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1.  Základní údaje 

 

název Občanské sdružení při Gymnáziu Česká a 

Olympijských nadějí, 

České Budějovice, Česká 64 

 

adresa Česká 64, 370 21 České Budějovice 

 

Odloučené pracoviště: E. Destinové 46, 

370 04 České Budějovice 

IČO 68543964 

vedení školy předseda: Mgr. Antonín Sekyrka 

 

 

Kontakt telefon: 

úsek Česká 64: 386 356 884 

e-mail: gc@gymceon.cz 

 

 

 

 

Občanské sdružení při Gymnáziu Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Čes-

ká 64 

 

Občanské sdružení bylo na gymnáziu založeno v roce 1997 v souladu se zákonem č. 83/1990 

Sb. o sdružování občanů. Nejvyšším orgánem je valná hromada členů. Členy jsou zákonní zá-

stupci žáků a zástupci pedagogických pracovníků školy. Z příspěvků hradí občanské sdružení 

především vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity žáků gymnázia. Občanské sdružení 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 Občanského sdružení 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 
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 Školní časopis 

 Pořízení elektronických učebnic na interaktivní tabule 

 Licence na cizojazyčné vzdělávací PC programy 

 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 Občanské sdružení činné 

 

 

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 škola 

udržuje velmi dobré kontakty s partnerskými školami v SRN (Passau a Maristengymnasium 

Fürstenzell), gymnázium se sportovním zaměřen již řadu let úspěšně pracuje v projektu Connecting 

Classrooms. V mezinárodních projektech škola pracovala dále s polskou ZSE Gorlice, při výměnném 

programu žáků s francouzskou školou Lycée la Pléiade, in Pont - de - Chéruy a německou Sigmund - 

Wann-Realschule Wunsiedel a na projektu e - Twinning (sportovní gymnázium) s polskou Technikum 

Architektoniczno Budovlanie Warszawa. Pro zájemce z řad žáků organizuje škola studijní a poznávací 

pobyty ve Velké Británii, umožňuje a podporuje studijní pobyty svých žáků v zahraničí (USA, SRN, 

Velká Británie, Rakousko). 
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Mezi priority školy patří péče o nadané a talentované žáky, kteří byli úspěšní v celé řadě předmětových 

soutěží a olympiád. V péči a podpoře o nadané a talentované žáky gymnázia spatřuje Občanské 

sdružení jednu z hlavních platforem své činnosti. 

 

 

 

Jeden z hlavních cílů činnosti Občanského sdružení je posilovat rozvoj 

motivovaných, talentovaných a nadaných žáků gymnázia a napomáhat 

vytvářet lepší podmínky pro jejich vzdělávání a osobnostní růst. 
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V měsíci lednu až březnu proběhl plavecký výcvik 

třídy 1.E. Peníze na tuto akci byly získány od žáků 

a z Občanského sdružení školy. Takto jsou rovněž 

kofinancovány hodiny bruslení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, kroužek florbalu, divadelní kroužek, Klub deskových her, 

příprava na zkoušku First Certificate), dále pěvecký sbor či celoškolní recitační soutěž s dlouholetou 

tradicí. Kroužky a kluby jsou ve vybraných případech kofinancovány z prostředků OS. 

 

 

Z podpořených aktivit a projektů 

 

 

Výlet do světa aforismů a epigramů 

Na začátku to byl jen další nudný domácí úkol z češtiny.  O aforismech a epigramech jsem téměř nic nes-

lyšela do té doby, než nám paní profesorka Prokešová zadala „dobrovolný“ úkol: zapojit se do interneto-

vé soutěže o nejlepší epigram a aforismus pořádané Gymnáziem Nad Štolou v Praze. Naštěstí jsme všich-

ni byli poučeni, co vlastně pojmy epigram a aforismus znamenají a naneštěstí spoutáni dvěma tématy: 

škola nebo náhoda. 

Musím se přiznat, že mojí největší inspirací byla hrozba případné pětky za neodevzdaný úkol. Přesto jsem 

ke svému překvapení vymyslela rovnou čtyři ‚kousky‘: 

*Škola je základ života a záleží jen na nás, co na těch základech vybudujeme. 

*Neučíme se pro školu, ale pro život. Řekl to někdo učitelům? 

*Škola je prý moudrosti matka, 

ale někdy vychová pěknýho spratka. 

 

*Shoda náhod přijde vhod 

když se plány boří 

co by byl život bez náhod 

každý z nás -v koutku duše 

na ty šťastné věří 

 

Na celou událost bych si už ani nevzpomněla, ale jednoho dne jsem otevřela e-mailovou schránku a zůsta-

la zírat s otevřenou pusou. Dozvěděla jsem se, že jsem se v soutěži umístila mezi devíti nejlepšími z celé 

republiky a že postupuji do semifinále, které se uskutečnilo 18. 5.2014 na veletrhu Svět knihy na pražském 

Výstavišti. 
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Ještě předtím, než prozradím, že jsem byla druhá, musím představit porotu.  O tom, který epigram a afo-

rismus vyhraje, rozhodovali básníci  Jiří Žáček, Jan Vodňanský a Miroslav Huptych. Zároveň se tito pá-

nové ujali role moderátorů a po celou dobu nás bavili a rozesmávali svými vtipy. 

Díky této uvolněné atmosféře a hlavně díky milému doprovodu mé spolužačky Aničky Kurzové jsem ani 

neměla trému. Celou akci jsme si obě velmi užily. A příští rok to zkusím zase! 

 

 
Věra Třísková, kvarta 

 

 

Kdo zvítězil v soutěži „Předčítání v němčině“? 

V úterý 29. dubna 2014 se na gymnáziu v České ulici uskutečnil již III. ročník Předčítání v německém 

jazyce, kterým si každoročně připomínáme výročí 200 let od prvního vydání pohádek gigantů německé 

literatury - bratří Grimmů. Soutěže se zúčastnilo osmnáct žáků od sekundy do kvinty. Své fonetické 

a dramatické dovednosti nám předvedli v podání pohádky Der Wolf und die sieben jungen Geisslein/O 

vlku a sedmi malých kůzlátkách. Porota to neměla při vyhodnocování vůbec jednoduché, poněvadž 

výkony byly velice vyrovnané. Žáci nás překvapili precizní výslovností, bravurním zvládnutím archais-

mů, kvalitním frázováním, schopností měnit hlasy či svými hereckými projevy. Rozhodně to bylo velice 

obohacující odpoledne nejen pro účinkující, ale i pro porotu. Díky svým výkonům si soutěžící zaslouží 

doporučení k zaměstnání v některé z německých nahrávacích společností alespoň na zkrácený úvazek. 
Vítězové byli oceněni drobnými věcnými cenami a knižními poukázkami. 

Umístění: 

1. místo: Barbora Wortnerová (3.E) 

2. místo: Jana Štěpánková (5.E) 

3. místo: Věra Třísková (4.E) 
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Francouzsko - český projekt v angličtině! Beat the Stereotypes 

Od pondělí 7. 4. do pondělí 14. 4. 2014 skupina šestnácti našich studentů a šestnácti studentů francouz-

ského lycea La Pléiade v Pont-de-Chéruy bojovala proti zažitým představám a předsudkům nejen národ-

nostním. 

Vyzvedli jsme si naše francouzské přátele na letišti Václava Havla a rovnou je vzali na procházku 

po nejvýznamnějších památkách hlavního města. Těšil nás jejich upřímný úžas. Pak už hurá k českým 

domovům, představit je jejich dočasným hostitelským rodičům, pomoci svým překladatelským uměním 
vzájemnému porozumění a dát jim ochutnat první českou večeři. 

Další dny mohli Francouzi obdivovat a obdivovali nejen naši školu a její nejbližší okolí, ale zažili 

i (ne)bezpečné dobrodružství v grafitových dolech v Českém Krumlově a ochutnali místní zlatavý mok 

pivovaru Budvar. I posedět s námi ve školních lavicích párkrát museli – na společných workshopech jsme 

i ve spolupráci se studenty Jihočeské univerzity objevovali klady a zápory mnohých stereotypů 

a předsudků, představili jsme si naše národní hudební scény a dokonce se navzájem naučili zpívat píseň 
v jazyce těch druhých. 

Zdálo se, že pak odjížděli plni nových zážitků a poznatků o nás, Češích – doufáme, že hlavně pozitivních 

(ne jen, že neustále něco jíme a návštěvy uctíváme především jídlem). 

A my už se těšíme na říjen! Proč? Protože to zase my vyrazíme poznávat ty francouzské zvyky a reálie! 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gymceon.cz/photo/tn/4330-IMG-2526_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1399370472.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4334-P1060868_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1399370473.jpg
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„Vernisáž výstavy Nalézání zmizelých osudů 

 

Nalézání zmizelých osudů-memento dvou světových válek pro mladého člověka (vernisáž výstavy 

a vzpomínkové setkání) 

Čtvrtek 10. 4. 2014. Devět hodin dopoledne. Atmosféra v obřadní síni českobudějovické radnice 

houstne každou minutou. Všichni jsou pořádně nervózní. Profesorky Prokešová a Pitrunová pobí-

hají kolem, těžko říct, která z těch dvou je roztěkanější. Sbor se Z působí poněkud vyplašeně a my, 

kteří budeme číst autorské texty, jsme víceméně duchem mimo. Společné máme všichni v tuto 

chvíli pouze jediné: všichni si zoufale klademe otázky typu „Co když se to pokazí?“ „Co když to 

nezvládnu?“ Někteří se ještě snaží odlehčit atmosféru rádoby uvolněným vtipkováním, ale už to 

nikomu moc nejde. 

O půl hodiny později je už celá obřadní síň zaplněná a plná očekávání. Všichni zvědavě pokukují 

po předních řadách, kde sedí naši nejvzácnější hosté. Program vede RNDr. Mojmír Kallus, před-

seda české pobočky ICEJ. Nemluví dlouho, ale příjemně se to poslouchá. Pak nám jeho kolegyně 

paní Alice Michalcová přibližuje historii českobudějovických Židů a my pomalu začínáme pře-

mýšlet o tom, co právě slyšíme. Snad by nám to ani nepřišlo, z hodin dějepisu jsme zvyklí 

na leccos, ale přicházejí dva lidé, kteří definitivně mění atmosféru v celé místnosti. Paní Hana 

Tvrská a pan Petr Liebl, lidé, kteří TO zažili. V jejich vyprávění se odráží proud hořkých vzpomí-

nek na dobu, která sice minula, ale jen těžko se dá zapomenout. 

Minuta ticha věnovaná obětem druhé světové války je ukončena prvními tóny židovského kánonu 

Hashi Venu, kterým náš báječný Sbor se Z všechny mírně řečeno šokoval. Bylo to velice působivé. 

 

Poté následovaly projevy primátora města ČB Mgr. Juraje Thomy a ministra kultury Mgr. Danie-

la Hermana, který svým proslovem všechny doslova strhnul. Myslím, že většina z nás by ho vydr-

žela poslouchat hodiny. To bohužel nebylo možné, protože před nás předstoupil host nejvzácnější. 

Jeho Excelence Gary Koren, velvyslanec státu Izrael. Mluvil anglicky, ale na začátku nás všechny 

velice mile pozdravil lámanou češtinou. Abychom mu rozuměli opravdu všichni (tedy i ti, co 

s angličtinou zrovna nekamarádí) nám jeho slova překládal právě pan Kallus. 

http://www.gymceon.cz/photo/tn/4268-QU2A2921_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1397576602.jpg
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A pak přišla naše chvíle slávy. Uličkou přichází pan ředitel. Všichni na něm visí očima a hltají 

každé jeho slovo o našem projektu Nalézání zmizelých osudů, který nám všem dal tolik zabrat. 

Nejvíce si s ním “užila“ Eva Mlčochová, šéfredaktorka našeho výstupního časopisu Příští stani-

ce: Konečná. Eva spolu s námi ostatními vystupuje a čte jeden z vybraných autorských textů hned 

po proslovu polské velvyslankyně Její Excelence Grazyny Bernatowicz. 

Byl to zvláštní pocit poslouchat texty, které jsme si předtím četli při slohu jakožto nejlepší práce. 

A ještě mnohem zvláštnější je dívat se na přestřiženou pásku ve vchodu do galerie. Za ní stojí 

v dlouhé řadě naše panely. Konečně je vidíme hotové a všechny pohromadě! Skoro mi bylo líto se 

s nimi loučit. 

V každém z nás se mísí tolik emocí naráz! Jsme smutní a dojatí vzpomínkami pamětníků, různými 

proslovy a také z velké části vystoupeními našich spolužáků. 

A máme radost. Tichou, nepřiznanou radost z toho, že se ti cizí lidé zajímají o naši práci, že se 

naše práce někomu líbí, že ji někdo ocení. 

V poledne už celý prostor bzučí živým hovorem, Jihočeská televize pořizuje rozhovory, všichni si 

blahopřejí a třesou rukama. A my spokojeně odcházíme. Nikdo nic nezkazil, dokonce se všem 

všechno povedlo lépe než na zkouškách a už máme i pár pozitivních ohlasů od přítomných. 

Po předchozí nervozitě už není ani stopy. Zvládli jsme to!“ 

Autor: Eliška Binterová 

 

Zeměpisné dny nižšího gymnázia ve Stromovce 

Letošní školní rok proběhla premiéra spolupráce naší školy s Jihočeskou univerzitou. 

Naše spolupráce spočívala v přípravě zábavného zeměpisného dne, kde si studenti vyzkoušeli v praxi vše, 

co se naučili v hodinách zeměpisu a  také se mohli dozvědět, co je bude v příštím školním roce čekat 
v připravovaném zeměpisném kroužku. 

Pro studenty byl den rozdělen do dvou bloků. V jednom si vyzkoušeli formou závodu najít 6 pečlivě uscho-

vaných kešek (geocaching), kde plnili úkoly a zapisovali si je do pracovních listů. V té druhé části, 

po svačině, pro ně bylo připraveno 6 stanovišť, kde si postupně vyzkoušeli praktické úkony s přístroji vyu-

žívanými v zeměpisu. Práci s teodolitem, zakopávat půdní sondu, poznávat stromy podle listů, určovat 

mapové značky, měřit sílu svého křiku zvukoměrem a větru s anemometrem. 

Myslím, že jsem si den užila nejen já jako kantor, ale i naši studenti a je to vidět na našich fotografiích. 

Mgr. E. Kovaříková 

 



 

 

11 

 
 

 

Zeměpisné dny nižšího gymnázia ve Stromovce, 27. 6. 2014 
 

 

 

 

 

Školní pomůcky 

V tomto školním roce bylo díky grantu pořízeno do zeměpisné sbírky 8 kusů GPS zařízení. 
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Z úspěchů gymnázia v předmětových soutěžích 
 

 

Cena Učené společnosti ČR pro našeho studenta 

 

Dalším velkým úspěchem studenta naší oktávy Emila Skříšovského je ocenění Učené společnosti ČR 
za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů pro rok 2014. 

Emil v loňském školním roce zvítězil v celostátním kole SOČ v kategorii matematika a statistika. 

Na tuto cenu jej nominovalo Sdružení pro podporu talentované mládeže. 

Úspěchy našich studentů v krajském kole Středoškolské odborné činnosti 2014                                    

– máme první, druhá i třetí místa v kraji 

V letošním roce jsme měli soutěžící ve čtyřech oborech středoškolské odborné činnosti, a to zdravotnictví, 

ekologie, chemie a geologie. Že jsme školou všestrannou, dokládá umístění prací SOČ našich studentů 
na vyhlašovaných prvních třech místech ve všech zmiňovaných oborech. 

Denisa Šedivá – studentka septimy všeobecného gymnázia obsadila se svou prací Dentální hygiena první 

místo v oboru zdravotnictví a postupuje do celostátního kola. Ve stejném oboru se umístila na 3. místě 
Jana Nováková, která shrnula výsledky šetření v práci 

Salmonella vs. Campylobacter – srovnání četnosti výskytu onemocnění. V oboru chemie obsadil 2. místo 

Jan Tlačil ze septimy, který v chemické laboratoři AV ČR pracoval na práci Reaktivita acyklické hydro-

xylové skupiny ve steroidních sloučeninách a její transformace pro hmotnostně spektrometrickou analýzu. 

Rovněž jako druhá tentokrát v oboru geologie se umístila Eliška Bršlicová z kvinty s prací Sopečné jevy 

v okolí Benešova nad Černou. V ekologii se studentka Veronika Valešová ze čtvrtého ročníku zabývala 

biodegradací kontaminované zeminy v práci Biodegradace. Práce byla vyhlášena jako třetí nejlepší 

v tomto oboru. 

Nemalou zásluhu na úspěchu mají organizace, které umožnily studentům pracovat na praktické části 

a získat data pro zpracování – děkujeme pracovníkům chemické laboratoře Entomologického ústavu AV 

ČR, biodegradačního pracoviště Hůrka, mikrobiologické laboratoře Synlab Czech s.r.o, České Budějovi-

ce, oddělení geologie Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a ordinace dentální hygieny v Českých 
Budějovicích. 

http://www.gymceon.cz/photo/tn/4294-SKRISOVSKY-POZVANKA-2_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1398157344.jpg
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SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků 18 vědních oborech a cílem této soutěže vyhlašované 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem dětí a mládeže 

MŠMT je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. 

Microsoft Office Arena 2014  - celorepublikové finále 

 

 

Již třetím rokem pořádala společnost Microsoft soutěž v ovládání kancelářského balíku pro studenty 

středních i základních škol. Jako každoročně jsme se probojovali až do velkého finále přímo do Prahy 

do sídla Microsoftu. Letos naši školu reprezentovali dva studenti. Zatímco Vašek Křenek skončil 

v krajském kole na krásném druhém místě a finále mu uteklo jen o vlas, Lukáš Mičan svou kategorii zá-

kladních škol s přehledem vyhrál a postoupil do finále, kde porovnal své síly nejen s českými soupeři ale 

i se studenty ze sousedního Slovenska. 

Finále má vždy stejný scénář. Lukáš si připravil prezentaci na téma "Můj školní výlet" a před plným sá-

lem pak předvedl své prezentační dovednosti a představil svůj projekt. V porotě opět zasedli zástupci 

Microsoftu i velkých partnerských firem. Při závěrečném hodnocení od poroty Lukáš sklidil jen slova 
chvály. Bohužel na pomyslnou bednu to nestačilo. 

Nutno dodat, že Lukáš předvedl vynikající výkon a velmi úspěšně reprezentoval naši školu. 

Mgr. M. Kotlas 

First Lego League - veleúspěšná premiéra 

 

 

http://www.gymceon.cz/photo/tn/4530-WP-20140507-002_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1401954808.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/3721-DSC-0308_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1386154057.jpg
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My jsme „Sirious Cyberneticians“! 

V sobotu, 9.11.2013, jsme se zúčastnili republikového kola First Lego League, které se konalo v Praze. 
Tento rok bylo vyhlášeno na téma Natureś Fury. 

Soutěže se účastnil tým 10 studentů naší školy, kteří na přípravě na toto klání již od září tvrdě pracovali. 

V podstatě se připravovali na soutěžení ve dvou částech - části robotické (Robot Design, Robot Game, 
Team Work) a části výzkumné, doprovázené prezentací v angličtině. 

Kluci z tercie, kvarty, druháku a septimy, kteří svůj tým nazvali „ Sirious Cybernetics“ si nejprve vytvořili 

logo, navrhli plakát, který by je reprezentoval a poté se pustili do rozdělení úkolů. Neformálními lídry se 

stali Martina a Honza ze septimy, kteří již jisté zkušenosti z podobných soutěží mají. Pod jejich vedením se 

ostatní kluci pustili do sestavování a programování robota tak, aby byl schopen plnit centrálně zadané 
úkoly. 

Další trojice studentů vyrazila na schůzku s představiteli Krajského krizového centra, aby získali informa-

ce o vypořádávání se s povodněmi v Jižních Čechách. Úkolem výzkumné části bylo totiž navrhnout alter-

nativní řešení a pomoc při přírodní katastrofě, která nejvíce ohrožuje náš region. A tak se rozhodli zabý-

vat povodněmi. Jak se jim povedlo získané informace zpracovat a navrhnout možné řešení posuďte 

ze vzniklé prezentace. Ukázalo se, že kvartáni jsou opravdoví „IT experts“, protože jejich 3D prezenta-

ce se opravdu vydařila. Po právu obsadili v klání s ostatními 15 soutěžícími týmy 3.místo. Ještě větší 

úspěch jsme dosáhli v kategorii „Robot Design“, kde náš tým skončil dokonce na 2.místě. V této kategorii 

odborná porota hodnotila design a konstrukci sestaveného robota . 

Stačilo opravdu jen trochu „štěstíčka“, aby i v kategorii „Robot-Game“, kde kluci postavili 

a naprogramovali robota  tak, aby co nejlépe a nejefektivněji plnil soutěžní úkoly na hracím poli, postou-

pili do semifinále. 

I když „bramborová medaile“ (celkově 4. ze 16 týmů) nás mrzí, neodjeli jsme s prázdnou. Tým získal oce-
nění poroty -1. místo v kategorii nováčků. 

Letošní naše první účast byla pro všechny velkou zkušeností a tak si již s chutí připravujeme strategii 

na příští ročník. 

 

 

 

Talent Jihočeského kraje 2013 

Letos se opět konala soutěž talent Jihočeského kraje, ve které se podle úspěchů za uplynulý rok vybírají 
vítězové jednotlivých sekcí. 

Slavností vyhlášení proběhlo 25. 2. 2014 v sále Jihočeské filharmonie. Z velké konkurence 140 nominova-

ných dětí a studentů bylo vybráno 52 nejlepších, kteří si odnesli ocenění, diplom a památeční keramickou 

desku s překvapením. V každé kategorii bylo vyhlášeno čestné uznání,  bronzové, stříbrné a nakonec také 

zlaté umístění. 

Naše škola dosáhla úžasného výsledku – dvě 1. místa. 

1. místo – Natálie Postlová (kvinta) – sekce humanitní – mladší kategorie 
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1. místo – Jiří Čížek (tercie) – sekce všestranný talent – mladší kategorie 

      
 

 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních pro-

gramů: 
 

Česko – polský projekt v rámci grantového programu Ministerstva zahraničních 

věcí ČR 

 

Ve školním roce 2012 – 2013 získala naše škola ve spolupráci s polskou Zespoł 

Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach grant na realizaci 

mezinárodního česko – polského projektu se zaměřením na tematiku holocaustu. 

Grantový program v rámci Česko – polského fóra vyhlásilo Ministerstvo 

zahraničních věcí ČR. V následujícím školním roce jsme úspěšně práci  na 

projektu završili. Jeho hlavním výstupem byly informační panely, které zachycují 

hrůzy světových válek. 
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Vernisáž výstavy Nalézání zmizelých osudů 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nalézání zmizelých osudů, 10. 4. 2014 
 

 

 

 

 

 

 

Z dalších aktivit gymnázia ve školním roce 2013 – 2014, které jsou podporovány 

Občanským sdružením 

 

Koncerty Sboru se „Z“ a hudebníků gymnázia v České ulici“ 

 

Pěvecký sbor naší školy pod vedením Mgr. Ester Pitrunové vystoupil ve školním roce 

2013 – 2014  kromě jiného v Německu. 

 

http://www.gymceon.cz/photo/tn/4268-QU2A2921_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1397576602.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4268-QU2A2921_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1397576602.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4271-QU2A2932_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1397576602.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4271-QU2A2932_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1397576602.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4284-QU2A3055_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1397576602.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4284-QU2A3055_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1397576602.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4286-QU2A3066_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1397576602.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4286-QU2A3066_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1397576602.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4289-QU2A3073_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1397576602.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4289-QU2A3073_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1397576602.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4291-QU2A3092_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1397576602.jpg
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Sbor se "Z" 

V roce 1990 byla navázána partnerská spolupráce s německou školou Adalbert – Stifter -

Gymnasium, na jejímž základě vznikla myšlenka pořádat jednou za rok společné hudební 

koncerty. A to byl také impuls k založení pěveckého sboru. Pěvecký sbor navštěvují žáci 

nižšího i vyššího stupně gymnázia. Schází se jednou týdně a má povahu nepovinně 

volitelného předmětu. Jinak je organizován zcela dobrovolně. Výběr repertoáru je 

přizpůsoben věku a stávající pěvecké úrovni zpěváků - zahrnuje skladby nejrůznějších autorů 

a hudebních stylů: klasické, populární, ale především lidové hudby, která je svou náročností 

pro školní sbory nejvhodnější. Ročně sbor vystupuje na několika koncertech, mezi které patří 

i koncert se sborem a hudebními soubory z Adalbert – Stifter - Gymnasia z německého 

Pasova. Dále účinkuje na jiných kulturních akcích školy - např. v rámci divadelní přehlídky 

„Česká sobě“, recitační soutěže, školní akademie aj. Již dvakrát byly také uspořádány 

koncerty se sbory z Ameriky – „Redwood Coast Children´s Chorus“ z Kalifornie a „Rye 

Country Day School Chorus“ z New Yorku. 

 

 

Gymnázium v České ulici slavilo 110. výročí svého založení 

Pátek 25. října 2013 se mnohým občanům našeho města jevil jako obyčejný pracovní den. To ale neplatilo 

pro zaměstnance a studenty našeho gymnázia. Vyvrcholil tak několikaměsíční maraton pečlivých příprav, 
který přinesl své plody. Ovšem nepředbíhejme. 

Úderem desáté hodiny pan ředitel Antonín Sekyrka slavnostně zahájil v tělocvičně školy oslavy 110. výro-

čí založení našeho gymnázia. Ve své úvodní řeči přivítal hosty z Čech, Německa a Rakouska a připomněl, 

že nejvýznamnějšími aktéry tehdejší slavnosti byli hejtman, starosta města a biskup. Proto i dnes byl po-

zván tento trojlístek významných hostů jako paralela mezi tehdejší a dnešní slavností, a to jmenovitě: hej-

tman Jihočeského kraje Jiří Zimola, primátor města České Budějovice Juraj Thoma a světící biskup 

Mons. Pavel Posád. Naše pozvání přijal také pražský biskup Církve československé husitské doc. Dr. Da-

vid Tonzar, absolvent našeho gymnázia. Poté pan ředitel předal slovo hejtmanu Jihočeského kraje J. Zi-

molovi, který pozdravil všechny hosty. Dále k přítomným promluvil pan biskup Pavel Posád, který se zá-

roveň ujal slavnostního vysvěcení gymnázia ve stejném duchu, jako tomu bylo před sto deseti lety. Dopo-

lední program byl zaměřen na historii, proměny a současné směřování gymnázia. Těsně před polednem se 

všichni zúčastnění hosté přesunuli před tělocvičnu, kde uskutečnil radní pro školství Dr. Tomeš Vytiska 

slavnostní výkop míče na zrenovovaném hřišti. Následně jsme se přemístili do budovy školy, abychom se 

v přízemí zaposlouchali do českoněmecké recitace Schillerovy Ódy na radost. Návštěvníci pak měli mož-

nost prohlédnout si nově vymalované secesní schodiště s bystami básníků Homéra a F. Schillera. Dále si 

http://www.asg-passau.de/
http://www.asg-passau.de/
http://www.rcds.rye.ny.us/
http://www.rcds.rye.ny.us/
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hosté vybírali z nabídky programu podle svého zájmu. Ti technicky zaměření navštívili třídy s roboty nebo 

novou učebnu fyziky vybavenou také tablety. Ostatní si prohlédli třídy, kde se vyučují jazyky, biologie 

a chemie. Paralelně se uskutečňovaly presentace českoněmeckých projektů, kde naši a němečtí studenti 

odpovídali na otázky návštěvníků. V odpoledních hodinách se mnozí zúčastnili slavnostního otevření nové 

učebny fyziky, jejímž patronem se stal díky svému odbornému dohledu během prázdnin prof. František 

Landa. Nebylo to naposled, kdy došlo k přestřižení slavnostní pásky významnými hosty. Zmiňme např. 

otevření galerie historického vývoje našeho gymnázia v chodbě u kanceláře školy, která zde zůstane jako 
trvalá expozice. 

Program byl skutečně nabitý, ale nikoliv únavný. Vždyť několik tříd určených k občerstvení, coffee bar či 

secesní kavárna nabízely návštěvníkům posezení a odpočinek v milém prostředí. Právě v secesní kavárně 

jsme mohli ochutnat řadu sladkostí a pamlsků z cukrářských dílen učitelek, maminek našich studentů 

i samotných studentek. Příjemnou atmosféru navozovaly obsluhující studentky v dobových kostýmech či 

vkusně vyzdobené okolí malůvkami, plakáty a nabídkovými listy nebo hudební kulisa přenášející nás 

do časů minulých. V těchto místech jsme též dorovnávali svůj případný energetický deficit a zbavovali se 

momentální podvýživy způsobené usilovnou prací na přípravách oslav. Ale pokračujme dál. V půl třetí se 

zaplnilo schodiště a přilehlé chodby, neboť dalším bodem programu byla módní přehlídka ve zmíněných 

kostýmech. Diváci tak mohli zhlédnout na padesát stylových kostýmů. Tato přehlídka sklidila veliký ohlas. 

 Oslavy v prostorách školy trvaly až do 17h.Kdo však nebyl dostatečně syt, mohl v jedné ze dvou tříd 

v přízemí jít k volbám, jelikož naše škola bývá v době voleb pravidelně volebním okrskem. To hlavní však 

mělo teprve přijít.  Celodenní program byl korunován večerním koncertem, na kterém účinkoval náš 

a pasovský školní sbor. Nadšení bylo tak veliké, že oba sbory byly při závěrečném společném vystoupení 

odměněny bouřlivým potleskem stojících diváků. 

Průběh oslav se skutečně vydařil, což čišelo z tváří návštěvníků, ale zejména z jejich osobních hodnocení. 

Proto je nutné vyslovit několik díků, a nebude se jednat o krátký výčet. Poděkování patří jistě panu řediteli 

za veliké úsilí vynaložené při hledání a zpracování historických údajů spjatých s naším gymnáziem. Dále 

je nutné poděkovat panu zástupci za celkovou organizaci oslav, kolegům za výzdobu, nástěnky, spolupráci 

na programu a různých soutěžích, profesoru Krejčímu za usilovnou práci na almanachu, kolegyni Pitru-

nové za skvělé vystoupení sboru i jednotlivců a koordinaci s pasovským sborem, zástupcům města, kraje, 

odboru školství, jihočeské univerzity a poslanecké sněmovny, technickému personálu, dobrovolníkům 

z řad obětavých studentů, absolventů a jejich rodičů, německým přátelům a absolventům školy z dob, kdy 

byla ještě německým gymnáziem, tlumočníkům, německému velvyslanci, sponzorům, řediteli, kolegům 

a studentům partnerského gymnázia v Pasově, hercům účinkujícím v několika představeních ztvárňující 

střípky historie naší školy, velký dík patří v neposlední řadě také zvukařům, fotografům, kameramanům, 

agentuře Kultur Kontakt za zapůjčení kostýmů a všem návštěvníkům, ale také kapsářům, že tento den zů-

stali doma a nenarušili naše oslavy. 

Co lze ještě dodat? Krásný podzimní den, který nehrál jen barvami listů stromů zbarvených 

do nenapodobitelných odstínů a který se nehemžil pouze vůněmi sklízených plodů a tlejícího listí, ale na-

víc byl bohatý na řadu milých setkání a zážitků, které zůstanou hluboce vryty do naší paměti. Nezbývá 

tedy než popřát tomuto gymnáziu, jež zdobí historické jádro našeho města, aby vychovávalo a vzdělávalo 

nové generace po další staletí. Kéž jsou jeho absolventi vzorem poctivosti, píle a vzdělanosti všude tam, 

kam je klikaté životní cesty zavedou. 
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Jaderná maturita 

Ve dnech 14. – 16. 5. 2014 se naši studenti Tomáš Vrána (7.E) a Daniela Petřeková (3.A) zúčastnili kaž-

doročně pořádané Jaderné maturity Skupiny ČEZ. Jedná se o třídenní odbornou stáž pro nadané středo-
školské studenty z celé České republiky probíhající na Jaderné elektrárně Temelín. 

Během těchto tří dnů se studenti mohli více dozvědět o fungování JE a prohlédnout si ji. Během stáže 

slyšeli přednášku od paní doktorky Drábové. Třetí den psali závěrečné testy a oba úspěšně absolvovali 
Jadernou maturitu 2014. 

Více o Jaderné maturitě naleznete na http://www.kdejinde.cz/cs/studenti/jaderna-maturita.html. 
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http://www.gymceon.cz/photo/tn/3575-07_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1384250337.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/3577-09_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1384250337.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/3577-09_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1384250337.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/3580-12_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1384250337.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/3580-12_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1384250337.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/3582-14_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1384250337.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/3582-14_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1384250337.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/3583-15_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1384251769.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/3583-15_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1384251769.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/3586-18_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1384251769.jpg
http://www.kdejinde.cz/cs/studenti/jaderna-maturita.html
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Spolupráce s Mensou ČR 

Díky cílené podpoře a rozvoji potenciálu našich žáků (různorodé projektové aktivity, devět pravidelných 

a několik dalších nepravidelných kroužků/klubů na škole apod.) získalo naše gymnázium, jako zatím 

jediné v Jihočeském kraji, statut „Škola spolupracující s Mensou ČR“. 

Mensa vznikla v roce 1946 v Oxfordu a sdružuje nadprůměrně inteligentní populaci bez rozdílu rasy nebo 

vyznání. Dětská mensa je součástí Mensy ČR a tvoří ji členové od 5 do 16 let. Naše gymnázium díky této 

spolupráci zprostředkuje ve svých prostorách přednášky, testování IQ a jiné aktivity nejen pro nadané 
žáky. 

Další z aktivit představuji např. Dny logických her či pravidelný Klub deskových her. 

 

 

Legoland 

 

 
 

http://www.gymceon.cz/photo/tn/4589-P5159861_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1403156770.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4589-P5159861_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1403156770.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4592-P5160036_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1403156770.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4623-DSC04476_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1403519805.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4623-DSC04476_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1403519805.jpg
http://www.gymceon.cz/photo/tn/4632-DSC04590_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1403519806.jpg


 

 

21 

„Do Legolandu? To je pro děti, ne?“ to byla moje první reakce, když nám oznámili, že je naplánovaný 

výlet do Legolandu pro ty, kteří se zúčastnili olympiád či byli jinak úspěšní. Ovšem pak nám paní profe-

sorka vysvětlila, že jde vlastně o zábavní park, takže jsme se přihlásili a těšili se na úterý 17. 6. 

V úterý ráno (spíše v noci) jsme museli vstávat okolo třetí, takže jsme v autobusu ještě brblali a doufali, že 

to bude stát za to. A opravdu. Stálo to za to! Za pár hodin jsme do Legolandu (ležícího u německého měs-

tečka Günzburg) dorazili a úplně všem svítily oči nadšením. 

Prošli jsme obrovskou bránou z lega ve tvaru zámku a rozutekli se po celém areálu. My jsme si nejdřív 

vyzkoušeli dračí horskou dráhu, ze které se nám klepaly nohy ještě dlouhou chvíli, nicméně jsme na ní šli 

ještě třikrát. Poté nás zaujala vyhlídková věž, která poskytuje výhledy na celý tento obrovský zábavní 

park. Samozřejmě jsme nevynechali vnitřní areály starého Egypta, potopeného města Atlantis, lego-

fabriku, či 4D kino. Nejvíc nás nadchl výlet do „džungle“, kde jsme jeli pohodovou cestu lodí, ovšem záhy 

jsme padali vodopádem a voda nás zacákala od hlavy až k patě. A kdo měl slabší žaludek, tak se také 

nenudil, protože mohl navštívit jízdu skrz Safari, okružní jízdu Legolandem ve vláčku nebo šlapadlu 
a také si prohlédnout Miniland, což byla známá zmenšená města postavená z lega. 

Vůbec se nám nechtělo domů, ale okolo sedmé už jsme nastupovali do autobusu a mířili zpět 

do Budějovic. Vrátili jsme se sice až okolo jedné hodiny v noci, ale nikdo z nás toho rozhodně nelitoval. 

Eva Mlčochová 5.E 
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V roce 2014 získalo Občanské sdružení finanční podporu Jihočeského kraje ve výši 100 000 Kč.  Grant 

nesl název: „Talentcentrum a studentská astronomická observatoř.“ 

 

V jeho rámci škola pořídila další moderní didaktické pomůcky v celkové výši (včetně kofinancování) 133 

tis. Kč (např. PC, GPS navigace, mikrofony, astronomický teleskop). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 7. února 2015 

 

 

 

Mgr. Antonín Sekyrka 

ředitel školy 
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Ekonomická část 

 

příjmy celkem     465 462,71 Kč 

z toho: příjmy nezahrnované do základu daně  429 567,71 Kč 

 

výdaje celkem     686 771,23 Kč 

z toho například: 

 

pořízení knih a učebních pomůcek  140 970 Kč 

odborní lektoři zájmových kroužků  66 550  Kč 

nájemné sportovišť, sálů   29 251  Kč 

doprava, účastnické poplatky kurzy 

a letní školy studentů    75 720 Kč 

jazykový program FLO JOE   12 362 Kč 

tisk      16 646 Kč 

knižní odměny žákům   5 316 Kč 

účetnictví     26 059 Kč 

pochod Osvětim    10 350 Kč 

trička, čepice, dresy    80 143 Kč 

příspěvek na maturitní plesy   6 000 Kč 

květiny, adventní koncert   8 497 Kč 

projekt Francie    7 444 Kč 

projekt Legoland, Fenomen, Gilgameš 6 225 Kč 

ostatní1     8 271 Kč 

 

 

Na základě podkladů 

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

Služby daňové kanceláře 

 

zpracovala Dagmar Čečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Např.: příspěvky žákům na vstupné na plovárnu, odměny žákům – sportovní hry, kulturně poetický večer – stu-

dentský program v květnu 2014, mezinárodní spolupráce (Wunsiedel, Lyon), Majáles, projekt Amnesty Internatio-

nal, Vánoční akademie, sportovní hry 
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