepším angličtinářem z kvarty je opět Lukáš 

Tauchmann. 

Starší studenti byli zastoupeni ještě početněji – 37 chlapců a dívek z různých ročníků se nebáli 

poměřit své nejenom komunikační dovednosti. Bylo to tehdy náročné dopoledne, ale stálo za to. 

Naši studenti jsou vtipní, se smyslem pro týmovou práci i smysluplnou improvizaci a všichni 

jsme si užili i jejich programových poselství – míněných vážně i s nadsázkou, jako 

‚don’t waste, eat less‘ … ‚the world is going to hell, clear the mankind to save the planet‘ … 

‚enjoy every minute‘ …  ‚don’t waste time on silly things‘… 

‚don’t let others to damage your dreams‘ … ‚if we unite, we can change things‘ … 

V této kategorii na špičce žebříčku díky svým všestranným dovednostem stanuli Matyáš Cha-

lupa a Marek Maňásek, právě je vysíláme do dalších kol této soutěže. Vítězi ve svých kategori-

ích se stali Štěpán Zýka, Marek Mačí a Gabriela Hanusová. 

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

glish. 

Rádi sdílíme úspěchy našich studentů a přejeme jim další v dalších kolech soutěží i v dalším stu-

diu. 

 

ČESKÁ MÁ NÁBOJ (6. 3. 2020) 

V pátek 21. února se každý z návštěvníků Noci 

mladých vědců, umělců a sportovců 2020 mohl 

přesvědčit o tom, že Česká má náboj. 

Během opakované téměř hodinové interaktivní 

fyzikální show „Česká má náboj“ učebna fyziky 

přímo sršela elektrickým nábojem. Studenti pří-

tomným dokázali existenci elektrického náboje, 

předvedli a vysvětlili experimenty např. s Van de 

Graaffovým generátorem, indukční elektřinou 

nebo Faradayovou klecí. Dále demonstrovali 
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výboje elektrického náboje ve vzduchu i ve výbojových trubicích s použitím plazmové koule. 

Nedílnou součástí programu bylo propojení elektřiny a magnetismu. Díky indukovaným vířivým 

proudům, které vznikaly v proměnném magnetickém poli, došlo i k levitaci lehkého hliníkového 

kroužku. V závěru programu ještě řetěz nadšených dobrovolníků dokázal, že i člověk sám je dob-

rým vodičem elektrického náboje. 

 

DALŠÍ ÚSPĚCH V OBORU HISTORIE - 3. MÍSTO KRAJSKÉHO KOLA SOČ (15. 5. 

2020) 

Dne 28. 4. 2020 proběhlo online krajské kolo Středo-

školské odborné činnosti (SOČ), kterého se v oboru 

historie zúčastnila naše letošní maturantka Tereza 

Janurová (4.A). Její precizní bádání při tvorbě původně 

seminární práce na téma „Obraz atentátu na císařovnu 

Alžbětu v českém dobovém tisku“ bylo oceněno krás-

ným třetím místem. Upřímně gratulujeme a děkujeme 

za skvělou reprezentaci naší školy na poli humanitních 

věd! 

 

SKVĚLÉHO ÚSPĚCHU DOSÁHL VÁCLAV TOUFAR (4.E) – POSTUP DO 

CELOSTÁTNÍHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY! (19. 6. 2020) 

Skvělého úspěchu dosáhl Václav Toufar (4.E). V online krajském kole Zeměpisné olympiády 

vybojoval 2. místo a postupuje tak do celostátního kola v kategorii C. Vašek se dostal me-

zi nejlepší v ČR podruhé v řadě za sebou. Přejeme mu co nejvíce úspěchů ve velkém finále! 
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SKVĚLÁ PRÁCE, ALICE! (26. 6. 2020) 

Na sklonku roku 2019 se naši studenti z kvinty, sexty 

a oktávy vůbec poprvé zúčastnili mezinárodní soutěže Ev-

ropské unie, Juvenes Translatores. Jak již název napovídá, 

jedná se o soutěž mladých překladatelů. Vzhledem 

k velkému zájmu škol, bylo i v rámci České republiky 

uspořádáno její 1. kolo. 

Naše studentka, Alice Zikešová z 8E, se svým vítězným 

překladem textu z angličtiny do češtiny zabodovala 

a dostala se mezi 20 republikových finalistů ze 498 škol, 

které se tento rok zúčastnili. 

On-line finále proběhlo v Praze,11. května 2020, spolu s překladatelskými workshopy, které mů-

žete shlédnout na  

 https://www.youtube.com/watch?v=Dmb3SmapNQo&t=393s&fbclid=IwAR3qGpeIR1MuvhQy

x2pYFV-hXRGXxBTLTOlKfCZOMd30OIfR51vXIx1IYzw 

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

M.Radová 

 

ČESKÁ 3D TISKEM PROTI KORONAVIRU (28. 3. 2020) 

Když už nestačí stát, pomohou si lidé sami. I Česká se zapojuje 

do této pomoci. V pátek jsme zapůjčili dvě naše 3D tiskárny 

panu Jirákovi, který na nich bude tisknout součástky 

na bezpečnostní štíty nebo zakladače šikmého proužku 

na roušky. Jsme rádi, že i tímto způsobem můžeme pomáhat. 

 

SPECIÁLNÍ ČÍSLO MAGAZÍNU 64 ZRCADLÍ DOBU 

SVÉHO VZNIKU (27. 4. 2020) 

Píšeme historii. Dnes je to však ještě budoucnost. Ale 

pozor, blízká budoucnost. 

Někdo by mohl namítat, že projekt Speciální číslo 

zkostnatěl a selhal ve svém účelu – vždyť už se roz-

volňují pravidla karantény a my můžeme mít naději. 

Ale to ještě neznamená, že je vše za námi. Ani zdale-

ka. Speciální číslo možná nevyšlo bryskní rychlostí, ta 

přeci ale nemusí být zárukou kvality. A já se mohu 

zaručit, že každý článek je, a ještě dlouho bude, aktu-

ální a vypovídající o tom, jaká je současná situace. 

Proto už dost chmurných vyhlídek a mračení se – před námi je Speciální číslo, které jen čeká, až 

bude čteno a prohlíženo. 

Přeji Vám i Speciálnímu číslu, aby vaše cesta byla co nejlehčí a abyste se setkali s mnoha úspě-

chy a pozitivitou. 

Markéta R. Kubalová, šéfredaktorka Speciálního čísla 

https://www.youtube.com/watch?v=Dmb3SmapNQo&t=393s&fbclid=IwAR3qGpeIR1MuvhQyx2pYFV-hXRGXxBTLTOlKfCZOMd30OIfR51vXIx1IYzw
https://www.youtube.com/watch?v=Dmb3SmapNQo&t=393s&fbclid=IwAR3qGpeIR1MuvhQyx2pYFV-hXRGXxBTLTOlKfCZOMd30OIfR51vXIx1IYzw
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VIDEOMAPPING V PODÁNÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA ČESKÁ (17. 6. 2020) 

Ačkoliv jsme všichni doma a každá druhá 

nová zpráva obsahuje slovo koronavirus, oh-

lédli jsme se ještě zpět, před tuto šílenou do-

bu. Třeba vám tyto dlouhé chvíle doma rozve-

selíme připomínkou na studentský projekt, 

který je na českých školách ojedinělý. 

Po četných ohlasech na projekci na Noci věd-

ců a umělců jsme se rozhodli, že se úžasnou 

podívanou pokusíme udělat znovu. Mís-

to krátké části školy osvětlované ze dvora, 

jsme ale tentokrát zaměřili rovnou celou stra-

nu budovy u slepého ramene. 

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

ho, podařilo se nám sestavit skoro patnáct minut dlouhou show. Videomapping, který jsme divá-

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

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

na nějakou dobu půjčil. 

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

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

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

že to stálo za to a třeba zase někdy. 

O akci byla zmínka i v Českobudějovickém deníku. 

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

20200311.html 

 

 

Koncert Sboru se Z a pěveckého sboru ASG-Passau u příležitosti uctění památky Holo-

kaustu 

V lednu 23. – 24. 2020 se v Pasově konala další velká akce tohoto školního roku. Sbor se Z byl 

osloven, zda by společně se sborem ASG-Passau mohl ke dni uctění památky Holokaustu v sále 

pasovské univerzity přednést nějakou hebrejskou píseň. Byla vybrána píseň Shalom aleichem ve 

čtyřhlasé úpravě pro smíšený sbor. 

Oba sbory skladbu nacvičovaly již od října v rámci svých zkoušek. A protože byl v plánu i tra-

diční společný vánoční koncert, využilo se toto setkání také jako nácvik k lednovému vystoupení. 

23. ledna pak proběhla za přítomnosti bavorské televize, vlastně i její režie, v sále pasovské uni-

verzity zkouška na koncert. Nacvičoval se precizní nástup na pódium, jeho délka a samotný 

přednes písně kvůli akustickým možnostem sálu.  

24. leden 2020 se nesl ve velmi slavnostním duchu. Do pasovské univerzity zavítali členové ba-

vorské vlády a další významní představitelé německé politiky. Dále zde byli přítomni i někteří 

naši političtí činitelé. Na samotném aktu uctění památky obětí Holokaustu vystoupili nejrůznější 

řečníci a jako doprovodný program tvořila právě hudební vystoupení, mezi nimiž i zazněla naším 

česko-německým sborem provedená píseň Shalom aleichem. 

Akce byla velmi zdařilá, dojemná. Asi měsíc po ní přišel velmi vřelý a osobní děkovný dopis od 

bavorské vlády s fotografiemi pro každého žáka a každou žákyni ze Sboru se Z. 

Oba dva dny měly ještě jeden přesah – sboristé byli opět ubytováni u stejných rodin jako před 

Vánocemi, kde byla navázána aktivní přátelství. Autobus opět doplnili žáci/ žákyně, kteří se za-

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/komentar-klary-skalove-sance-studentum-20200311.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/komentar-klary-skalove-sance-studentum-20200311.html


 

 

21 

jímají o německé reálie. Ti se mohli této pietní akce zúčastnit coby obecenstvo. I oni si vše velmi 

hluboce prožili jako sboristé. 

Foto: Sbor se Z a pěvecký sbor ASG-Passau  

 
Zdroj: článek k akci na webových stránkách bavorské vlády 

https://www.bayern.landtag.de/en/aktuelles/veranstaltungen/gaeste-und-begegnungen/gub-

2020/24012020-erster-trinationaler-holocaust-gedenkakt-2020/ 

 

https://www.bayern.landtag.de/en/aktuelles/veranstaltungen/gaeste-und-begegnungen/gub-2020/24012020-erster-trinationaler-holocaust-gedenkakt-2020/
https://www.bayern.landtag.de/en/aktuelles/veranstaltungen/gaeste-und-begegnungen/gub-2020/24012020-erster-trinationaler-holocaust-gedenkakt-2020/
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V Českých Budějovicích dne 23. ledna 2021 

 

 

Mgr. Antonín Sekyrka 

ředitel školy 
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Ekonomická část 

       
příjmy Kč celkem     365544,7 

z toho: příjmy nezahrnované do základu daně  271766,7 

       
výdaje Kč celkem     313328,9 

z toho: výdaje nezahrnované do základu daně  7606,25 

       
z výdajů celkem například:     
knižní odměny studentům    2700 

věcná odměna studentům    409 

odborný lektor AJ     1500 

ubytování studentů     3120,86 

školní knihovna     1528 

dohody o provedené práci    117850 

Noc mladých vědců      
Přijímačky na nečisto      
občerstvení pro studenty    1252 

Noc mladých vědců      
Den otevřených dveří     
licenční poplatky výukové programy   900 

busta J.A. Komenského    7000 

doprava studentů     36532 

pronájem lodí     1250 

tisk školního časopisu    3520 

školní akvárium     3191 

divadelní dílna     1600 

drobné potřeby pro adaptační kurz   884 

přeprava panelů     596 

účetnictví, daňová přiznání    30257 

poštovné      382 

 

 

 

 

Na základě podkladů 

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

Služby daňové kanceláře 

 

zpracovala Dagmar Čečková 
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