Gymnázium,
České Budějovice, Česká 64

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ve školním roce 2014/2015

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel a školy opět v říjnu bilancují a dokončují výroční zprávy, aby je mohly po
schválení Školskou radou odevzdat svému zřizovateli.
Nyní se již naplno rozběhl nový školní rok, přesto bych chtěl i touto cestou ještě jednou poděkovat
všem studentkám, studentům, kolegyním, kolegům a zaměstnancům školy za jejich poctivou práci
v průběhu uplynulého školního roku. Především díky ní můžeme nyní konstatovat, že školní rok
2014/2015 byl nelehký, ale přesto úspěšný. Jeho velkou důležitost podtrhávalo i to, že se jednalo
o historicky první společný školní rok v jedné budově obou sloučených gymnázií. Bohatý přehled
aktivit nejrůznějšího charakteru naleznete právě v této výroční zprávě.
Stejně tak bych chtěl poděkovat rodičům našich studentů za vynikající spolupráci s nimi, za vstřícnost a velký zájem o školu a život v ní. Nejlepším dokladem těchto slov je pak obrovská účast na
premiérové Noci mladých vědců a umělců 2015, která nás natolik povzbudila, že se již nyní těšíme na pátek 4. března 2016, kdy se budeme opět snažit představit široké spektrum zájmů a
talentů našich studentů.

GRANTY
Škola bude nadále významnou měrou usilovat o
získávání mimorozpočtových finančních zdrojů,
především pak z různých grantových programů. Od
sloučení tak získalo gymnázium během tří let přes
třicet grantových finančních podpor. Díky nim jsme
mohli například zrekonstruovat interiér a fasádu
tělocvičny z roku 1909, kompletně vyměnit povrch
sportovního hřiště, vytvořit v tělocvičně novou
nářaďovnu, rehabilitační zázemí pro sportovně
nadané žáky, nově zrestaurovat secesní schodiště školy, výrazně modernizovat učebny a celou
počítačovou síť, vytvořit bezbariérový přístup ve škole či zcela nově vybudovat laboratoře a
odborné učebny biologie, chemie a fyziky.

PŮDNÍ VESTAVBA
Největší investiční akcí však bylo vybudování půdní vestavby
a kompletní výměna střešního pláště a střešních oken. V
novotou stále zářících prostorách ve 3. a 4. patře se studenti
a vyučující během uplynulého školního roku rychle zabydleli.
Čítárna se od svého počátku stala jedním z center kulturního
a projektového dění ve škole.
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PROJEKTY
Podpora mezinárodní spolupráce a práce na projektech patří nadále mezi další z priorit školy.
Rozvíjíme tak naše partnerství se školami v Německu, ve Francii, pokračujeme v dalších
projektech: Běh Olympijského dne, Anketa o nejlepšího sportovce Jihočeského kraje do 15 let,
každoroční recitační soutěže, projekt Podpořit nadané, projekt Městský park Stromovka – louka za
humny školy, videokonference se školami z celého světa, Česko-polský projekt e – twinning,
Projekt World Class Schools, projekt Zukunft im Fokus a výměnný program Euroegio Freyung
Gastschuljahr, který umožňuje roční studium na bavorských partnerských gymnáziích apod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vážení rodiče, milí přátelé, již nyní bych si Vás dovolil pozvat na návštěvu naší školy. Tu je možno
po předchozí telefonické domluvě uskutečnit téměř kdykoliv, v každém případě pak v termínech
Dnů otevřených dveří, které se uskuteční pro sportovní gymnázium ve čtvrtek 5. listopadu 2015
od 14 hodin do 17 hodin a pro všeobecné gymnázium v úterý 5. ledna 2016 od 16.30 hodin.
Nyní si ale již tedy pojďme zalistovat „kronikou“ uplynulého školního roku.

V Českých Budějovicích, 7. října 2015

Antonín Sekyrka
ředitel školy
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1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

adresa školy

Česká 64, 370 21 České Budějovice

právní forma
IČO
vedení školy

příspěvková organizace
600 75 775
Ředitel: Mgr. Antonín Sekyrka
Zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu:
Mgr. et Mgr. Martin Štoudek
Zástupce ředitele pro sportovní přípravu:
Mgr. Jiří Filip
telefon:
úsek Česká 64: 386 356 884
internetová stránka: www.gymceska.cz
e-mail: gc@gymceska.cz

Kontakt

1.2 zřizovatel
název a adresa zřizovatele

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

1.3 školská rada
Za zřizovatele školy jmenován/a
Jihočeského kraje:
PhDr. Jaromír Procházka – předseda
Mgr. Michal Vančura, PhD.
Mgr. Petr Podhola
Ing. Petra Šebestíková

kontakt: srada@gymceska.cz

Radou

Za pedagogické pracovníky školy:
PaedDr. Marcela Radová
Mgr. Alena Skřičilová
Mgr. Jiří Krejčí, PhD.
Milan Šimonek (trenér volejbalu)
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé
žáky:
JUDr. Marta Uhlířová
MUDr. Jaroslav Tůma
Enes Zaimovič
Igor Kibrik
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1.4. 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 základního
vzdělávání na nižším stupni víceletého gymnázia učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené
problémy, účinně komunikovat a spolupracovat. Dále v rámci středního vzdělávání rozvíjí
vědomosti, 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, technické, ekonomické
a personální činnosti související se vzdělávací a výchovnou činností a provozem školy.
Ve škole lze studovat angličtinu, francouzštinu a němčinu. Pro podporu výuky cizích jazyků škola
udržuje velmi dobré kontakty s partnerskými školami v SRN (ve školním roce 2014/2015 to bylo
ASG Passau a Maristengymnasium Fürstenzell). 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 Zespół Szkół Samorządowych nr 1, Złotów. Pro zájemce z řad žáků
organizuje škola studijní a poznávací pobyty ve Velké Británii, umožňuje a podporuje studijní
pobyty svých žáků v zahraničí (např. USA, SRN, Velká Británie, Rakousko).
Mezi priority školy patří péče o nadané a talentované žáky, kteří byli úspěšní i ve školním roce
2014/2015 v celé řadě předmětových soutěží a olympiád.
Celkové výkony školy jsou stabilní, ve školním roce 2014/2015 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 probíhala podle
stanoveného plánu. Díky grantovým programům byla o jarních a hlavních prázdninách 2015
uskutečněna celá řada renovačních prací v České 64 (více viz grantové a rozvojové programy).

1.5 Materiálně technické podmínky školy
Vybavení školy umožňuje realizovat stanovené školní vzdělávací programy: Žáci a jejich vyučující
využívají zcela nové a moderní laboratoře pro chemii, fyziku a biologii, jazykové učebny,
odborné učebny hudební a výtvarné výchovy, dále tělocvičnu, posilovnu, školní hřiště a novou
čítárnu. Pro žáky jsou k dispozici na chodbě školy kopírovací zařízení, nápojové automaty a školní
bufet. Všechny učebny a kabinety vyučujících jsou vybaveny počítači a připojeny trvale k
internetu. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny moderní prezentační technikou (PC,
dataprojektor, projekční plátno nebo interaktivní tabule), škola je dále kompletně pokryta wifi sítí.
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1.6 Školní rok 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 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 2014/2015 byly na škole odučeny aprobovaně vyučujícími s odpovídající kvalifikací.
V předmětových soutěžích a olympiádách se naši žáci umístili na medailových místech okresních,
krajských, regionálních i republikových kol.
Ve školním roce 2014/2015 se sloučená 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 (Týden vědy)
i pravidelné přednášky pro dívky prvních ročníků. Jako koordinátor environmentální výchovy
pracovala Mgr. Simona Týmalová, koordinátor ochrany člověka za mimořádných situací Mgr.
Anita Otáhalová a výchovný poradce Mgr. Alena Skřičilová. Všechny jmenované garantovaly
v rámci svých kompetencí rozpracování svých oblastí do učebních materiálů.
Všechny akce a aktivity 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.
79-41-K/41 Gymnázium s rozšířenou tělesnou výchovou, studium denní, délka studia,
4 roky, dobíhající obor

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
(stav k 31. 8. 2015)
3.1 Pedagogičtí pracovníci
Na mateřské nebo rodičovské dovolené jsou Mgr. Michalová Marie, Mgr. Štoudková Vlaďka, Mgr.
Jarošová Klára, Mgr. Kovaříková Eva, Mgr. Pustulková Hana, Mgr. Kačerová Jitka, Mgr.
Habertová Petra a Lebedová Hana.
Kvalifikace
PF Čj Nj
M-Ch PF
JČU

Vyuč.
předměty

Funkce

Č,Nj

učitel

M, Ch

učitel

Bc.

M-F JČU

M,F

učitel

ČOUDKOVÁ Štěpánka

Mgr.

Č-N PF

Č-N

učitel

DIVIŠOVÁ Tamara

Bc.

Aj

Aj

učitel

FIGUROVÁ Pavla

Mgr.

Aj

učitel

HABERTOVÁ Petra

Mgr.

Bi, CH

učitel

HALOUNOVÁ Ludmila

Mgr.

M, F

učitel

HOUŠKOVÁ Pavlína

Mgr.

N, D

učitel

HRÁDKOVÁ Hana

Mgr.

M, F,
IVT

učitel

KODRÍKOVÁ Pavla

RNDr.

Bi, Ch

učitel

KOTLAS Miroslav

Mgr.

M,IVT

učitel - metodik ICT

Jméno

Titul

ADAMCOVÁ Eva

Mgr.

BARTOŠ Ivan

Mgr., Ph.D.

BLAŽEK Jiří
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AJ, ČJ PF
JČU
B, CH PF
JČU
M-F
UK
N-D PF
JU
M-F
PF
Bi-Ch
UJEP
M-IVT
PF JČU

KOVAŘÍKOVÁ Eva

Mgr.

KREJČÍ Jiří

Mgr., PhD.

KRHOUNKOVÁ Věra

Mgr.

KŘÍŽOVÁ RADKA

Mgr.

LANDA František

Mgr.

NEČILOVÁ Lenka

Mgr.

OTÁHALOVÁ Anita

Mgr.

PFEFRČKOVÁ Michala

Z-Tv PF
JČU
ČJ –ZSV
PF UK

Z, Tv

učitel

Čj, ZSV

učitel

Č-Vv PF

Č, Vv

učitel

Tv, Z

Tv, Z

učitel

F, IVT

učitel - koord.
ICT

Aj, Ov

učitel

Tv-Z UK

Tv, Z

učitel

Mgr.

MFF UK

M,F

učitel

PITRUNOVÁ Ester

Mgr., Dis.

N-Hv PF

N, Hv

učitel

PROKEŠOVÁ Jiřina

Mgr.

Č-D

Č, D

učitel

RADOVÁ Marcela

PaedDr.

M, A

učitel

REGULOVÁ Věra

Mgr.

Č, A

učitel

SEIMLOVÁ Zuzana

Mgr.

Č-N PF

Č, N

učitel

SEKYRKA Antonín

Mgr.

D-N PF

D,Nj

ředitel školy

SEKYRKA Vlastimil

Mgr.

PF JČU

ZSV,Nj

učitel

SKŘIČILOVÁ Alena

Mgr.

TV

Tv

výchovný poradce

SYSLOVÁ Zuzana

Mgr.

M-F PF

M-F-IVT

učitel

ŠTOUDEK Martin

Mgr., Bc.

N-D PF
JU

N, D

zástupce ředitele

ŠTOUDKOVÁ Vladislava

Mgr.

Č – Nj PF

Č,Nj

učitel

TOMÁŠKOVÁ Ivana

Mgr.

Č, A

učitel

TÝMALOVÁ Simona

Mgr.

MA, Č

učitel

VANÍČEK Miroslav

Mgr.

TV

učitel
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F-ZtIVTPF
ČJ, ZSV
PF JČU

PF

M-Bi-A
PF
Č-A
UK

Č-D-A
PF
MA –BI,
PF JCU
Tv,Z
FTVS PH

3.2 Provozní zaměstnanci
Jméno

Funkce

ČEČKOVÁ Dagmar

hospodářka, sekretářka

ŠLAHAŘ Rudolf

školník

ŠLAHAŘOVÁ Marie

uklízečka

SEDLÁČKOVÁ Drahoslava

uklízečka

KRNINSKÁ Eva

uklízečka

GRABITZOVÁ Jitka

uklízečka

KUBÁTOVÁ Kateřina

mzdová účetní

SNOPKOVÁ Irena

rozpočtářka, úsek sportovního gymnázia

3.3 Úsek sportovního gymnázia - trenéři
Jméno

Titul

Trenérská
třída

Sport. odvětví

Bahenský Petr

Mgr.

1. tř.

atletika

Beníšek Petr

Bc.

2. tř.

boj.
sporty

Couf Jiří

Mgr.

1. tř.

atletika

Filip Jiří

Mgr.

1. tř.

plavání

1. tř.

tenis

část. úvazek

Graman Miroslav

Poznámka

část. úvazek

Hýsek Miroslav

Bc.

2. tř.

boj.
sporty

část. úvazek

Cháb Bohuslav

Mgr.

2. tř.

volejbal

DPP

Kos Marek

Bc.

1. tř.

basketbal

Kotvald Michal

2. tř.

házená

Malý Petr

2.tř.

Meloun Jakub

Bc.

Mikeš Vladimír

kanoistika část. úvazek

2. tř.

plavání

2. tř.

tenis

Najbrt Tomáš

Mgr.

1. tř.

atletika

Pokorná Ivana

Mgr.

1. tř.

mod.
gym.

1. tř.

volejbal

Šimonek Milan
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část. úvazek

část. úvazek

část. úvazek

4. Údaje o přijímacím řízení
4.1 úsek všeobecného gymnázia
Přijímací řízení do čtyřletého studia proběhlo 22. a 23. dubna 2015.
Do 1. kola přijímacího řízení oboru 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka
studia 4 roky, se přihlásilo 88 uchazečů. Na základě kritérií přijímacího řízení bylo přijato 30 žáků,
všichni uchazeči odevzdali v zákonné lhůtě prostřednictvím svých zákonných zástupců zápisový
lístek.
Přijímací zkoušky do osmiletého studia se konaly dne 22. a 23. dubna 2015 v budově školy.
Celkem se do 1. kola přijímacího řízení oboru 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné, studium
denní, délka studia 8 roků, přihlásilo 162 uchazečů. Na základě kritérií přijímacího řízení (výsledky
ve srovnávacích testech SCIO a prospěch na ZŠ) bylo do 1. ročníku přijato 30 žáků, všichni
uchazeči odevzdali v zákonné lhůtě prostřednictvím svých zákonných zástupců zápisový lístek.

4.2 úsek sportovního gymnázia
Přijímací řízení pro školní rok 2014/15 na vzdělávací obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní
přípravou se uskutečnilo již 12. a 13. ledna 2015, protože v RVP GSP byl MŠMT ČR oboru
přiznán statut oboru s talentovou zkouškou.
Celkem se do 1. kola přijímacího řízení přihlásilo 50 uchazečů. K talentové zkoušce se dostavilo
45 uchazečů. Jeden uchazeč měl stanovený náhradní termín talentové zkoušky. Tento náhradní
termín stanovil ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka na 11. únor
2015.
Na základě kritérií přijímacího řízení (SCIO testy, prospěch ze ZŠ a výsledky talentové zkoušky)
bylo v 1. kole přijato 30 uchazečů. Zápisový lístek ve stanovené lhůtě odevzdalo 28 žáků. Jeden
uchazeč byl přijat na odvolání, které bylo v zákonné lhůtě podáno prostřednictvím zákonného
zástupce.
Celkový počet odevzdaných zápisových lístků na obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní
přípravou byl 30.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek - úsek všeobecného gymnázia Česká 64
5.1 Výsledky maturitních zkoušek 2014/2015 – jarní termín
třída
celkem žáků
4.A
24
8.E
27
4.S
29
celkem
80
Průměrná známka

s vyznamenáním
4
15
2
21
4.A: 2.449
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prospělo
16
9
14
39
8.E: 1.741

neprospělo
4
3
13
20
4.S: 2.962

5.2 Přehled celkového prospěchu tříd ve druhém pololetí školního roku
2014/2015
Třída
Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován
1.E
19
14
0
0
2.E
11
22
0
0
3.E
15
19
0
0
4.E
9
22
0
0
5.E
2
28
0
0
6.E
6
24
1
0
7.E
1
26
0
0
8.E
4
23
0
0
1.A
7
27
0
0
2.A
3
26
0
0
3.A
3
25
2
0
4.A
0
24
0
0
1.S
1
25
3
0
2.S
1
26
1
0
3.S
3
17
1
0
4.S
0
29
4
0
celkem
85
377
12
0
Třída
1.E
2.E
3.E
4.E
5.E
6.E
7.E
8.E
1.A
2.A
3.A
4.A
1.S
2.S
3.S
4.S
celkem

Pochvaly
TU/ŘŠ
23
36
43
61
28
37
15
11
33
33
30
0
8
5
12
0
375

Napomenutí/Důtka
třídního učitele
0
4
4
11
2
3
6
6
1
0
17
0
4
11
5
20
74

Celkem
33
33
34
31
30
31
27
27
34
29
30
24
29
28
21
33
474

Důtka
ředitele školy
0
0
0
2
0
0
5
0
0
0
3
0
1
3
2
0
16
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Průměrný prospěch
1.431
1.681
1.674
1.618
2.038
1.970
2.261
2.120
1.920
2.040
2.618
2.654
2.534
2.374
2.516
2.565
2.126

Průměrná absence / žák
43.303
30.818
47.000
47.581
52.767
57.419
64.593
36.222
50.853
58.724
78.633
43.500
91.414
78.250
98.095
50.000
58.073

Snížený stupeň z chování
2. stupeň
3. stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0

6. Zpráva výchovného poradce
Školním metodikem prevence (ŠMP) je na úseku Česká 64 Mgr. Klára Jarošová a po jejím nástupu
na mateřskou dovolenou Mgr. Alena Skřičilová.
Prevence rizikového chování na úseku Česká se opírá především o aktivní a systematickou práci
pedagogů s žáky ve výuce i mimo ni, příležitostně doplňovanou o příspěvky, besedy, workshopy
externích poskytovatelů preventivních programů – Policie ČR, profesionální společnosti 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 případných problémů. Realizace prevence na
úrovni nižšího i vyššího gymnázia uskutečňují především vyučující občanské výchovy a ZSV a
třídní učitelé (ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky). Školní metodik prevence
vedle koordinace aktivit s preventivní náplní, poskytuje i metodickou podporu v případě řešení
aktuálních případů projevů rizikového chování.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP)
V školním roce 2014/2015 se vyučující zúčastnili školení a kurzů zaměřených zejména na přípravu
státní maturity (především na PUP) a získávání dalších nových metodických i odborných poznatků
ve svém oboru. Preferovány byly akce hrazené z ESF. Spolupráce s Microsoftem vytvořila potřebu
vyškolit pedagogické zaměstnance v ovládání nových produktů, které společnost škole poskytla.
Zvláštní kapitolou rozvoje DVPP je podpora oblastí, které jsou pro školu prioritní v jejím rozvoji.
Naše škola podporuje práci s nadanými a talentovanými žáky. Podporu přírodních věd v kombinaci
s výukou v cizím jazyce v sobě zahrnuje projekt InGenius, kterého se zúčastnily 2 osoby (Split –
PaedDr. Marcela Radová, York – Mgr. Klára Jarošová). Mgr. Klára Jarošová se zúčastnila
semináře na podporu kariérového poradenství v Santiago de Compostela.
1 osoba si zvyšuje kvalifikaci, 2 osoby si rozšiřují kvalifikaci. Všechna studia byla bez
kvalifikačních dohod, v rámci svého volného času a zájmu.
Všechny akce, kterých se vyučující zúčastnili, splnily očekávání, byly efektivní a vyučující na nich
získali další poznatky potřebné ve výchovně vzdělávacím procesu i mimoškolních aktivitách.
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Vybrané akce za školní rok
Hodnocení předmětových komisí:

Předmětová komise českého jazyka
Zhodnocení práce PK Českého jazyka a literatury za školní rok 2014/2015
V letošním školním roce Český jazyk ve škole vyučovali:
Mgr. Lenka Nečilová (vedoucí PK Čj)
Mgr. Eva Adamcová
Mgr. Štěpánka Čoudková
Mgr. Jiřina Prokešová
Mgr. Zuzana Seimlová
Mgr. Jiří Krejčí PhD.
Mgr. Věra Krhounková
Mgr. Vladislava Štoudková
Mgr. Ivana Tomášková
Mgr. Miroslava Trnková (zastupující vyučující za nemocnou kolegyni)

Projekty
Není kytice jako Kytice
Není květina jako květina. Není balada jako balada. A rozhodně není kytice
jako Kytice. Dvanáct Erbenových balad rozkvetlo pod rukama sexty
ve velice rozmanitou zahrádku plnou barev, tvarů, vzkazů, soucitu,
odsouzení, naděje. Vodníci, umrlci, neposlušné dívky, nešťastné matky.
Vina a trest. Co je ještě správné? Každá květina nese svůj příběh, názor
svého autora. Každá květina hledá na něco odpověď.
Číst Kytici pro nás byl velice rozmanitý zážitek plný rozporuplných pocitů.
Každý z nás si v ní ale našel svoji baladu, která na něj zapůsobila – ať už
pozitivně či negativně. A tak jsme všichni psali, kreslili, stříhali a lepili
ostošest a vznikla mozaika rozdílných a zdánlivě se k sobě naprosto
nehodících květin – a hlavně názorů.
Přijďte si také přičichnout ke Kytici.
Eliška Binterová
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Kytice v tercii
Nejen studenti vyššího gymnázia, ale i žáci tercie se nechali inspirovat Kyticí Karla Jaromíra
Erbena. Vznikla výjimečná díla, často trojrozměrná, některá se dokonce hýbala či svítila. Opět se
ukázalo, že naši žáci jsou neobyčejně vynalézaví a že Erbenova Kytice je inspirativním dílem i
přesto, že vyšla již v roce 1853.

"Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!! - Sexto!!!!"
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas a sexta psala. O lásce, o utrpení,
o zoufalství, o hříchu o provinění a o tužbách, psala o Máji. Dílo tak známé, avšak mnohými
nepochopené, jsme vyjádřili našima očima. Popsali jsme naše které jsme chtěli dát Máji.
Hrdliččin zve ku lásce hlas: "Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!! - Sexto!!!!"
Jana Marešová, 6. E

Život a dílo Boženy Němcové očima tercie
Stává se pomalu nepsanou tradicí, že závěr školního roku patří projektovým dnům. I letos přispěla
svou troškou do mlýna třída tercie, která se pod vedením Mgr. Lenky Nečilové zaměřila na „Život
a dílo Boženy Němcové“. Dne 17. června od 17:00 představili v čítárně studenti svým blízkým
svůj mezipředmětový projekt, v němž zúročili i svou nedávnou exkurzi do Babiččina údolí. Kromě
zdařilých prezentací a výtvarného díla zpracovali i povedené krátké filmy inspirované tvorbou
velké spisovatelky.
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Akce a exkurze
Východní Čechy nejsou jen „Babička“ aneb Literárně-dějepisná exkurze třídy 3.E
Ve dnech 2.- 3. 6. 2015 se skupina nejodvážnějších studentů tercie vydala na fyzicky náročnou
expedici (nejen) po stopách Boženy Němcové. První den jsme zahájili návštěvu východních Čech
v České Skalici u kostela, kde se provdala Barbora Panklová za Josefa Němce a navštívili jsme
zde Barunčinu školu. Poté jsme pokračovali pěšky do Babiččina údolí a k Ratibořickému zámku
„paní kněžny“. Naším cílem byl i Rudrův mlýn, Viktorčin splav a samozřejmě Staré bělidlo.
Odpoledne jsme jeli autobusem do Náchoda, kde jsme ve svižném tempu vyběhli 350 schodů
na zámek, abychom ještě stihli poslední prohlídku. Nyní již všichni chápeme plný význam
úvodního textu lidové písně „Náchodský zámeček vršku kulatého…“ Večer jsme se ubytovali
v Jiráskově chatě na Dobrošově. Do základů této turistické chaty byla uložena listina Aloise
Jiráska s textem: „Bud' požehnána, chato milá, stůj pevně v bouřích všech.“ Základní kámen této
chaty byl položen 9. ledna 1921 u příležitosti spisovatelových 70. narozenin. Z Jiráskovy chaty je
úžasný výhled na panorama východních Čech a na „Východočeské moře“ – vodní nádrž Rozkoš.
Druhý den jsme zahájili prohlídkou nedaleké dělostřelecké tvrze Dobrošov, která po Mnichovu
1938 jako jediná zůstala na našem území. Prošli jsme se rozlehlým podzemím této vojenské
pevnosti budované v letech 1936 -1938. Dále jsme navštívili úchvatné skalní město Adršpach
(místními důvěrně nazývané: „Ádr“) a perlu baroka - zámek Kuks. Návštěva Kuksu byla zároveň
definitivní tečkou za naším, tak trochu celoročním, projektem „Baroko všemi smysly“.
P. Houšková, L. Nečilová

Mistr Jan Hus – vlivný symbol proměnlivých významů. Pravda vítězí!

Zvoní mi budík a já pomalu vstávám s myšlenkou, že dnes nastal konečně ten velký den. Je pátek
31. 10. 2014 a mí spolužáci pod vedením naší třídní učitelky Jiřiny Prokešové dnes obhajují jejich
obrovský projekt, který se týká velice významné osobnosti – Jana Husa.
Ve třídě vládne jen mírná nervozita, většina se snaží odříkávat své texty zpaměti, jiní už nosí židle
pro hosty a zbytek obaluje své projekty izolepou, aby se v průběhu dne nerozlepily.
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Zvoní. Třída se naplňuje. Atmosféra houstne a my otevíráme okna. Do popředí předstupuje Tadeáš
a všem nám přeje pěkné ráno. Vítá také pana ředitele Antonína Sekyrku, přítomné třídy
(vystřídalo se tam celkem 7 různých tříd) a nakonec paní magistru Helenu Stejskalovou, která
dorazila z Jihočeského muzea. Ještě nám vysvětluje, že studenti utvořili 3 skupiny a každá
zpracovala jiné téma.
Od první skupiny se dozvídáme něco o nelehké cestě Mistra Jan Husa (na kartonu je mapa, kde
jsou ta místa vyznačena, takže si to dokážeme i dobře přestavit). Společně si dokonce zazpíváme
„středověkou hitovku“ – Ktož jsú boží bojovníci.
Další skupina nám představuje myšlenkový odkaz Jana Husa, kdy se dostaví dokonce sám Mistr
Jan Hus alias Vojta, který nám přednáší kázání. Nikdo si nedovolí ani muknout, protože je to
opravdu emotivní.
Poslední skupina trávila svůj čas zjišťováním informací o Kostnickém koncilu. Na vlastní oči
vidíme samotné upálení Jana Husa (papírová figurka). Janča nám předčítá staročeský dopis, který
Hus poslal z Kostnice (upřímně, ten jazyk je tak složitý, že dopisu málokdo rozumíme).
Samozřejmě si každá skupina připravila malý kvíz, takže nám zůstane i něco v hlavě (a těm, co
vyhráli, dokonce i cena – mezi nejoriginálnější patří zmražená husa).
Závěrem promluví paní Stejskalová, která vypadá upřímně nadšeně a hned nám nabízí spolupráci
s Jihočeským muzeem a univerzitou. Myslím, že větší úspěch jsme si ani nemohli přát.
Eva Mlčochová

Mistr Jan Hus – tentokrát v kvintě
Studenti 5. E si připravili projekt věnovaný osobnosti Jana
Husa. Svoji práci rozšířili o další rozměr, a to překlad
vybraných pasáží do němčiny. Ve spolupráci s vyučujícími
německého jazyka překládali, opravovali svoje texty a
prezentace tak, aby byly srozumitelné německým
vrstevníkům, kteří by se chtěli dozvědět informace o Husovi
a jeho významu pro evropské dějiny. Jedna skupina se
dokonce odvážně pustila do vytváření výukového materiálu
pro německé studenty.
Informace čerpali studenti nejen v odborné literatuře, ale také přímo v Betlémské kapli, kterou
jsme společně navštívili.

Exkurze do Národního divadla
Dne 11. 3. 2015 se třída 3.A a zájemci z ostatních tříd zúčastnili
literárně-historické exkurze do Prahy. V Jízdárně Pražského
hradu jsme navštívili velkolepou výstavu „Hrady a zámky
objevované a opěvované“. Poté jsme absolvovali komentovanou
prohlídku Národního divadla a po odpoledním rozchodu jsme se
do „Zlaté kapličky“ vrátili na večerní představení slavné
alegorické morality bratří Čapků „Ze života hmyzu“.
Kontroverzní hra již v době svého vzniku otevřeně nastavuje nyní
v aktualizované podobě zrcadlo dnešní době.

17

Sekunda, Gulliver a cesta do vesmírného prostoru – to vše v Malém divadle!
Dne 24. 2. 2015 navštívila sekunda divadelní představení Gulliver ´s Trek v Malém divadle.
Spolu s Gulliverem, hlavní postavou představení, jsme se najednou
ocitli na vesmírné lodi Enterprise a podnikali výlet do jiné galaxie.
Posádce vesmírné lodi velel zkušený pan Spock. Díky digitální
projekci, autentické znělce ze Star Treku, světelným efektům
a modernímu vybavení vesmírného plavidla jsme byli přímo vtaženi
do děje a cítili se jako praví účastníci expedice.
Na příležitost účastnit se vesmírné výpravy čekal Gulliver několik let. Posel se zprávou o tom, že
je Gulliver po několika zamítavých dopisech konečně přizván k letu do vesmíru, dorazil až
v předvečer Gulliverovy svatby s Margareth. Bez rozloučení opouští Gulliver svou milou a vrhá se
vstříc novým, toužebně očekávaným dobrodružstvím.
Na otázku, jestli na cestách po jiných galaxiích a nových časoprostorech nalezne Gulliver své
štěstí, si musíte odpovědět sami po zhlédnutí mimořádně zdařilého představení.
Štěpánka Čoudková

Sportovci v Jihočeské vědecké knihovně
Třída sportovců – 1.S – se v rámci výuky českého jazyka a literatury zúčastnila dne 12. 2. 2015
exkurze do Jihočeské vědecké knihovny se sídlem na Lidické třídě.
Studenti se seznámili s fungováním knihovny i jejími vymoženostmi jednak informativně
prostřednictvím výkladu za pomoci internetových stránek knihovny, jednak interaktivní formou skrze pracovní listy zaměřené na výročí založení města České Budějovice před 750 lety. Během
jejich vypracovávání totiž prošli všemi odděleními knihovny.
Nejvíce je zaujala možnost číst díky
webovým stránkám knihovny noviny
z celého světa, a dozvědět se tak něco
o světě a zároveň si procvičit cizí jazyky.
Ocenili ale také možnost vypůjčit si
nejrůznější hudebniny nebo číst vzácné
tisky prostřednictvím digitalizace knih.
Dozvěděli se rovněž, že knihovna letos
slaví 130 let od svého založení a že byla
oceněna titulem Knihovna roku 2014 díky
tomu, že jako 1. v republice začala
půjčovat elektronické knihy.
Návštěva knihovny studentům tedy
rozšířila
povědomí
o netušených
možnostech knihovny, které budou moct využívat při svém budoucím studiu nejen na naší škole.
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Almanach
V letošním školním roce jsme uspořádali a vydali sborník
nejzdařilejších studentských prací. Po celý rok jsme třídili a ukládali
básně i povídky, ze kterých jsme později vybrali texty, které spolu
s výtvarnými pracemi studentů vytvořily první literárně výtvarný
almanach našeho gymnázia. Věříme, že i v dalších letech bude tato
aktivita pokračovat, protože se ukázalo, že naši studenti se mají
opravdu čím pochlubit.

Úspěchy v soutěžích
Úspěch v literární soutěži
Karolína Šimková ze sexty uspěla ve 12. ročníku literární soutěže
Jihočeská žabka, kterou každoročně pořádá Jihočeský klub Obce
spisovatelů.
Celkem bylo posuzováno 51 literárních prací studentů
Jihočeského kraje a naše Karolína se dostala mezi pět nejlepších.
Blahopřejeme a přejeme další literární úspěchy.
Jiřina Prokešová

Magdalena Koutová úspěšná v literární soutěži Cena Waltera Sernera
Cena Waltera Sernera je literární soutěž určená studentům středních škol, kterou Nadační fond FSP
(Festival spisovatelů Praha) pořádá již desátým rokem. Cílem projektu je motivovat mladé lidi
k vlastní literární tvorbě a otevírat jim obzory současné české i světové literatury.
Letošním tématem byl "Svět uvnitř mé hlavy" a do 12. února bylo možno posílat povídky v rozsahu
1 až 3 normostran, které následně hodnotila odborná porota složená z renomovaných českých
osobností v oblasti literatury.
Celkem dorazilo přes 600 povídek, z nichž porota vybírala nejprve padesátku nejlepších, v níž se
umístila i studentka našeho gymnázia Magdalena Koutová, následně pak dvacítku finalistů, jejichž
pořadí bude oficiálně zveřejněno na závěrečném ceremoniálu.
Zuzana Seimlová
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Naši studenti zatím nikdy nechyběli a vždycky si nakonec odnesli velmi dobré –
rohlíky

Již po sedmnácté se ve čtvrtek konala recitační soutěž zvaná Vrbenský rohlík, neboť hlavní trofejí
je skutečně velmi dobře jedlý gigantický rohlík. Letos se zúčastnili studenti interpreti a studenti
autoři z pěti českobudějovických gymnázií – a bylo co poslouchat. Zdá se, že tento umělecký
prostor je přitažlivý stále a stále více a také velmi inspirativní. Každý rok nabízí nová překvapení,
nové zážitky a letos i mnoho nových poetických talentů.
I naši studenti si přinesli pěkný rohlík – Bára Wortnerová za monolog Lindy, všichni víme,
nemohla neuspět – a Kája Jirovec za svou prvotinu, báseň, kterou též sám interpretoval. Oba
z kvarty! Blahopřejeme. Básněte a recitujte dál, budeme se těšit na vaše další!
Věra Regulová

Spolupráce s divadlem
Evropský projekt Platform Shift+ na České
Umělecká síť Platform Shift+ je určena k výzkumu nových možností tvorby divadla pro mladé
publikum ve věku digitálních médií. Spojuje deset divadel a jednu univerzitu z devíti evropských
zemí. Ti budou po dobu čtyř let společně zkoumat možnosti divadelní tvorby pro teenagery a
možnosti zapojení digitálních technologií při tvorbě pro tuto věkovou skupinu.
Jedním z partnerů úspěšného projektu se také
stalo Malé divadlo Jihočeského divadla, které
zároveň v Českých Budějovicích hostilo
zástupce všech partnerských divadel na prvním
velkém společném setkání.
V průběhu čtyřleté spolupráce vznikne v rámci
projektu 40 divadelních inscenací pro mladé
publikum, založených na nově vytvořených
textech či konceptech vztahujících se k realitě
digitálního věku. Většina z nich bude vytvářena
na základě přímé spolupráce profesionálních divadel s mladými lidmi v jediném uměleckém
dialogu.
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První taková inscenace již pomalu v Malém divadle vzniká. Pracuje na ní kmenový režisér a
dramaturg Malého divadla Janek Lesák ve spolupráci se studenty našeho gymnázia. Ti dostali pod
vedením profesionálních tvůrců jedinečný úkol - vymyslet koncept vysněné divadelní produkce,
která bude příští rok pod jejich vedením uvedena na repertoár Malého divadla. První nápady a
myšlenky už studenti prezentovali zástupcům ostatních partnerských divadel na společném
budějovickém setkání. Konkrétnější představy o svém díle prezentovali v červnu tohoto roku v
Portugalsku. Premiéra inscenace, jejímiž autory se stanou sami studenti je naplánována na jaro
2016.

Klub přátel Jihočeského divadla
Od září letošního roku působí na naší škole Klub přátel
Jihočeského divadla. Členství umožňuje pravidelné
návštěvy činoherních, baletních i operních představení
JD. Více než čtyřicet studentů převážně z vyššího
gymnázia navštívilo například úspěšná představení
Job Interviews Petra Zelenky, Bambini di Praga dle
novely Bohumila Hrabala, baletní večer Podivín,
tragikomedii V jámě lvové Felixe Mitterera či
grotesku Louis a Louisa Davida Gieselmanna a Klause
Schumachera.

Divadelní kroužek ve školním roce 2014/2015
Divadelní kroužek nastudoval k dvacátému pátému výročí
svobody v naší zemi slavnou realistickou hru Revizor
Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Premiéra se konala ve státní
svátek – 17. listopadu 2014. V lednu studenti odehráli dvě
představení - 8. a 9. Pro diváky, kteří se nedostali do
hlediště, se konalo ještě jedno domácí představení 28.
února. Dne 31. března kroužek vystupoval na soutěži
Mladá scéna v Českém Krumlově, v níž zvítězil a navíc
obdržel cenu za nejlepší herecký výkon.
Za PK zapsala Mgr. Lenka Nečilová 25. 6. 2015
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Předmětová komise německého jazyka
Akce předmětové komise Nj ve školním roce 2014/15:

Vítězství v soutěži Goethe institutu ČR
Jako odměna týdenní cesta do Německa:
Goethe Institut České republiky vyhlásil na přelomu roku soutěž - Současnost
moderna a mystika - Jan Hus a můj svět.

a minulost,

6. července 2015 si připomeneme již šestisté výročí smrti českého reformátora mistra Jana Husa,
jehož učení vedlo k tomu, že byl spolu se svými spisy upálen na Kostnickém koncilu. Jan Hus
požadoval zásadní změny v církvi a stal se kvůli svým radikálním postojům jedním
z nejdůležitějších průkopníků reformačního/reformního hnutí.
Hlavní myšlenka a zadání této soutěže k výročí mistra Jana Husa pro žáky a studenty zněla: Co
pro mě a můj svět znamená osobnost mistra Jana Husa a jeho učení? Náš devítičlenný tým
odpověděl na tuto otázku krátkým filmem a za tento film jsme vyhráli 1. cenu – výlet do Kostnice!

Soutěž v předčítání německých pohádek
Jak se
již
na této
škole
stalo
tradicí,
opět se
v dubnu
konala
Soutěž
v německém předčítání. Tentokrát se jednalo o pohádku Hans im Glück od bratří Grimmů.
Zúčastnilo se 16 soutěžících, někteří jen o vlásek nestanuli na stupních vítězů.
1. místo: Lucie Trnková 1. A
2. místo: Adéla Černá 3. E
3. místo: Šimon Červený 3. E.
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Gabriela Nováková ze 3. S získala v celorepublikové soutěži Goethe Institutu Praha
„Němčina pro bystré hlavy“ knižní poukázku v hodnotě 500,- Kč za správné řešení kvízu.

Naše gymnázium + Realschule Wunsiedel = skvělý výměnný pobyt
V týdnu od 23. - 27. 3. 2015 hostili vybraní žáci ze tříd 3. E a 4. E žáky bavorské reálné školy
a konečně měli šanci uplatnit vše, co se během hodin německého jazyka naučili. Zažili jsme
opravdu pěkný týden, kde nechyběla prohlídka našeho města (v roli průvodců byli naši žáci),
návštěva Seidel muzea a Muzea voskových figurín v Českém Krumlově, planetária, bowlingu aj.
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Návštěva divadelního a filmového představení v němčině
V říjnu navštívily třídy nižšího gymnázia, konkrétně tercie a kvarta, divadelní představení
mnichovského divadla Gali, které již tradičně zavítalo do jihočeské metropole. Tentokrát byly na
programu pohádky „Hans im Glück“ a „Aladin und die Wunderlampe“. Koncem června zavítala
kvinta do Cinestaru na rakouský film „Kůň na balkoně“. Přestože film obsahoval české titulky,
mnozí studenti je vnímali jen zčásti a přesvědčili se, že dobře němčině rozumějí.

Jako hosté na germanistické konferenci
Ve dnech 16. – 18. září se konala na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity Germanistická
konference s podtitulem „Die Sprache ist grenzenlos“. Jakožto dlouholetí partneři pedagogické
fakulty, konkrétně katedry německého jazyka, měli vybraní studenti našeho gymnázia možnost
navštívit dvě přednášky v rámci vícedenního setkání germanistů z celé České republiky i ze
zahraničí. V doprovodu vyučující Š. Čoudkové se studenti třetího ročníku a septimy, předmětu
německé konverzace, zúčastnili jako posluchači přednášky pana profesora Václava Boka o
středověkých literárních památkách na území jižních Čech a přednášky pana profesora Mehmerta
z Německa na téma „Deutsch ohne Grenzen“ (němčina bez hranic).

Za workshopy do českobudějovického Goethe – Zentra
V prosinci se a v lednu se zapojily vybrané skupiny německého jazyka do literárního projektu
pořádaného GZ v Českých Budějovicích. Studenti se, ať už v průběhu workshopu nebo již před
tím, seznámili s knihou Ericha Kästnera „Das doppelte Lottchen“ a pomocí různorodých aktivit
pracovali s příběhem dvou nezbedných sester. Všech úkolů se zhostili na výbornou.

Uni – Projekt – již tradičně na našem gymnáziu
Na konci března opět zavítali na naši školu studenti německého jazyka Pedagogické fakulty JČU
v Českých Budějovicích v doprovodu nejen svých vyučujících a lektorů, ale i svých rakouských
kolegů z Lince. Vytvořili tří – až čtyřčlenné týmy a v tomto složení vedli výuku v kvartě. Témata
- restaurace, nová média a slavné a známé rakouské osobnosti byla mimořádně zajímavá. Možnost
komunikovat s rodilými mluvčími zhodnotili studenti kvarty, i přes počáteční obavy a respekt, jako
největší přínos celého projektu.

Bavorský kvíz – aneb Jak jsme soutěžili o zájezd do Bavorska
Studenti kvarty se pod vedením vyučující Š. Čoudkové aktivně zapojili do soutěže o jednodenní
zájezd do Bavorska. V cestě jim stálo 10 nelehkých otázek převážně z historie a zeměpisu
Bavorska. K vyhledání správných odpovědí mohli studenti využít tablety a dopátrat se tak řešení
na internetu. Soutěž o zájezd do Bavorska vypsalo opět Gothe – Zentrum. Přesto, že se studenti
dobrali správného řešení na jednotlivé otázky, nepřálo jim při losování výherce štěstí, a tak se
z výletu radoval někdo jiný, ale nabyté vědomosti jim už nikdo nevezme!
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Deutsch – tschechische Gespräche aneb Pro všechny zájemce nejen o němčinu
Pravidelně každý měsíc se scházeli v budově našeho gymnázia příznivci němčiny a všeho
německého při tzv. česko – německých rozhovorech, které zaštiťoval pan Michael Röhrer,
dlouholetý spolupracovník a přítel naší školy, a zástupce školy pan Martin Štoudek. V průběhu
setkávání se utvořil stálý konverzační kroužek, který sestával z řad současných i bývalých kantorů
gymnázia, studentů, přátel školy a zájemců o němčinu z řad široké českobudějovické veřejnosti.
Debatovalo se o politických, kulturních a společenských tématech. Šlo o ryze přátelskásetkávání,
takže se diskuze nesly v ryze neoficiálním duchu a příjemné atmosféře.

Adventní Vídeň
Jako každý rok, i letos se žáci
druhých
ročníků
zúčastnili
exkurze do předvánoční Vídně.
Brzké vstávání se vyplatilo a
odměnilo nás krásnými zážitky.
Hned po vystoupení z autobusu
všechny
uchvátila
adventní
atmosféra rakouského hlavního
města. Paní učitelka Adamcová
vše naplánovala – návštěvu
Hunderwasserhausu,
Historického
muzea
a
v neposlední řadě i prohlídku
stavebních památek. Exkurzi jsme
zakončili na tradičním vánočním
trhu před radnicí. Třešničkou na dortu byl malý kvíz, který připravila paní učitelka Radová.

Projekt e-twinning
Tento školní rok jsme se zúčastnili hned dvou e-twinningových projektů:

Hrajeme si s e-twinningem
K oslavě desetiletého výročí založení eTwinningu. Hra probíhá od 10. února 2015 a bude
zakončena 10. října 2015 na Národní konferenci eTwinning v Praze. Zapojila se do ní třída 3. S
Hra se skládá z deseti úkolů, které postupně plníme a dostáváme za ně body.Druhý projekt, Lustig
Deutsch lernen mit Märchen, plní třída 2. S. S belgickými a tureckými kolegy čteme německé
pohádky a pokoušíme se napsat vlastní moderní pohádku.
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Miniprojekty
Nový rok v hodinách německého jazyka přivítali studenti sekundy miniprojektem „Das
Jahr“. Výtvarně zpracovali čtyři roční období i jednotlivé měsíce. Dohromady tak společně
vytvořili názorný kalendář, ve kterém si procvičili slovní zásobu k příslušným ročním obdobím.
Názvy částí lidského těla uplatnili na zdařilých „příšerkách“, dále v průběhu druhého pololetí
vytvořili nápadité pozvánky na oslavu narozenin a vše završili projekty o Českých Budějovicích.

Za PK Nj vypracovala Mgr. E. Adamcová
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Předmětová komise anglického jazyka
Zhodnocení práce PK AJ za školní rok 2014/2015

Předmětová komise anglického jazyka ve školním roce 2014/2015 pracovala v tomto
týmu:

Zleva Bc. Tamara Divišová, Mgr. Pavla Figurová, Mgr. Petr Dolejší – od října, Mgr. Věra Regulová, PaedDr. Marcela Radová. (Do konce září vyučovala též Mgr. Klára Jarošová a do začátku
2. pololetí Mgr. Ivana Tomášková.)
Výuka angličtiny probíhala ve všech třídách prima až oktáva, 1A až 4A a 1S až 4S ve třech
hodinách týdně podle učebnic OUP English Plus (mladší žáci)

Ve 3. a 4. ročníku jsou nabízeny volitelné semináře, mezi nimi i anglická konverzace, jež chce
připravit budoucí maturanty na co nejlepší zvládnutí maturitní zkoušky s přesahem k úrovni B2,
což je úroveň, kterou oprávněně očekáváme od našich studentů. Tento cíl je dosažitelný
svědomitou prací, zájmem a posilováním požadovaných dovedností.
Kromě časopisů, vydávaných v angličtině jako podpora při studiu, Bridge (pro pokročilejší
studenty) a RaR (pro mladší)
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využíváme dalších nabídek k rozvoji dovednosti porozumění
slyšenému projevu. Nabízíme kroužky anglické konverzace
s rodilým mluvčím – Danielem Hainesem. Také se rádi
zúčastňujeme divadelních představení v jazyce anglickém, se
kterými dvakrát do roka přijíždí divadelní společnost EnglishTheatre
i do Českých Budějovic. V tomto školním roce jsme se vystrašili i
pobavili (neboť herci této mezinárodní společnosti dávají přednost
odlehčujícímu humoru) na představení Frankenstein podle knihy
Mary Shelley
a daleko strašidelnějšímu příběhu podle skutečné
události, jež z nevinné snahy vysvětlit zlo startující
druhou světovou válku rozpoutala fanatické projevy
zmanipulovaného davu: The Wave
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Rovněž ve školní knihovně a ve sbírce anglického jazyka se nachází pár stovek knih v jazyce
anglickém – v upravené, zjednodušené podobě pro angličtináře, kteří teprve začínají číst, i knihy
klasické a moderní literatury v plném znění pro ty, kteří jsou ochotni pokoušet se zdolávat
prvopočáteční obtíže, aby si pravidelným tréninkem osvojili tolik potřebnou dovednost rozumět
čtenému a obohacovali svoji slovní zásobu nejpřirozenějším způsobem. Nejčtenější sadou je
přirozeně

V tomto školním roce jsme se poprvé zúčastnili soutěže Angličtinář roku. Formou online testu,
který byl 19. listopadu 2014 spuštěn pro všechny školy v ČR a SR ve stejný čas, si i naši nejlepší
studenti mohli ověřit své jazykové dovednosti. Z 274 škol se naše gymnázium umístilo na 64. místě
a z 2149 studentů se naše nejlepší Zuzka Drázdová umístila na 130. místě s 98 % úspěšnosti.
Věříme, že v příštím ročníku obstojíme ještě lépe.

V prosinci jsme odstartovali další kolo našeho projektu nazvaného příznačně Podpořit nadané.
V části anglické se jedná o školní kolo soutěže v anglické konverzaci, podložené i testem
poslechových dovedností a “Use of English“ – testem porozumění zákonitostem anglického lexika
a gramatiky. Ti nejlepší postupují do okresních a krajských kol.
Okresních kol se ve svých kategoriích vesměs úspěšně zúčastnili:


Matyáš Chalupa, 2E – umístil se se ztrátou jediného bodu na 2. místě



Barbora Wortnerová, 4E – umístila se rovněž na 2. místě



Miloš Vondráček, 5E – získal 5. místo



Enes Zaimovič, 7E – získal 6. místo



Jan Maršík, 3E – získal 3. místo v krajském kole.
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V lednu 26. se v Čítárně rovněž konala naše první noc na počest
skotského barda Roberta Burnse – Burns Night za účasti dvaceti anglicky
hovořících hostů z řad studentů, učitelů i pozvaných hudebníků, kteří
absolvovali nejen všechny chody typické skotské kuchyně a porce
Burnsovy poezie, ale také se na jejich přípravě a podávání aktivně
podíleli. Večer a celá noc proběhla ve znamení přátelské pohody.

Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky probíhaly ve dvou týdnech ve třech třídách.
V oktávě všechny zkoušky z anglického jazyka proběhly v poklidu a přátelské atmosféře a k velké
spokojenosti obou zkoušejících. Všech 19 uchazečů u státní maturity uspělo, přičemž 6 z nich
získalo plný počet bodů a i nejslabší výkon byl ohodnocen 29 body z 39. Z 11 uchazečů u profilové
zkoušky na úrovni B2 šest bylo hodnoceno známkou výborný.
I ve třídě 4A byly zaznamenány úspěchy – a ani jeden z 15 uchazečů u státní (B1) a z 11 u profilové
(B2) nebyl hodnocen známkou nedostatečný.
U třídy 4S byly výsledky podivuhodné a poměrně nevyrovnané, neboť přinesly jak výkony
vynikající, tak i některé značně nepostačující. Písemnou část však splnili všichni.
Kromě kroužku anglické konverzace s rodilým mluvčím měli naši studenti možnost navštěvovat i
další kroužky, jako např. KET či FCE. Kroužek KET, který byl určen pro mladší a začínající
uživatele angličtiny, byl zakončen modelem všech částí této základní zkoušky cambridžské a
všichni zúčastnění tak získali z této „mock exam“ certifikát.
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Od jara se připravujeme na projekt Edison, od kterého si slibujeme nová poznání o vzdálených
koutech naší planety a nová přátelství s mladými lidmi z míst námi málo probádaných.
Připravujeme ubytování pro osm až devět „stážistů“, tj. vysokoškoláků z různých zemí, kteří na
své cestě Českou republikou přibližují svět, ve kterém žijí, a sami si odnášejí nové zkušenosti a
setkání. Připravujeme také program na týden od 20. září, po který tady s námi budou trávit školní
i mimoškolní čas.
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky,
tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se
mezikulturní bariéru.
Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.
V červnu jsme konečně vyjeli na dlouho plánovaný výlet – studijně poznávací zájezd do Irska, též
do Severního Irska a Anglie. Vyjeli jsme v silném počtu 49 studentů školy ve věku od 11 do 18
let, čtyři angličtináři, dva řidiči – a nemělo to chybu. Náš „posh coach“, jak mu Irové říkali, nás
bez úhony provezl vpravo i vlevo po dálnicích „Kontinentu“ i uzounkých silnicích Irska – celkem
4269 km. Ale nejen jsme se vozili, též jsme chodili, např. hned na první zastávce našeho výletu
jsme Londýnem nachodili přes 19 km. Absolvovali celkem 9 hodin s irskými lektorkami na téma
Irsko a navštívili nespočet zajímavých míst. Čtyřikrát jsme cestovali přes moře, nezažili bouři, ani
mořskou nemoc a ani ve vlaku v Eurotunelu jsme nezaznamenali nic, co by nás vyvedlo z dobré
nálady. Dokonce jsme úspěšně strávili všechny „sandwiches“ i „vinegar and onion crisps“.
Ano, opět počasí neodpovídalo předpokladům – po celou dobu modrá obloha a příjemná turistická
teplota. A ano, opět nás Londýn uvítal novými nápaditými instalacemi,
očekávanými setkáními s tradicí, k níž případně patří zřejmě i kopnutí či kousnutí koněm královské
gardy, naše děvčata se nebála, či netradiční design tradičních „doubledecker buses“, i zcela
neočekávanými setkáními s významnými představiteli této velmoce – zde přijati samotným
starostou města Londýna Borisem Johnsonem, jen o autogram jsme nestačili požádat.
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Irsko nás neočekávaně zaujalo směsí podivuhodných staveb z dob dávno minulých, jako např.
„round towers“ v údolí Glendalough na jih od Dublinu, nebo rozverných sousoší rafinovaně
rozmístěných po celém hlavním městě a připomínajích své slavné občany. Zde Molly Malone byť
poměrně odvážně odhalená ve srovnání s našimi děvčaty prohrává, onde Oscar Wilde se svým
cynickým úšklebkem jisě vyhrává, ale co? Dobře, je opravdu vtipný.
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Na samém severu Severního Irska jsme opět podlehli magii přírodních scenérií a rafinovaných
pastí na turisty – nic není zadarmo – zlomte si nohy nebo vaz při chůzi po Giant´s Causeway, tj.
slavný Obrův chodník, nebo po vratkém, ve větru se houpajícím provazovém mostku vysoko na
bouřícím mořem.
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Ovšem procvičování fyzických dovedností jsme nemohli odolat vůbec nikde – byť třeba jen „pár“
kliků na parkovišti, nebo čtvrthodinka šermířského kurzu při čekání, než v tunelu podjedeme kanál
La Manche.
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Jsme naladěni – tak zase příště, kamkoliv, kde se mluví anglicky, kde nás ohromí nejen obchody,
ale i katedrály, odkud se zase rádi neradi vrátíme domů plni elánu, dojmů a chuti poznávat svět.
P. S.Aby bylo jasno - toto byl náš „posh coach“ a tito pánové naši super řidiči. Díky všem.
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Předmětová komise základy společenských věd (občanská výchova)
Zhodnocení práce PK ZSV (OV) za školní rok 2014/2015
V předmětové komisi základů společenských věd (občanské výchovy) pracovali v tomto školním
roce tito učitelé: Lenka Nečilová, Klára Jarošová, Vlastimil Sekyrka, František Štěch a Jiří Krejčí.
Komisi se podařilo navzdory personálním obtížím (mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc) splnit
cíle vytyčené v přípravném týdnu tohoto školního roku. Projektové akce typu Mistr Jan Hus či
Svoboda, demokracie, solidarita -17. listopad přesáhly rámec našeho předmětu a staly se
platformou mezipředmětové spolupráce. Dařilo se nám oproti loňským ročníkům více zapojovat
do evropských soutěží, podařilo se též prohloubit spolupráci se strategickými partnery, za něž
pokládáme neziskové organizace Člověk v tísni či Amnesty International.
Následující výčet zahrnuje pouze nejvýraznější aktivity předmětové komise ZSV (OV) za školní
rok 2014/2015. Krom níže zmíněného jsme v loňském roce pokračovali v tradičně opakovaných
exkurzích a návštěvách (jednání Okresního soudu v Českých Budějovicích, festival Jeden svět
v kině Kotva, návštěva Pedagogicko-psychologické poradny v Českých Budějovicích aj.). I
v tomto roce jsme také na nižších stupních osmiletého cyklu pokračovali ve spolupráci
s Židovským muzeem v Praze a pracovali jsme s metodikami vytvořenými v rámci projektu Naši
nebo cizí.
V neposlední řadě je pro nás velmi potěšující úspěch našich absolventů při přijímacím řízení na
školách se společenskovědním zaměřením (právnické fakulty, ekonomie, filozofické fakulty aj.).
Ke slabinám v naší výuce patří především problematické sjednocování učebních plánů
všeobecného gymnázia s oborem gymnázium se sportovní přípravou. Nižší dotace hodin na
bývalém Gymnáziu olympijských nadějí a naprosto odlišná struktura učiva školního vzdělávacího
plánu základů společenských věd působí spolu s obecně horšími studijními výsledky žáků
sportovního gymnázia značné potíže. Další slabinou se jeví nerovnoměrné zastoupení žáků
jednotlivých tříd v projektových či mimoškolních aktivitách.
Navzdory těmto nedostatkům, na jejichž odstranění se v budoucnu zaměříme, považujeme rok
2014/2015 z hlediska občanské výchovy a základů společenských věd za úspěšný. Věříme, že i
před výzvami následujících měsíců obstojíme se ctí a že bude z pohledu ZSV (OV) na gymnáziu
v České ulici příští školní rok podobně rozmanitý a bohatý jako ten letošní.

36

Pražský studentský summit

Student septimy Igor Kibrik při simulaci diplomatického jednání

Pražský studentský summitu je program určený pro studenty z celé republiky. Jedná se o simulaci
činnosti mezinárodních organizací OSN, NATO, EU a V4, přičemž pro gymnázia je určen model
OSN. Ten obsahuje mnoho orgánů jako UNESCO, UNEP, ECOSOC aj. Vrcholem letošního programu Pražského studentského summitu byla březnová čtyřdenní hlavní konference. Při zahájení
v hotelu Ambasador vystoupili mimo jiné velvyslanec Kanady v České republice Otto Jelinek,
velvyslanec USA Andrew H. Schapiro, evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová a mnoho dalších. Naši školu úspěšně reprezentovali v týmech
KLDR a USA studenti septimy Igor Kibrik, Jan Kučera, Enes Zaimović a Jan Kollarczyk.

Exkurze do Evropského parlamentu ve Štrasburku

Výprava pedagogů naší školy v budově Evropského parlamentu

Ve dnech 22. - 24. října 2014 navštívila skupina pedagogů naší školy Evropský parlament ve Štrasburku. Akci pořádal Dr. Michael Röhrer v rámci cyklu tzv. Tschechisch-Deutsche Gespräche
(Česko-německé rozhovory). Program byl zahájen ve středu 22. 10. 2014 večerní přednáškou německého delegáta pro evropskou spolupráci Erika Hasseho. Tématem přednášky bylo možné prohlouben spolupráci mezi regiony, jež jsou zastoupeny městy České Budějovice, Pasov a Linec.
Ve čtvrtek 23. 10. následovala beseda s německým europoslancem Albertem Dessem (CSU) a
s jeho českým kolegou Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL). Ten také přislíbil v budoucnu návštěvu našeho gymnázia. Naše delegace se dále zúčastnila samotného jednání Evropského parlamentu na tribuně pro hosty. Odpoledne následovala prohlídka pamětihodností Štrasburku.
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Sváteční večer v pražské Lucerně

Prezentace Martiny Součkové (oktáva) a Jany Marešové (sexta) před zaplněnou Lucernou

Dne 28. října 2014 se konalo v pražské Lucerně slavnostní vyhlášení 10. ročníků cen „Příběhy
bezpráví“ společnosti Člověk v tísni. Krom toho zde byl také představen nový projekt s názvem
„Naše revoluce“, který úspěšně prezentovaly studentky našeho gymnázia Martina Součková (oktáva) a Jana Marešová (sexta). Akce byla završena premiérou filmu Karla Strachoty k 25. výročí
svobody v naší zemi.

Svoboda, demokracie, solidarita - 17. listopad

Lampiony štěstí nad slepým ramenem Malše

Dne 12. 11. se konala v prostorách slepého ramene Malše akce, která měla být poděkováním
za dvacet pět let života ve svobodné zemi. Za organizace našeho gymnázia se poprvé v historii
spojily čtyři gymnaziální sbory (Česká, GJVJ, Jírovcova a BGJNN), za jejichž zpěvu vodní skauti
vypouštěli z pramic dvacet pět lampionů štěstí. Akce byla součástí širšího projektu „Svoboda, demokracie, solidarita - 17. listopad“, v rámci něhož se naše škola organizačně podílela na diskusním
večeru „Ukrajina – země u kraje“ či na večeru filmů z Dětského centra Arpida ve studentském
kostele Sv. Rodiny.
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Cesty ke svobodě

Z konference Cesty ke svobodě

V rámci projektu Cesty ke svobodě se v aule Jihočeské univerzity konala ve čtvrtek 13. 11. konference nad tematickými bloky s názvy Svoboda v médiích, Právní stát a Současná mezinárodní situace a Česká republika. V panelech spolu diskutovali zajímaví hosté - např. nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, Šimon Pánek ze společnosti Člověk v tísni, novináři Jindřich Šídlo a Alexandr Mitrofanov, diplomat Petr Kolář, bývalý politik Jan Ruml a další. Za naši školu se setkání
aktivně zúčastnili studenti společenskovědního semináře ze septimy a třetího ročníku. 9. června
2015 navázalo na konferenci setkání našich studentů s rektorem Jihočeské univerzity Liborem
Grubhofferem a s Petrem Kolářem, bývalým velvyslancem České republiky ve Spojených státech
amerických a v Rusku. Setkání proběhlo na naší škole a bylo věnováno tématu Svoboda v dnešním
světě.

„Díky, že můžem“

Hosté besedy o 17. listopadu 1989 na České a v Českých Budějovicích

Dne 14.11. se konala další akce k 25. výročí sametové revoluce, tentokrát organizovaná našimi
studenty oktávy Vojtou Kolaříkem, Martinou Součkovou a Tomášem Třískou společně s Danem
Anděrou ze 4.A. Jako připomínku na události listopadu 1989 byl promítán v rámci projektu „Díky,
že můžem“ film Karla Strachoty Z deníku Ivany A. Po promítání probíhala diskuze s hosty - s Janou Zahradníkovou (bývalou učitelkou Gymnázia Česká a současnou pedagožkou na Filozofické
fakultě JU), Věrou Regulovou (současnou vyučující na GČ) a s Miroslavem Oborníkem (docentem
Přírodovědecké fakulty JU). Miroslav Oborník byl jedním z hlavních organizátorů studentských
manifestací v Českých Budějovicích roku 1989.
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Zvláštní poděkování ředitele Amnesty International pro naše gymnázium

Zvláštní uznání pro organizátory Maratonu psaní dopisů na České

Z hodnotící zprávy o projektu Maraton psaní dopisů za rok 2014 plyne, že akce se konala v šedesáti
sedmi městech republiky (na dvou místech i v Českých Budějovicích – v Mezinárodní den lidských práv - tzn. 10. prosince - na našem gymnáziu a v témže týdnu také na Filozofické fakultě
JU). Celkem bylo z naší země odesláno 11713 psaných dopisů na podporu dvanácti nespravedlivě
stíhaných osob. Mezinárodní akce se konala v devadesáti šesti zemích. I díky naší škole je Česká
republika dvacátá čtvrtá nejúspěšnější. Velmi si ceníme zvláštního poděkování ředitele AI - Česká
republika pro studenty naší školy.

Projekt Významné osobnosti českých a československých dějin
V ročnících nižšího gymnázia jsme se vedle učiva podle ŠVP zaměřili na významné osobnosti
českých (československých) dějin. V 1. E žáci vytvořili projekty věnované vybraným osobnostem.
Během roku jsme sledovali výročí, státní svátky i významné dny a pravidelně jsme si povídali o
jejich významu pro současnost. Projekty budou představeny na dnu otevřených dveří.

Žákyně primy Zuzana Bernasová a jeden z dílčích výsledků projektu
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Celorepubliková hra České rady dětí a mládeže Sametky
Sametky jsou dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem, kterou organizuje letos podruhé Česká rada dětí a mládeže. Cílem hry je spojit dobrodružství, vzdělávání a pobyt venku a
zprostředkovat zejména dětem a mladým lidem zábavnou formou příběhy boje za svobodu a demokracii, které se odehrály od srpna 1968 do listopadu 1989. Příběhy jsou vloženy do schránek a
ty pak ukryty na místa, se kterými jsou události spojeny. Hra začne 21. srpna 2015, kdy bude po
celé České republice rozmístěno cca sto padesát schránek s příběhy. Pět schránek v Českých Budějovicích naplní příběhy z naší školy, které byly sepsány v rámci projektu Naše revoluce. Ve
schránkách tak bude možno nalézt rozhovory s pedagogy školy i s rodiči současných studentů. Do
soutěže se mohou přihlašovat jednotlivci i školní třídy.

Ukázka schránky z výukové hry Sametky

Z místa, kde žijeme

Studentky sexty Klára Metelcová a Eva Koudelková při závěrečné prezentaci

Ve dnech 19. - 20. března se uskutečnilo v Praze setkání vybraných týmů z dvaceti základních
a středních škol celé republiky, které jsou sdruženy v projektu „Z místa, kde žijeme“ společnosti
Člověk v tísni. Aktivita má za cíl mapovat konkrétní osudy lidí postižených komunistickým režimem. Naši školu reprezentovali studenti ze sexty s tématem „Dvojí příběh emigrace Karla Skalického“. V konferenčním sále Villy Grobovka studenti první den absolvovali prezentaci jednotlivých
týmů a jejich záměrů, workshop o orální historii s novinářkou Lidových novin Juditou Matyášovou, prezentaci webové aplikace Paměť národa a večer netradiční prohlídku Prahy s historikem
Prokopem Tomkem. V pátek se konal atraktivní fotografický workshop na téma portrétní a reportážní fotografie s Karlem Cudlínem a Janem Šibíkem. Odpoledne probíhaly přednášky novinářů
Adama Drdy a Jaroslava Vaňouse o hledání archivních pramenů a o práci s nimi. Na závěr si jed-
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notlivé týmy připravily vlastní akční plán projektu. Druhé setkání, na němž se prezentovaly výsledky výzkumných týmů přenášené online portálem Jeden svět na školách, proběhlo ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze ve dnech 11. a 12. června.

Mistr Jan Hus
V průběhu druhého pololetí letošního školního roku byl průběžně realizován při příležitosti šestistého výročí úmrtí známého českého učence a církevního reformátora mezipředmětový projekt
kvinty Mistr Jan Hus. Projekt se týkal pokusu o vystižení osobnosti Mistra Jana v otázkách historických, literárních, filozofických i jazykovědných.

Ukázka výstupu z projektu Mistr Jan Hus

Pilotujeme vzdělávací programy pro Jeden svět na školách

Žáci kvinty při pilotování aktivit pro společnost Člověk v tísni

Společnost Člověk v tísni si vybrala naši školu pro pilotování vzdělávacích programů portálu Jeden svět na školách. První tři aktivity s tématem porušování práv a svobod v období totality v Československu i v současném světě si vyzkoušeli v květnu žáci kvinty.

42

Putovní výstava Amnesty International na naší škole

Výstava o činnosti Amnesty International na chodbě naší školy

Na naši školu dorazila výstava o činnosti mezinárodní společnosti Amnesty International v naší
zemi před rokem 1989. Výstava zobrazuje nejen osudy konkrétních osob, které byly nespravedlivě
stíhány komunistickým režimem, ale také to, jakým způsobem se snažila veřejnost
v demokratických zemích prostřednictvím AI naší zemi pomáhat. Studenti i zájemci z řad
veřejnosti mohli výstavu navštívit v měsíci červnu.
Za předmětovou komisi ZSV (OV) sepsal a uspořádal Jiří Krejčí
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Předmětová komise dějepisu
Zhodnocení práce PK dějepisu za školní rok 2014/2015
V letošním školním roce dějepis na škole vyučovali:


Mgr. Jiřina Prokešová (vedoucí PKD)



Mgr. Antonín Sekyrka



Mgr. Pavlína Houšková



Mgr. Martin Štoudek

Akce a projekty PKD:
Mistr Jan Hus – vlivný symbol proměnlivých významů
Zvoní mi budík a já pomalu vstávám s myšlenkou, že dnes nastal konečně ten velký den. Je pátek
31. 10. 2014 a mí spolužáci pod vedením naší třídní učitelky Jiřiny Prokešové dnes obhajují jejich
obrovský projekt, který se týká velice významné osobnosti – Jana Husa.
Ve třídě vládne jen mírná nervozita, většina se snaží odříkávat své texty zpaměti, jiní už nosí židle
pro hosty a zbytek obaluje své projekty izolepou, aby se v průběhu dne nerozlepily.
Zvoní. Třída se naplňuje. Atmosféra houstne a my otevíráme okna. Do popředí předstupuje Tadeáš
a všem nám přeje pěkné ráno. Vítá také pana ředitele Antonína Sekyrku, přítomné třídy (vystřídalo
se tam celkem 7 různých tříd) a nakonec paní magistru Helenu Stejskalovou, která dorazila
z Jihočeského muzea. Ještě nám vysvětluje, že studenti utvořili 3 skupiny a každá zpracovala jiné
téma.
Od první skupiny se dozvídáme něco o nelehké cestě Mistra Jan Husa (na kartonu je mapa, kde
jsou ta místa vyznačena, takže si to dokážeme i dobře přestavit). Společně si dokonce zazpíváme
„středověkou hitovku“ – Ktož jsú boží bojovníci.
Další skupina nám představuje myšlenkový odkaz Jana Husa, kdy se dostaví dokonce sám Mistr
Jan Hus alias Vojta, který nám přednáší kázání. Nikdo si nedovolí ani muknout, protože je to
opravdu emotivní.
Poslední skupina trávila svůj čas zjišťováním informací o Kostnickém koncilu. Na vlastní oči
vidíme samotné upálení Jana Husa (papírová figurka). Janča nám předčítá staročeský dopis, který
Hus poslal z Kostnice (upřímně, ten jazyk je tak složitý, že dopisu málokdo rozumíme).
Samozřejmě si každá skupina připravila malý kvíz, takže nám zůstane i něco v hlavě (a těm, co
vyhráli, dokonce i cena – mezi nejoriginálnější patří zmražená husa).
Závěrem promluví paní Stejskalová, která vypadá upřímně nadšeně a hned nám nabízí spolupráci
s Jihočeským muzeem a univerzitou.. Myslím, že větší úspěch jsme si ani nemohli přát.
Eva Mlčochová, externě sexta (J. Prokešová)
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Odhalení Stolpersteinu
Večer po dni nabitém zážitky je občas těžké si utřídit myšlenky a napsat něco smysluplného. A
dnešek takovým dnem plným zážitků vskutku byl.
Začalo to vlastně všechno téměř před rokem a půl výpravou do
Polska a zpracováváním osudů obětí druhé světové války. V
dubnu se uskutečnila vernisáž výstavy panelů které jsme
zpracovali jako výstup našeho projektu. Na jednom z nich
pracovala Kája Bodláková, která strávila dlouhé hodiny píděním
se po jakýchkoliv informacích o životě chlapce jménem Harry
Kende, jehož jediná fotografie se nacházela právě v naší škole.
Jestli chcete vědět, kdo Harry byl jak žil a zemřel, přečtěte si to v
našem časopise nebo na jednom z panelů vystavených v půdní
čítárně. Já bych vám teď chtěla spíše říct o tom, jak si tento
nešťastný židovský chlapec nakonec také užil svoji chvilku slávy
a nebo spíše jak jsme si ji užili my, kteří jsme dobrovolně
pomáhali.
Tak tedy okolo sedmé hodiny ranní se v kabinetě paní Prokešové
začaly shromažďovat zákusky, které jsme povětšinou pekli v
neděli v noci. Pak jsme si odešli poslušně protrpět nultou a první hodinu, z které jsme naštěstí v
polovině šťastně unikli a šli jsme do čítárny připravovat sladké i slané pohoštění. Samozřejmě se
to neobešlo bez ochutnávání pekařských výtvorů ostatních.
Pak jsme se kdovíjak transportovali před hlavní vchod do školy a začali jsme rozestavovat židle
okolo Harryho Stolpersteinu. Ve chvíli, kdy jsme se na ně vděčně zhroutili a měli jsme pocit, že si
můžeme ještě tak čtvrt hodinky vydechnout se náhle ozvalo: „Hele, to je pan Herman!“ „No jo,
támhle jde“ „Kde? Já nikoho nevidím.“ „Ale jo, je to on.“
No abych to moc nerozváděla, byl to opravdu on. Chvíli jsme se rozmýšleli, jestli vzácného
návštěvníka uvítat a nebo vzít nohy na ramena dokud byl ještě čas. Ne že by se někdo z nás chtěl
snad panu ministrovi doopravdy vyhnout, ale ve chvíli kdy se klepete zimou před školou a ještě
navíc stavíte uprostřed chodníku půlkruh z židlí, necítíte se zrovna jako ten úplně první, s kým by
se měla tak vzácná návštěva setkat. Nakonec v nás ale zvítězilo slušné vychování a tak jsme
vzácného návštěvníka i jeho maminku nakonec dokázali i bezpečně předat do péče pana ředitele.
V tu chvíli už se ale začali trousit i další návštěvníci, většině z nich byla zima a my jsme dost dobře
nevěděli, co máme dělat.
Naštěstí brzy začal kulturní program, během kterého nás ještě čekalo nervy drásající předávání
květin významným hostům a pak jsme si mohli nerušeně užít další ze strhujících projevů pana
ministra, poslechnout si Kájino vyprávění o pátrání po Harryho osudu a užít si vystoupení sboru,
které o chvíli později pokračovalo naštěstí už v krásně vyhřáté půdní čítárně. Tam nás také čekal
další kulturní program a pohoštění, o kterém jsme si až do té chvíle mysleli, že je bohaté.
Abych to zkrátila, o deset minut později už většina táců zela prázdnotou a po dalších pěti minutách
už v celé čítárně nebylo po jídle ani památky. Každého kuchaře potěší, když jeho jídlo chutná, nás
ale nejvíce potěšilo, že jsme si také stihli dát nějakou tu dobrotu stranou.
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Aby těch zážitků nebylo málo, čekala nás ještě jakási beseda s panem Hermanem. Přiznávám, že
toho nikdo z nás moc nenamluvil, ale všichni jsme zaujatě poslouchali, co náš host vypráví a
myslím, že jsme si to všichni docela užili. Pro mě osobně bylo toto setkání asi největším zážitkem,
protože pan ministr neměl žádný problém s tím, na co jsme se ho ptali, a dokonce nám dovolil,
abychom použili jeho vzpomínky na Sametovou revoluci do našeho sociologického projektu.
Po tom všem jsem byla vděčná za dvouhodinovku biologie strávenou procházkou po stromovce,
protože si nedokážu představit, že by se kdokoli z nás byl schopný ještě na něco soustředit.
J. Prokešová
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Mezinárodní konference ve Volarech
Studentky 6.E jako přednášející na odborné konferenci
4. 5. 2015
Ve dnech 6. - 7. 5. 2015 se uskuteční již 8. ročník odborné
konference Volary a pochod smrti - Multikulturní výchova
v praxi. Během dvoudenního programu vystoupí celá řada
odborníků na výše uvedenou problematiku. Pro naše gymnázium
je velkou poctou, že tři studentky 6.E Natálie Postlová, Anna
Havlíková a Karolina Bodláková přiblíží odborné veřejnosti
mezinárodní česko – polský projekt Nalézání zmizelých osudů.
Mementa světových válek 20. století pro mladého člověka.

A. Sekyrka, J. Prokešová
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Mezinárodní konference ve Volarech –
zhodnocení
Studentky sexty přednášely na Mezinárodní konferenci
o holocaustu
Ve dnech 6. - 7. 5. se ve Volarech konala Mezinárodní
konference o holokaustu a my měly tu čest, že jsme se
mohly zúčastnit a také zde odprezentovat projekt
Nalézání zmizelých osudů, na kterém studenti ze sexty pracovali více než rok. Každá z nás si
připravila svou prezentaci. Anička prezentovala průběh cesty do Polska a na Slovensko, konkrétně
do Gorlice, Bardějova, Osvětimi, Krakowa a Wieliczky. Kája si připravila poutavou řeč o našem
židovském spolužákovi Harrym Kende, který byl zavražděn během války a Natálka představila
jeden z výsledků projektu, časopis Příští stanice: Konečná a připravila si z něj ukázky.
Z prvotního šoku a zděšení z představy sálu plného přísně vyhlížejících profesorů a historiků jsme
plynule přešly v nadšení, natěšení, ale také k zodpovědné přípravě.
6. 5. jsme tedy všichni společně s panem ředitelem vyrazili směr Volary. Pan ředitel nám celou
cestu pro uvolnění napjatých nervů servíroval nemalé dávky svého humoru, což mu vydrželo
po celé konání konference.
Po příjezdu do Volar jsme se ubytovaly v hotelu Bobík, centru všeho volarského dění,
zkulturnily se a vnořily jsme se do právě začínající konference. Hned na začátku nás odchytil
rozhlasový reportér, který s námi udělal rozhovor pro Český rozhlas České Budějovice a během
konference s námi ještě natočil reportáž redaktor z Jihočeské televize. Během 6 hodin poutavých
přednášek na téma holokaustu, mezilidských vztahů a multikulturního vzdělávání, jsme přislíbily
naši účast na 30km rekonstrukci pochodu smrti a exkurzi do Flossenbürgu. Večer jsme si udělaly
výlet na zdejší hřbitov obětí pochodu smrti táhnoucího přes Volary. Další den jsme již bez nervů
pozorně vyslechly další přednášky (nejzajímavější z nich byla přednáška pana Motla na téma děti
Antonína Kaliny) a se spoustou nových informací a dárky jsme se vydaly zpět do Českých
Budějovic.
Jsme velice vděčné, že jsme měly možnost reprezentovat naši školu na takto významné události
a že jsme si mohly odnést plno nových zkušeností.
Natálie Postlová, Anna Havlíková, Karolina Bodláková
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A. Sekyrka, J. Prokešová

Projektový den 2.A.
V úterý 21. dubna se konal PROJEKTOVÝ DEN třídy 2. A k
výročí založení Českých Budějovic aneb České Budějovice
v proměnách času. Na tento den byla pozvána paní Mgr. Jitka
Pešková z Jihočeského muzea. Kromě paní magistry byly
pozvány i třídy 1. E, 6. E, 3. A, 3. E.
Pro primu byl připraven úvodní film o památkách Českých
Budějovic, které patří mezi nejvýznamnější v tomto městě. Poté
přišly na řadu Masné krámy. Primány jsme seznámili s tím,
jak vypadaly dříve a k čemu sloužily haly v Masných krámech. Mohli si také prohlédnout jídelní
lístek z roku 1984 a srovnat ceny minulé a současné. Následovala soutěž ve, které museli primáni
složit puzzle již zmiňovaných Masných krámů a nejrychlejší řešitelé byli odměněni dárky.
Dalším hostem byla třída 6. E pro kterou byla připravena prezentace „Když století městem proletí“
a osobnosti Českých Budějovic. Posluchači měli za úkol podle historických pohlednic
ze stejnojmenné knihy Milana Bindera poznat určité budovy ve městě a na jakém místě se
nacházejí, resp. nacházely. Pokaždé to nebylo jednoduché a zapotili se i vyučující.
Prezentaci o Českých Budějovicích v době 2. světové války si přišla poslechnout třída 3. A, která
nás na konci hodiny také seznámila se svým projektem „Pomníky“ (pomníky věnované obětem 1.
sv. války, 2. sv. války, či totality – dle vlastního výběru).
Na závěr byla uvedena prezentace na téma České Budějovice - město sportu. Seznámili jsme se
s historií sportů, sportovních klubů a s významnými sportovci ať už volejbalisty, hokejisty či
fotbalisty spjatými s Českými Budějovicemi.
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Na závěr každé prezentace nechyběla soutěž, která prověřila pozornost pozvaných posluchačů a ti
nejúspěšnější získali malou odměnu. Projektový den jsme zakončili prohlídkou Jihočeského
muzea. Chtěli bychom poděkovat paní profesorce Houškové za zrealizování tohoto dne a těšíme se
na další projektové dny.
Lenka Roudnická, 2. A
Projektový den 2.A (dějepis), 26. 4. 2015

P. Houšková

Prima na dějepisné exkurzi v Jihočeském muzeu
Co je to depot, jak vypadá práce archeologa? Na tyto mnoho
dalších otázek nalézali primáni odpovědi při exkurzi
v Jihočeském muzeu. Lektorka výukového programu "Zivot
v době bronzové" Mgr. Jitka Pešková poutavou formou
představila našim žákům celou řadu předmětů každodenního
života člověka doby bronzové a společně s nimi odhalovala
příběhy předmětů této epochy vývoje lidstva.
A. Sekyrka
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Konec války v Českých Budějovicích
Její muž odřezával na konci války hákový kříž z věže
českobudějovické radnice
16. ledna 2015 zavítala na naše gymnázium vzácná návštěva,
paní Blanka Klimešová. V rámci dějepisného projektu tzv.
zážitkové pedagogiky mohli studenti kvarty blíže poznat,
jak těžký život měly v době Protektorátu Čechy a Morava (1939
– 1945) i děti. Tatínek paní Klimešové byl za svou
protiněmeckou činnost v Českých Budějovicích zatčen
gestapem, zbytek rodiny byl rázem v bezprostředním ohrožení
života, později byly paní Klimešová se svou maminkou nuceně
vysídleny na území tehdejšího fašistického Slovenského státu.
„Nacisté mi ukradli dětství“, to jsou asi nejvýstižnější slova paní
Klimešové při vzpomínkách na toto tragické období našich dějin.
Velice smutné vyprávění se týkalo jejího kamarádství
s židovskou dívenkou Lili, paní Klimešová studentům sugestivně přiblížila okamžik, kdy ji jako
pětiletou naposledy viděla v dlouhém průvodu židovského obyvatelstva, který směřoval v dubnu
1942 dnešní Lannovou třídou k českobudějovickému nádraží do transportu. Koncentrační tábor
Terezín a pak vyhlazovací tábory v Polsku nepřežil téměř nikdo z nich…
Nesmírně zajímavý byl i příběh odřezávání hákového kříže z věže českobudějovické radnice, které
provedl ještě s dvěma přáteli budoucí manžel paní Klimešové. Město České Budějovice vyjádřilo
své poděkování za tento hrdinský skutek v roce 1988, tzn. 43 let po válce.
Studenti si měli možnost rovněž prohlédnout některé dokumenty z rodinného archivu paní
Klimešové, například potravinové lístky, poukázky na ošacení a obuv z doby II. světové války,
dobové fotografie, motáky jejího tatínka z vězení či nechvalně známé povinné označení všech
radiových přijímačů té doby – Poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí
nebo smrtí.
I touto formou besed a setkání s pamětníky mají studenti možnost lépe pochopit dějinné události
20. století a více proniknout do tehdejšího každodenního života lidí, pro něž v učebnicích dějepisu
místa již nezbývá.
A. Sekyrka

Na radnici nejen za barokem
Dne 23.10. 2014 se tercie zúčastnila prohlídky českobudějovické radnice. Navštívili jsme nejen
barokní obřadní síň, ale i moderní zasedací místnost zastupitelstva. Naskytl se nám zajímavý
výhled na historické jádro města ze střechy radnice, pohled na odvrácenou tvář barokních soch
čtyř měšťanských ctností, včelí úly na střeše… Bohužel nám ale nepřálo počasí, abychom se mohli
pokochat i výhledem do malebné jihočeské krajiny v širokém okolí města.
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Na radnici nejen za barokem, 6. 11. 2014

P. Houšková

Noc mladých vědců – dějepis
V pátek 6. 3. 2015 uspořádalo naše gymnázium netradiční akci
– Noc mladých vědců a umělců na České.
Až do 22 hodin si tak mohli pozvaní hosté, rodiče, prarodiče,
studenti, jejich přátelé a další návštěvníci školy sami sestavit
podle svých zájmů vlastní program v magické kulise noční školy.
Velká část z nich zamířila do zcela nových laboratoří, kde pro ně
naši vyučující společně s třídami 1.E, 3.E a seminaristy z vyšších ročníků nachystali bohatý
program: pokusy v laboratořích biologie, chemie, fyziky a velké množství nejrůznějších
přednášek, které zajišťovali jak studenti samotní, tak pozvaní odborníci. Od 20 hodin se řada
návštěvníků přesunula na školní dvůr, kde kolega Ivan Bartoš připravil atraktivní
chemické experimenty.
Byť měl program Noci mladých vědců a umělců sloužit především k otevření nových
laboratoří a jejich představení veřejnosti, na své si přišli i zájemci o historii. Nejmladšími
přednášejícími tohoto večerního bloku byli studenti kvarty Matouš Vobr (přednáška O vojenské
technice II. světové války) a Jan Zikmund (přednáška Napoleon a jeho armáda). Oba si vedli
výborně. Velký zájem vzbudilo i vystoupení Milana Bindera s programem Když století městem
proletí, přednáška Jana Ciglbauera Transporty smrti v jižních Čechách v posledním válečném
roce, z oblasti přírodních věd pak workshop Archeobotanika Mgr. Jitky Kosňovské,
PhD., přednášky Mgr. et Mgr. Alžběty Hesounové Sinice a řady a Bc. Veroniky
Langové Dendrochronologie - praktické ukázky metod datování vzorků dřeva či poutavé
vyprávění Mgr. Michala Koblížka, PhD. O expedici do oblasti jižního oceánu okolo Antarktidy.
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Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou jsme dále připravili večerní program zaměřený
na Geocaching, nechyběl ani celovečerní workshop v AJ či praktické ukázky zaměřené
na Virtualizaci na PC a představení Windows 10 TP.
Svůj svět múz plný autorské poezie a hudebních vystoupení vytvořili studenti našeho gymnázia
a jejich kamarádi v čítárně (více rovněž ZDE). Zde je nutno vyzdvihnout práci Káji Jírovce ze 4.E
a celého jeho týmu, který byl z větší části tvořen studenty právě z této třídy. V podkrovním ateliéru
výtvarné výchovy pak na návštěvníky čekala příjemná kavárnička a vernisáž obrazů Michaely
Kamišové.
Všem přednášejícím a účinkujícím bychom chtěli vyslovit veliký dík. Máme také opravdu velkou
radost z toho, jak hojně se do celého programu zapojili rodiče a prarodiče našich studentů. Velkou
poctou pak pro nás byla účast tak významných osobností vědeckého života jako Prof. RNDr.
Libora Grubhoffera, CSc., rektora Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Prof. PaedDr. Gabriela
Švejdy, CSc., dr.h.c.z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, PhDr. et PaedDr.
Jiřího Dvořáka, Ph.D. z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity a řady dalších významných hostů.
V přiložené fotogalerii si můžeme připomenout opravdu nadmíru vydařený večer a noc na České.
Velké množství návštěvníků a řada pozitivních ohlasů byly pro všechny organizátory tou největší
odměnou, a tak se budeme těšit na 2. ročník Noci mladých vědců a umělců.
A. Sekyrka

Návštěva ministra kultury – Stolperstein
V pondělí 6. října 2014 bylo naše gymnázium poctěno vzácnou
návštěvou. Na naši školu přijel ministr kultury Daniel Herman.
Zúčastnil se zde slavnostního odhalení pamětního kamene, tzv.
Stolpersteinu, a to prvního v Českých Budějovicích. Tento
kámen je věnovaný památce jedné z obětí holocaustu, studentu
našeho gymnázia, Harry Kendemu.
Jak probíhala tato významná událost? Po přivítání všech
přítomných panem ředitelem A. Sekyrkou se ujal slova pan ministr Daniel Herman, který mimo
jiné vyslovil hlubokou myšlenku, že: „Nejsou žádné bezejmenné oběti, každá oběť má své
jméno.“ Poté následovalo odhalení pamětního kamene židovského studenta Harry Kendeho, jehož
část života byla spjata právě s naším gymnáziem. Odhalení Stolpersteinu se zhostily dvě vzácné
dámy, paní Popperová a Hermanová, které se s Harym osobně znaly z dob jejich dětství.
Slavnostního aktu se zúčastnili např. paní poslankyně Vlasta Bohdalová, někdejší poslanec
a ministr kultury Jaromír Talíř, ze zástupců města pan primátor Juraj Thoma a další. Kameny, které
jsou německy nazývány Stolpersteine, jsou vlastně kameny osazeny mosaznou destičkou s údaji
o dané osobě, o něž se má klopýtat, aby tak neustále připomínaly osudy zmizelých osob,
a nedovolily nám na ně zapomínat. Jedná se o německý projekt rozšířený po celé Evropě.
V současné době existuje takových kamenů přes 48 tisíc, i s tím naším českobudějovickým.
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Následně si pan ministr a ostatní hosté prohlédli naše gymnázium. Po kratší prohlídce nově
zrenovovaných prostor byl panu ministrovi a všem přítomným představen studentský českopolský projekt, který se týká právě osudů zmizelých osob v průběhu 2. světové války. V další části
slavnostního dopoledne došlo i na ochutnávku kulturního programu, realizovaného studenty
v nově zřízené čítárně. Vyslechli jsme poutavé recitace, sólový zpěv, sborový zpěv židovských
a španělských písní aj. Vše se tematicky dotýkalo bolesti, utrpení, smrti, odpuštění a naděje. Poté
pan ministr zavítal do třídy 5. E, kde se pozdravil se studenty, a zavzpomínal na svá studentská
léta v ČB. Studentům kladl na srdce důležitost positivního myšlení v životě, význam usilovné
a poctivé práce a nutnost ostražitosti při tlaku různých manipulátorů, kteří přicházejí
s jednoduchými recepty. Svěřil se též, že jeho maminka, která se dnešní slavnostní události také
zúčastnila, je absolventkou právě gymnázia v České ulici. Svůj čas dále věnoval třídě 6. E, kde
během besedy, probíhající v neformálním duchu, odpovídal na zajímavé dotazy studentů,
týkající se zejména období totality a pádu komunistického režimu.
Pan ministr si pochvaloval přátelskou atmosféru na našem gymnáziu, práci studentů
na zajímavých projektech i jednotlivá umělecká vystoupení. Velice nás potěšilo, že pan ministr
Daniel Hermann si ve svém nabitém programu udělal tolik času na naši školu a zúčastnil se v ČB
odhalení prvního pamětního kamene připomínajícího osudy jedné z obětí nacistického teroru.
Rádi bychom poděkovali i všem zúčastněným, účinkujícím, organizátorům, zejména pak třídě 6.
E za vystoupení, která v nás zanechala hluboký umělecký dojem, dále třídní profesorce Jiřině
Prokešové za vytrvalou práci se studenty, skvěle sehranému školnímu sboru pod vedením prof.
Ester Pitrunové, prof. Landovi za digitální záznam a všem, kteří přispěli k lesku tohoto
mimořádného dne!
A. Sekyrka, J. Prokešová, E. Pitrunová

Východní Čechy nejsou jen „Babička“ aneb Literárně-dějepisná exkurze třídy 3.E
Ve dnech 2.- 3. 6. 2015 se skupina nejodvážnějších studentů
tercie vydala na fyzicky náročnou expedici (nejen) po stopách
Boženy Němcové. První den jsme zahájili návštěvu východních
Čech v České Skalici u kostela, kde se provdala Barbora
Panklová za Josefa Němce a navštívili jsme zde Barunčinu školu.
Poté jsme pokračovali pěšky do Babiččina údolí a k
Ratibořickému zámku „paní kněžny“. Naším cílem byl i Rudrův
mlýn, Viktorčin splav a samozřejmě Staré bělidlo. Odpoledne
jsme jeli autobusem do Náchoda, kde jsme ve svižném tempu
vyběhli 350 schodů na zámek, abychom ještě stihli poslední prohlídku. Nyní již všichni chápeme
plný význam úvodního textu lidové písně „Náchodský zámeček vršku kulatého…“ Večer jsme se
ubytovali v Jiráskově chatě na Dobrošově. Do základů této turistické chaty byla uložena listina
Aloise Jiráska s textem:„Bud' požehnána, chato milá, stůj pevně v bouřích všech.“ Základní kámen
této chaty byl položen 9. ledna 1921 u příležitosti spisovatelových 70. narozenin. Z Jiráskovy chaty
je úžasný výhled na panorama východních Čech a na „Východočeské moře“ – vodní nádrž Rozkoš.
Druhý den jsme zahájili prohlídkou nedaleké dělostřelecké tvrze Dobrošov, která po Mnichovu
1938 jako jediná zůstala na našem území. Prošli jsme se rozlehlým podzemím této vojenské
pevnosti budované v letech 1936 -1938. Dále jsme navštívili úchvatné skalní město Adršpach
(místními důvěrně nazývané: „Ádr“) a perlu baroka - zámek Kuks. Návštěva Kuksu byla zároveň
definitivní tečkou za naším, tak trochu celoročním, projektem „Baroko všemi smysly“.
P. Houšková, L. Nečilová
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DĚJINY NETRADIČNĚ …aneb jak to viděla sexta
Byla středa ráno a sexta se pomalu scházela v již životem
proudící třídě plné vystresovaných, nabuzených, panikařících,
ale přesto zcela připravených, odhodlaných a pro dějiny
zapálených septimánů, kteří se chystali probudit nejen, naše
spánkem ,přemáhaná těla, ale také zájem o války – tedy války
minulé. Septima se pod ostřížím vedením paní profesorky
Prokešové rozdělila na tři skupiny, které si připravily procházku
válečnými dějinami. A to dokonce netradičně!
První skupina pod vedením Jakuba Svobody si připravila 1. světovou válku. Po stručném nastínění
základních informací jsme měli možnost zaslechnout tematickou báseň v podání Honzy Maška.
Vystrašili nás poutavou prohlídkou zbraní, které přesto, že byly pouze na papíře, jako by mířily
právě na nás, ale hlavně probudily naši zvědavost a touhu chtít slyšet víc. Následoval ryze dívčí,
elegantně černobíle oděný tým, kterému velela Kačka Machová. Jejich krasojízda napříč 2.
světovou válkou však rozhodně černobílá nebyla. Podívali jsme se osobnostem tohoto období
na zoubek, alespoň skrze jejich citáty a objevili jsme své mezery v základních znalostech válečné
gastronomie, filmařství i zemědělství. Netradiční pouť dějinami, do které jsme byli stále stejně
intenzivně vtahováni i po několika hodinách, ukončila třetí skupina pod taktovkou Enese
Zaimoviče. Odprezentovali nám poválečné dějiny ze všech možných i nemožných, uvěřitelných
i neuvěřitelných úhlů. Připomněli jsme si oblíbené herce, zpěváky, kapely a sexsymboly našich
rodičů a prarodičů. Odhalili jsme cestu ke vzniku naší státní vlajky a vyslechli jsme zajímavé
a někdy možná trochu kontroverzní názory na jednotlivé události.
Celé dopoledne jsme strávili nejen zaujatým posloucháním, ale také obdivným pozorováním
nádherně výtvarně zpracované stránky projektu. A nejen díky četným cenám v podobě bonbónů,
poukazů na libovolné zkoušení a čokolád jsme si celou pouť užili a děkujeme septimě, že nás
přizvala
Natálie Postlová, reportérka sexty
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J. Prokešová

Jak se oblékali, stavěli, válčili a vařili v sekundě
S jako sekunda. S jako sexta. S jako středověk. Ne náhodou
začínají tato tři slova stejným počátečním písmenem. Dne
19.6.2015 jsme se my- třída sexta, zúčastnili představování
projektů našich, o čtyři roky mladších, kolegů. Jak už tedy jistě
tušíte, tématem projektů nebylo nic jiného než středověk.
Během
dopoledne se
nám
svými
velmi
zdařilými
a propracovanými projekty pochlubily celkem tři skupiny. Jako
první jsme se dozvěděli něco o středověké módě a stylu oblékaní tehdejších dam a pánů. Nutno
podotknout, že informace o tunikách, kápích, středověkých botách, víncích, punčochách
a mnohém dalším, nebyl jen nudný výklad. Povídání doprovázela nejen velmi pěkně udělaná
prezentace, ale i řada soutěží. Nejčastější byla řada zajímavých křížovek, na jejichž první tři
úspěšné řešitele čekala sladká odměna, což v každém vybudilo nadměrnou snaživost, zájem
o výklad a soutěživého ducha.
Jako další také určitě nesmím zapomenout zmínit, že i přesto, že je móda zdánlivě pouze a jen
dívčím tématem, dokonce i dva z hochů měli tu čest si na toto téma přede všemi zasoutěžit a dvěma
odvážným dobrovolnicím na hlavách vytvořit pravý středověký účes. Při tomto úkolu jsme se
nenasmáli pouze my, diváci, ale i sami soutěžící a dokonce, tak trochu překvapivě, i samotné
dobrovolnice. Jako další se nám představila skupina, která nás bohatě informovala o tom, jaké
stavby ve středověku převládaly a která středověká města v této době vznikala. Výklad byl opět
pojat velmi zábavným způsobem. Vyzkoušeli jsme si poznávací soutěž na téma středověkých
hradů, tvrzí a českých a italských středověkých měst a zároveň se naše oči mohly pokochat velmi
precizně a skvěle vyrobenými 3D modely středověkých budov, které pro nás členové týmu
vytvořili. Jako poslední se nám pak představilo neméně zajímavé téma lákající především kluky.
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Všichni jsme s obdivem poslouchali a sledovali přednášku o středověkém válčení , a dokonce i o
tom, jak a z čeho se vařily dávné středověké pokrmy. O zbraních jsme se nejen mnohé doslechli,
ale dokonce jsme si některé z nich mohli podržet, zblízka prozkoumat a představit si, jaké asi bylo
s takovýmito zbraněmi bojovat. Nezklamalo nás ani téma vaření. O středověkém jídle a samotné
přípravě pokrmů jsme se dozvěděli spoustu zajímavých novinek a na závěr jsme dokonce měli tu
čest ochutnat pravé středověké ovesné koláčky, což mne i ostatní hladovějící spolužáky velmi
potěšilo.
Na závěr už nás pak od každé skupiny čekala jen jedna závěrečná hra, ve které jsme využili naše
získané vědomosti a znalosti a jejíž cenou nebylo opět nic jiného, než něco velmi chutného
pro naše žaludky. Středověkou bitvu v AZ kvízu a Riskuj, ve které se utkala sexta proti sekundě,
jsme si všichni naplno užili a domů jsme si všichni odnesli nejen skvělý pocit a vzpomínky
na velmi příjemně strávené dopoledne, ale i řadu nových znalostí, poznatků, zážitků ze soutěží
a hlavně… spoustu jídla.
K. Kaplanová, J. Prokešová

Gotika v okolí naší školy
V rámci Mezinárodního dne památek a svého projektu k 750. výročí založení Českých Budějovic se třída 2.A. zúčastnila ve spolupráci s Národním památkovým ústavem prohlídky Českých
Budějovic na téma „Putování od Bludného kamene“. Blíže
jsme se seznámili s gotickou architekturou v historickém centru
města, navštívili jsme zdejší nejstarší budovu - klášterní kostel
Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí a měli jsme
možnost vstoupit i na rajský dvůr bývalého dominikánského
kláštera.
P. Houšková

Za barokem i do gotického kostela
U příležitosti Mezinárodního dne památek a oslav 750. výročí založení Českých Budějovic se třída 3.E. v rámci pokračování svého projektu „Baroko
všemi smysly“ zúčastnila prohlídky barokních památek v blízkém okolí naší
školy. Pod odborným vedením lektora z Národního památkového ústavu si
studenti mohli vyplnit pracovní sešit na téma: „Samson je také baroko“. Překvapivě jsme prohlídku barokních památek historického centra našeho města
zakončili v gotickém kostele Obětování Panny Marie, kde jsme i uvnitř mohli
vidět stopy barokních úprav.
P. Houšková

Zlatokorunský Orbis pictus aneb za gotikou do Zlatky
Je 16. června 2015, 7:45 ráno. Zatímco ostatní žáci ve škole dohánějí známky před koncem
školního roku, třídy sexta a sekunda opět vyrážejí do terénu, tentokrát jižně od Českých
Budějovic. Vydáváme se poznávat slasti a strasti kláštera Zlatá Koruna.
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Hned od začátku jsme ve skluzu díky velmi spolehlivým ČD. Ale jak jsme byli již dříve poučeni,
v klášteře jsou na zpoždění návštěvních skupin zvyklí. Od vlakového nádraží ve Zlaté Koruně
scházíme ke klášteru nejméně 12% kopec, na jehož pozdější výstup se všichni „opravdu moc
těšíme“…
U kláštera nás mile vítá paní Bc. Lenka Tondlová s Janem Boučkem (zástupce kastelána),
rozděluje si nás do dvou skupin, neboť prohlídka se skládá ze dvou částí – prohlídky kláštera a
výtvarné dílny. Po úvodním proslovu dostáváme pracovní listy a teď už honem na program.
Nejprve procházíme Malým Konventem, ve kterém zkoumáme několik vystavených mnišských
náhrobků. Historie na nás dýchá ze všech stran. Pokračujeme do Kaple Andělů strážných,
prohlížíme si nádherné rozety, portál a také konzoly umístěné u východu. Naše cesta pokračuje do
Velkého Konventu. Uvnitř se učíme znakovou řeč mnichů (např. učitel – vztyčený ukazováček
pravé ruky a dva prsty levé ruky směřující k očím vyjadřující „sem se mi dívejte“), obouváme si
pantofle a klouzavými pohyby se ladně a tiše jako mniši pohybujeme po Křížové chodbě. Každý
si na papír kreslíme svou oblíbenou konzolu a pokračujeme do chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
V místnosti se nám všem tají dech nad tou nádherou. Zatímco pozorujeme obraz Madony
zlatokorunské, část našeho školního „Sboru se Z“ zde zkouší akustiku a zpívá jednu ze svých
nacvičených písní. Tímto končí prohlídka kláštera a na nás čeká zábava ve výtvarné dílně.
Vyrábíme si knížku s pečetí, píšeme husím brkem svá jména, vybarvujeme si konzoly,
relaxujeme… Relaxujeme, neboť na nás čekají ty „nejlepší věci“ celého výletu – již zmíněný 12%
kopec a báječné cestování s ČD.
Po návratu do Českých Budějovic kolem 14:00 se loučíme téměř mlčky stejně jako mniši, plni
dojmů z jejich života, s novými vědomostmi a naučenou řečí, kterou můžeme použít v příštím
školním roce jako nápovědu při zkoušení.
Za sextu a sekundu Simona Šimůnková
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Předmětová komise matematiky
Předseda předmětové komise: Hana Hrádková
Přítomní členové předmětové komise: Ludmila Halounová, Marcela Radová, Zuzana Syslová,
Ivan Bartoš, Simona Týmalová, Miroslav Kotlas, Jaroslava Petřeková, Irena Štrausová, Helena
Poláková

Soutěže:
PKM zajistila účast studentů na matematických soutěžích podle plánu:
MO, Taktik, Matematický klokan, Logická olympiáda, GeniusLogicus - úspěšní řešitelé uvedeni
v excel. tabulce I:/2014_2015/olympiády, soutěže-2014/2015
Úspěšná byla účast v Internetové MO a výborného umístění dosáhli studenti (oba 2 týmy)
v Náboji.

Zajímavá byla pro studenty i vyučující naše interní soutěž (týmové celonoční počítání Mecz), která
se konala přímo v prostorách naší školy (více na Webu).
Úspěšným žákům v soutěžích byla nabídnuta účast s finanční pomocí na Zimní škole matematiky
na Zadově.
1. I nadále učitelé poskytovali individuální pomoc ve svých odpoledních konzultačních
hodinách a aktivně řešili s rodiči studijní problémy.
2. Soustavně probíhá samostudium stávajícího matematického software (hl. GeoGebra,
Microsoft Excel a ovládání interaktivní tabule) a jeho využití v hodinách matematiky
(planimetrie, funkce, stereometrie, statistika). Požadavek na kurzy vzdělávání (dle finanč.
možností školy) – GeoGebra, finanční matematika.
3. Projektová činnost: probíhala po celý šk. rok


projekty v rámci matematiky (statistické šetření)



mezipředmětové projekty (M – IVT, výuka GeoGebry v hod. IVT)



projekt EU In Genius - využívání propojení výuky s praxí



projekt Nebojte se matematiky a techniky - projekt ve spolupráci s f. Bosch
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zapojení do projektu GeoGebra : „Jak zvýšit zájem středoškolských
matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest.“ – v září skončil.



(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Johannes Kepler University Linz)
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Předmětová komise biologie
Zhodnocení práce PK BI ve školním roce 2014/2015
Přednášky, exkurze
Přednáškový den v rámci projektu Týden vědy a techniky je na našem gymnáziu už tradiční
biologickou akcí. Letos si studenti vyslechli poutavé přednášky odborníků z Biologického
centra AV ČR. Přednášeli RNDr. Petr Znachor. Ph.D. o ekosystémech stojatých vod a jejich
mikroskopických obyvatelích, Ing. Václav Krištůfek, CSc. o včelím moru, Ing. MgA. David
Boukal, Ph.D. se v přednášce „Žijí ve vodě upíři aneb podivuhodný svět dravého vodního hmyzu“
zaměřil na trofické vztahy živočichů vod, Mgr. Ondřej Lenz, Ph.D. hovořil o původu virů, Prof.
Dalibor Kodrík, CSc. popisoval roli hormonů v hmyzím těle.

Přednáška Hmyz a hormony

Využili jsme edukační programy Jihočeského muzea a se třemi třídami navštívili výstavu hub. V
2.A studenti pokračovali zpracováním tématu houby v třídním projektu.

Prezentace projektu Houby na chodbě školy

Na začátku školního roku se podívali studenti 1.A a 5.E na pracoviště Fakulty rybářství a ochrany
vod v Nových Hradech a zajímavá byla botanická exkurze v Terezině údolí.
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V rámci Dne otevřených dveří AV ČR navštívili studenti biologických seminářů v listopadu 2014
Ústav molekulární biologie rostlin a Hydrobiologický ústav AV ČR.
Spolupráce s vědeckými pracovišti pokračovala cyklem přednášek pracovníků AV ČR pro
středoškolské studenty v prosinci. Škola získala „Poděkování Společného pracoviště AV ČR za
podporu AV ČR při realizaci projektu popularizace vědy – Vědro“.
Pozvali jsme pracovníky Fakulty rybářství a ochrany vod s programem o ekosystémech vod a
jejich blízkého okolí. Studenti nižšího gymnázia se zabývali rybníkem, pro třídy vyššího gymnázia
byl připraven program „Niva“.
S prvním ročníkem všeobecného i sportovního zaměření a kvintou jsme navštívili Botanický ústav
v Třeboni a podívali se do sbírky řas. Pracovní listy vyplňovali studenti u venkovních expozic
mokřadních rostlin.

Pozorujeme mokřadní rostliny venkovní expozice Botanického ústavu AV ČR

Třídy 1.A, 5.E, 1.S absolvovaly geologicko-botanickou exkurzi. Cílem bylo, aby se studenti naučili
propojovat více předmětů mezi sebou, jak geologii v rámci zeměpisu, tak i biologii.
Třída 4.E navštívila vodní elektrárnu a hráze na Lipně, patřící pod povodí Vltavy. Studenti si mohli
prohlédnout, jak vypadá hráz zevnitř, byli překvapeni složitostí členění chodeb hráze a
fungováním elektrárny. Exkurze byla pěkným příkladem využití povrchových vod jako zdroje
energie.
Třída 1.E se v rámci mezipředmětové spolupráce vyučujících německého jazyka a přírodopisu
zúčastnila exkurze do rakouského Maissau, kde se nachází největší volná ametystová žíla na světě.
Studenti navštívili ukázkovou štolu s výkladem v německém jazyce doplněnou českým překladem
a výstavu „Faszination bernstein“. Také měli možnost najít si svůj ametyst na ametystovém
rýžovišti.
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Studenti 1.E na ametystovém rýžovišti v rakouském Maissau

Projekty
Na podzim jsme dokončovali projekt podporovaný Magistrátem města Českých Budějovic
„Výuková ekologická loučka v městském parku Stromovka“. Louku jsme upravili vertikutací
v pásech a vyseli zakoupená semena 59 druhů lučních květin.

Upravujeme loučku

Sejeme semena lučních květin

Dvouletá práce studentů gymnázia byla završena na konci října otevřením ekologické výukové
loučky. Informační panel umožňuje studentům i veřejnosti seznámit se s běžnými kvetoucími
rostlinami dané lokality v jarním a letním aspektu a záměry projektu. Fotografie rostlin pořídili
studenti během svého dvouletého výzkumu biodiverzity krytosemenných bylin v parku i na loučce.
Jsme rádi, že máme blízko školy krásnou zeleň uprostřed města, kterou můžeme využívat i
v hodinách biologie a projektových aktivitách. V dalších letech budeme loučku sledovat a zkusíme
ověřit, zda změna seče loučky ovlivní výskyt organismů.
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Otevírání výukové loučky v parku Stromovky

Prezentujeme projekt

Náš projekt z období 2013 „Louka za humny školy – botanika a ekologie v městském parku
Stromovka“, na který uvedený projekt Výuková ekologická loučka navazuje, byl oceněn v soutěži
ekologických projektů 2014 Jihočeská ratolest 2. místem v kategorii škol.

Studenti septimy s diplomem
za 2. místo ze soutěže Jihočeská ratolest
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Letos opět realizujeme ekologický grant podpořený Magistrátem Českých Budějovic „Není voda
jako voda - srovnání lokalit a parametrů vod ve vztahu k výskytu obojživelníků“. Projekt navazuje
na ekologickou projektovou činnost v letech 2012 – 2014, která byla zaměřena na zeleň a okolí
Českých Budějovic.
V projektu se chceme zaměřit na dvě lokality, u nichž je uváděn rozdílný výskyt obojživelníků.
Porovnáváme Vrbenské rybníky – zejména Nový Vrbenský rybník - a vody v městském parku
Stromovka, tedy lokalitu na obojživelníky bohatou s lokalitou, ve které podle dostupných zdrojů
(Encyklopedie Budějovic, 2006) populace obojživelníků téměř vymizely. Sledováním výskytu

Lovíme bezobratlé ve Stromovce

bezobratlých mapujeme kvalitu vody stanovením biotického indexu a mezipředmětové vztahy
posilujeme zařazením stanovení chemické spotřeby kyslíku vod obou lokalit.
Naši studenti se zapojili do projektu Akademie věd pro středoškolské studenty „Otevřená věda
IV“. Svůj výzkum v laboratořích odborných pracovišť završily studentky Karolína Bodláková,
Kristýna Danielová, Marie Hyblová a Lucie Hrubcová účastí na celostátní konferenci těchto
projektů, kde prezentovaly své výsledky zpracované na posteru v české a anglické verzi. Studentka
Karolína Bodláková ze sexty pracovala na svém téměř dvouletém výzkumu v Entomologickém
ústavu AV ČR. Její vystupování a obhajoba práce s názvem „Enzymatická aktivita hmyzího těla a
její kontrola adipokinetickými hormony“ byly oceněny diplomem za profesionální projev a
prokázané znalosti.
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Třídní projektové dny a projektové hodiny
Na podzim nám dobře posloužil městský park Stromovka. Opět jsme v něm realizovali výukové
projektové hodiny v cvičení z biologie – je to ideální lokalita v blízkosti školy, kde lze v terénu
pozorovat znaky listnatých dřevin a jehličnanů, zopakovat a prohloubit botaniku s určováním
kvetoucích bylin. Studenti biologického semináře chytali na louce a určovali bezobratlé živočichy.

Určujeme nalovený hmyz ve Stromovce

Zjara jsme opět zamířili se sextou a druhým ročníkem vyššího gymnázia k Vrbenským rybníkům
pozorovat etologii a ekologii ptáků. Zároveň jsme sledovali rozmanitost bezobratlých ve vodě.

Sledujeme hnízdo potápek dalekohledem

Pozorujeme ptáky na hladině rybníka Domin

Blízké okolí Českých Budějovic jsme využili i pro projektový den druhých ročníků a sledování
bezobratlých živočichů u rybníků a potoka na Rudolfově.
K Českovrbenským rybníkům jsme se vrátili ještě s kvintou, abychom v terénu pozorovali rostliny
a vyvodili jejich ekologii.
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Noc mladých vědců a umělců
V rámci této akce jsme připravili pásmo
přednášek studentů, kteří mají hlubší zájem
o některý z oborů biologie, pracovali nebo
pracují na středoškolské odborné činnosti
nebo jiných dlouhodobějších biologických
projektech. Vzniklo pásmo téměř čtyř
hodin přednášek, ve kterých se střídala
témata z
geologie, zdravotnictví,
parazitických bakterií, slyšeli jsme o
rybách, včelím moru, hmyzí osádce na
kazícím se mase… Externě se podíleli i
pracovníci akademie věd, zajímavá byla
přednáška
na
téma
oceánografie,
paleobotaniky
či
nižších
rostlin
s praktickými ukázkami. Nechyběla výstavka exotického ovoce, výstavka výsledků ekologických
a třídních projektů, seminárních prací z biologie a prací středoškolské odborné činnosti. Studenti
primy se pochlubili svými dovednostmi.

Mikroskopování 1.E

Workshop archeobotaniky

Přírodopisný kroužek
Přírodopisný kroužek v letošním roce začal pracovat v programu GLOBE, který je mezinárodním
programem zaměřující se na badatelské dovednosti a trénink vědeckých postupů. Studenti si
vyzkoušeli dlouhodobější meteorologická měření, fenologická pozorování a měření kvality vody.
Dále se studenti intenzivně věnovali přípravě na okresní kolo Biologické olympiády. Zaměřili se
hlavně na praktické procvičování poznávání rostlin a živočichů v terénu v lokalitě Boršov nad
Vltavou a na Vrbenských rybnících. Své dovednosti pak uplatnili nejen v okresním kole
Biologické olympiády, kde se Dominika Uhlířová v kategorii D umístila na 3. místě a všichni
ostatní zúčastnění (kategorie C i D) byli úspěšnými řešiteli, ale i v přírodovědné soutěži Českého
svazu ochránců přírody Zlatý list.
Dále jsme se zúčastnili přírodovědné vycházky s ornitologem p. Veselým „Soví houkání ve
Čtyřech dvorech“ a přírodovědné vycházky s entomology p. Čížkem a p. Řehounkem
„Za roháči a tesaříky do Bavorovické aleje“. V rámci přírodopisného kroužku se také studenti
starají o akvárium a chov strašilek.
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Určování kvality vody na Mlýnské stoce

Označené pupeny pro fenologické pozorování
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Předmětová komise chemie
Zhodnocení práce PK CH ve školním roce 2014/2015
Vyučující chemie v daném školním roce: I. Bartoš, P. Kodríková, B. Kutilová, Z. Zahradníčková

Podklady pro výroční zprávu za předmět CHEMIE
Za P. Kodríkovou:
Činnost přírodovědného kroužku P. Kodríkové pro studenty nižšího gymnázia byla zaměřena na
chemické a biochemické experimenty. I když se budovaly nové laboratoře, i v běžné učebně jsme

zvládli třeba acidobazické indikátory.
Připravujeme barevnou škálu přírodního acidobazického indikátoru antokyanu.
Své dovednosti jsme předvedli i na Dni otevřených dveří, jednoduché experimenty si mohli
návštěvníci vyzkoušet.

Nafukujeme balónky reakcí uhličitanu vápenatého s octem
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V rámci projektu „Není voda jako voda - srovnání lokalit a parametrů vod ve vztahu k výskytu
obojživelníků“ jsme zvládli manganometrii a pokusili se stanovit chemickou spotřebu kyslíku ve
vodě z vodních ploch Stromovky a Českovrbenských rybníků. Ve stanovení budeme pokračovat
na podzim.
Všichni studenti tercie se podíleli na třídním projektu „Voda“. Kromě prezentací svých úkolů o
vlastnostech, výskytu, využití a kvalitě vody zhotovili i pěkné a funkční modely.

Model koloběhu vody

Model pískového filtru vodárny

Jako každý rok i letos se studenti účastnili předmětových soutěží.
V chemické olympiádě kategorie D se utkalo 7 studentů tercie. Tři nejlepší reprezentovali školu
v okresním kole, a byť měli chemii teprve půl roku, dopadlo to skvěle. Nikola Karbusová obsadila
3. místo a postoupila do krajského kola, ve kterém byla 8. z 22 účastníků.
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Zastoupení jsme měli i ve středoškolské odborné činnosti. V krajském kole SOČ v oboru chemie
zvítězila Karolína Bodláková ze sexty. Karolína Bodláková dosáhla v celostátním kole jako
nejmladší účastník v oboru chemie na pěkné 8. místo ze 16-ti soutěžících a se svou prací
„Biochemická charakterizace amyláz ze střeva švába Periplaneta americana a hormonální řízení
jejich aktivity“ byla zařazena do širší nominace pro mezinárodní soutěž. Tato studentka pracovala
na svém výzkumu v Entomologickém ústavu AV ČR v rámci projektu „Otevřená věda IV“. Její
vystupování a obhajoba na konferenci tohoto projektu AV ČR byly oceněny diplomem za
profesionální projev a prokázané znalosti.
Od 19. do 21. 6. 2015 se konalo celostátní kolo soutěže studentských odborných prací
Středoškolská odborná činnost. Eliška Bršlicová – studentka sexty - soutěžila již podruhé. Letos
se svou prací Výzkum subvulkanických žil v okolí Benešova nad Černou obsadila 1. místo v oboru
geologie. Studentka byla nominována do soutěže České hlavičky a její práce byla zařazena do širší
nominace pro mezinárodní soutěž

Za I. Bartoše:
Zcela nové laboratoře chemie začali od 6. 3. 2015 využívat naši studenti. Díky operačnímu
programu ROP NUTS II Jihozápad mohla škola investovat zhruba 6,7 mil. Kč do jejich kompletní
rekonstrukce, vybavit učebny i laboratoře chemie novými laboratorními stoly a pro práci žáků
pořídit moderní měřící přístroje, zařízení a technologie. Z těch nejzajímavějších novinek uveďme
například spektrofotometr, široké spektrum specializovaných měřících senzorů a množství tabletů.
6. 3. 2015 se konala u příležitosti slavnostního otevření nových laboratoří chemie a biologie Noc
mladých vědců a umělců. Na školním dvoře předvedl tým studentů pod vedením I. Bartoše efektní
a netradiční pokusy připomínající ohňostrojovou show. Bylo demonstrováno 25 reakcí
doprovázených vývinem dýmu, světla v různých barvách a zvukovými efekty.

Bengálský oheň žlutý
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Bengálský oheň bílý

Exotermická reakce hliníku

Světlice
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V nových prostorách laboratoří prováděl I. Bartoš od 18 hodin návštěvníky z řad veřejnosti,
přičemž doprovodil představování chemického areálu zábavnými chemickými pokusy, např. méně
známou Bělousovovo-Žabotínského reakcí.

Reakce Al s oxidem železitým
Práce s tablety a novými čidly byla několikrát během školního roku demonstrována pro veřejnost.
I. Bartoš a zaškolení studenti předváděli technologii Pasco a její aplikace zábavnou formou na Dni
otevřených dveří. Návštěvníci se mohli aktivně zapojit a vyzkoušet si například stanovení oxidu
uhličitého produkovaného kvasinkami v cukerném roztoku.

Úspěchy v předmětových soutěžích:
SOČ (kraj):


Karolína Bodláková 1. místo (Kodríková)



Jakub Dřízhal obsadil 3. místo (Bartoš)



Patrik Marýška 4. místo (Bartoš)

CHO


Kat. D
o Nikola Karbusová (3. E, Kodríková): 3. (okres), 8. (kraj)



Kat. C
o Lucie Hornátová (2. A, Bartoš): 16 (kraj)
o Karolína Bodláková (6. E, Kodríková): 22. (kraj)
Zapsal: I. Bartoš
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Předmětová komise tělesné výchovy
Zhodnocení práce PK TV ve školním roce 2014/2015
Hodnocení školního roku 2014/2015
Vyučující:
Mgr. E. Kovaříková (vedoucí PK), Mgr. R. Křížová, Mgr. A. Skřičilová (zastupující vedoucí PK),
Mgr. M. Vaníček

Tematické plány:
U všech vyučujících a ve všech ročnících bylo učivo dle tematických plánů odučeno.

Sportovní soutěže:
Říjen 2014 – 21. a 23. 10. Okresní finále Stolní tenis věková kategorie „V“ (účast dívek i hochů),
ped. dozor Mgr. M. Vaníček
Prosinec 2014 – 2. 12. Okresní finále Florbal kategorie „III“ (účast hochů) – 5. místo ped. dozor
Mgr. M. Vaníček
4. 12. Okresní finále Volejbal věková kategorie „IV“ (účast hochů) – 2. místo ped. dozor Mgr. M.
Vaníček
Vánoční turnaje – 17. a 18. 12. 2014 (nižší a vyšší gymnázium), turnaje v přehazované, volejbalu
a sálové kopané – ped. dozor všichni vyučující TV

Leden 2015 – 21. 1. Okresní finále Volejbal věková kategorie „V“ – 1. místo (postup do krajského
finále), vítězství v krajském kole (postup do oblastního finále), vítězství v oblastním finále a
postup do republikového finále , jak dívky, tak hoši – ped. dozor Mgr. M. Vaníček, M. Šimonek
Lyžařské výcvikové kurzy – 26. – 30. 1. Sekunda (2. E) - Hochficht, 23. – 27. 3. (1. A, 5. E)
Tauplitz, kurzy proběhly v Rakousku a bez zranění

Březen 2015 – 11. 3. Okresní finále Stolní tenis věková kategorie „IV“ (účast hochů) – 2. místo
ped. dozor Mgr. M. Vaníček
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24. – 25. 3. Republikové finále Volejbal věková kategorie „V“ (účast dívek, hochů) – dívky 5.
místo, 2. místo hoši.
ped. dozor Mgr. M. Vaníček, M. Šimonek

Duben 2015 – 15. 4. Okresní kolo Mini fotbal věková kategorie „IV“ – 2. místo ve skupině ped.
dozor Mgr. M. Vaníček
Červen 2015 – účast a pomoc vyučujících TV při akcích pořádaných gymnáziem (Run Tour České
Pojišťovny, 1/2Maraton, Běh Olympijského dne a třídní výlety)

23. a 25. 6. Sportovní dny vyššího a nižšího gymnázia – Areál Beach aréna ČB, tělocvična
gymnázia (volejbal, přehazovaná a kopaná)

Zapsala: Mgr. Alena Skřičilová
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Předmětová komise zeměpisu, geografie
Zhodnocení práce PK Z (GEO) ve školním roce 2014/2015
ŠVP
nedošlo k žádným změnám, ve všech ročnících probráno učivo v souladu se ŠVP

Exkurze a jiné aktivity


Svět kolem nás – Indie (účast 120 studentů) – duben 2015



Zeměpisná olympiáda – školní kolo (účast 48 studentů) – leden 2015



Zeměpisná olympiáda - okresní kolo (5 studentů) – březen 2015 – A. Kartusek - 1. místo
kat. B, P. Paulath - 3. místo kat. B, O. Hladík – 4- místo kat. C, A. Ječmínek 14. místo kat
A



Zeměpisná olympiáda – krajské kolo (A. Kartusek – 4. místo – květen 2015



Geologicko – geografická exkurze - Šumava - červen 2015 – 1. roč. VG – součástí exkurze
byla beseda s pracovníkem NP Ing. J. Kecem o geologickém vývoji a složení Šumavy.
Studenti měli vypracované referáty, které během akce prezentovali a po návratu
odevzdávali s pracovním listem. Akce se uskutečnila ve spolupráci s předmětem biologie
(Z. Zahradníčková). Akce se účastnily všechny 1. roč. VG - R. Křížová, A. Otáhalová



Beseda s T. Kubešem na téma problémy Afrika – březen 2015 (nižší gymnázium), střední
Asie – VG



EUROREBUS – krajské kolo – 8. místo z 36 skupin – duben 2015 (E. Kovaříková)



Geografická vycházka po Č. B. (Křížová – kvarta)



Geografické didaktické dny na JČU – červen – prima (J. Dvořák)



Akce zeměpisného klubu – během celého roku – NG

Návrh exkurzí a plánované aktivity na školní rok 2015 – 2016


02. – 03. 09. 2015 – Geografická exkurze do Rakouska ve spolupráci s předmětovou komisí
Nj – R. Křížová



08. 09. 2015 – Planeta Země 300 - 11.45 hod DK Metropol (60Kč) – A. Otáhalová



Říjen – beseda s T. Kubešem (50Kč)



Říjen – návštěva Planetária v Č. B. – 1. ročníky a semináře (40Kč)



Leden – školní kolo zeměpisné olympiády – všechny kategorie



Březen – beseda s T. Kubešem (50Kč)



Duben – Svět kolem nás – geografický pořad pro gymnázia – IGY (50Kč) - R. Křížová



Červen - geolog. – geografická exkurze - Šumava – 1. roč. (200Kč) – R. Křížová



Červen – GEO dny ve spolupráci s JU KGE – terénní práce, geocaching – J. Dvořák



Aktuálně během roku návštěva výstav v Jihočeském muzeu v Č. B.
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Pokračování činnosti badatelského kroužku – Jan Dvořák



Plnění soutěže Eurorebus – Jan Dvořák

Školní pomůcky
Byl zakoupen nový vozík na přehlednější uspořádání map. Od září nového roku bude namontován
v učebně 1. E závěsný systém na mapy.
Od příštího školního roku bude navýšena výuka zeměpisu v tercii o 1 vyučovací hodinu, dále
budou otevřeny semináře pro 3. a 4. ročníky vyššího gymnázia.

Spolupráce s JU katedrou geografie (KGE)


Účast na přednáškách JU KGE konané v rámci mezinárodního projektu ČR (JU) a VB,
které se budou zaměřovat především na témata – řešení etnických problémů, globální
rozvojové vzdělání, …



Výuka geocachingu



Terénní práce – ve spolupráci s JU KGE – práce s přístroji – hlukoměr, půdní sonda,
anemometr, …

Maturita ze zeměpisu – úspěšně odmaturovali všichni studenti, kteří byli k maturitě
přihlášeni a dokončili 4. ročník.

Geografická exkurze - Povydří

Za předmětovou komisi: Radka Křížová, Anita Otáhalová
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Předmětová komise estetické a výtvarné výchovy
Zhodnocení práce PK EVV ve školním roce 2014/2015
Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích:


Prima – celá třída, 2 hodiny týdně



Sekunda – celá třída, 2 hodiny týdně



Tercie – celá třída, 2 hodiny jednou za 14 dní



Kvarta – celá třída, 2 hodiny jednou za 14 dní



Kvinta – dělená třída, 2 hodiny týdně



Sexta – dělená třída, 2 hodiny týdně



ročník – dělená třída, 2 hodiny týdně



ročník – dělená třída, 2 hodiny týdně



1S – celá třída, 1 hodina týdně



2S – celá třída, 1 hodina týdně

Výuka byla zajištěna vyučující Mgr. V. Krhounkovou v souladu s tematickými plány.
Pomůcky pro výuku byly pořízeny z peněz studentů / 2 hodinová dotace – 150,-Kč, 1 hodinová
dotace – 80,-Kč/, částka je vybírána jednorázově na celý školní rok.
Z prostředků občanského sdružení byla učebna vybavena novými pracovními plášti.


Září
o Exkurze do AJG na Hluboké na výstavu věnovanou A. Muchovi
o Tato výstava byla inspirací i pro práci v hodinách - kresby přírodnin, dekorování,
návrhy
o šperků, příborů, vše inspirováno přírodninami



Říjen
o Spolupráce s ateliérem Tvor na přehlídce studentské tvořivosti, letošním tématem
bylo „ Bludiště“. Vznikly krásné práce napříč všemi ročníky, od modelů bludiště
na Knóssu
o Prima - přes bloudění městem / model města
o Tercie, kvarta - po bloudění ve vlastní duši
o Sexta,2. ročník – abstraktní malba/

Výsledky našeho tvoření byly vystaveny v DK Metropol.
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Listopad
o V tomto měsíci byla dominantní činností spolupráce s hudebníky a příprava na
vánoční koncert školy. Hudebníci nastudovali pod vedením Mgr. Pitrunové 2
skladby, ke kterým výtvarníci navrhli a vytvořili výtvarný doprovod. vějíře a
taneční vystoupení, druhá skladba prezentace obrázků inspirovaných poslechem
hudby.

Vánoční koncert, Afrika, 2. roč.

Vánoční koncert, Kroky, sexta
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Prosinec
o Tento měsíc přinesl spolupráci na společném projektu s Mgr. Houškovou v tercii
„Baroko všemi smysly“. Studenti pracovali na úkolech v několika skupinách.
Výsledkem byly krásné mozaiky barokních chutí, barokní zbraně, sklo, zahrady,
erby, móda, barokní lékárna. Studenti své práce sami představili na dni otevřených
dveří.

Model barokní zahrady

Baroko všemi smysly, erb

o Vánoční výzdoba školy – letos poprvé jsme vyrobili a vystavili betlém malovaný
technikou podmalby na skle.
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Vánoční podmalba na skle, 1.roč.
Vánoční podmalba na skle, 1.roč.

Studenti primy již tradičně podnikli cestu do Jindřichova Hradce „Krýzovy jesličky“, i tato třída
následně vyrobila svůj papírový betlém .


Leden
o 6.1. prezentace projektu tercie na dni otevřených dveří „Baroko všemi smysly“
Zahájení přípravy na jarní přehlídku studentských prací v AJG na Hluboké. Téma
letošní přehlídky „ Přišla už pošta?“
o Výstava v JČM – „Pošta jednou stopou“

Výstava v AJG na Hluboké "Přišla už pošta"

o Charakteristika / kvarta, ČJ + Vv / „ Chycen na sociální síti“ – instalace v prostorách
hlavního schodiště školy.

Chycen na sociální síti



Únor
o Egypt / 1. roč. + kvinta / život v Egyptě, posmrtná maska, výzdoba pohřební
komory.
o Krátký film – animace / prima /, od vymyšlení scénáře, výroby kulis a postav, po
nafocení a úpravy na PC.
o Imprese, počátky moderního malířství, barevná paleta / sexta /



Březen
o Noc vědců a umělců – vystavení výtvarných prací studentů naší školy a studentky
umělecké školy v Českém Krumlově.
o Téma Velikonoc v umění – přednášky p. Fúrstové, prezentace a porovnávání
zobrazení tématu
o Ukřižování a Zmrtvýchvstání od gotiky po současnost.
o Dokončení a odvoz prací na Hlubokou



Duben
o Jarní výzdoba školy „ Motýli “/ sekunda/
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Jarní výzdoba školy, Motýli, sekunda

o Spolupráce s Ov „ Jeden svět“, ilustrace inspirovaná filmem
o Exkurze do Českého Krumlova – prohlídka renesančního města, ateliér Seidel /
1.ročník/
o Inspirováni touto prohlídkou vytvářejí studenti technikou linorytu psaníčková
sgrafita
o Pod vedením památkářů prošli studenti město České Budějovice a poznávali je
v době barokní / kvinta/ a gotické / sekunda/.


Květen
o Práce v plenéru – „ Architektura stará a nová“ / srovnávací kresba, 1.ročník, kvinta/
o Náchodská prima sezóna /celostátní přehlídka studentských prací/ - 2. místo pro
studentku

"Tráva" - soutěžní fotografie S. Švehlové

o Sáru Švehlovou v oboru fotografie / 2.ročník/
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o


„ Památky nás baví“ program pro nižší ročníky gymnázia v Domě umění
v Českých Budějovicích.

Červen
o Výstava „ Psychedelie „ v AJG ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích
o Inspirováni touto výstavou pronikají studenti do tajů psychedelického písma /
plakát, kvarta/
o Podivná plavidla, prima, sekunda/ závody na slepém rameni Malše
o Ukončení školního roku a úklid učebny.
Zpracovala: Mgr. Věra Krhounková
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Předmětová komise hudební výchovy
Zhodnocení práce PK HV ve školním roce 2014/2015
Vystoupení Sboru se „Z“ a hudebníků:
12. 10. 2014 – výlet a koncerty v Polsku – Zélow, Lodz
14. 10. 2014 – koncert k otevření školní čítárny
15. 10. 2014 – koncert k příležitosti odhalení pamětního kamene „Stolpersteinu“
20. 11. 2014 – zpívání u slepého ramene Malše na oslavu svobody naší země
11. 12. 2014 – setkání s jihoafrickým sborem Eunice Vitae Cantamus Choir
12. 12. 2014 – vánoční koncert v Kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí
15. 12. 2014 - vystoupení v rámci Budějovického adventu - školní zpívání u věnce
19. 12. 2014 -vánoční koncert v Kostele St. Peter v Pasově
11. 4. 2015 - koncert v rámci přehlídky nejlepších recitátorů naší školy v Horké vaně
3. 4. 2015 – noc mladých umělců (organizovali studenti)
6. 2015 - vystoupení hudebníků k zakončení školního roku při prezentaci Čelakovského a
Shakespearových úryvků děl
Mgr. Ester Pitrunová
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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, Klub deskových her, příprava na zkoušku First Certificate, dále
pěvecký sbor či celoškolní recitační soutěž s dlouholetou tradicí.
V rámci projektu scienceZOOM2 založila Katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské
univerzity ve spolupráci s naším gymnáziem mimoškolní Zeměpisný badatelský klub. Tento
klub je lektorován pedagogy z VŠ, studenty Katedry geografie PF Jihočeské univerzity a pedagogy
gymnázia.
Aktivity klubu jsou zaměřené na badatelsky orientované vyučování, poznávání
zeměpisu/geografie z jiných úhlů pohledu vedoucí k zatraktivnění zeměpisné výuky a rozvíjení
zájmu o tento obor. Žáci gymnázia se dostávají do přímého kontaktu s vědeckou prací, zkoušejí si
práci s přístroji přímo v terénu či na vědeckém pracovišti a navštěvují řadu vzdělávacích institucí.
Další informace o nově vzniklém Zeměpisném badatelském klubu naleznete rovněž na stránkách
České geografické společnosti a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích.
http://geography.cz/2014/10/zemepisny-badatelsky-klub/
http://www.pf.jcu.cz/misc/program_Zemepisny_badatelsky_klub.pdf
Koordinátorkou Zeměpisného badatelského klubu za naše gymnázium je Mgr. Eva Kovaříková.

Z úspěchů gymnázia v předmětových soutěžích
Naši studenti i letos vynikající v SOČ
V krajském kole Středoškolské odborné činnosti se dařilo našim studentům i v letošním roce.
Dvě 4. místa získali Patrik Marýška v chemii a Kristýna Danielová v biologii.
V oboru chemie obsadil Jakub Dřízhal 3. místo.
Oboru zemědělství dominovala a vyhrála Lucie Hrubcová, díky vítězství postoupila
do celostátního kola.
Další první místo vybojovala Karolína Bodláková v oboru chemie. Svou spolužačku ze stejné
třídy (6.E) následovala i Eliška Bršlicová a získala další první místo, tentokrát v oboru geologie.
Obě studentky budou reprezentovat naše gymnázium rovněž v celostátním kole.
SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků ve 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.
Obrovským úspěchem našeho gymnázia je nejvyšší počet prvních míst ze všech jihočeských
středních škol.
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Talent Jihočeského kraje 2014
Na konci února proběhlo v koncertní síni
Otakara
Jeremiáše
v Českých
Budějovicích vyhlašování každoroční
soutěže Talent Jihočeského kraje,
tentokrát za rok 2014.
V průběhu slavnostního večera zaznělo
jméno našeho gymnázia postupně
sedmkrát, a tak na podiu přebírali ocenění
tito studenti:
Mikuláš
Jáša,
1.S
(sportovní
gymnázium), čestné uznání, kategorie
sportovní
Filip
Humler,
gymnázium), 3.
sportovní
David

Kotek,

1.S
místo,

(sportovní
kategorie

1.S

(sportovní

gymnázium), 2. místo, kategorie sportovní
Simona Šimůnková, 6.E (všeobecné gymnázium), 1. místo, celková vítězka kategorie
sportovní, starší
Lukáš Mičan, 5.E (všeobecné gymnázium), 2. místo, kategorie technická
Adéla Černá, 3.E (všeobecné gymnázium), 3. místo, všestranný talent
Jiří Čížek, 4.E (všeobecné gymnázium), 3. místo, všestranný talent.
Z historicky nejlepšího výsledku školy v této významné soutěži pořádané DDM České
Budějovice máme velkou radost a děkujeme oceněným studentům za vynikající reprezentaci
školy.

Naše studentky obstály v celostátním kole středoškolské odborné činnosti, máme 1.
místo
Od 19. do 21. 6. 2015 se konalo celostátní kolo soutěže studentských odborných prací
Středoškolská odborná činnost. Eliška Bršlicová – studentka sexty - soutěžila již podruhé.
Letos se svou prací Výzkum subvulkanických žil v okolí Benešova nad Černou obsadila 1. místo
v oboru geologie. Studentka byla nominována do soutěže České hlavičky a její práce byla
zařazena do širší nominace pro mezinárodní soutěž. Rovněž Lucii Hrubcové z oktávy se
dařilo. Se svou prací Kvalita masa jatečných partií skotu obsadila 4. místo v oboru zemědělství,
opět se širší nominací na mezinárodní soutěž. Karolína Bodláková ze sexty potvrdila kvalitu
soutěžního týmu gymnázia 8. místem v oboru chemie. Její práce Biochemická charakterizace
amyláz ze střeva švába Periplaneta americana a hormonální řízení jejich aktivity byla také
zařazena do širší nominace pro mezinárodní soutěž. Gratulujeme a přejeme další úspěchy.
Poděkování patří i pracovníkům odborných pracovišť Entomologického ústavu AV ČR,
Jihočeského muzea a Zemědělské fakulty JU za vytvoření zázemí, poskytnutí přístrojového
vybavení a odborné vedení.
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Sportovní gymnázium
Zpráva o úspěších volejbalových skupin na Gymnáziu Česká
Školní rok 2014/2015 byl z pohledu
volejbalu na sportovním gymnáziu určitě
jedním z nejúspěšnějších v celé jeho
historii. Z pohledu reprezentace ČR měly
obě skupiny zastoupení na finální akci,
tzn. Mistrovství Evropy. Studenti Černá a
Novák jistě svým dílem přispěli ke shodně
sedmým místům v konečném pořadí. Obě
skupiny, chlapecká a dívčí, postoupily do
republikového finále ve volejbale
středních škol pořádaném AŠSK. Zde byli
výrazně úspěšnější chlapci, když našli
přemožitele až ve finále a skončili druzí.
Děvčata dokončila toto finále smolně pátá.
Všichni studenti gymnázia také uspěli ve svých republikových soutěžích, kde
startují za Volejbalový klub ČB, který se školou spolupracuje. Konkrétně chlapci
ve starší juniorské kategorii sedmí, v mladší kadetské pátí. Děvčata juniorky
vybojovaly čtvrté místo a nejlépe skončily kadetky, které vyhrály bronzové
medaile za třetí místo v Extralize kadetek. Díky podpoře gymnázia, tedy jak
vedení, tak učitelů, mohli žáci nejen úspěšně studovat ve všech ročnících, ale
naplno se věnovat svému sportu, volejbalu.
Vypracovali Cháb a Šimonek

Úspěch a ocenění našeho studenta a talentovaného skokana do výšky Petra
Píchy (18 let) v anketě „Nejúspěšnější sportovec roku 2014“
Úterní
společenský
večer
v DK
Metropol
patřil sportovcům a vyhodnocení nejlepších jednotlivců, týmů
a nových objevů Jihočeského kraje za rok 2014.
Cenu a uznání si za vynikající 4. místo v prestižní desítce nejlepších
sportovců kraje odnesl student sportovní třídy 3.S Petr Pícha.
Petr už je sportovní veřejnosti znám z loňského vyhlašování v anketě
, kdy uspěl v kategorii „Objev roku.“
Pro Petra je to zasloužené ocenění za úspěšnou sezonu, kdy jako
nejlepší junior ČR získal ve výšce dva tituly mistra, prosadil se mezi
seniory a je již druhý nejlepším skokanem země. Především pak Petr
za splnil náročný limit na mistrovství světa juniorů (MSJ) a červencové
účasti na MSJ v americkém Eugene.
Našemu studentovi při vyhlašování zatleskala řada osobností společenského i sportovního života v čele s hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.
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Josef Moser se vyhoupl do světové juniorské špičky
Josef Moser (2.S) se zúčastnil ve francouzském Marseille plavecké
série Golden Tour. V závěrečný den dokázal český juniorský
reprezentant (1997) v jeho nejsilnější disciplíně 100 metrů volný
způsob výrazně vylepšit své osobní maximum na 50,77. Tento
výborný čas je splněným limitem na Evropské Hry do Baku, limitem
na Mistrovství světa juniorů v Singapuru, B limitem na Mistrovství
světa seniorů v Kazani a zároveň i novým dorosteneckým rekordem
ČR. Josef svým časem výrazně překonal dosavadní juniorský rekord
51,25 Martina Škachy (Kometa Brno) z roku 2001 (Praha – Podolí).
Student našeho gymnázia se jako první český junior dostal pod hranici
51 sekund a nyní figuruje na prvním místě evropských juniorských
tabulek. Ostatní výkony Josefa ve Francii – 200 metrů volný způsob –
1:53,81 a 50 metrů volný způsob – 23,94.

Karatista Tomáš Hermann opět na medailových pozicích
V neděli 12. dubna se v Bratislavě uskutečnil Evropský
pohár v karate Grand Prix Slovakia of Youth 2015.
Mezinárodního šampionátu se účastnilo 500 závodníků ze
41 klubů a škol karate ze Slovenska, ČR, Polska, Maďarska,
Rakouska, Chorvatska, Srbska a Slovinska. Turnaje se
zúčastnily reprezentační týmy jednotlivých států, aby si
vyzkoušely své závodníky před evropskými a světovými
šampionáty. Úroveň soutěže rovněž zvýšila i přítomnost
řady rozhodčích s mezinárodní licencí World karate
faderation.
Po složitých soubojích s reprezentanty Maďarska a Srbska
se do finále probojoval Tomáš Hermann v kategorii muži
nad 84 kg. Zápas se srbským reprezentantem byl náročný,
ale náš závodník nasadil všechny síly a zvítězil v nejtěžší
váhové kategorii. V kategorii U21 nad 84 kg Tomáš podlehl
o postup do finále maďarskému závodníkovi, který byl
prvním finalistou a tak náš borec mohl zasáhnout do bojů o bronz v repasáži. V zápase o třetí místo
Tomáš porazil závodníka z Fight Clubu České Budějovice a získal pro Nové Hrady druhou medaili
šampionátu.
Nyní se Tomáš intenzivně připravuje na Grand Prix v karate, které se bude konat na domácí půdě
v Hradci Králové již 25. dubna.
Martin Hermann, předseda oddílu karate TJ Nové Hrady
(zkráceno, více na webu)

Ohlédnutí za jarní sezónou moderních gymnastek
Moderní gymnastky, studentky Gymnázia Česká, se v jarním období představily na několika
mezinárodních i celostátních soutěžích v ČR i zahraničí.
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Natálie
Kučerová,
členka
juniorské
reprezentace České republiky, SKMG Máj Č.
Budějovice
a studentka kvarty gymnázia
absolvovala od srpna 2014 náročnou přípravu na
Mistrovství Evropy společných skladeb juniorek,
která vyvrcholila v květnu 2015 v běloruském
Minsku. Společně s reprezentační i klubovou
kolegyní Terezou Jeřábkovou, která v září
nastoupí do 1. ročníku našeho gymnázia a
dalšími reprezentantkami startovaly na několika
mezinárodních soutěžích. Tým téměř celou přípravu absolvoval v Českých Budějovicích pod
vedením trenérky Ivany Pokorné. Další členkou realizačního týmu byla Zuzana Kubalová, mladá
českobudějovická trenérka, bývalá reprezentantka ČR a odchovankyně sportovního gymnázia,
dále Jarmila Zajoncová z SKM MG Brno, Iveta Holá z SKMG Chodov Praha a jako baletní
pedagog pracovala s týmem Veronika Fišerová. Již v únoru v Maďarsku juniorský tým soutěžil
na Gracia cupu v Budapešti, kde ve dvou soutěžních dnech vybojoval 4. a 6. místo. V březnu
reprezentace startovala na Danube cupu v Bratislavě.
V dubnu se Natálie s Terezou představily jako členky společné skladby na dvou velmi
významných soutěžích . Ve dnech 3.-4. dubna nastoupily v nizozemském Amsterdamu na turnaji
AmsterdaMMasters 2015 . Zde se děvčatům povedlo po 3.místě ve víceboji zvítězit ve finále.
Na turnaji v Amsterdamu startovala mezi jednotlivkyněmi, v kategorii seniorek ( 1999 a starší)
další gymnastka, studentka 1. ročníku gymnázia a členka SCM při SKMG České Budějovice
Magdaléna Šmejkalová. Při svém prvním startu v kategorii dospělých se na mezinárodním poli
rozhodně neztratila. Ve víceboji v konkurenci 18 gymnastek obsadila ve čtyřboji volných sestav
8. místo a probojovala se dokonce do finále s obručí. Zde zacvičila ještě lépe a obsadila skvělou
4. příčku.
V polovině dubna pak družstvo s Natálií a Terezou startovalo na soutěži juniorských společných
skladeb při turnaji světového poháru v italském Pesaru, který byl jednou z posledních prověrek
před MEJ. V konkurenci 17 společných skladeb družstvo zacvičilo výborně druhý den, kdy
skončilo na 10. místě, celkově však po chybě v prvním provedení obsadilo 13. místo.
Na MEJ v Minsku se sešla první květnový víkend obrovská konkurence gymnastek 25 zemí
Evropy. Český tým ve společné skladbě s míči obsadil na MEJ po dvou provedeních 15. místo.
Více se mu dařilo opět až druhý den, kdy se prosadil na 12. místo. Celkově české juniorky měly
jistě na lepší umístění, rozhodně však nezklamaly. Představily se s maximálním nasazením a
zodpovědností s nápaditou choreografií přední ruské choreografky Iriny Zenovky. Zaujaly řadu
odbornic svojí výrazově zvládnutou a technicky náročnou skladbou i svým přístupem k tréninku
a soutěži samotné.
Všechny tři gymnastky se v květnu představily ještě na celostátní soutěži jednotlivkyň HyundaiFischer cup 2015. Natálie Kučerová v juniorské kategorii zvítězila, ve finále skončila 2. Tereza
Jeřábková se prosadila v sestavě s kužely na 2. místo. Magdaléna Šmejkalová v kategorii seniorek
obsadila v sestavě s libovolným náčiním 3. místo.
Simonu Müllerovou, moderní gymnastku 3. ročníku gymnázia letošní sezónu pronásledují
zdravotní potíže se zády. Na jaře startovala pouze na jediné soutěži Jihočeské ligy ve dvojboji
sestav.
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Moderní gymnastky zvládly náročný tréninkový a soutěžní program i díky maximálnímu
pochopení učitelů a vedení gymnázia, kteří jim maximálně vyšli vstříc a pomohli tak skloubit
vrcholovou sportovní přípravu s náročným studiem na gymnáziu.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí:

Ve školním roce 2014/2015 provedla dne 28. 5. 2015 ČŠI své inspekční šetření ve škole. Inspekční
činnost byla zaměřena na průběh maturitní zkoušky.
Uvedené inspekční šetření proběhlo v naprostém pořádku a neshledalo žádných nedostatků
či pochybení.

10. Základní údaje o hospodaření školy
V roce 2014 škola splnila všechny své hospodářské i výchovně vzdělávací úkoly. Žádný ze
závazných ukazatelů nebyl překročen, všechny účelově přidělené prostředky byly použity na
stanovený účel.
V roce 2014 škola hospodařila s náklady celkem 36 329 033,15 Kč, výnosy byly ve výši
36 361 190,31 Kč. Hospodářský výsledek byl vyčíslen ve výši 32 157,16 Kč. Je tvořen částí příjmu
za odprodej druhotných surovin (měď mix) demontovaných při akci Půdní vestavba a rekonstrukce
střechy.
Finanční prostředky, kterými škola disponovala v roce 2014, byl zajištěn základní chod
školy.
Dle Usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1093/2013/RK-26 a usnesení Zastupitelstva Jihočeského
kraje č. 323/2013/ZK-7 z 31. 10. 2013 a Usnesení 782/2014/RK-43 byla schválena dotace z Fondu
rozvoje školství ve výši 20 348 657 Kč na půdní vestavbu a rekonstrukci střechy. Finanční
prostředky byly poskytovány na základě jednotlivých žádostí a přiložených kopií faktur.
Dofinancování z vlastních zdrojů činilo 1 202 991 Kč. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl
vydán 7. 8. 2014. Datum zavedení do účetní evidence byl 31. 8. 2014.
Rozvojový program MŠMT – Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014, neinvestiční dotace ve výši 7 200 Kč
Grantový program Podpora regionálního školství Jihočeský kraj České Budějovice – Gymnázium
bez bariér, grant investičního charakteru 798 784,- Kč.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje poskytl škole finanční
prostředky na financování Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 –
Excelence středních škol 2014 v celkové výši 87.141 Kč.
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 2014 přiznána celková částka
5,266.400 Kč.
Z toho: na platy trenérů 4,291.000 Kč včetně OON a odvodů na ONIV 944.000 Kč
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Převážná část čerpání peněz z ONIV je určena na pronájmy: Sportovní hala, koridor, plavecký
stadion, atletický stadion, tenisové kurty. Posilovny: Viva fitnes, fitnes Pouzar, Fight club. SK
vodní slalom, tělocvičny a sauna na Plaveckém stadionu. Tělocvičny – Sokol, DM Hvízdal,
Lokomotiva, ZŠ Kubatova, LocalGym.

Podpora sportu v roce 2014.
Jihočeský kraj- KÚ daroval škole finanční prostředky ve výši 20.000 Kč na uspořádání akce
„Sportovec Jihočeského kraje do 15 ti let“. Dále poskytl finanční prostředky ve výši 20.000 Kč na
grant „ Olympijský den – 27. ročník. Další grant v částce 100.000 Kč na Zabezpečení sportovní
přípravy na sportovním gymnáziu.

Peněžní fondy a jejich krytí
Rezervní fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2013 ve výši
24 800,53 Kč a účelově vázanými peněžními dary ve výši 600 000,- Kč. Čerpání bylo ve výši
1 024 318,81 Kč. Konečný stav rezervního fondu 1 121,65 Kč je plně finančně kryt.
Investiční fond byl tvořen odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši
386 000,- Kč, investiční dotací z rozpočtu zřizovatele ve výši 20 944 179,62 Kč, převodem
z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem 268 000,- Kč. Dále dary a příspěvky od jiných
subjektů: dar Nadace Charty 77 “ Konto bariéry “ 150 000,- Kč na bezbariérové úpravy v budově
školy, nadační příspěvek Nadace ČEZ „Zpřístupnění gymnázia tělesně hendikep. studentům“
v grant. řízení Oranžové schody 400 000,- Kč. Čerpání investičních výdajů na nemovitý majetek
bylo ve výši 22 994 267,- Kč. Čerpání investičních výdajů na movitý majetek bylo ve výši 60 539,Kč a na opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele bylo ve výši
74 440,- Kč. Konečný stav investičního fondu 1 017 343,78 Kč je plně finančně kryt.
Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen základním přídělem z mezd ve výši 180 797,20 Kč,
čerpán na příspěvky na stravování zaměstnanců 92 477,- Kč, rekreace 26 751,- Kč, kultura a sport
47 656,- Kč, nepeněžní dary k životním výročím zaměstnanců 16 913,- Kč a ostatní užití fondu
80 592,- Kč. Konečný stav fondu kulturních a sociálních potřeb 299 203,93 Kč je plně
finančně kryt.
Fond odměn byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2013 ve výši
6 200,13 Kč, čerpán ve výši 16 000,- Kč. Konečný stav fondu odměn ve výši 127 995,20 Kč je
plně finančně kryt.

Péče o spravovaný majetek
Na základě Pokynu k provedení inventarizací k 31. 12. 2014 v příspěvkových organizacích
zřizovaných Jihočeským 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. 270/2010 Sb., byla zahájena inventarizace majetku svěřeného do
užívání dle stavu k 31. 12. 2014.
Fyzická inventura byla provedena ve dnech 4. 1. – 30. 1. 2015. Dokladově byla inventarizace
zpracována a uzavřena k 10. 2. 2015.
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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. 2014. Dále byly inventovány finanční prostředky na účtu, hotovost v pokladně,
ceniny, materiál na skladě, pohledávky a závazky.
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů:
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. Práce na tomto projektu vyvrcholila 6. října 2014, kdy byl
slavnostně zakončen odhalením tzv. Stolpersteinu věnovanému oběti nacistické
tyranie, bývalému studentovi gymnázia Harry Kendemu. Tomuto významnému
aktu byl přítomen ministr kultury České republiky Daniel Herman.

Program Euroegio Freyung Gastschuljahr
Škola je zapojena do každoročního projektu společně s Euroregio Freyung
Gastschuljahr, díky němuž mají možnost žáci školy absolvovat jeden školní
rok na vybraném gymnáziu v Německu.
Koordinátorem projektu je Mgr. et Mgr. Martin Štoudek.

Renovační práce v České 64
Během hlavních prázdnin proběhly ve škole některé rekonstrukční a renovační práce. V jejich
rámci jsme vymalovali další části rozlehlých chodeb a třídy, natřeli secesní dveře v přízemí,
dokončili nátěry všech dveří do tříd a kabinetů ve 2. patře.
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Slavnostní otevření půdní vestavby
Dne 1. září 2014 byly na Gymnáziu Česká otevřeny po devíti měsících v půdní vestavbě nové
prostory určené pro výuku studentů a zázemí učitelů a trenérů. Této události se zúčastnila celá řada
významných hostů v čele s poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr.
Vlastou Bohdalovou, rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Prof. RNDr.
Liborem Grubhofferem, CSc., ředitelem Jihočeského muzea Ing. Františkem Štanglem, děkanem
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Mgr. Michalem Vančurou Ph.D., JUDr. Františkem
Vavrochem a Mgr. Janem Steinbauerem za ČSTV, školskou radu zastupovala Mgr. Blanka
Procházková, za jihočeské olympioniky to byli pánové Antonín Procházka, Adolf Jakeš a Milan
Čuda, za pracovní skupinu Fair play Českého olympijského výboru při MŠMT nestor jihočeského
sportu Mgr. Arnošt Binter a velké množství dalších. Nechyběli tak ani sportovci, absolventi,
zástupci odborů Jihočeského kraje, pamětníci a přátelé naší školy.
Výsledkem této rozsáhlé rekonstrukce jsou nové specializované učebny, jako např. učebna
výpočetní techniky a výtvarné výchovy, učebny jazyků, čítárna a studovna. Díky stavebním
úpravám a instalaci vozíčkářské plošiny se stalo nyní naše gymnázium bezbariérovou školou.

Renovace laboratoří biologie a chemie
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Renovace laboratoří
Další významnou stavební akcí školního roku 2014/2015 byla kompletní renovace laboratoří
biologie a chemie. Díky operačnímu programu ROP NUTS II Jihozápad mohla škola investovat
zhruba 6,7 mil. Kč do jejich kompletní rekonstrukce, vybavit učebny i laboratoře biologie
a chemie novými laboratorními stoly a pro práci žáků pořídit moderní odborné přístroje, zařízení
a technologie. Z těch nejzajímavějších novinek uveďme například spektrofotometr, fluorescenční
mikroskop se záznamovým zařízením, stereoskopický mikroskop s kamerou, široké spektrum
specializovaných měřících senzorů, množství tabletů atd.
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Novou podobu a lepší osvětlení doznala chodba před laboratoří biologie, handicapovaní studenti
mohou nyní využívat bezdotykové automatizované otevírání vstupní brány a vchodu do budovy
školy. Milovníky starých časů snad potěší i to, že se podařilo při stavebních úpravách ve sborovně
nalézt a především zrestaurovat původní dubové parkety z roku 1903. Ty ostatně tehdy zdobily
všechny učebny a kancelářské prostory ve škole.
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12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 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
Škola ve školním roce 2014 – 2015 získala grantovou podporu na tyto projekty:
Grant: „Výuková ekologická loučka v městském parku Stromovka“
Grant: „Olympijský den – 28. ročník“
Grant: „Olympijský den 2015“
Grant: „Podpora činnosti pěveckého sboru SBOR SE Z a divadelních kroužků gymnázia“
Grant: „Gymnázium bez bariér“
Grant: „Modernizace laboratoří a odborných učeben biologie, chemie a fyziky“
Finanční dar ČEZ, a. s. Duhová 2, Praha 4: Vybavení odborných učeben – technické pomůcky pro
výuku fyziky a chemie
Nadační příspěvek Nadace ČEZ Duhová 1531, Praha 4: Zpřístupnění gymnázia tělesně
hendikepovaným studentům
Dar Nadace Charty 77 Melantrichova 5, Praha 1: Bezbariérové úpravy v budově školy pro potřeby
handicapovaným žáků
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Z dalších aktivit gymnázia ve školním roce 2014/2015
Koncerty Sboru se „Z“ a hudebníků gymnázia v České ulici“
Sbor se "Z"
V roce 1990 byla navázána partnerská spolupráce s německou školou
Adalbert – Stifter -Gymnasium, na jejímž základě vznikla myšlenka
pořádat jednou za rok společné hudební koncerty. A to byl také
impuls k založení pěveckého sboru. Pěvecký sbor navštěvují žáci
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.

Aktivity EVVO ve školním roce 2014/2015
V tomto školním roce probíhala spolupráce gymnázia s těmito organizacemi:
ASEKOL
EKOBAT
RECYKLOHRANÍ
A.S. A
Ve škole pracuje tým žáků nižšího gymnázia pod názvem Ekotým. Tento tým zorganizoval soutěž
ve sběru použitých baterií, den sběru starého papíru, dále studenti vymysleli a instalovali v každé
učebně přehled nabádající žáky k šetření energií a k údržbě pořádku. V rámci projektu
recyklohraní byly na každém patře školy instalovány ke stávajícím nádobám na sběr papíru a plastů
sběrné krabice na použité baterie.
Významným dlouhodobým projektem EVVO, který v tomto školním roce začal je
ČESKÁ ZAČÍNÁ KVÉST.

projekt

V červnu 2014 dostalo naše gymnázium příležitost podílet se na realizaci nápadu pana Veselého a
pana Slezáka, osázet travnaté pásy po stranách vchodu do budovy bylinkami.
A tak vznikl projekt, kterému studenti dali název „ Česká začíná kvést“. Autorům tohoto projektu
byla hlavní inspirací přednáška Pamely Janice Warhurst spoluzakladatelky dobrovolnické
iniciativy Incredible Edible zabývající se městskými zahradnickými projekty v Anglii.
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Do té doby byly nezajímavé travnaté pásy velmi často znečišťovány odpadky a exkrementy psů.
Cílem projektu je vytvořit nejen zajímavý a příjemný vstup do budovy, ale také zpříjemnit
procházky kolemjdoucím a možná i inspirovat další obyvatele města k podobnému přístupu
k volným travnatým plochám ve městě.
Celý projekt byl rozdělen na několik fází:
1. Plán
Návrh a plán výsadby vytvořil pan Ing. Martin Slezák.
Financování projektu organizuje pan Ing. Jan Veselý. Organizaci údržby zajišťuje pan
Mgr. Vlastimil Sekyrka a Mgr. Simona Týmalová.

2. Příprava pozemku
Tato fáze zahrnovala odstranění trávníku, zrytí půdy, úpravu rotavátorem, uhrabání a
rozdělení na záhony.
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3. Osázení
Během dnů od 13. října do 17 října bylo vysázeno téměř 2000 rostlin.
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Duben 2015 – akce studentů s rodiči

Červenec 2015
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Září 2015

Veliký úspěch v robosoutěži
V prvním předkole ROBOSOUTĚŽE, které se konalo v pátek 14.
listopadu, jsme vybojovali senzační první a druhé místo, a zajistili
jsme si tak postup do finále.
Do soutěže, pořádané ČVUT, jsme se přihlásili doslova na poslední
chvíli a podobně dramatická byla i příprava a samotný turnaj. Jeden
tým vytvořili studenti sexty, druhý byl tvořen kvintou. Panovala
mezi nimi mírná soutěživost, možná právě proto byli později všichni
tak skvěle připraveni.
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Na začátku října byl zveřejněn
soutěžní úkol a mohlo se začít
s konstrukcí z NXT stavebnic, které
nám FEL zapůjčil. Úkolem bylo
projet daným bludištěm a tím
sesbírat co nejvíce bodů (=hra
Packman). Zatímco kvinta robota
postavila na první pokus a před
soutěží už ladili jen program, sexta
přestavovala
jejich
konstrukci
několikrát ještě den před soutěží.
V brzkých
ranních
hodinách
postávala pak malá skupinka
studentů
u vlakového
nádraží.
Po dlouhé cestě jsme se mlčenlivě
přesunuli přes rušnou Prahu
na ČVUT,
do budovy
Fakulty
elektrotechnické
na Karlově
náměstí.
Zde se
sešlo
24
trojčlenných týmů ze všech koutů
České republiky na turnaj v ROBOSOUTĚŽI, kde poměřovali chytrost a sílu svých robotů.
V místnosti u hracích ploch všichni drželi palce svým robotům a tiše si přáli, aby cizí robot ztratil
nějaké to kolečko. Čím více kol proběhlo, tím více atmosféra houstla a otevírala se okna. Tým
Sirius Cybernetics z kvinty si vedl od začátku soutěže výborně. Pro Purofeshonaru (sexta) byl
turnaj napínavý až do konce. Okamžik, kdy se sextáni probojovali do finále navzdory podvádění
jejich protivníků, byl krásným důkazem toho, jak moc si úspěch zasloužili. Naše dva týmy se
dostaly až do finále, kde stanuly proti sobě. Ani tento souboj se neobešel bez zadržování dechu.
Oba roboti sesbírali stejný počet bodů, ale nakonec se o vítězi rozhodlo. Vyhrál tým Sirius
Cybernetics, který v první jízdě sesbíral více bodů. Propukl jásot a v očích se vynořilo nečekané
štěstí.
Oba týmy dostaly hodnotné ceny (každý člen: 1. místo - tablet, 2. místo - mobilní telefon)
a postupují do finále, kde budou soutěžit se studenty ČVUT.
Tým Purofeshonaru – 6.E – Josefína Čížková, Václav Veselý, Jiří Němeček
Tým Sirius Cybernetics – 5.E – Ondřej Bareš, Lukáš Mičan, Tomáš Rada
Do ROBOSOUTĚŽE jsme šli poprvé, ale o to víc se všichni snažili jak při konstrukci, tak
při programování jejich robotů. Hodiny a hodiny práce navíc se určitě vyplatily, oběma týmům
patří můj velký obdiv.
Za robotické týmy Josefína Čížková (6.E).
Zuzana Drázdová (8.E) - vedoucí robotického kroužku.
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14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání
ČEZ TEMELÍN
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 vzdělávání.
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 2014
Ve dnech 12. – 14. listopadu se naše škola prezentovala na výstavě Vzdělání a řemeslo 2014.
Návštěvníky naší expozice zaujali především programovatelní LEGO NXT roboti, které
předváděli žáci ze školního LEGO klubu, či úplná novinka – inteligentní robotická koule
SPHERO® ovládána tabletem.
Na závěrečném vyhlášení nejlepších výstavních expozic převzala manažerka Skupiny ČEZ
Romana Balounová společně s ředitelem naší školy diplom od Jihočeské hospodářské komory
za příkladně prezentované propojení školské a podnikatelské sféry.

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.
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Testování IQ pro studenty a veřejnost od Mensa ČR na naší škole
Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného
standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti.
Nad správností prováděných 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 testování IQ
prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti.

Dobrodružství s technikou 2015 i s našimi Lego roboty
Velkému zájmu se těšila expozice našeho gymnázia
na premiérové, nesmírně úspěšné akci Dobrodružství
s technikou, kterou na českobudějovickém Výstavišti
pořádala Jihočeská hospodářská komora. Během celého
dne
obdivovalo
množství
návštěvníků
naše
programovatelné Lego roboty ovládané tablety či
chytrými telefony a díky Pasco senzorům propojených
s tablety si mohli všichni přítomní nechat změřit krevní
tlak, tepovou frekvenci, EKG a množství dalších zajímavých parametrů lidského těla.

Druhým rokem s Microsoftem
Před více než 10 lety přišel Microsoft s novinkou, vytvořit
na školách svá Vzdělávací centra. Hlavní úlohou takových center
je vzdělávat pedagogy v daném kraji v oblasti využití moderních
technologií ve výuce. V Jihočeském kraji takové centrum dlouho
dobu chybělo, až dostala naše škola příležitost stát se jedním
z center. Takovou šanci jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít,
proto se už dva roky můžeme chlubit statusem Gymnázium
Česká, Microsoft Vzdělávací centrum (Microsoft Partner
ve vzdělávání).
Z tohoto partnerství vyplývají některé povinnosti ale i benefity. Naší hlavní úlohou je pomoct
ostatním pedagogům v kraji nebát se moderních technologií, ukázat jim možnosti zapojení
do výuky napříč spektrem předmětů a patřičně je na tuto novou formu výuky proškolit. Nabízíme
různé typy bezplatných školení (Windows, Office, Office 365, výuka na tabletech), ale i celou řadu
placených DVPP kurzů. Naše činnost se nezaměřuje pouze na pedagogy, ale nabízíme i možnost
poradit ředitelům škol a správcům sítí, jak správně a efektivně nakupovat licence.
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Co se u nás za dobu spolupráce změnilo?
Zázemí
Všechny naše třídy jsou vybaveny počítači s nejnovějším operačním systémem Windows 8.1
a dataprojektory. Za dva roky jsme pořídili téměř 70 tabletů pro zkvalitnění naší výuky.
Školení
Naši učitelé absolvovali mnohá školení (Windows, Office, Office 365, využívání tabletů). Nyní
jsme lépe připraveni na výuku v dnešní moderní době. Někteří naši učitelé se dokonce mohou
chlubit prestižním oceněním MIEE (Microsoft Innovative Expert Educator).
Změnila se tradiční výuka
Díky již zmíněným změnám na naší škole, postupně měníme i klasické pojetí výuky. Můžeme
studentům nabídnout zajímavější vyučovací hodiny se využitím tabletů, různých interaktivních
materiálů, videokonferencí přes Skype, vedení elektronických poznámek, sdílení dokumentů
a dalších moderních vymožeností.Jak studenti na novou výuku reagují? „Hodiny jsou teď daleko
zábavnější a probíranou látku rychleji pochopím.“ (Tomáš Rada, 5.E)
Benefity pro naše studenty
Vzhledem k efektivnímu pořizování licencí mohou všichni naši studenti i učitelé bezplatně
využívat nejnovější verzi kancelářského balíku Office 13 na svých osobních zařízeních (až 5).
Škola nově používá komunikační systém Office 365. Spolupráce a komunikace mezi všemi
účastníky vzdělávacího procesu se nyní významně zefektivnila (emailová komunikace, sdílené
kalendáře, týmové weby, sdílené dokumenty přes OneDrive, videokonference přes Lync).
Dva roky po sobě se naši studenti zúčastnili mezinárodních finále v soutěži Microsoft Office
Arena. Ačkoliv nám stupně vítězů utekly jen těsně, tři naši žáci se dostali mezi 10 nejlepších z celé
ČR i Slovenska.
Společně s Microsoftem jsme nabídli našim studentům možnost zapojit se do programu Microsoft
Studentské trenérské centrum. Někteří tuto možnost chytili za pačesy (Lukáš Mičan 5.E, Jan
Mašek 7.E) a pod dohledem odborníků z Microsoftu se vzdělávají v oblasti IT. „Podle mého
názoru je to skvělá příležitost, jak se naučit spoustu věcí o moderních technologiích a jejich
používání,“ říká Lukáš Mičan, student STC.

Referenční škola
Od 1. ledna se můžeme navíc pochlubit ještě jedním statusem. Jako jediná střední škola v republice
jsme se stali tzv. Referenční školou. Microsoft vybavil 20 našich učitelů tablety. Tato skupina
učitelů má za úkol ukázat všem kolegům v ČR, že ani učitel se nemusí bát využívat tablet ve výuce.
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V Českých Budějovicích dne 7. října 2015

……………………………………
Mgr. Antonín Sekyrka
ředitel školy

Tato zpráva byla projednána a schválena na jednání školské rady v Českých Budějovicích dne 14.
října 2015.

………………………………………….
PhDr. Jaromír Procházka
předseda Školské rady
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