Gymnázium Česká a Olympijských nadějí,
České Budějovice, Česká 64

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ve školním roce 2013 – 2014

Úvodní slovo
Vážení přátelé,

říjen každého kalendářního roku je zároveň měsícem, ve kterém školy dokončují výroční
zprávy, aby je mohly po schválení Školskou radou odevzdat svému zřizovateli. Nechtěli
bychom však tuto zákonnou povinnost vnímat jen jako soupis tabulek, čísel a grafů. Každá
škola se vyznačuje svým svébytným životem, a tak by bylo velkou škodou tyto neopakovatelné
události a každodenní příběhy pouze kvantifikovat.
Poděkuji tedy na tomto místě všem zaměstnancům naší školy, každý z nich se, věřím, svou
každodenní prací snažil přispět k tomu, aby naše gymnázium bylo respektovanou vzdělávací
institucí, o níž bude i nadále vzestupný zájem uchazečů.
Žádná škola by však nemohla existovat bez svých žáků. A ti naši? Začtěte se tedy do dalších
stran, projděte si zprávy jednotlivých předmětových komisí a budete je moci takto alespoň
trochu poznat. Já osobně si vážím toho, že u nás studují inteligentní mladí lidé a pevně věřím,
že naše gymnázium výrazně přispívá k jejich osobnímu i profesnímu růstu.
V Českých Budějovicích, 7. října 2014

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

Gymnázium Česká a Olympijských nadějí,
České Budějovice, Česká 64

adresa školy

Česká 64, 370 21 České Budějovice

právní forma
IČO
vedení školy

Odloučené pracoviště: Emy Destinové 46,
370 04 České Budějovice
příspěvková organizace
600 75 775
Ředitel: Mgr. Antonín Sekyrka
Zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu:
Mgr. Bc. Martin Štoudek
Zástupce ředitele: Mgr. Marie Beerová
Zástupce ředitele pro sportovní přípravu:
Mgr. Jiří Filip
telefon:
úsek Česká 64: 386 356 884

Kontakt

úsek Emy Destinové 46: 387 319 074
internetová stránka: www.gymceon.cz
e-mail: gc@gymceon.cz
1.2 zřizovatel
název a adresa zřizovatele

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

1.3 školská rada
kontakt: srada@gymceon.cz

Za zřizovatele školy
Jihočeského kraje:

jmenován/a

Radou

PhDr. Jaromír Procházka – předseda
Mgr. Blanka Procházková
Mgr. Michal Vančura Ph.D.
MUDr. Iva Kellerová
Za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Oldřich Bajt
Mgr. Hana Soukupová
PaedDr. Marcela Radová
Mgr. Jiří Kabele
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé
žáky:
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Ilona Heldová
JUDr. Roman Tibitanzl
Mgr. Alena Zelenková
Mgr. Dita Ruiderová

1.4. Charakteristika školy
Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011 došlo
s účinností k 1. 1. 2012 ke zrušení příspěvkové organizace Gymnázium olympijských nadějí, České
Budějovice, Emy Destinové 46, IČ 60076020, bez likvidace a jejímu sloučení s příspěvkovou organizací
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, IČ 60075775 s tím, že na tuto příspěvkovou organizaci
přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zrušené
příspěvkové organizace. Zároveň došlo ke změně názvu příspěvkové organizace Gymnázium, České
Budějovice, Česká 64, IČ 60075775, na název Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České
Budějovice, Česká 64.
Gymnázium je právnickou osobou, která v souladu s rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení do sítě škol a
školských zařízení poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve čtyřletém a osmiletém studijním
cyklu všeobecného a sportovního zaměření (od 1. 1. 2012 všeobecné gymnázium, úsek Česká 64 a
gymnázium se sportovním zaměřením, úsek Emy Destinové 46).
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 2013 - 2014 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 Technikum Architektoniczno Budovlanie Warszawa. Pro zájemce z řad žáků organizuje škola
studijní a poznávací pobyty ve Velké Británii, umožňuje a podporuje studijní pobyty svých žáků
v zahraničí (USA, SRN, Velká Británie, Rakousko).
Mezi priority školy patří péče o nadané a talentované žáky, kteří byli úspěšní i ve školním roce 2013 2014 v celé řadě předmětových soutěží a olympiád.
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Celkové výkony školy jsou stabilní, ve školním roce 2013 - 2014 bylo na škole v úseku Česká 64
(všeobecné gymnázium) 12 tříd (8 tříd osmiletého cyklu a 4 třídy čtyřletého cyklu), v úseku Emy
Destinové 46 7 tříd (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 2014 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. Oba úseky mají k dispozici
laboratoře pro chemii, fyziku a biologii, jazykové učebny, odborné učebny hudební a výtvarné výchovy,
tělocvičnu, posilovnu, školní hřiště a na úseku Česká 64 žákovskou knihovnu. V průběhu hlavních
prázdnin 2013 a na počátku školního roku 2013 – 2014 byla na úseku Česká 64 kompletně
modernizována odborná učebna fyziky (více viz. Renovační práce v České 64). Pro žáky jsou k dispozici
na chodbě školy kopírovací zařízení, nápojové automaty a školní bufet. Celkem pět učeben informatiky
stejně jako všechny kabinety vyučujících jsou vybaveny počítači a připojeny trvale k internetu. Všechny
kmenové třídy (úsek Česká 64) jsou vybaveny moderní prezentační technikou (PC, dataprojektor,
projekční plátno nebo interaktivní tabule).

1.6 Školní rok 2013 - 2014
Ve školním roce 2013 - 2014 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 2013 - 2014 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 2013 - 2014 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. Petra Habertová, koordinátor ochrany člověka za mimořádných situací Mgr. Anita Otáhalová, školní
metodik prevence Mgr. Klára Jarošová a Mgr. Martin Zikmunda a výchovný poradce Mgr. Radka
Hrubešová a Mgr. Alena Skřičilová. Všichni jmenovaní v rámci svých kompetencí garantovali
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:
úsek všeobecného gymnázia Česká 64
79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka studia 8 roků
79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka studia 4 roky

úsek sportovního gymnázia Emy Destinové 46
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. 2014), úsek Česká 64
Pedagogičtí pracovníci
Na mateřské dovolené jsou Mgr. Michalová Marie, Mgr. Procházková Irena, Mgr. Štrausová Irena, Mgr.
Kačerová Jitka a Mgr. Habertová Petra.
Jméno
1 BARTOŠ Ivan
2
3
4
5
6
7
8

ČOUDKOVÁ Štěpánka
HALOUNOVÁ Ludmila
HLADÍKOVÁ Hana
HOUŠKOVÁ Pavlína
HRÁDKOVÁ Hana
HRUBEŠOVÁ Radka
JAROŠOVÁ Klára

Vyuč.
předměty
M, Ch

Titul

Kvalifikace

Mgr.,
Ph.D.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

M-Ch PF
učitel
JČU
Č-N PF
ČJ-NJ
učitel
M-F UK
M, F
učitel
Tv-R-Fr PF
FJ, Tv
učitel
N-D PF JU
NJ, D
učitel
M-F PF M, F, IVT
učitel
M-Bi PF
M-Bi
učitel-vých. poradce
A-D PF JU AJ, D, On
učitel - ŠMP
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Funkce

9 KABELE Jiří

Č-Tv PF
Č, Tv
učitel
JČU
10 KODRÍKOVÁ Pavla
RNDr. Bi-Ch UJEP Bi, Ch
učitel
11 KOTLAS Miroslav
Mgr. M-IVT PF
M,IVT učitel - metodik
JČU
ICT
12 KOVAŘÍKOVÁ Eva
Mgr.
Z-Tv PF
Z, Tv
učitel
JČU
13 KRHOUNKOVÁ Věra
Mgr.
Č-Vv PF
Č, Vv
učitel
14 LANDA František
Mgr. F-Zt-IVTPF F, IVT
učitel - koord. ICT
15 OTÁHALOVÁ Anita
Mgr.
Tv-Z UK
Tv, Z
učitel
16 PFEFRČKOVÁ Michala
Mgr.
MFF UK
M,F
učitel
17 PITRUNOVÁ Ester
Mgr.,
N-Hv PF
N, Hv
učitel
Dis.
18 PROKEŠOVÁ Jiřina
Mgr.
Č-D PF
ČJ, D
učitel
19 RADOVÁ Marcela
PaedDr. M-Bi-A PF
M, A
učitel
20 REGULOVÁ Věra
Mgr.
Č-A UK
ČJ, AJ
učitel
21 SEIMLOVÁ Zuzana
Mgr.
Č-N PF
ČJ, NJ
učitel
22 SEKYRKA Antonín
Mgr.
D-N PF
D,NJ
ředitel školy
23 SEKYRKA Vlastimil
Mgr.
PF JČU
ZSV,NJ
učitel
24 SYSLOVÁ Zuzana
Mgr.
M-F PF
M-F-IVT
učitel
25 ŠTOUDEK Martin
Mgr., Bc. N-D PF JU
N, D
zástupce ředitele
26 ŠTOUDKOVÁ VladislaMgr.
Č – Nj PF
ČJ,NJ
učitel
va
27 TOMÁŠKOVÁ Ivana
Mgr.
Č-D-A PF
ČJ, AJ
učitel
28 TÝMALOVÁ Simona
Mgr. MA –BI, PF
M, Bi
učitel
JCU
29 VANÍČEK Miroslav
Mgr. Tv,Z FTVS
TV
učitel
PH
30 FIGUROVÁ Pavla
Mgr.
AJ, ČJ PF
Aj
učitel
JČU
31 HABERTOVÁ Petra
Mgr.
B, CH PF
Bi, CH
učitel
JČU
32 KŘÍŽOVÁ RADKA
Mgr.
Tv, Z
Tv, Z
učitel
33 SKŘÍČILOVÁ Alena
Mgr.
TV
Tv
výchovný poradce
34 NEČILOVÁ Lenka
Mgr. ČJ, ZSV PF ČJ, Ov
učitel
JČU
Mgr.
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Provozní zaměstnanci
jméno

kvalifikace

Funkce

1 ČEČKOVÁ Dagmar

SEŠ

hospodářka, sekretářka

2 TRČKOVÁ Vladimíra

SEŠ

účetní

3 ŠLAHAŘ Rudolf

SO

školník

4 ŠLAHAŘOVÁ Marie

základní

uklízečka

5 SEDLÁČKOVÁ Drahoslava

základní

uklízečka

6 KRNINSKÁ Eva

základní

uklízečka

SEŠ

mzdová účetní

7 JAVŮRKOVÁ Jiřina

Úsek E. Destinové 46
a) Přehled vyučujících:
Mgr. Adamcová Eva
Chytil Alena (od 1.
Mgr.
10. 2013)
Bajt Oldřich (do 30. 9.
Mgr.
2013)
Mgr. Bartošová Kateřina
Mgr. Beerová Marie
Bc. Divišová Tamara
Mgr. Figurová Pavla
Mgr. Filip Jiří
Mgr. Habertová Petra
Mgr. Křížová Radka
Mgr. Nečilová Lenka
Mgr. Nowická Eva
Mgr. Petřeková Jaroslava
Mgr. Skřičilová Alena
Mgr. Tománková Eva
Mgr. Zikmunda Martin

aprobace poznámka
Nj, Čj
učitel

b) Přehled trenérů:
Mgr. Bahenský Petr
Bc. Beníšek Petr
Mgr. Couf Jiří
Mgr. Filip Jiří
Graman Miroslav

tr. třída
1. tř.
2. tř.
1. tř.
1. tř.
1. tř.

Nj

částečný úvazek

Nj

částečný úvazek

učitel
zástupce ředitele
učitel
učitel
zástupce
ředitele SP
TV, Bi
Bi, Che
učitel
TV, Z
učitel
Čj, ZSV
učitel
Aj, D
učitel
Fy, M
učitel
TV, VP výchovná poradkyně
Čj, Vv
částečný úvazek
Čj, ZSV metodik šk. prevence
Inf, M
M, Vv
Aj
Aj

sport. odvětví
atletika
boj. sporty
atletika
plavání
tenis
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poznámka
část. úvazek

část. úvazek

Bc. Hýsek Miroslav
Mgr. Cháb Bohuslav
Bc. Kos Marek
Kotvald Michal
Malý Petr
Bc. Meloun Jakub
Mikeš Vladimír
Mgr. Najbrt Tomáš
Mgr. Pokorná Ivana
Šimonek Milan
c) Ostatní pracovníci:
Blažek Jaroslav
Grabiczová Jitka
Králová Petra
Kubátová Kateřina
Laszáková Zdenka
Michelová Monika
Osmanová Zdenka
Snopková Irena

2. tř.
2. tř.
1. tř.
2. tř.
2.tř.
2. tř.
2. tř.
1. tř.
1. tř.
1. tř.

boj. sporty
volejbal
basketbal
házená
kanoistika
plavání
tenis
atletika

část. úvazek
DPP
část. úvazek
část. úvazek
část. úvazek

mod. gym.
volejbal

část. úvazek

školník
uklízečka, výdej stravy
myčka nádobí
adm. prac., mzd.
účetní
uklízečka
vedoucí výdeje stravy
účetní /výdej stravy
rozpočtář

část. úvazek
část. úvazek
část. úvazek
část. úvazek
část. úvazek
část. úvazek
část. úvazek

4. Údaje o přijímacím řízení: úsek Česká 64
Přijímací řízení do čtyřletého studia proběhlo 22. a 23. dubna 2014.
Do 1. kola přijímacího řízení oboru 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka studia 4
roky, se přihlásilo 80 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 2014 v budově školy.
Celkem se do 1. kola přijímacího řízení oboru 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné, studium denní,
délka studia 8 roků, přihlásilo 141 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.
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Údaje o přijímacím řízení: úsek Emy Destinové 46
Přijímací řízení pro školní rok 2014/15 na vzdělávací obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou se uskutečnilo již 13. a 14. ledna 2014, protože v RVP GSP byl MŠMT ČR oboru přiznán statut
oboru s talentovou zkouškou.
Celkem se do 1. kola přijímacího řízení přihlásilo 40 uchazečů. K talentové zkoušce se dostavilo 36
uchazečů. Jeden uchazeč měl stanovený náhradní termín talentové zkoušky. Tento náhradní termín stanovil ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka na 22. leden 2014.
Na základě kritérií přijímacího řízení (prospěch ze ZŠ a výsledky talentové zkoušky) bylo v 1. kole přijato
30 uchazečů. Zápisový lístek ve stanovené lhůtě odevzdalo 26 žáků. Jeden uchazeč byl přijat na odvolání,
které bylo v zákonné lhůtě podáno prostřednictvím zákonného zástupce.
2. kolo přijímacího řízení na vzdělávací obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou se konalo
14. 5. 2014. Celkem se přihlásili 4 uchazeči. K talentové zkoušce se dostavil 1 uchazeč, který byl na základě kritérií přijat.
Celkový počet odevzdaných zápisových lístků na obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
byl 27, z toho jeden zápis byl zrušen. Konečný počet zápisových lístků na obor 79-42-K/41 je 26.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek – úsek všeobecného gymnázia Česká 64
Výsledky maturitních zkoušek 2013/2014 – jarní termín
třída
4.A
8.E
celkem

celkem žáků
29
28
57
to je procent
Průměrná známka

s vyznamenáním
7
12
19
33,3
4.A – 2,16

prospělo
19
16
35
61,4
8.E -1,59

neprospělo
3
0
3
5,3

Přehled celkového prospěchu tříd ve druhém pololetí školního roku 2013/2014

Třída
1.E
2.E
3.E
4.E
5.E
6.E
7.E
8.E
1.A

Vyznamenání Prospěl
12
19
16
18
7
26
4
25
6
27
4
22
2
25
6
22
2
28

Neprospěl
0
0
0
0
0
2
1
0
0

Neklasifikován
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Celkem
29
34
33
29
33
28
28
28
30

Průměrný
prospěch
1,59
1,58
1,82
1,80
1,90
1,98
2,29
1,88
2,17

Průměrná
absence /
žák
752/24,52
1482/43,5
1315/39,84
1220/49,06
1905/57,72
1672/59,71
1379/49,25
839/29,96
1721/57,36

2.A
3.A
4.A
celkem

4
0
2
37

27
23
32
294

Třída

Pochvaly TU/ŘŠ

1.E
2.E
3.E
4.E
5.E
6.E
7..E
8.E
1.A
2.A
3.A
4.A
celkem

7/2
15/0
20/0
11/0
7/3
7/1
9/5
0
10/0
10/0
2/1
2/0
100/12

0
1
0
4

0
0
0
0

31
24
34
335

Napomenutí/Důtka
Důtka
třídního učitele
ředitele školy
0/0
0
0/0
0
1/0
0
1/0
0
0/0
0
1/1
0
5/4
0
0
0
0/2
0
0/1
0
3/0
0
0
0
11/8
0

2,21
2,62
2,55
2,03

2226/71,80
1820/70,08
1409/41,44
1478/49,52

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

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek – úsek Emy Destinové 46
Výsledky maturitních zkoušek 2013/2014 – Jarní termín
třída
4.G
4.N
celkem

celkem žáků
13
20
33
to je procent
Průměrná známka

s vyznamenáním
0
1
1
3,3
4.G – 2,92

prospělo
8
12
20
60,60
4.N – 3,18

neprospělo
5
7
12
36,01

Přehled celkového prospěchu tříd ve druhém pololetí školního roku 2013/2014

Třída Vyznamenání Prospěl
1.N
1
29
2.N
3
20
3.G
0
15
3.N
3
15
4.G
0
13
4.N
1
22
celkem
8
114

Neprospěl
1
1
0
1
0
0
3

Neklasifikován Celkem
0
31
0
24
0
15
0
15
0
13
0
23
0
125

13

Průměrný
prospěch
2,45
2,29
2,48
2,27
2,69
2,59
2,46

Průměrná
absence /
žák
2580/83,22
2145/89,37
1349/89,90
1960/103,15
663/51
1700/73,91
10397/81,75

Třída

Pochvaly
TU/ŘŠ

1.N
2.N
3.G
3.N
4.G
4.N
celkem

5/0
1/3
0/0
0/0
0/0
4/0
10/3

Napomenutí/Důtka
třídního učitele
5/5
0/5
0/6
6/5
0/0
0/5
11/26
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Důtka
ředitele
školy
0
1
0
1
2
0
4

Snížený stupeň z chování
2. stupeň
0
0
0
0
0
0
0

3. stupeň
0
0
0
0
0
0
0

Školní metodik prevence
Školním metodikem prevence (ŠMP) je na úseku Česká 64 Mgr. Klára Jarošová.
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.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP)
V školním roce 2013/2014 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
Cena Bronislavy Müllerové pro Magdalenu Horákovou
Za účasti význačných osobností z justičních orgánů, vysokých škol, církví, kulturních institucí i disentu
byly dne 11. dubna 2014 v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea v Brně předány ceny
Vzdělávací nadace Jana Husa za nejlepší studentské texty k tématu „Svoboda slova“ pro rok 2013.
Jednou z pěti oceněných v prestižní česko-slovenské soutěži byla za svůj „Novinový článek“ též Magdalena Horáková, studentka čtvrtého ročníku Gymnázia Česká a Olympijských nadějí.
Soutěž se koná devátým rokem pod patronací JUDr. Pavla Rychetského, předsedy Ústavního soudu České
republiky. Veškeré bližší informace i oceněné texty jsou zveřejněny na webové adrese nadace
www.vnjh.cz.

Cena Bronislavy Müllerové pro Magdalenu Horákovou, 14. 4. 2014
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DIVADLO
Studenti měli už podruhé ve 2. pololetí školního roku 2013/2014 možnost navštívit v rámci výuky divadelní představení.
V únoru se stali studenti 1., 2. a 4.A a V. a VI. E svědky nejen zmrtvýchvstání kostela Sv. Rodiny, který
se teprve nedávno otevřel i pro kulturní aktivity, ale také velmi zdařilé dramatizace Komenského Labyrintu světa a ráje srdce v podání divadla jednoho herce Víti Marčíka. Ten své působivé vystoupení zakončil
alegorickou pohádkou o lásce, kterou umně doplnil poselství barokního díla, a besedou se žáky.
V dubnu se studenti 2. a 3.A, 7.E a 3.N podívali do historické budovy Jihočeského divadla
na apokalyptickou vizi Blackout režiséra Martina Glasera, kterou taktéž zakončila beseda studentů jak s
tvůrci, dramaturgyní Olgou Šubrtovou, tak s odborníky na energetiku, např. dr. Danou Drábovou.

DIVADELNÍ KROUŽKY
Ionescův Nosorožec v kulturním klubu Horká vana a v kostele Sv. Rodiny (11. 10., 18. 10., 13. 11.
2013)
11. října 2013 se v klubu Horká vana v České ulici konalo představení školního divadelního kroužku Nosorožec. Hra Eugena Ionesca se řadí mezi základní díla tzv. absurdního dramatu. První repríza se uskutečnila za velkého zájmu diváků o týden později na stejném místě. Jako součást programu k upomenutí listopadových událostí roku 1989 a 1939, jako poděkování za dar svobody, byla hra s úspěchem inscenována
po tradiční děkovné mši při svíčkách i v kostele Sv. Rodiny.

Fotografie z inscenace v kostele Sv. Rodiny v Českých Budějovicích
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…. Největším projektem však byl projektový den věnovaný eposu o Gilgamešovi, který jsme realizovali 3.
června 2014 ve třídě 2. E. Na tomto projektovém dni se podíleli i vyučující dalších předmětů, a to anglického a německého jazyka, dějepisu a zeměpisu, občanské výchovy, hudební a výtvarné výchovy.
Projektovému dni předcházela dlouhodobá příprava žáků. V lednu dostala každá pracovní skupina část
eposu a měla za úkol napsat si vlastní scénář. Během dalších týdnů žáci spolu s vyučující českého jazyka
text nacvičovali, vyráběli si kulisy i kostýmy. Výsledky své práce předvedli 3. června nejen žákům primy a
učitelům, ale odpoledne i rodičům.
Mgr. Lenka Nečilová

Divadelní představení Gilgameše sklidilo velký ohlas veřejnosti.

Výlet do světa aforismů a epigramů
Na začátku to byl jen další nudný domácí úkol z češtiny. O aforismech a epigramech jsem téměř nic neslyšela do té doby, než nám paní profesorka Prokešová zadala „dobrovolný“ úkol: zapojit se do internetové soutěže o nejlepší epigram a aforismus pořádané Gymnáziem Nad Štolou v Praze. Naštěstí jsme všichni byli poučeni, co vlastně pojmy epigram a aforismus znamenají a naneštěstí spoutáni dvěma tématy:
škola nebo náhoda.
Musím se přiznat, že mojí největší inspirací byla hrozba případné pětky za neodevzdaný úkol. Přesto jsem
ke svému překvapení vymyslela rovnou čtyři ‚kousky‘:
*Škola je základ života a záleží jen na nás, co na těch základech vybudujeme.
*Neučíme se pro školu, ale pro život. Řekl to někdo učitelům?
*Škola je prý moudrosti matka,
ale někdy vychová pěknýho spratka.
*Shoda náhod přijde vhod
když se plány boří
co by byl život bez náhod
každý z nás -v koutku duše
na ty šťastné věří
Na celou událost bych si už ani nevzpomněla, ale jednoho dne jsem otevřela e-mailovou schránku a zůstala zírat s otevřenou pusou. Dozvěděla jsem se, že jsem se v soutěži umístila mezi devíti nejlepšími z celé
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republiky a že postupuji do semifinále, které se uskutečnilo 18. 5.2014 na veletrhu Svět knihy na pražském
Výstavišti.
Ještě předtím, než prozradím, že jsem byla druhá, musím představit porotu. O tom, který epigram a aforismus vyhraje, rozhodovali básníci Jiří Žáček, Jan Vodňanský a Miroslav Huptych. Zároveň se tito pánové ujali role moderátorů a po celou dobu nás bavili a rozesmávali svými vtipy.
Díky této uvolněné atmosféře a hlavně díky milému doprovodu mé spolužačky Aničky Kurzové jsem ani
neměla trému. Celou akci jsme si obě velmi užily. A příští rok to zkusím zase!

Věra Třísková, kvarta
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Předmětová komise německého jazyka
Zukunft im Fokus/ Budoucnost v hledáčku

1/ září 2013 – 19. 9. – Linec – Ars Electronica Center a prohlídka města
23.9.– 27. 9. - Wunsiedel – výměnný týdenní pobyt

Jaký byl výměnný pobyt ve Wunsiedlu?
„Hustý“, slovně hodnotili někteří studenti z 5. a 6.E na zpáteční cestě do Čech, což si můžeme my dříve
narození nalézt ve slovníku synonym pod pojmem: „neobyčejně vydařený.“ Kladné hodnocení bylo skutečně na místě. Vždyť ve dnech 23. – 27. září 2013, kdy se tato akce konala, nám přálo velice hezké počasí. Dostalo se nám nadmíru přátelského přijetí jak od vedení partnerské školy Sigmund-Wann-Realschule,
tak od zástupců města Wunsiedel. Také jsme se mohli denně zúčastnit výuky různých předmětů a porovnat
používané metody, pomůcky a práci v hodině. Pro naši českou výpravu byly zřejmě nejzajímavější hodiny
češtiny, kde němečtí žáci sklízeli u nás obdiv, že si vybrali tak náročný jazyk. V odpoledních hodinách
zpravidla následoval program s kulturní, sportovní či turistickou náplní. Konkrétně zmiňme např. návštěvu parku s dravými ptáky se zajímavými a zábavnými ukázkami, prohlídku místního muzea, přírodního
divadla či největšího skalního labyrintu v Evropě. Kromě historických dominant měst Wunsiedel
a Markredwitz, kde naši studenti bydleli, se všichni mohli během celodenního výletu podrobněji seznámit
s univerzitním městem Bamberg. Jeho bohatá historie, nádherný gotický Dóm a hrad, zdobné prvky fasád
mnoha domů či zajímavá zákoutí lze jen doporučit těm, kteří zde ještě nebyli.
Někteří studenti byli pobytem tak nadšeni, že občas prohodili poznámku: „Pokud nebudete mít nic proti,
tak bychom zde již zůstali.“ To se naštěstí podařilo těmto jedincům rozmluvit s důrazem na případně zarmoucené rodiče. Výše zmínění sami pochopili, že čekající rodiče, kterým bychom po návratu vyřídili
od jejich dětí pouze pozdrav a předali číslo účtu v místní Sparkasse, kam jim mají ode dneška posílat finance, by byli přinejmenším zneklidněni.
Všichni studenti se nakonec vrátili do vlasti. Ve zdraví a s novými zkušenostmi. A to díky nejen svým rodičům, nýbrž i rodičům německých studentů, kteří byli ochotni tuto akci podpořit. To, že jsme se neocitli
v žádných problémech, nutno přisoudit obětavému nasazení místní učitelky češtiny Marcely Pöhlmann,
dále její asistentce Petře Melicherové a kolegovi Helmutovi Neugebauerovi, kteří nás měli pod svými
ochrannými křídly. Velké díky patří i prof. Vlaďce Štoudkové, koordinátorce projektu za naše gymnázium.
A pokud se mezi našimi a německými studenty rozproudí přátelství, bude to jen dobře. Co může lépe napomoci k osekávání názorových hrotů a přetrvávajících předsudků z dob, kdy nás od sebe dělila železná
opona?
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2/ říjen 2013 – oslavy školy – pomoc při přípravě koncertu, ubytování německých studentů, pomoc
s organizací
3/ listopad – německé divadlo – Der Wolf und die sieben Geiβlein ( NG – 2.E, 3.E)
Aladin und die Wunderlampe ( 4.E, 5.E )
4/ prosinec 2013 – organizace školní konverzační soutěže pro VG i NG
- Adventní Vídeň
5/ leden 2014
6/ únor 2014 – OK a KK konverzační soutěže v NJ
OK NJ - 4. a 5. místo pro kategorii prima a sekunda, 5. místo pro kategorii tercie a kvarta
KK NJ – 2. místo – kategorie studentů, kteří měli možnost po dobu své školní docházky pobývat minimálně půl roku v zahraničí

Vojta Kolařík je druhý nejlepší v kraji!
Student víceletého gymnázia, septimán Vojtěch Kolařík, se v pátek 7. 3. 2014 zúčastnil krajského kola
německé konverzační soutěže.
V kategorii nejvyšší jazykové úrovně, jež je určena pro studenty, kteří mají možnost souvisle komunikovat
s rodilým mluvčím nebo absolvovali minimálně půlroční studijní pobyt v německy mluvících zemích, obsadil Vojta ve vysoké konkurenci krásné druhé místo!
- „Bavorský dějepis“

„Poznejte svého souseda aneb Bavorsko v kostce“

Dne 17. 2. 2014 se na naší škole uskutečnil ve spolupráci s Universität Passau a Jihočeskou universitou
workshop realizovaný v rámci projektu Česko-bavorský dějepis na téma „Poznejte svého souseda aneb
Bavorsko v kostce“, který vedli lektoři pasovské univerzity Dorothee Ahlers a Miloslav Man. Workshopu se zúčastnili studenti třídy 2.E a hravou formou se seznámili s kulturou i dějinami spolkového státu
Bavorsko v souvislosti s kulturou a dějinami českých zemí. V rámci interaktivního programu se žáci seznámili s tím, co tyto dva státy a jejich obyvatele spojuje i co je pro ně specifické a jedinečné. Zábavnou
formou tak získali znalosti z historie česko-bavorského příhraničního regionu.

21

7/ březen 2014 – UNI-Projekt
Osvětim ve spolupráci s PK ZSV
8/ duben 2014 – Vorlesen – předčítání německých pohádek od bratří Grimmů

Kdo zvítězil v soutěži „Předčítání v němčině“?
V úterý 29. dubna 2014 se na gymnáziu v České ulici uskutečnil již III. ročník Předčítání v německém
jazyce, kterým si každoročně připomínáme výročí 200 let od prvního vydání pohádek gigantů německé
literatury - bratří Grimmů. Soutěže se zúčastnilo osmnáct žáků od sekundy do kvinty. Své fonetické
a dramatické dovednosti nám předvedli v podání pohádky Der Wolf und die sieben jungen Geisslein/O
vlku a sedmi malých kůzlátkách. Porota to neměla při vyhodnocování vůbec jednoduché, poněvadž
výkony byly velice vyrovnané. Žáci nás překvapili precizní výslovností, bravurním zvládnutím archaismů, kvalitním frázováním, schopností měnit hlasy či svými hereckými projevy. Rozhodně to bylo velice
obohacující odpoledne nejen pro účinkující, ale i pro porotu. Díky svým výkonům si soutěžící zaslouží
doporučení k zaměstnání v některé z německých nahrávacích společností alespoň na zkrácený úvazek.
Vítězové byli oceněni drobnými věcnými cenami a knižními poukázkami.
Umístění:
1. místo: Barbora Wortnerová (3.E)
2. místo: Jana Štěpánková (5.E)
3. místo: Věra Třísková (4.E)

Soutěž „Němčinář roku“
„Šprechtíme“ nejlépe v kraji
Studenti našeho gymnázia se nezalekli úrovně B2 a vyzkoušeli své vědomosti v online soutěži Němčinář
roku. Konkurence nebyla malá, soutěže se zúčastnilo 1341 žáků z 99 škol z celé České republiky. Po zveřejnění výsledků jsme byli velice potěšeni… Díky vynikajícímu umístění všech zúčastněných jsme v Jihočeském kraji obsadili 1. místo a v celorepublikovém srovnání jsou naši studenti na krásném 9. místě.
9/ květen 2014 – maturity
10/ červen 2014 – DOD na Německém velvyslanectví v Praze
Den otevřených dveří na německém velvyslanectví
Dne 12. 6. 2014 se malá skupinka studentů z našeho gymnázia zúčastnila dne otevřených dveří na německém velvyslanectví, které se nachází v interiéru Lobkovického paláce na Malé straně v Praze. Skupinka
studentů se skládala převážně z žáků, kteří mají o němčinu vážný zájem, nebo z těch, kteří byli či se chystají na výměnný pobyt do Německa.
Den otevřených dveří se nesl v duchu 25. výročí tisíců uprchlíku z NDR do SRN právě přes území ČR a
přes Pražské velvyslanectví, a tak se studenti i zábavnou formou mohli dozvědět spoustu zajímavých informací o ne zas tak daleké minulosti.
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Jinak program byl opravdu pestrý. Konalo se zde spoustu různých přednášek a rozhovorů (např: rozhovor
s německým velvyslancem, se zpěvačkou Debbie nebo velmi zajímavé vyprávění německého manželského
páru, který právě v roce 1989 prchal přes naše území do SRN).
Dále tu bylo spoustu informačních stánků různých organizací, které nabízejí různé formy vzdělávání němčiny, ať už formou výměnných pobytů, letních kempů či dodatečných programů na školách. Naši žáci si o
všem mohli něco blíže vyslechnout nebo přečíst a vybrat si, co je zajímá.
Den otevřených dveří se však neskládal jen z přednášek o němčině, ale studenti si mohli zkusit sprejovat
nebo poslouchat hudební vystoupení v zahradě Lobkovického paláce.
Studijní pobyty – celoroční 2013-14 – Bavorsko – Deggendorf – Jan Kollarczyk (6.E) a Freyung - Anna
Hrabáková ( 2.A)
2014 - 2015 – Bavorsko: E. Mlčochová a K. Vachoušková (5.E)
Projekty celoroční – E-twinning, dokončen projekt Zukunft im Fokus (duben 2014)

Závěrečné hodnocení PK NJ úseku E. Destinové - 2013/2014 (výběr)
Uskutečnila se společná exkurze do Lince,Vídně.
Vzdělávací semináře:
E. Adamcová – 3 semináře k tématu holocaust – 2 v Praze, 1 v Jeruzalémě
Aktivity pro žáky:
26. 9. 2013 Evropský den jazyků – individuálně ve třídách
12. 12. 2013 Tematická exkurze do Vídně (Advent, památky)
Leden 2014: Holocaust – (27. 1.), individuálně ve třídách, zapracováno do výukového webu
- po celý školní rok se žáci 2. N podíleli na projektu e-Twinning - „Der Müllberg nimmt ab“ s partnerskou polskou školou
Maturity:
Z německého jazyka (státní i profilová MZ) maturovali celkem 4 žáci, všichni úspěšně.
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Předmětová komise anglického jazyka

Francouzsko - český projekt v angličtině! Beat the Stereotypes
Od pondělí 7. 4. do pondělí 14. 4. 2014 skupina šestnácti našich studentů a šestnácti studentů francouzského lycea La Pléiade v Pont-de-Chéruy bojovala proti zažitým představám a předsudkům nejen národnostním.
Vyzvedli jsme si naše francouzské přátele na letišti Václava Havla a rovnou je vzali na procházku
po nejvýznamnějších památkách hlavního města. Těšil nás jejich upřímný úžas. Pak už hurá k českým
domovům, představit je jejich dočasným hostitelským rodičům, pomoci svým překladatelským uměním
vzájemnému porozumění a dát jim ochutnat první českou večeři.
Další dny mohli Francouzi obdivovat a obdivovali nejen naši školu a její nejbližší okolí, ale zažili
i (ne)bezpečné dobrodružství v grafitových dolech v Českém Krumlově a ochutnali místní zlatavý mok
pivovaru Budvar. I posedět s námi ve školních lavicích párkrát museli – na společných workshopech jsme
i ve spolupráci se studenty Jihočeské univerzity objevovali klady a zápory mnohých stereotypů
a předsudků, představili jsme si naše národní hudební scény a dokonce se navzájem naučili zpívat píseň
v jazyce těch druhých.
Zdálo se, že pak odjížděli plni nových zážitků a poznatků o nás, Češích – doufáme, že hlavně pozitivních
(ne jen, že neustále něco jíme a návštěvy uctíváme především jídlem).
A my už se těšíme na říjen! Proč? Protože to zase my vyrazíme poznávat ty francouzské zvyky a reálie!
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Velký energetický maratón
V květnu 2014 jsme byli v rámci projektu Distance Learning organizovaného týmem z Texasu a Kanady
a projektu InGenious (EU) přizváni k účasti na velkém diskusním energetickém maratónu nazvaném
Energy Debate. Tento celosvětový projekt, jehož se zúčastnilo 35 různých středních škol, Taiwan, Kanada, USA, Irán, Ukrajina, Česká Republika-naše gymnázium, Jordánsko a další, byl odstartován 22.dubna
2014.
Děti naší sexty debatovaly dvě odpoledne (7. 5., 12. 5.), kdy měly možnost obhajovat použití různých zdrojů při výrobě elektřiny. Naši studenti si vybrali atomovou energii, vodní energii, solární a bioenergii. Jejich debatní partneři byli jejich oponenty, a tak na základě předem připravených projektů s řadou nastudovaných faktů a statistických údajů (viz příloha článku) se v anglickém jazyce rozvíjela zajímavá, někdy
až velmi překvapivá diskuze.
Můžete se s námi podělit shlédnutím videa na následných webových odkazech.
Celý maratón nejen prověřil komunikační dovednosti studentů v anglickém jazyce, obohatil nás o řadu
zajímavých faktů, ale našel nám i nové přátele po síti pro další diskuze.
Video na:
https://vimeo.com/user2883907/videos
https://vimeo.com/user2883907/videos

Jazyková cena Label: Marcela Radová, PaedDr., 25. září 2014
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=564&

First Lego League: září - říjen 2013
- mezipředmětový projekt IVT-Aj
London: poznávací pobyt - říjen 2013
- studenti sexty a septimy
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Distance Learning: celosvětový projekt koordinovaný z Texasu, USA
Videokonference kvinta E
Food for Thought - VC
a) Spring Food- projekt kvinta E (březen
https://vimeo.com/89330920?utm_source=email&utm_medium=clip-transcode_completefinished20120100&utm_campaign=7701&email_id=Y2xpcF90cmFuc2NvZGVkfDc3ZTlmNTA1M2VlY
mJhNDU1NDI2Njg4NjQ0ZjVlM2JlNTQ5fDI4ODM5MDd8MTM5NTA4ODc2Mnw3NzAx>,
b) Unesco Sights-projekt kvintaE (duben 2014)
https://vimeo.com/user2883907/videos
Videokonference: 6.E
a) Morodor Case - Stalin
b) The role of America in the Near East
c) Kennedyhttps://channel13.esc13.net/videos/video/790/?access_token=shr000000079058948294693961942642824
05062526
d) Energy debate: May2014-sled VC na téma udržitelné energetické zdroje
https://vimeo.com/user2883907/videos
https://k20.internet2.edu/energy.
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Projekt EU InGenious - pilotní škola
Studenti septimy a sexty se i v letošním školním roce jako pilotní škola zúčastnili aktivit v rámci projektu
EU InGenious zaměřeného na motivaci studentů ke studiu „technologies“, tedy přírodních věd.
Materiály jsou dostupné i pro veřejnost na www.ingenious-science.eu.

Projekt ve spolupráci s JčU Č. Budějovice (duben – 7.E)
From Idea To Realization
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/kultura/do-budejc-se-chystaji-studenti-z-peti-zemi.html
http://www.jcu.cz/news/budejovice-bez-hranic

Podklady zpracovala: PaedDr. Marcela Radová
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Předmětová komise Základy společenských věd (Občanská výchova)
Předmětová komise základů společenských věd (občanské výchovy) pracovala ve školním roce
2013/2014 na sloučeném gymnáziu v tomto složení:
Mgr. Lenka Nečilová
Mgr. Vlastimil Sekyrka
Mgr. Martin Zikmunda
Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D.
Žáci a žákyně se úspěšně zapojovali do mnoha různorodých školních projektů a dobrovolnických aktivit,
které shrnuje následující výběrový přehled.
Studentské předčasné volby – 2. 10. 2013
Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni uspořádali studenti oktávy v České ulici 2. 10. tzv. studentské
předčasné parlamentní volby. Akcí se tak zařadili mezi střední školy z celé republiky. Prostřednictvím
simulace skutečných voleb jsou studenti motivováni k zájmu o veřejné dění.

Studentské předčasné volby do PSP ČR provázel též zájem médií (rozhovor členů volební komise pro
Český rozhlas – Radiožurnál).
Přednáška o náboženských sektách a o nebezpečí sektářství – 8. 10. 2013
Dne 8. října 2013 se v naší škole uskutečnila přednáška františkánské sestry Maxmiliány (občanským
jménem Zuzany Bendové) na téma nebezpečí sekt a sektářství. Sestra Maxmiliána hovořila o vlastní zkušenosti se sektářským způsobem uvažování, který přirovnala k drogové závislosti. Po besedě následovala
diskuse, v níž se studenti ptali na základní charakteristiky sekt i na běžný řeholní život a na františkánskou
spiritualitu.
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Přednáška o sektářství
Multimediální prezentace - Bezpečnost provozu (4.E) - 17. 10. 2013

Prezentace Bezpečnost provozu pro kvartu
Finanční gramotnost (beseda pro 2.E a 3.E) - 21. 10. 2013

Bc. M. Gilarová rozebírá s žáky domácí rozpočet a popisuje, jakým způsobem mají lidé předcházet zadlužení.
Filmový klub v Horké vaně – 4. 11. 2013
Studentky oktávy gymnázia v České ulici přichystaly během letošního školního roku celou řadu projekcí
dokumentárních filmů s četnými hosty. Divácky nejúspěšnější byla akce ze 4. 11. na podporu humanitární
organizace Lékaři bez hranic.
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Projekce studentů našeho gymnázia v kulturním klubu Horká vana provázel často velký zájem veřejnosti.
Unikátní projekt Transparency International pro gymnázium v České ulici – 12. 11. 2013
Dne 12. listopadu proběhl na našem gymnáziu unikátní workshop společnosti Transparency International
(první v Čechách zaměřený na středoškolské publikum). Právníci společnosti připravili pro studenty nejprve teoretické seznámení s širokou škálou významů sousloví korupční jednání (od nepotismu či „jánabráchismu“ až po přijetí úplatku či machinace se státními zakázkami). Studenti se analýzou konkrétních
kauz zapojili do podnětné diskuse. Závěrem se pracovníci TI věnovali zásadní důležitosti tzv. whistleblowingu pro zdraví společnosti.
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Workshop Transparency International na téma korupce
Psychologická diagnostika (beseda pro 1.A a 5.E) - 3. 12. 2013

Psycholožka M. Chrášťanská popisuje znaky, které bývají signálem pro vyhledání odborné pomoci.
Maraton psaní dopisů 2013 – 10. 12. 2013
Dne 10. prosince 2013, v Mezinárodní den lidských práv, se uskutečnil na gymnáziu v České ulici Maraton dopisů - veřejně přístupná akce na podporu nespravedlivě vězněných. Škola veřejně přístupnou akci
pořádala společně s organizací Amnesty International.

Maraton psaní dopisů v prosinci 2013
Prevence kriminality a šikany (beseda pro 1.E) - 6. 2. 2014
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Mgr. Pokorný demonstruje na několika modelových situacích, jak je nutné se zachovat, pokud se děti
ocitnou v ohrožení pachatelem násilné trestné činnosti.

EU v obrazech (projekt 3.E a 4.E) - 28. 2. 2014
Při výuce občanské výchovy v tercii a kvartě se vyučující soustředili na témata spojená s Evropskou unií a
členstvím České republiky. Hovořili o významu této instituce, o významu evropských orgánů, a to zejména Evropského parlamentu, do něhož letos obyvatelé členských států volili své zástupce. Žáci pracovali na
vlastních projektech věnovaných jednotlivým státům Evropské unie.

Z projektu EU v obrazech
Naši prezidenti (školní projekt 1.E) - 5. 3. 2014

Závěrečná prezentace projektu Naši prezidenti

32

Návštěva filmového festivalu „Jeden svět“ – 17. 3. 2014
Naše škola se tradičně účastnila vybraných projekcí festivalu Jeden svět společnosti Člověk v tísni. Studenti vyššího gymnázia sledovali film Podezřelá čokoláda (o skandální dětské práci na afrických kakaových plantážích), pro nižší gymnázium byla připravena série tří kratších filmů Faridulláh má dnes volno,
Lotte - srdce pro bezdomovce a Poslouchej ho. V hodinách ZSV (OV) následovala diskuse k jednotlivým
tématům lidskoprávní problematiky.

Naše gymnázium bylo první ve městě a druhé v kraji, které se do projektu „Jeden svět na školách“ zapojilo. Člověk v tísni, největší česká humanitární organizace, spolupracuje se školou každoročně
v rozmanitých úspěšných projektech, které především vyvádějí studenty ze sebestřednosti. Podpořili jsme
proto s radostí i patnáctý ročník festivalu.

Daňové úniky a ráje (beseda pro 3.A a 7.E) - 4. 4. 2014

Daňový poradce a vysokoškolský pedagog ing. Kostohryz vysvětluje, jakým způsobem občané krátí stát na
dani, např. na DPH, a jak dochází k přesunům financí do daňových rájů.
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Studentské „eurovolby“ na všeobecném i sportovním gymnáziu – 28. – 29. 4. 2014
Studenti obou částí sloučeného gymnázia starší patnácti let si ve dnech 28. - 29. dubna vyzkoušeli volit
zástupce do Evropského parlamentu. Simulace voleb pořádaná společností Člověk v tísni probíhá na
mnoha školách České republiky. Naše gymnázium se účastní studentských voleb pravidelně.

Studentské volby do EP 2014 na našem gymnáziu
Přednáška JUDr. Marty Uhlířové, Ph.D. o novém občanském zákoníku – 5. 5. 2014
JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D. přednášela na naší škole pro maturanty a zájemce z vyšších tříd gymnázia o
občanském zákoníku platném od 1. ledna letošního roku. Přednáška (spojena s diskusí) byla zaměřena na
praktický dopad změn z hlediska soudní praxe.
Přestupek nebo již trestný čin? (beseda pro 4.E) - 12. 5. 2014

Mgr. Zelenka popisuje tenkou hranici mezi přestupkem a trestným činem.
Úskalí nového občanského zákoníku (beseda pro 3.A a 7.E ) - 15. 5. 2014
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Asistent soudce Mgr. Zelenka seznamuje studenty se změnami, které přináší nový občanský zákoník. Porovnává původní úpravu se současnou, a nastiňuje, jaká úskalí z některých změn vyplývají.
Přednáška s novinářem K. Hvížďalou a odhalování Lavičky V. Havla - 11. 6. 2014

Setkání našich studentů s Karlem Schwarzenbergem při příležitosti slavnosti odhalování
Lavičky Václava Havla.
Manipulace a manipulátoři (beseda pro 2.A a 6.E) - 12. 6. 2014

MgA. J. Pizinger vyhodnocuje závěry studentů v pracovních skupinách, kteří se zamýšleli nad vlastnostmi
a chováním manipulátorů, a shrnuje znaky manipulace v některých reklamách či komunistických agitkách.
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Projekt „ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV VE SVĚTĚ ROKU 2014“ (7.E, 3.A) – Amnesty
International – 23. 6. 2014
Primárně pro 7.E a 3.A gymnázia v České ulici byl určen projektový den „Zpráva o stavu lidských práv
ve světě roku 2014“. Pracovníci Amnesty International připravili pro studenty workshop o bolestech současného propojeného světa.
Z podkladů členů předmětové komise v červnu 2014 sestavil Jiří Krejčí.
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Předmětová komise dějepisu
Zhodnocení práce PK dějepisu za školní rok 2013/2014
1) V letošním školním roce dějepis na škole vyučovali:
- Mgr. Jiřina Prokešová (vedoucí PKD)
- Mgr. Antonín Sekyrka
- Mgr. Pavlína Houšková
- Mgr. Eva Nowická
- Mgr. Martin Štoudek

2) Akce a projekty PKD:
- školní a okresní kolo dějepisné olympiády – zúčastnili se žáci tercie a kvarty – nikdo
z postupujících z OK nepokročil do krajského kola
- časopis Živá historie – průběžně zařazován formou aktivit studentů do výuky dějepisu - letos
převážně v sextě
- návštěva filmového dokumentu s besedou s tvůrci – Síla lidskosti (sir N.Winton) – velmi
kladný ohlas u studentů i pedagogů; výsledkem bylo podepsání petice pro udělení Nobelovy
ceny za mír pro sira N.Wintona
- Exkurze Osvětim – 31. 3. 2014 vybraní žáci sexty, kvarty, 3.A a žáci sportovního gymnázia
(Prokešová, Nečilová, Adamcová):
„Dojmy z Osvětimi
Šli jsme po cestě mezi cihlovými domy a poslouchali našeho sympatického průvodce. Byl krásný
květnový den, svítilo sluníčko, bylo teplo, ideální počasí na procházku. Ale něco bylo špatně.
Konkrétně to, že ty domy stály všechny pohromadě za poněkud bizarním plotem- stáli jsme
za ostnatým drátem v osvětimském lágru. To vědomí, že se nacházíme na místě, kde přišlo o život
bezpočet lidí, na nás leželo jako jakési prokletí. Měla jsem nepopsatelný pocit neskutečna...
Pak jsme ale prošli několika baráky.
Všechno mi ožilo před očima, tisíce, možná miliony plechových hrníčků na jedné velikánské hromadě- každý z nich přece někomu patřil. Co hrníček, to příběh. Stejně veliká hromada protéz...a
kopec z lidských vlasů. Na svých vlasech si velmi zakládám, starám se o ně, jak jen to jde...a tady
leží vlasy statisíců jiných, ze kterých Němci tkali koberce. Jenom z představy, že by z mých vlastních vlasů někdo utkal koberec, po kterém by se promenádoval kdekdo, se mi dělá silně nevolno.
Zlaté zuby, které byly přetavovány ve zlaté cihly a končily kdovíkde... Můj děda má přece také
zlaté zuby....
Najednou jako bych to byla já sama, dívám se na vybledlé fotografie jejich nešťastných pohublých
tváří a najednou není Osvětim jen pojem z dějepisu, koncentrační tábor v Polsku, vrchní velitel
Rudolf Hoess. Je to místo největšího hnusu.
Jak si vůbec někdo mohl dovolit ukrást matce dítě, vysvléct všechny donaha, hrát si na Pána Boha, který určuje, kdo bude a nebude žít, jednat s lidmi jako s rohožkou přede dveřmi, dát těm
chudákům jednou denně nějakou břečku, kterou by se bál dát vlastnímu psovi, spalovat lidi
v pecích jako by byli jen přebytečným odpadem, okrást je a zužitkovat vše tak efektivně, jak jen to
šlo... Říšská ekonomika si v té době vskutku velice polepšila.
Jak si někdo mohl dovolit udělat z inteligentních, schopných a pracovitých lidí, z intelektuálů,
spisovatelů, géniů, z elity národa, z poctivých řemeslníků, z příkladných pracovitých lidí, kteří se
ničím neprovinili, ty nešťastníky s vyhaslýma očima, jejichž fotografie dodnes visí na stěnách jejich vězení, aby nám všem připomněly, že člověk je zvíře. Kruté a nebezpečné.
Jak si tohle všechno mohl proboha někdo dovolit???????????“
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Eliška Binterová
„Osvětim aneb cesta k poznání hrůzy
8. 4. 2014
Když jsme poslední březnový den v půl šesté ráno vyjížděli z Českých Budějovic, byli jsme celkem
unavení, dosti natěšení a lehce nervózní. Po nějaké době už nám sedadla začala být nepohodlná a
když jsme po jedenácté hodině dopolední dorazili na místo, nadšeně jsme vyskákali z autobusu
a šli se protáhnout.
Ve dvanáct hodin nám vrazili do ruky sluchátka s podivnou krabičkou a šlo se.
Nejspíš nejznámější brána s nápisem "ARBEIT MACHT FREI" byla to první, co jsme
z bývalého tábora viděli. A stále jsme nevěděli, co od toho očekávat.
Když jsme se postupně dostávali hlouběji do celého osvětimského "příběhu", úsměvy nahradila pootevřená ústa,
nechápavě
zvednutá
obočí, a
našli se
i tací,
jimž se
po tvářích skutálelo pár slz.
Vždyť jsme kráčeli po zemi, po níž před více jak půl stoletím hnali lidi na smrt, za vitrínami jsme
viděli jejich osobní věci a po zdech uvnitř budov visely jejich fotky.
Po prohlídce areálu KL Auschwitz I jsme vrátili sluchátka i s krabičkami a vydali se k autobusu,
abychom se mohli přemístit o tři kilometry dál, do tzv. KL Auschwitz II - Birkenau.
Tento,
podstatně
větší, areál bývalého tábora, česky
nazývaného Březinka,
na nás už
z dálky mával svou nechvalně proslulou budovou, tou hlavní, tou, jíž denně projížděly dobytčí vagóny s několika tisíci lidmi.
S naším průvodcem jsme šli stejnou cestou, jakou procházely dříve tisíce lidí. Cestou
k plynovým komorám.
Vysvětlil nám, jak to uvnitř probíhalo, i to, kde a jak "doktor" Mengele prováděl své hrůzné pokusy. Následovala prohlídka zděných domků, ve kterých spávaly ženy. Nebylo to nijak pěkné, ale to
jsme ještě nevěděli, co nás čeká v části tábora pro muže.
Nejprve jsme navštívili dřevěnou stavbu, kterou tenkrát nejspíše nazývali koupelnou, ovšem
k tomu měla opravdu daleko. Navíc všudypřítomní "kápové" to vězňům vůbec neulehčovali.
A pánské ložnice? Horší poležení byste jen těžko hledali.
Následovalo poslední rozloučení s tak nevinně vyhlížejícím areálem Březinky. Teď už nás čekala
jen sedmihodinová cesta zpátky domů. Byli jsme unavení, plní zážitků a nových poznání. Byli jsme
šokovaní. Odvezli jsme si odtud bolavé nohy, telefony plné fotek a hlavně hlavy plné myšlenek
a nevyřknutých otázek.
Člověk se ptá, jak je tohle vůbec možné. Nikdo si totiž nedokáže představit tu hrůzu, co lidé tehdy
prožívali. A tak nám to zatím úplně nedochází a nikdy nejspíš zcela nedojde.“
Autor: Kamila Koloušková, kvarta

-

projekt Nalézání zmizelých osudů (kvinta, A. Sekyrka, J. Prokešová) – 10. 4. 2014 – zdařilá
vernisáž panelů a časopisu na českobudějovické radnici pod záštitou primátora J. Thomy a
hejtmana J. Zimoly:
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„Vernisáž výstavy Nalézání zmizelých osudů

Nalézání zmizelých osudů-memento dvou světových válek pro mladého člověka (vernisáž výstavy
a vzpomínkové setkání)
Čtvrtek 10. 4. 2014. Devět hodin dopoledne. Atmosféra v obřadní síni českobudějovické radnice
houstne každou minutou. Všichni jsou pořádně nervózní. Profesorky Prokešová a Pitrunová pobíhají kolem, těžko říct, která z těch dvou je roztěkanější. Sbor se Z působí poněkud vyplašeně a my,
kteří budeme číst autorské texty, jsme víceméně duchem mimo. Společné máme všichni v tuto
chvíli pouze jediné: všichni si zoufale klademe otázky typu „Co když se to pokazí?“ „Co když to
nezvládnu?“ Někteří se ještě snaží odlehčit atmosféru rádoby uvolněným vtipkováním, ale už to
nikomu moc nejde.
O půl hodiny později je už celá obřadní síň zaplněná a plná očekávání. Všichni zvědavě pokukují
po předních řadách, kde sedí naši nejvzácnější hosté. Program vede RNDr. Mojmír Kallus, předseda české pobočky ICEJ. Nemluví dlouho, ale příjemně se to poslouchá. Pak nám jeho kolegyně
paní Alice Michalcová přibližuje historii českobudějovických Židů a my pomalu začínáme přemýšlet o tom, co právě slyšíme. Snad by nám to ani nepřišlo, z hodin dějepisu jsme zvyklí
na leccos, ale přicházejí dva lidé, kteří definitivně mění atmosféru v celé místnosti. Paní Hana
Tvrská a pan Petr Liebl, lidé, kteří TO zažili. V jejich vyprávění se odráží proud hořkých vzpomínek na dobu, která sice minula, ale jen těžko se dá zapomenout.
Minuta ticha věnovaná obětem druhé světové války je ukončena prvními tóny židovského kánonu
Hashi Venu, kterým náš báječný Sbor se Z všechny mírně řečeno šokoval. Bylo to velice působivé.

Poté následovaly projevy primátora města ČB Mgr. Juraje Thomy a ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, který svým proslovem všechny doslova strhnul. Myslím, že většina z nás by ho vydržela poslouchat hodiny. To bohužel nebylo možné, protože před nás předstoupil host nejvzácnější.
Jeho Excelence Gary Koren, velvyslanec státu Izrael. Mluvil anglicky, ale na začátku nás všechny
velice mile pozdravil lámanou češtinou. Abychom mu rozuměli opravdu všichni (tedy i ti, co
s angličtinou zrovna nekamarádí) nám jeho slova překládal právě pan Kallus.
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A pak přišla naše chvíle slávy. Uličkou přichází pan ředitel. Všichni na něm visí očima a hltají
každé jeho slovo o našem projektu Nalézání zmizelých osudů, který nám všem dal tolik zabrat.
Nejvíce si s ním “užila“ Eva Mlčochová, šéfredaktorka našeho výstupního časopisu Příští stanice: Konečná. Eva spolu s námi ostatními vystupuje a čte jeden z vybraných autorských textů hned
po proslovu polské velvyslankyně Její Excelence Grazyny Bernatowicz.
Byl to zvláštní pocit poslouchat texty, které jsme si předtím četli při slohu jakožto nejlepší práce.
A ještě mnohem zvláštnější je dívat se na přestřiženou pásku ve vchodu do galerie. Za ní stojí
v dlouhé řadě naše panely. Konečně je vidíme hotové a všechny pohromadě! Skoro mi bylo líto se
s nimi loučit.
V každém z nás se mísí tolik emocí naráz! Jsme smutní a dojatí vzpomínkami pamětníků, různými
proslovy a také z velké části vystoupeními našich spolužáků.
A máme radost. Tichou, nepřiznanou radost z toho, že se ti cizí lidé zajímají o naši práci, že se
naše práce někomu líbí, že ji někdo ocení.
V poledne už celý prostor bzučí živým hovorem, Jihočeská televize pořizuje rozhovory, všichni si
blahopřejí a třesou rukama. A my spokojeně odcházíme. Nikdo nic nezkazil, dokonce se všem
všechno povedlo lépe než na zkouškách a už máme i pár pozitivních ohlasů od přítomných.
Po předchozí nervozitě už není ani stopy. Zvládli jsme to!“
Autor: Eliška Binterová
-

projekt Světla a stíny historie (sexta, J. Prokešová) – tento zdařilý projekt letos použit pro expozici DOD:
„Světla a stíny historie – dějepisný projekt Sexty E

Nosili moroví doktoři zobák jen tak pro okrasu? Jak to tehdá doopravdy bylo s Králem cizincem? A platí,
že ne všechno zlato, co se třpytí? A co na to Zikmund? To a mnoho jiného se pokusili sextáni vyložit návštěvníkům školy. Je libo si zkusit na chvíli býti opravdovým doktorem ze starých časů? V sextě žádný
problém. Můžete si známý zoban zkusit sami. Není-li vám léčení neduhů našich předků po chuti, co takhle
zajít na chvilku k Janu Lucemburskému. Nedejte se oklamat jeho pověstí, je to dobrý člověk. Jde ale říci to
samé i o králi železném a zlatém? Třeba by slavný Přemyslovec potřeboval kázání od jiných velkých
osobností. U nás konkrétně by to mohli býti svatí Cyril a Metoděj. A co všechno se podařilo pro nás vykonat čtyřnásobnému králi Karlovi? To, a mnohem více lze zjistit na projektech 6.E o moru a všem kolem
něj, o věrozvěstech Cyrilu a Metoději a o velkých králích českých dějin Přemyslu II. Otakarovi, Janu Lucemburském a Karlu IV. Neboť stále platí, že kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“
Napsal Jan Mašek, 6.E
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-

projekt Fenomén 16., 17., 18. století (sexta, J. Prokešová):

„12. června v sextě; Jak to vlastně bylo
Nastal den 12. června 2014. Jinými slovy den obhajob dějepisných projektů. Slovy ještě jinějšími, den
očních podkruhů, nervozity a apokalyptických vizí o všem, co mělo nastat. Vraťme se však k obecnému
popisu. Hlavním tématem byly: Fenomény 16., 17. a 18. století s nutností interaktivního a oslnivého zpracování. Nebojte, při prvním vyslechnutí tohoto zadání jsem zamrkala možná stejně zmateně jako vy. Po
delší rozmluvě s okolím jsem ale zjistila, že volným překladem těchto kódů je: velké množství prezentací a
interaktivních záležitostí ohledně zámořských objevů, reformace, francouzské revoluce, Napoleonovi a
podobně. Další zlehčování si však již dovolit nemohu. V den obhajob těchto prací jsem, beze všeho přehánění, nevycházela z úžasu. Jistě, nervozita se nepozorovaně vkradla, jak to jen ona umí, a způsobila prezentujícím například tremor (=rozkošný pojem z Wikipedie označující třes rukou), či mírné kolísání hlasu
(zde Wikipedie mlčí a označení "občasná mutace" mi přijde příliš mimozemské). Ale co jsou tyto jevy
oproti uvědomění, že má třída přímo kypí kultivovaností, je plna lidí s nevídaně vyspělým přednesem,
rozlehlým spektrem obecných vědomostí a schopností vytvořit za určitou (delší, kratší, případně čtyřiadvacetihodinovou) dobu něco tak majestátního. Mé oči děkují, uši mají abstinenční příznaky po slovních
spojeních ten den použitých a mozkové oddělení historie..?! To je dokonale poučeno jak o barokní módě,
tak i o politických souvislostech a pokud by bylo třeba, je ochotno je oprášit a rozmetat tak na cucky
hloupou argumentaci těch, co neví. Těch, co 12. června 2014 chyběli v 6.E.“
Autor: V. Palmová, 6.E

-

projekt Průmyslová revoluce ve 3D (tercie, P. Houšková) – Studenti tercie se velmi zdařile
vypořádali s tématem (2.) průmyslové revoluce. Každý si vybral jednu osobnost (vynálezce/objevitele), stručně ji charakterizoval a vynález či objev, který jej nejvíce zaujal, výtvarně
zpracoval. Ti nejzručnější vytvořili trojrozměrné modely.
Ve třídě se sešla sbírka nápaditých projektů: (telefon, kinematograf, vzducholodě, žárovka,
gramofonová deska, Morseova abeceda)…… nejpočetněji byl zastoupen dynamit…
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-

Miniprojekt ve 3.A a 7.E (P. Houšková) – dle materiálů z metodického portálu „Naši nebo cizí“ na téma Norimberské zákony (zpracovat formou komiksu citovaný zákon).
Gilgameš (2.E, P. Houšková)
Baroko v Českých Budějovicích / JČ (2.A, P. Houšková) – pouze psaná či elektronická podoba
Exkurze do Osvětimi (M. Štoudek)

Zpracovala Mgr. Jiřina Prokešová (vedoucí PKD)
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Předmětová komise biologie
Akce 2013/14
1) Výukový program – „Cesty jídla“
organizace: Mgr. P. Habertová
- 15.10. 2013
- účast – 3.E
- realizace programu: Cassiopeia ČB

2) Olympiáda z Bi – kategorie C, D (školní kolo)
organizace: Mgr. P. Habertová, Mgr. S. Týmalová
- 21. 2. 2014
- účast – 1.E, 2.E, 3.E, 4.E (celkem 24 studentů)
- výsledky BiO (okresní kolo): úspěšné řešitelky – Placerová M. (1.E), Voleníková B. (4.E),
Šebestíková A. (3.E), Wostlová K. (3.E)

3) Exkurze: Vědecké přednášky a výstava „Mikrosvět III“ v DK Metropol
organizace: Mgr. P. Habertová
- 4. 11. 2013
- účast – 2.A
- Téma:
1) Zobrazování zvířat od pravěku do dnešních dnů, co se můžeme dozvědět o zvířatech a o nás.
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(RNDr. Jan Robovský, Ph.D.)
2) Fotografická dokumentace vodních mikroorganismů a jejich význam v přírodě. (RNDr. Petr
Znachor, Ph.D.)
4) Výukový program: „Vydra říční a praktika“
organizace: Mgr. P. Habertová
- 13.11. 2013
- účast – 1.E
- realizace programu: Český nadační fond pro vydru

5) Výukový program: „Šelmy v ČR a praktika“
organizace: Mgr. P. Habertová
- 13. 11. 2013
- účast – 3.E
- realizace programu: Český nadační fond pro vydru

6) Výukový program: „Neuvěřitelný svět pavouků“
organizace: Mgr. P. Habertová
- 18. 11. 2013
- účast – 4.E
- realizace programu: Český nadační fond pro vydru
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7) DOD – Přírodovědecká fakulta JU
organizace: Mgr. P. Habertová
- 17. 1. 2014
- účast – 2.A
- program: informace pro uchazeče o studium, prohlídka zvířat ( rypoši, hadi), výstava fotografií
mapující výzkum na fakultě, možnost osobního kontaktu s hroznýšem královským, přednáška na téma:
1) S biology do vzdálených končin světa aneb Papua Nová Guinea a Svalbard očima studentů
2) S biology pod hladinou Jadranu a Rudého moře
3) S botaniky za hranice všedních dnů
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8) Projekt – „Kampaň proti kouření“
organizace: Mgr. P. Habertová
- březen 2014
- účast – 3.E
- výstup – studenti vytvořili skupiny a pomocí zhotovených transparentů a plakátů se snažili
ostatní přesvědčit o tom, že moderní a zdravé je nekouřit
9) Výukový program: „Jaké bude počasí“
organizace: Mgr. P. Habertová
- 14. 3. 2014
- účast – 1.E
- realizace programu: Cassiopeia ČB
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10) Exkurze: Budvar
organizace: Mgr. P. Habertová
- 17. 12. 2013
- účast: 2.A

11) Exkurze: Výstava orchidejí, sukulentů, exotického hmyzu a plazů v DK Metropol
organizace: Mgr. P. Habertová
- 7. 3. 2014
- účast: 2.A
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12) Roadshow – raci – FROV Vodňany
organizace: Mgr. P. Habertová
- 4.4. 2014
- účast: 1.E, 2.E, 6.E, 2.A

13) DVPP – „Zpátky do lavic“
přednáškový víkend pro SŠ pedagogy a jejich žáky
- vzdělávací víkend JU v ČB Př F projektu SCIENCEZOOM
- 30. 11. – 1. 12. 2013
- místo realizace: Přírodovědecká fakulta JU v ČB
- zakončení: certifikát (Projekt „Sciencezoom“)
14) DVPP – environmentální výchova
zábavné a efektivní učení na téma: Základní podmínky života
- 22. 1. 2014
- místo realizace: Cassiopeia ČB (čtyřhodinový vzdělávací seminář)
- zakončení: certifikát (Projekt „Uchopit a pochopit“)
15) DVPP – environmentální výchova
zábavné a efektivní učení na téma: Lidské aktivity a životní prostředí
- 19. 3. 2014
- místo realizace: Cassiopeia ČB (čtyřhodinový vzdělávací seminář)
- zakončení: certifikát (Projekt „Uchopit a pochopit“)
16) Přírodopisný a chemický kroužek
organizace: Mgr. P. Habertová
- 2013/14, účast – 3.E (12 studentů)
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Vytvořila RNDr. Pavla Kodríková
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Předmětová komise chemie
1) Výukový program s experimenty – Moderní hodina chemie – VŠCHT Praha
organizace: Mgr. P. Habertová
- 6. 12. 2013
- účast – 1.E, 2.E, 3.E, 4.E

2) Exkurze – Grafitový důl v ČK
organizace: Mgr. P. Habertová
- 4. 3. 2014
- účast – 3.E
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3) DVPP – 27. ročník Letní školy středoškolských učitelů („Chemie pro život“)
- 27. 8. – 29. 8. 2013
- místo konání: VŠCHT Praha
- zakončení: certifikát
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Předmětová komise Tv, úsek Česká 64
Vyučující: Mgr. Kovaříková Eva (vedoucí PK), Mgr. Hladíková Hana, Mgr. Vaníček Miroslav, Mgr.
Kabele Jiří, Mgr. Křížová Radka
Tematické plány
U všech vyučujících a ve všech třídách bylo učivo zařazené do tematických plánů odučeno.
Sportovní soutěže
Listopad 2013 – OK volejbalu dívek (2. místo) – družstvo složeno ze studentek České a E. Destinové
(dozor – M. Šimonek)

Květen 2014 – V. ročník raftových primátorek (2. a 7. místo) – družstvo České a E. Destinové (dozor M.
Vaníček, E. Kovaříková)
-

Atletický čtyřboj OK – dívčí družstvo 9. místo, chlapecké družstvo 6. místo (dozor E. Kovaříková)

Školní sportovní turnaje
Prosinec 2013 – Vánoční turnaj NG (přehazovaná, minifotbal) a VG (volejbal, minifotbal)
Červen 2014
– Letní turnaj NG (přehazovaná, minifotbal)
23. 6. 2014
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-

Letní turnaj VG – společný sportovní den České a E. Destinové. Beach areál u Sportovní haly.
Dívčí či smíšená volejbalová družstva a chlapecká fotbalová družstva.

Sportovní kurzy
Leden 2014 – lyžařský výchovně výcvikový kurz 2.E – Hochficht/Ulrichsberg (Kovaříková, Otáhalová,
Hladíková)

Únor 2014 – lyžařský výchovně výcvikový kurz 5.E a 1.A Tauplitz/Loser (Kovaříková, Kabele, Vaníček)
Sportovní výcvik
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V měsíci lednu až březnu 2014 proběhl plavecký výcvik třídy 1.E. Instruktoři: Hladíková, Křížová
Mimoškolní akce
Stejně jako loni, tak i letos se naši současní i bývalí studenti podíleli svou pomocí na závodech RunTour
České pojišťovny (26. 4. 2014) a ½ Maratonu (7. 6. 2014). Oba závody byly jako každý rok o víkendu a
naši studenti se účastnili zcela dobrovolně.

Sportovní kroužky:
Florbalový kroužek – čtvrtek 14:00 – 15:00 (Kabele Jiří)
Turistický kroužek (Vaníček Miroslav)
Zpracovala: Mgr. E. Kovaříková
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Předmětová komise TV, úsek E. Destinové 46
1. tematické plány
- ve všech ročnících, v předmětech TV,TSP a TTK, byla látka podle tematických plánů odučena.
2. maturity
- z TV nikdo nematuroval
- z předmětu TSP maturovalo celkem 10 žáků, z nich jedna studentka neuspěla u MZ
Na podzimní termín se připravují 4 žáci po ukončení klasifikace ve 4. ročníku.
3. sportovní kurzy
- lyžařský kurz – běžecký (3. ročník) 6. – 10. 1. 2014 Šumava - Kvilda

Družstvo fotbalistů, kanoistů a žáků 3. G – lyžařský kurz Kvilda Penzion Pohoda

Hry na sněhu – lyžařský kurz
(Šumava – Kvilda)

Závod - lyžařský kurz
(Šumava – Kvilda)
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4. sportovní semináře
- seminář sebeobrany - pro studenty všech ročníků

Ukázka sebeobrany, praktická část ukázky – tělocvična E. Destinové
(11. 9. 2013)

-

uspořádání „Rozlučkového turnaje“ – Zdeňka Mišáka

Rozloučení se Zdeňkem Mišákem – fotbalový turnaj
(hřiště E. Destinové)
5. sportovní soutěže MŠMT 2013 - 2014
- fotbal chlapci Pohár Josefa Masopusta, 21. 5. 2014
pro 2., 3. a 4. ročník
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Družstvo v okresním i krajském kole zvítězilo, od republikového finále jej dělila jedna neproměněná
penalta.
- raftový závod – 2. místo
- Středoškolské kolo ve volejbale dívek, hochů 12.11. 2013 – 2. místa
Beach volejbal hochů 21. 5. 2013 – 2. místo
pro 1., 2. a 3. ročník

Mgr. R. Křížová
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Předmětová komise zeměpisu, geografie
Akce
Během školního roku proběhlo několik akcí.
Prima – planetárium České Budějovice (září 2013)
Sekunda – program Planeta Země 3000 – Pradávná lemurie (září 2013), přednáška Tomáše Kubeše KONGO (květen 2014) a Střední Amerika (červen 2014).
Kvinta a 1.A – planetárium České Budějovice (září 2013).
- GIS day na Jihočeské univerzitě (listopad 2013)

- Geograficko – geologická exkurze Šumava (červen 2014) – návštěva geologického muzea, návštěva slatí a řeky Vydry.
Studenti nižšího i vyššího gymnázia se zúčastnili v lednu tohoto roku školního kola zeměpisné
olympiády a první z každé kategorie postoupil do okresního kola.
Zeměpisné dny ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou
V červnu 2014 proběhly ve Stromovce zeměpisné dny pro studenty nižšího gymnázia. Studenti si
zde mohli díky studentům Jihočeské univerzity vyzkoušet geocaching za pomoci našich GPS přístrojů, práci s teodolitem a anemometrem, poznávat mapové značky a změřit si sílu svého křiku.
Na tyto dny naváže v příštím školním roce 2014/2015 školní zeměpisný kroužek, kde se opět naši
studenti potkají se studenty univerzity v rámci jejich praxe.

Zeměpisné dny nižšího gymnázia ve Stromovce
Letošní školní rok proběhla premiéra spolupráce naší školy s Jihočeskou univerzitou.
Naše spolupráce spočívala v přípravě zábavného zeměpisného dne, kde si studenti vyzkoušeli v praxi vše,
co se naučili v hodinách zeměpisu a také se mohli dozvědět, co je bude v příštím školním roce čekat
v připravovaném zeměpisném kroužku.
Pro studenty byl den rozdělen do dvou bloků. V jednom si vyzkoušeli formou závodu najít 6 pečlivě uschovaných kešek (geocaching), kde plnili úkoly a zapisovali si je do pracovních listů. V té druhé části,
po svačině, pro ně bylo připraveno 6 stanovišť, kde si postupně vyzkoušeli praktické úkony s přístroji využívanými v zeměpisu. Práci s teodolitem, zakopávat půdní sondu, poznávat stromy podle listů, určovat
mapové značky, měřit sílu svého křiku zvukoměrem a větru s anemometrem.
Myslím, že jsem si den užila nejen já jako kantor, ale i naši studenti a je to vidět na našich fotografiích.
Mgr. E. Kovaříková
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Zeměpisné dny nižšího gymnázia ve Stromovce, 27. 6. 2014

Školní pomůcky
V tomto školním roce bylo díky grantu pořízeno do zeměpisné sbírky 8 kusů GPS zařízení.
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Úsek E. Destinové 46
Exkurze a jiné aktivity:
 Projekt – geologická exkurze do Rakouska – 3.ročníky – 3. 9. – 4. 9. 2013
 Návštěva planetária – 1. ročník
 Školní olympiáda – 22. 1. 2013 – společná pro obě části gymnázia
 4. 4. 2014 – 2.N, 3.N, 3.G – Mexiko – besedu pořádala agentura Surikata v rámci projektu Svět kolem nás. Projekt je pořádán pro gymnázia a vysoké školy.
 Geologická exkurze na Šumavě – Rokyta, Antýgl – 1. ročník
 Geografická vycházka po Č. Budějovicích 3.G a 3.N – 16. 6. 2014
Mgr. Křížová Radka

Předmětová komise Evv
Ve školním roce 2013 - 2014 probíhala výuka na obou úsecích sloučené školy dle tematických plánů.
Výuka na úseku: Česká – Mgr. Věra Krhounková
E. Destinové – Mgr. Eva Tománková
Září 2013 – Příprava tematických plánů
Pořízení pomůcek / třídy s 2 hodinovou dotací vybírají na žáka 150,-Kč
třídy s 1 hodinovou dotací vybírají na žáka 80,-Kč /
Studenti byli seznámeni s BOZP v hodinách výtvarné výchovy
Pod hlavičkou ateliéru „ Tvor“ spoluúčast na projektu „ Jak se tváří odpad“
/ zapojení všech tříd s výukou Vv /
Zveřejnění maturitních témat na webových stránkách školy / 30. 9. 2014/
Říjen 2013 – Výzdoba školy na „110. výročí školy“- výroba kulis pro secesní kavárnu a dalších rekvizit
navozujících atmosféru doby secese / 25. 10.2014/
Fotografická soutěž v řadách studentů školy o nejlepší fotografii školy /výstava prací
25.10. 2013/
Listopad 2013 – Vernisáž výstavy „ Jak se tváří odpad“ / v DK Metropol/
Návštěva výstavy a přednášky v DK Metropol „ Mikrosvět“ / sexta/
Zahájení cyklu přednášek pro 2. stupeň gymnázia v AJG ve Wortnerově domě
„ Barevné texty“ / listopad 2013 - květen 2014/
Zahájení prací na projektu „ Židle pro Alšovku“ / listopad 2013 – květen 2014, vyšší
ročníky gymnázia/
Prosinec 2013 – Návštěva výstavy A. Hoffmeisterové v AJG ve Wortnerově domě / vybrané ročníky
nižšího i vyššího gymnázia /, spojeno s výtvarnou aktivitou v galerii
Vánoční výzdoba školy / Betlém v životní velikosti – studenti primy/
Exkurze do Jindřichova Hradce, Krýzovy jesličky / 4.12. 2013, prima/
Leden 2014 – Příprava na DOD /7. 1. 2014, výstava studentských prací/
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Zahájení práce na projektu AJG „ Když se hudba vybarví“, zapojeny jsou všechny třídy
s výukou Vv na obou úsecích školy/
Zahájení práce na projektu „ Orbis Pictus“ / spolupráce s Ústavem pro památkovou péči
V Českých Budějovicích a klášterem ve Zlaté Koruně, vyšší ročníky gymnázia/
Únor 2014 – Pokračují práce na projektu „ Když se hudba vybarví“ a „ Židle pro Alšovku“
Pokračování cyklu přednášek v AJG – „ Barevné texty“
Březen 2014 – Instalace prací v AJG Hluboká „ Když se hudba vybarví“, vernisáž výstavy
Uzavření maturitních témat / do 31.3.2014/
Výzdoba školy
Fotografické práce studentů kvinty „Živé obrazy“
Duben 2014 – Velikonoční výzdoba školy
Spolupráce s Mgr. Lenkou Nečilovou na projektu sekundy „ Gilgameš“
Spoluúčast na projektu ateliéru Tvor „ Draci“ / prima, sekunda/
Květen 2014 – Návštěva výstavy I. Ouhela v AJG ve Wortnerově domě / vybrané třídy nižšího a
vyššího gymnázia/
Projednání stěhování zařízení učebny Vv z E. Destinové na Českou
Maturitní zkoušky / 19.5.2014, všech pět studentek prospělo/
Červen 2014 – Dokončení projektu „ Židle pro Alšovku“ / židle budou sloužit v prostorách galerie
na Hluboké, vedle praktické mají i estetickou funkci, jsou k dispozici především
dětským návštěvníkům galerie/
Návštěva výstavy komiksů K. Saudka v AJG ve Wortnerově domě /vybrané ročníky
nižšího i vyššího gymnázia/
Vycházka centrem města „ Umění ve městě“ , /kvinta/
Exkurze „ Vídeň“ / Mgr. J. Prokešová, kvinta/
Zakončení školního roku stěhováním učebny Vv

Vypracovala Mgr. Věra Krhounková

Předmětová komise HV
I. Sbor se „Z“ a hudebníci – uskutečněné akce/ koncerty:
1. 21. 9. – vystoupení v rámci Alumni
2. 25. 9. – 29. 9. – výlet a koncerty se sborem GJVJ Mendík v rumunském a srbském Banátu
3. 9. 10. – zkouška sboru v Pasově kvůli společnému vystoupení k 110. výročí existence budovy
gymnázia
4. 25. 10. – koncert v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v rámci 110. výročí
existence budovy gymnázia + projekt vyšších ročníků v budově gymnázia – zpěv „Ódy na radost“
a Händlovy písně „Canticorum jubilo“
5. 12. 12. nás navštívil jihoafrický dívčí sbor Ekurhuleni Children´s Choir
6. 17. 12. – koncert v Pasově se studenty Adalbert-Stifter-Gymnasium v kostele St. Peter
7. 18. 12. – koncert sboru v rámci soutěže Budějovický advent na náměstí Přemysla Otakara II.
8. 14. 1. – vystoupení hudebníků v rámci recitačního večera Nemusíte být v gala
9. 24. 1. – vystoupení hudebníků na recitačním divadle při interpretaci Hrubínových „Lešanských
jesliček“
10. 6. 2. – vystoupení hudebníků v rámci představení Hrubínových „Lešanských jesliček“
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11. 25. 2. - 26. 2. – soutěž gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant v Brně – sbor byl renomovanými
dirigenty pochválen za práci, i když se neumístil
12. 11. 4. – účast sboru na mezinárodní přehlídce sborů – Cantate Budweis v Českém Krumlově
13. 15. 4. – vystoupení sboru a hudebníků v rámci výstavy „Nalézání zmizelých osudů“ na radnici
14. 13. 5. – vystoupení sboru v rámci Majálesu na Piaristickém náměstí
15. 3. 6. – vystoupení 2.E s jednou písní k eposu o Gilgamešovi
16. 25. 6. – koncert hudebníků v rámci recitačního večera „Léto, jsi chváleno“
II. Okresní pěvecká soutěž Jihočeský zvonek – 14. 4. 2014:
1. Sólová vystoupení – zlaté pásmo bez postupu získaly:
a. Markéta Placerová 1.E (kategorie lidová píseň)
b. Anna Kurzová 4.E (kategorie lidová píseň)
2. Sólová vystoupení – stříbrné pásmo:
a. Anna Kurcová 4.E (kategorie populární píseň)
3. Sólová vystoupení – bronzové pásmo:
a. Alice Nováková 3.E (kategorie populární píseň)
Pozn.: Pásma se pohybují v rámci přibližně 3 - 4 osob – jsou tedy především cenná umístění ve zlatém
pásmu.
Mgr. E. Pitrunová, Dis.
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Sportovní gymnázium
Atletika:
David Kotek, třída 1. N
(30. 5. 2014) 6. místo na EYOT (Evropské olympijské hry mládeže), 2000 m př. - 6:05,10
(15. 3. 2014) 1. místo na MČR v krosu dorostenců, 3 km - 12:23
(22. 2. 2014) 2. místo na MČR v hale v běhu na 1500 m dorostenců - 4:13,47

Jaromír Valenta, třída 1. N
(22. 9. 2013) 4. místo na MČR žactva v běhu na 150 m - 17,02
(21. 9. 2013) 6. místo na MČR žactva v běhu na 60 m - 7,29
(21. 9. 2013) 1. místo na MČR žactva v běhu na 4x60 m - 27,77
(22. 9. 2013) 1. místo na MČR žactva v běhu na 4x300 m - 2:31,97

Lucie Volková, 1. N
(21. 9. 2013) 11. místo na MČR žactva v běhu na 800 m - 2:26,27
Vypracoval: Mgr. Petr Bahenský

Pícha Petr - Mistrovství ČR Třinec junioři - 1. místo ve skoku vysokém 215 cm
Reprezentace- Mezistátní čtyřutkání (SLO-CZE-HUN-SVK-CHRV) -Slovinski Gradec - 1.
místo ve skoku vysokém
Jakub Červík - Mistrovství ČR Třinec dorostenci - 3. místo štafeta 4x100m
Miroslav Sýkora - Mistrovství ČR Třinec dorostenci - 8. místo- skok vysoký
22. 7.-27. 7. Mistrovství světa juniorů Eugene (USA)
PETR PÍCHA - 20. místo ve skoku vysokém (205 cm)
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bohužel neprošel kvalifikací a zaostal za svými výkony ( 216 cm), které by mu zaručily účast ve finále.
Přesto je pro Petra úspěch !!!
2. - 3. 8. Mistrovství ČR mužů a žen Ostrava
PETR PÍCHA - 2. místo mezi muži výkonem 216 cm !!!
Vypracoval: Mgr. Jiří Couf
Olympioničky na gymnáziu v České ulici

Dne 18. září 2013 bylo naše gymnázium poctěno velice vzácnou návštěvou. Na besedu se studenty zavítaly
držitelky olympijských medailí lyžařka Kateřina Neumannová, veslařka Mirka Knapková a atletka Zuzana
Hejnová. Jakmile se všechny tři prodraly uličkou obleženou kameramany, fotografy a rozhlasovými reportéry, tak je v nabité tělocvičně přivítal pan Petr Šuleř z útvaru komunikace Skupiny ČEZ, jíž jsme partnerskou školou. Poté přítomné pozdravil ředitel gymnázia Antonín Sekyrka, který krátce zavzpomínal
na období, kdy sám navštěvoval základní školu ve svém rodišti, na které ve školním rozhlase pravidelně
slýchával výčet sportovních výher a pochval talentované žačky a písecké rodačky Kateřiny Neumannové.
Ovšem život nepřináší jen chvíle radosti, vítězství a slávy. Proto jsme si také připomněli a minutou ticha
uctili památku významného budějovického olympionika v boxu Josefa Němce, jenž nás 10. září 2013
opustil ve věku nedožitých osmdesáti let.
Pro naši školu i pro město České Budějovice to byl mimořádný den, neboť studentky, studenti a další
návštěvníci měli možnost se naživo setkat s těmito osobnostmi českého sportu, prohlédnout si jejich zlaté
medaile či dostat malý dárek v podobě fotografie s vlastnoručním podpisem olympioniček. Všechny sportovkyně se s námi podělily o zajímavé zkušenosti, pocity a vzpomínky z průběhu jejich sportovní kariéry
a několikrát připomněly, jak důležité je vzdělání a učení se cizím jazykům. Věříme, že setkání s těmito
sportovními celebritami bude motivací pro naše studenty jak v oblasti sportu, tak i v jejich dalším vzdělávání. Ať trvalou připomínkou této výjimečné návštěvy jsou podpisy olympioniček, jimiž se zvěčnily na zdi
tělocvičny našeho gymnázia!
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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, kroužek florbalu, dva divadelní kroužky, Klub deskových
her, příprava na zkoušku First Certificate), dále pěvecký sbor či celoškolní recitační soutěž
s dlouholetou tradicí.

Z úspěchů gymnázia v předmětových soutěžích
Cena Učené společnosti ČR pro našeho studenta

Dalším velkým úspěchem studenta naší oktávy Emila Skříšovského je ocenění Učené společnosti ČR
za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů pro rok 2014.
Emil v loňském školním roce zvítězil v celostátním kole SOČ v kategorii matematika a statistika.
Na tuto cenu jej nominovalo Sdružení pro podporu talentované mládeže.
Úspěchy našich studentů v krajském kole Středoškolské odborné činnosti 2014
– máme první, druhá i třetí místa v kraji
V letošním roce jsme měli soutěžící ve čtyřech oborech středoškolské odborné činnosti, a to zdravotnictví,
ekologie, chemie a geologie. Že jsme školou všestrannou, dokládá umístění prací SOČ našich studentů
na vyhlašovaných prvních třech místech ve všech zmiňovaných oborech.
Denisa Šedivá – studentka septimy všeobecného gymnázia obsadila se svou prací Dentální hygiena první
místo v oboru zdravotnictví a postupuje do celostátního kola. Ve stejném oboru se umístila na 3. místě
Jana Nováková, která shrnula výsledky šetření v práci
Salmonella vs. Campylobacter – srovnání četnosti výskytu onemocnění. V oboru chemie obsadil 2. místo
Jan Tlačil ze septimy, který v chemické laboratoři AV ČR pracoval na práci Reaktivita acyklické hydro-
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xylové skupiny ve steroidních sloučeninách a její transformace pro hmotnostně spektrometrickou analýzu.
Rovněž jako druhá tentokrát v oboru geologie se umístila Eliška Bršlicová z kvinty s prací Sopečné jevy
v okolí Benešova nad Černou. V ekologii se studentka Veronika Valešová ze čtvrtého ročníku zabývala
biodegradací kontaminované zeminy v práci Biodegradace. Práce byla vyhlášena jako třetí nejlepší
v tomto oboru.
Nemalou zásluhu na úspěchu mají organizace, které umožnily studentům pracovat na praktické části
a získat data pro zpracování – děkujeme pracovníkům chemické laboratoře Entomologického ústavu AV
ČR, biodegradačního pracoviště Hůrka, mikrobiologické laboratoře Synlab Czech s.r.o, České Budějovice, oddělení geologie Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a ordinace dentální hygieny v Českých
Budějovicích.

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků 18 vědních oborech a cílem této soutěže vyhlašované
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem dětí a mládeže
MŠMT je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů.
Microsoft Office Arena 2014 - celorepublikové finále

Již třetím rokem pořádala společnost Microsoft soutěž v ovládání kancelářského balíku pro studenty
středních i základních škol. Jako každoročně jsme se probojovali až do velkého finále přímo do Prahy
do sídla Microsoftu. Letos naši školu reprezentovali dva studenti. Zatímco Vašek Křenek skončil
v krajském kole na krásném druhém místě a finále mu uteklo jen o vlas, Lukáš Mičan svou kategorii základních škol s přehledem vyhrál a postoupil do finále, kde porovnal své síly nejen s českými soupeři ale
i se studenty ze sousedního Slovenska.
Finále má vždy stejný scénář. Lukáš si připravil prezentaci na téma "Můj školní výlet" a před plným sálem pak předvedl své prezentační dovednosti a představil svůj projekt. V porotě opět zasedli zástupci
Microsoftu i velkých partnerských firem. Při závěrečném hodnocení od poroty Lukáš sklidil jen slova
chvály. Bohužel na pomyslnou bednu to nestačilo.
Nutno dodat, že Lukáš předvedl vynikající výkon a velmi úspěšně reprezentoval naši školu.
Mgr. M. Kotlas
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First Lego League - veleúspěšná premiéra

My jsme „Sirious Cyberneticians“!
V sobotu, 9.11.2013, jsme se zúčastnili republikového kola First Lego League, které se konalo v Praze.
Tento rok bylo vyhlášeno na téma Natureś Fury.
Soutěže se účastnil tým 10 studentů naší školy, kteří na přípravě na toto klání již od září tvrdě pracovali.
V podstatě se připravovali na soutěžení ve dvou částech - části robotické (Robot Design, Robot Game,
Team Work) a části výzkumné, doprovázené prezentací v angličtině.
Kluci z tercie, kvarty, druháku a septimy, kteří svůj tým nazvali „ Sirious Cybernetics“ si nejprve vytvořili
logo, navrhli plakát, který by je reprezentoval a poté se pustili do rozdělení úkolů. Neformálními lídry se
stali Martina a Honza ze septimy, kteří již jisté zkušenosti z podobných soutěží mají. Pod jejich vedením se
ostatní kluci pustili do sestavování a programování robota tak, aby byl schopen plnit centrálně zadané
úkoly.
Další trojice studentů vyrazila na schůzku s představiteli Krajského krizového centra, aby získali informace o vypořádávání se s povodněmi v Jižních Čechách. Úkolem výzkumné části bylo totiž navrhnout alternativní řešení a pomoc při přírodní katastrofě, která nejvíce ohrožuje náš region. A tak se rozhodli zabývat povodněmi. Jak se jim povedlo získané informace zpracovat a navrhnout možné řešení posuďte
ze vzniklé prezentace. Ukázalo se, že kvartáni jsou opravdoví „IT experts“, protože jejich 3D prezentace se opravdu vydařila. Po právu obsadili v klání s ostatními 15 soutěžícími týmy 3.místo. Ještě větší
úspěch jsme dosáhli v kategorii „Robot Design“, kde náš tým skončil dokonce na 2.místě. V této kategorii
odborná porota hodnotila design a konstrukci sestaveného robota .
Stačilo opravdu jen trochu „štěstíčka“, aby i v kategorii „Robot-Game“, kde kluci postavili
a naprogramovali robota tak, aby co nejlépe a nejefektivněji plnil soutěžní úkoly na hracím poli, postoupili do semifinále.
I když „bramborová medaile“ (celkově 4. ze 16 týmů) nás mrzí, neodjeli jsme s prázdnou. Tým získal ocenění poroty -1. místo v kategorii nováčků.
Letošní naše první účast byla pro všechny velkou zkušeností a tak si již s chutí připravujeme strategii
na příští ročník.

Talent Jihočeského kraje 2013
Letos se opět konala soutěž talent Jihočeského kraje, ve které se podle úspěchů za uplynulý rok vybírají
vítězové jednotlivých sekcí.
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Slavností vyhlášení proběhlo 25. 2. 2014 v sále Jihočeské filharmonie. Z velké konkurence 140 nominovaných dětí a studentů bylo vybráno 52 nejlepších, kteří si odnesli ocenění, diplom a památeční keramickou
desku s překvapením. V každé kategorii bylo vyhlášeno čestné uznání, bronzové, stříbrné a nakonec také
zlaté umístění.
Naše škola dosáhla úžasného výsledku – dvě 1. místa.
1. místo – Natálie Postlová (kvinta) – sekce humanitní – mladší kategorie
1. místo – Jiří Čížek (tercie) – sekce všestranný talent – mladší kategorie
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí:

Ve školním roce 2013 – 2014 provedla dne 19. 5. 2014 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 2013 škola splnila všechny své hospodářské i výchovně vzdělávací úkoly. Žádný ze
závazných ukazatelů nebyl překročen, všechny účelově přidělené prostředky byly použity na
stanovený účel.
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 2013 – Excelence
středních škol 2013 v celkové výši 84 307 Kč.
Jihočeský kraj KÚ daroval škole finanční prostředky ve výši 18 000 Kč výhradně na uspořádání akce
„Sportovec Jihočeského kraje do 15 let.“ Podpora sportu pro rok 2013.
Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci ve výši 15 000 Kč na projekt „Olympijský den 2014.“
Jihočeský kraj poskytl finanční prostředky ve výši 20 000 Kč na grant „Olympijský den – 26. ročník“ a na
grant Zabezpečení sportovní přípravy na sportovním gymnáziu částku 90 000 Kč Tato částka byla použita
na pronájmy sportovišť a bazénu. Podpora sportu pro rok 2013.
V roce 2013 škola hospodařila s náklady celkem 38 107 696,67 Kč, výnosy byly ve výši 38 138 697,33
Kč. Hospodářský výsledek byl vyčíslen ve výši 31 000,66 Kč. Je tvořen příjmem z pronájmu tělocvičny,
nápojových automatů a úroky banky.
Využití účelových prostředků UZ 33354 - dotace dle kmenových sportů
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Příspěvek MŠMT je určen na platy trenérů, OON, pojistné, FKSP a ONIV. Celková částka příspěvku
činila 5 174 900 Kč z toho ONIV 950 000 Kč. Jelikož škola nemá vlastní sportoviště ani tělocvičnu,
převážná část peněz je čerpána právě na pronájmy sportovních zařízení jako např. Plavecký stadion,
Sportovní hala, koridor, tenisové centrum a jiné. Další část prostředků je využita na úhrady cestovného
trenérům, příspěvky studentům na soustředění, na materiál na sklad pro potřeby studentů, ostatní nákupy
související se sportovní činností, včetně nákupů léků. Proplacení lékařských prohlídek, nákupu PHM do
služebních aut využívaných při sportovních akcí. V roce 2013 byl škole poskytnut grant v hodnotě 90 000
Kč, určený pro sportovní přípravu talentované mládeže. Tato částka byla vyčerpána na pronájmy
sportovišť.
Peněžní fondy a jejich krytí
Rezervní fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2012 ve výši 17 992,07
Kč a účelově vázanými peněžními dary ve výši 187 140,- Kč, v této výši byl i čerpán. Konečný stav
rezervního fondu 400 639,93 Kč je plně finančně kryt.
Investiční fond byl tvořen odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 395 000,- Kč,
investiční dotací z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 454 719,- Kč a dary a příspěvky od jiných subjektů ve
výši 77 860,- Kč. Čerpání bylo ve výši 1 320 162,74 Kč. Konečný stav investičního fondu 1 998 410,16
Kč je plně finančně kryt.
Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen základním přídělem z mezd ve výši 200 277,29 Kč, čerpán
na příspěvky na stravování zaměstnanců 90 096,- Kč, rekreace 34 000,- Kč, kultura, tělovýchova a sport
62 280,- Kč, peněžní dary k životním výročním zaměstnanců 6000,- Kč a ostatní užití fondu 97 059,- Kč.
Konečný stav fondu kulturních a sociálních potřeb 371 348,73 Kč je plně finančně kryt.
Fond odměn byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2012 ve výši 4 498,01 Kč,
čerpán ve výši 7 521,- Kč. Konečný stav fondu odměn ve výši 137 795,07 Kč je plně finančně kryt.

Péče o spravovaný majetek.
Na základě Pokynu k provedení inventarizací k 31. 12. 2013 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. 2013.
Fyzická inventura byla provedena ve dnech 4. 1. – 10. 1. 2014. Dokladově byla inventarizace zpracována
a uzavřena k 15. 2. 2014.
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.
2013. Dále byly inventovány finanční prostředky na účtu, hotovost v pokladně, ceniny, materiál na skladě,
pohledávky a závazky.
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Finančními prostředky, kterými škola disponovala v roce 2013, byl zajištěn základní chod školy.
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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. V následujícím školním roce jsme úspěšně práci na
projektu završili. Jeho hlavním výstupem byly informační panely, které zachycují
hrůzy světových válek.
Vernisáž výstavy Nalézání zmizelých osudů

Nalézání zmizelých osudů, 10. 4. 2014
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Program Euroegio Freyung Gastschuljahr:
Škola je dále 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. Bc. Martin Štoudek.
Zukunf im Fokus/ Budounost v hledáčku získal vyznamenání EUREGIO Bayerischer Wald –
Böhmerwald – Mühlviertel

V listopadu 2013 ukončilo 8 našich studentů dlouhodobý průkopnický, česko-bavorský, projekt. Co jsme
za 1,5 roku v tomto projektu zvládli a zažili?
V osmiměsíční vědecké fázi jsme se dozvěděli zajímavé informace o možnosti vysokoškolského studia
v Bavorsku a o obnovitelných energiích, měli možnost mluvit s experty této problematiky, naučili se zacházet s moderní technologií, cestovali a v neposlední řadě našli nové kamarády.
Na vědeckou fázi navazovala fáze velvyslanecká, kde jsme splnili cíl tohoto projektu a to: seznámit (pomocí crossmediální prezentace v německém i českém jazyce) 1000 mladých lidí z Čech a Bavorska
s potenciálem, možnostmi a vyhlídkami jejich regionu. Dokázali jsme, že tento region není jen meziprostorem, ale dobrým místem pro život, které nabízí různorodé zdroje a obrovské možnosti.
Velice nás potěšilo, že tento projekt získal vyznamenání EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald –
Mühlviertel v souvislosti s 20 letým výročím jeho působnosti.
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Studentský pobyt v Bavorsku
Vážení čtenáři,
dovolte mi Vám krátce představit moje zážitky z ročního pobytu v německém Deggendorfu, který mi přes
společnost Euregio pro výměnné pobyty v Bavorsku zprostředkovalo Gymnázium Česká a Olympijských
nadějí.
Jmenuji se Jan Kollarczyk, jsem studentem sexty na této škole a využil jsem nabídky zúčastnit se zahraničního jazykového programu pro gymnaziální studenty, který spočívá ve strávení jednoho roku
na bavorské škole. Hlavní faktory ovlivňující mé rozhodnutí o zapojení se do projektu byly stejné jako
u ostatních studentů, tedy zlepšit mojí komunikaci v německém jazyce, poznat jinou kulturu a navázat
v zahraničí kontakty.
Nejprve jsem si od toho však tolik nesliboval, ale hned po nástupu v září mě nové prostředí přímo uchvátilo. Počínaje velmi sympatickou hostitelskou rodinou po vstřícné učitele a spolužáky na gymnáziu jsem si
vědom, že jsem měl na tohle všechno štěstí. Deggendorf je také nemalé město s hezkým historickým centrem a příjemnou atmosférou.
První týdny jsem si především zvykal na nový režim a seznamoval se s okolím, v čemž mi moje hostitelská
rodina moc pomohla. Ve škole jsem rozuměl učitelům jen málo a kamarádům s jejich bavorským dialektem už vůbec nic. Ale postupem času se můj jazyk zlepšoval a zmizely i problémy s dorozumíváním. Přes
tento jazykový pokrok však pořád nejsem schopný plynule rozumět tomuto až legračnímu bavorskému
nářečí.
Na podzim nám hostitelským studentům Euregio připravilo mnoho akcí, jako například zajímavou prohlídku továrny BMW v Dingolfingu nebo kláštera v Metten a ještě máme v plánu navštívit města Pasov
a Mnichov. Samozřejmě hodně věcí podnikám i se svou novou, úžasnou rodinou, kromě horkých túr
a běžných aktivit jsme například zhlédli fotbalový zápas FC-Bayern na mnichovském stadionu, atd.
Bavorský školní systém je vcelku podobný českému avšak s několika konkrétními odlišnostmi. Patří mezi
ně například vyčlenění ekonomie od společenských věd na vyšším stupni gymnázia nebo rozdílná maturita, která se skládá z pěti předmětů. Z určitého pohledu se samozřejmě jedná o mnoho výhod
pro Bavorsko, přesto jsem s efektivitou výuky spokojenější na mojí české škole, kde určitě učitelé své studenty nutí více pracovat doma a lépe je připraví na další studium. Samozřejmě porovnáváme-li dané školy, pak musíme zohlednit i konkrétní učitele, se kterými jsem na Českém Gymnáziu velmi spokojený.
V Bavorsku máme ve srovnání s mojí školou volnější hodiny a studenti nejsou za krátký čas tolik zasypáváni novými poznatky.
V každém případě jsem velice nadšený z tohoto pobytu, který mi otevře další studijní nebo pracovní možnosti a rád bych tyto programy doporučil všem ostatním zájemcům o cizí jazyky, neboť opravdu nejvíce
zkušeností a znalostí lze dostat právě v praxi, nejlépe ještě při dotovaném projektu, kdy si značně aktivujete své jazykové schopnosti a k tomu budete mít skvělé zážitky.
Závěrem bych rád poděkoval mým učitelům němčiny tedy panu Martinu Štoudkovi, paní Vladislavě
Štoudkové a paní Štěpánce Čoudkové za podporu při tomto zahraničním pobytu a dále vedení školy
za umožnění se do programu přihlásit.
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Program InGenious
Od školního roku 2011 - 2012 se naše škola stala jednou z 10 českých pilotních škol vzdělávacího
programu InGenious, na nějž Evropská unie vyčlenila grant v hodnotě 8 miliónů Eur. Na tomto tříletém
projektu spolupracuje 26 partnerů z řad velkých průmyslových společnosti z různých odvětví
(elektrotechnického, chemického, strojírenského, telekomunikačního a dalších).
Koordinátorkou projektu je PaedDr. Marcela Radová

Projekt World Class Schools
Projekt koordinovaný Kanadou a Texasem, začleňující školy z celého světa, který umožňuje
prostřednictvím pořádání videokonferencí a on - line fór vzájemné poznávání kultur.
Aktivity:
Mock Trials
Students Parliament
Průběh:
celoročně

Program OP VK „EU peníze středním školám“
30. srpna 2012 obdržela škola rozhodnutí o poskytnutí grantové podpory MŠMT ve výši 1 764 454 Kč
v rámci programu OP VK „EU peníze středním školám.“ Realizace tohoto projektu představovala pro
školu zásadní příležitost pro razantní implementaci moderních ICT, multimediální prezentační techniky a
výukových didaktických pomůcek. Díky uvedenému programu jsou tak všechny kmenové i odborné
učebny (úsek Česká 64) vybaveny moderní prezentační technikou a ICT, dále byly v rámci programu
pořízeny další moderní didaktické pomůcky. Projekt byl úspěšně završen ve školním roce 2013 – 2014.
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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,
všechny dveře do tříd a kabinetů v 2. patře.
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Renovace učebny fyziky
Projekt nové učebny fyziky. Během prázdnin 2013 a září téhož roku se klasická kmenová třída
proměnila za několik týdnů v nejmodernější učebnu školy, která je vybavena odpovídajícím high –
tech didaktickým zařízením a kromě fyziky zde bude probíhat výuka i dalších předmětů s většími
nároky na vizualizaci výuky. V této třídě byla rovněž zřízena tzv. tabletová učebna.
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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.
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektů
financovaných z cizích zdrojů
Škola ve školním roce 2013 – 2014 získala grantovou podporu na tyto projekty:
Grant: „Louka za humny školy - botanika a ekologie v městském parku Stromovka“
Grant: „110. výročí otevření budovy Německého státního gymnázia České Budějovice. Spolupráce škol
na česko – německých tématech“

Grant: „Rekonstrukce dobových oslav 110. výročí otevření bývalého k.k. Deutsches Staatsgymnasium
Budweis“
Grant: „Olympijský den – 27. ročník“
Grant: „Olympijský den 2014“
Grant: „Podpora koncertování pěveckého sboru – Sboru se „Z“
Grant: „Gymnázium bez bariér“
Grant: „Talentcentrum a studentská astronomická observatoř“
Grant: „Dovybavení učebny fyziky“
Grant: „Modernizace laboratoří a odborných učeben biologie, chemie a fyziky“
Grant Ministerstva zahraničních věcí ČR: „Nalézání zmizelých osudů. Memento dvou světových válek
20. století pro mladého člověka. Odnajdując pogubione koraliki losu.Memento dwóch wojen światowych
XX stulecia w oczach młodego człowieka“
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Z dalších aktivit gymnázia ve školním roce 2013 - 2014
Koncerty Sboru se „Z“ a hudebníků gymnázia v České ulici“
Pěvecký sbor naší školy pod vedením Mgr. Ester Pitrunové vystoupil ve školním roce
2013 – 2014 kromě jiného v Německu.

Sbor se "Z"
V roce 1990 byla navázána partnerská spolupráce s německou školou Adalbert – Stifter Gymnasium, na jejímž základě vznikla myšlenka pořádat jednou za rok společné hudební
koncerty. A to byl také impuls k založení pěveckého sboru. Pěvecký sbor navštěvují žáci
nižšího i vyššího stupně gymnázia. Schází se jednou týdně a má povahu nepovinně
volitelného předmětu. Jinak je organizován zcela dobrovolně. Výběr repertoáru je
přizpůsoben věku a stávající pěvecké úrovni zpěváků - zahrnuje skladby nejrůznějších autorů
a hudebních stylů: klasické, populární, ale především lidové hudby, která je svou náročností
pro školní sbory nejvhodnější. Ročně sbor vystupuje na několika koncertech, mezi které patří
i koncert se sborem a hudebními soubory z Adalbert – Stifter - Gymnasia z německého
Pasova. Dále účinkuje na jiných kulturních akcích školy - např. v rámci divadelní přehlídky
„Česká sobě“, recitační soutěže, školní akademie aj. Již dvakrát byly také uspořádány
koncerty se sbory z Ameriky – „Redwood Coast Children´s Chorus“ z Kalifornie a „Rye
Country Day School Chorus“ z New Yorku.

Gymnázium v České ulici slavilo 110. výročí svého založení
Pátek 25. října 2013 se mnohým občanům našeho města jevil jako obyčejný pracovní den. To ale neplatilo
pro zaměstnance a studenty našeho gymnázia. Vyvrcholil tak několikaměsíční maraton pečlivých příprav,
který přinesl své plody. Ovšem nepředbíhejme.
Úderem desáté hodiny pan ředitel Antonín Sekyrka slavnostně zahájil v tělocvičně školy oslavy 110. výročí založení našeho gymnázia. Ve své úvodní řeči přivítal hosty z Čech, Německa a Rakouska a připomněl,
že nejvýznamnějšími aktéry tehdejší slavnosti byli hejtman, starosta města a biskup. Proto i dnes byl pozván tento trojlístek významných hostů jako paralela mezi tehdejší a dnešní slavností, a to jmenovitě: hej-
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tman Jihočeského kraje Jiří Zimola, primátor města České Budějovice Juraj Thoma a světící biskup
Mons. Pavel Posád. Naše pozvání přijal také pražský biskup Církve československé husitské doc. Dr. David Tonzar, absolvent našeho gymnázia. Poté pan ředitel předal slovo hejtmanu Jihočeského kraje J. Zimolovi, který pozdravil všechny hosty. Dále k přítomným promluvil pan biskup Pavel Posád, který se zároveň ujal slavnostního vysvěcení gymnázia ve stejném duchu, jako tomu bylo před sto deseti lety. Dopolední program byl zaměřen na historii, proměny a současné směřování gymnázia. Těsně před polednem se
všichni zúčastnění hosté přesunuli před tělocvičnu, kde uskutečnil radní pro školství Dr. Tomeš Vytiska
slavnostní výkop míče na zrenovovaném hřišti. Následně jsme se přemístili do budovy školy, abychom se
v přízemí zaposlouchali do českoněmecké recitace Schillerovy Ódy na radost. Návštěvníci pak měli možnost prohlédnout si nově vymalované secesní schodiště s bystami básníků Homéra a F. Schillera. Dále si
hosté vybírali z nabídky programu podle svého zájmu. Ti technicky zaměření navštívili třídy s roboty nebo
novou učebnu fyziky vybavenou také tablety. Ostatní si prohlédli třídy, kde se vyučují jazyky, biologie
a chemie. Paralelně se uskutečňovaly presentace českoněmeckých projektů, kde naši a němečtí studenti
odpovídali na otázky návštěvníků. V odpoledních hodinách se mnozí zúčastnili slavnostního otevření nové
učebny fyziky, jejímž patronem se stal díky svému odbornému dohledu během prázdnin prof. František
Landa. Nebylo to naposled, kdy došlo k přestřižení slavnostní pásky významnými hosty. Zmiňme např.
otevření galerie historického vývoje našeho gymnázia v chodbě u kanceláře školy, která zde zůstane jako
trvalá expozice.
Program byl skutečně nabitý, ale nikoliv únavný. Vždyť několik tříd určených k občerstvení, coffee bar či
secesní kavárna nabízely návštěvníkům posezení a odpočinek v milém prostředí. Právě v secesní kavárně
jsme mohli ochutnat řadu sladkostí a pamlsků z cukrářských dílen učitelek, maminek našich studentů
i samotných studentek. Příjemnou atmosféru navozovaly obsluhující studentky v dobových kostýmech či
vkusně vyzdobené okolí malůvkami, plakáty a nabídkovými listy nebo hudební kulisa přenášející nás
do časů minulých. V těchto místech jsme též dorovnávali svůj případný energetický deficit a zbavovali se
momentální podvýživy způsobené usilovnou prací na přípravách oslav. Ale pokračujme dál. V půl třetí se
zaplnilo schodiště a přilehlé chodby, neboť dalším bodem programu byla módní přehlídka ve zmíněných
kostýmech. Diváci tak mohli zhlédnout na padesát stylových kostýmů. Tato přehlídka sklidila veliký ohlas.
Oslavy v prostorách školy trvaly až do 17h.Kdo však nebyl dostatečně syt, mohl v jedné ze dvou tříd
v přízemí jít k volbám, jelikož naše škola bývá v době voleb pravidelně volebním okrskem. To hlavní však
mělo teprve přijít. Celodenní program byl korunován večerním koncertem, na kterém účinkoval náš
a pasovský školní sbor. Nadšení bylo tak veliké, že oba sbory byly při závěrečném společném vystoupení
odměněny bouřlivým potleskem stojících diváků.
Průběh oslav se skutečně vydařil, což čišelo z tváří návštěvníků, ale zejména z jejich osobních hodnocení.
Proto je nutné vyslovit několik díků, a nebude se jednat o krátký výčet. Poděkování patří jistě panu řediteli
za veliké úsilí vynaložené při hledání a zpracování historických údajů spjatých s naším gymnáziem. Dále
je nutné poděkovat panu zástupci za celkovou organizaci oslav, kolegům za výzdobu, nástěnky, spolupráci
na programu a různých soutěžích, profesoru Krejčímu za usilovnou práci na almanachu, kolegyni Pitrunové za skvělé vystoupení sboru i jednotlivců a koordinaci s pasovským sborem, zástupcům města, kraje,
odboru školství, jihočeské univerzity a poslanecké sněmovny, technickému personálu, dobrovolníkům
z řad obětavých studentů, absolventů a jejich rodičů, německým přátelům a absolventům školy z dob, kdy
byla ještě německým gymnáziem, tlumočníkům, německému velvyslanci, sponzorům, řediteli, kolegům
a studentům partnerského gymnázia v Pasově, hercům účinkujícím v několika představeních ztvárňující
střípky historie naší školy, velký dík patří v neposlední řadě také zvukařům, fotografům, kameramanům,
agentuře Kultur Kontakt za zapůjčení kostýmů a všem návštěvníkům, ale také kapsářům, že tento den zůstali doma a nenarušili naše oslavy.
Co lze ještě dodat? Krásný podzimní den, který nehrál jen barvami listů stromů zbarvených
do nenapodobitelných odstínů a který se nehemžil pouze vůněmi sklízených plodů a tlejícího listí, ale navíc byl bohatý na řadu milých setkání a zážitků, které zůstanou hluboce vryty do naší paměti. Nezbývá
tedy než popřát tomuto gymnáziu, jež zdobí historické jádro našeho města, aby vychovávalo a vzdělávalo
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nové generace po další staletí. Kéž jsou jeho absolventi vzorem poctivosti, píle a vzdělanosti všude tam,
kam je klikaté životní cesty zavedou.

Jaké tajemství skrývala střecha gymnázia v České ulici aneb co jsme vzkázali
budoucím generacím?
Díky rekonstrukci a realizované půdní vestavbě byla v ozdobném nástavci na střeše naší školy objevena
a otevřena kovová nádoba s několika předměty. Zmíněný nástavec je umístěn na straně střechy směrem
k slepému rameni Malše. Jeho obsah napovídal, že zde není pouze pro ozdobu. V jeho útrobách řemeslnící
nalezli několik předmětů z předešlých období. Bohužel nebyly vždy opatřeny přesnou datací, proto u všech
nelze zcela určit jejich stáří. Soudě dle jednoho ze sešitů můžeme jen konstatovat, že nedbalost či nezájem
o studium provázely mládež i zhruba před sto lety. Dále zde byly nalezeny noviny z doby oprav střechy v r.
1993.
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Proto se vedení školy rozhodlo, že zanechá otisk současnosti dalším generacím. Na této významné události se podíleli benjamínci našeho gymnázia, třída 1. E. Ne že by museli chodit po lešení, lézt po střešních
latích obtěžkáni několika upomínkovými předměty v baťušku na zádech, vybaveni klempířským nářadím,
a to ve sportovním úboru s „dětskou“ bezpečnostní pracovní helmou. Ale byli to právě oni, kteří napsali
veršované přání a seznam všech předmětů a nakreslili své gymnázium. Vše pak bylo umístěno
do speciálního kovového trezoru, který byl řemeslníky a panem ředitelem vložen do tohoto ozdobného
nástavce.
Jelikož jsme nechtěli být skromní jako naši předchůdci, tak do něj bylo uloženo zhruba patnáct předmětů,
které mají vztah k našemu gymnáziu i naší době. Např. brožura s historií naší školy, její pohlednice, foto
sboru, úspěšné soutěžní práce, školní sešity a básnické výtvory studentů, almanachy mince, noviny aj.
Třeba si po letech současní primáni vzpomenou, až půjdou opět do školy, tentokrát však doprovodit své
ratolesti k přijímacímu řízení, že tam nahoře je od nich poselství z 12. dubna 2014.
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14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Od roku 2012 zahájila škola aktivní spolupráci se společností Robert Bosch
s.r.o České Budějovice na projektu „Nebojte se matematiky - Bosch vám
pomůže.“ Do tohoto programu se zapojili žáci našeho gymnázia i
v následujícím školním roce. Přednášky pro žáky s hlubším zájmem o
matematiku kombinované s cvičeními probíhaly jednou týdně v odpoledních
hodinách na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích pod vedením zkušených
vysokoškolských pedagogů.

Projekt na podporu technicky talentovaných studentů
I v letošním roce se studenti našeho gymnázia zapojí do projektu českobudějovické pobočky Bosch
a Jihočeské univerzity, tentokrát pod názvem „Nebojte se techniky, Bosch vám pomůže 2014“. Cílem
projektu, ke kterému byla přizvána i naše škola, je podpořit a rozvinout potenciál motivovaných
a technicky nadaných studentů. Stejně jako v minulém roce odborníci z Katedry aplikované fyziky
a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích představí studentům vybraná témata z matematiky a fyziky. Projekt začíná v lednu a je završen v dubnu stáží ve společnosti Bosch
České Budějovice.
Někteří studenti se zájmem o techniku se zúčastní projektu již opakovaně a jeden z nich dostal v letošním
školním roce dokonce šanci pravidelně spolupracovat s odborníky vývojového centra Bosche.
Za naše gymnázium je koordinátorkou projektu PaedDr. Marcela Radová.

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.
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Ocenění pro naše gymnázium na výstavě Vzdělání a řemeslo 2013
Ve dnech 20. – 22. listopadu se naše škola prezentovala na výstavě Vzdělání a řemeslo 2013. 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.

Jaderná maturita
Ve dnech 14. – 16. 5. 2014 se naši studenti Tomáš Vrána (7.E) a Daniela Petřeková (3.A) zúčastnili každoročně pořádané Jaderné maturity Skupiny ČEZ. Jedná se o třídenní odbornou stáž pro nadané středoškolské studenty z celé České republiky probíhající na Jaderné elektrárně Temelín.
Během těchto tří dnů se studenti mohli více dozvědět o fungování JE a prohlédnout si ji. Během stáže
slyšeli přednášku od paní doktorky Drábové. Třetí den psali závěrečné testy a oba úspěšně absolvovali
Jadernou maturitu 2014.
Více o Jaderné maturitě naleznete na http://www.kdejinde.cz/cs/studenti/jaderna-maturita.html.

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“.
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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.

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.
Jak vysoké máme IQ?
25. 3. 2014 se naši studenti zúčastnili testování IQ od společnosti Mensa ČR- celkem 31.
Všichni zúčastnění obdrželi konkrétní výsledky testu osobním dopisem domů. Gymnáziu byla zaslána pouze statistika tohoto testování a velice nás potěšilo, že 29 testovaných studentů má IQ vyšší než 120. Dokonce 18 z nich dosáhlo hodnoty velmi vysokého nadprůměru, a mohou se tak stát členy společnosti
Mensa ČR. Do této skupiny patří jen 2% populace.

Legoland

„Do Legolandu? To je pro děti, ne?“ to byla moje první reakce, když nám oznámili, že je naplánovaný
výlet do Legolandu pro ty, kteří se zúčastnili olympiád či byli jinak úspěšní. Ovšem pak nám paní profesorka vysvětlila, že jde vlastně o zábavní park, takže jsme se přihlásili a těšili se na úterý 17. 6.
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V úterý ráno (spíše v noci) jsme museli vstávat okolo třetí, takže jsme v autobusu ještě brblali a doufali, že
to bude stát za to. A opravdu. Stálo to za to! Za pár hodin jsme do Legolandu (ležícího u německého městečka Günzburg) dorazili a úplně všem svítily oči nadšením.
Prošli jsme obrovskou bránou z lega ve tvaru zámku a rozutekli se po celém areálu. My jsme si nejdřív
vyzkoušeli dračí horskou dráhu, ze které se nám klepaly nohy ještě dlouhou chvíli, nicméně jsme na ní šli
ještě třikrát. Poté nás zaujala vyhlídková věž, která poskytuje výhledy na celý tento obrovský zábavní
park. Samozřejmě jsme nevynechali vnitřní areály starého Egypta, potopeného města Atlantis, legofabriku, či 4D kino. Nejvíc nás nadchl výlet do „džungle“, kde jsme jeli pohodovou cestu lodí, ovšem záhy
jsme padali vodopádem a voda nás zacákala od hlavy až k patě. A kdo měl slabší žaludek, tak se také
nenudil, protože mohl navštívit jízdu skrz Safari, okružní jízdu Legolandem ve vláčku nebo šlapadlu
a také si prohlédnout Miniland, což byla známá zmenšená města postavená z lega.
Vůbec se nám nechtělo domů, ale okolo sedmé už jsme nastupovali do autobusu a mířili zpět
do Budějovic. Vrátili jsme se sice až okolo jedné hodiny v noci, ale nikdo z nás toho rozhodně nelitoval.
Eva Mlčochová 5.E

Cena fair play pro Adama Malečka

Ve středu 16.4. 2014 byla udělena školní cena fair play našemu studentovi primy Adamu Malečkovi
za záchranu své maminky, kterou našel doma po příchodu ze školy ležet v bezvědomí. Neváhal, pohotově
zareagoval a přivolal záchranou zdravotní službu.
Slavnostním předáváním cen, které se odehrávalo v Centru pohybové medicíny v Praze, provázel moderátor České televize. Cenu za tento hrdinský čin si Adam převzal od známého kanoisty Martina Doktora.
Společně s oceněním obdržel diplom a několik upomínkových předmětů. Při této jedinečné příležitosti měl
Adam taktéž možnost setkat se s řadou známých osobností ze světa sportu, medicíny a v neposlední řadě
z prostředí hereckého. Jmenovitě například s Kateřinou Emmons, Radkem Jarošem, Janem Čenským či
s profesorem Pirkem z Ikemu. Tento záslužný čin ocenil dokonce i samotný ministr školství Marcel Chládek, který Adamovi zaslal pochvalu a poděkování ve formě milého dopisu.
Napsali: Petra Habertová (TU) a Adam Maleček
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Odborová organizace
Dne 14.11. 2011 byla uzavřena na Gymnáziu olympijských nadějí, České Budějovice, Emy Destinové 46,
kolektivní smlouva podepsaná za zaměstnavatele Mgr. Jiřím Krauskopfem, ředitelem Gymnázia
olympijských nadějí, České Budějovice, Emy Destinové 46 a za zaměstnance Mgr. Jiřím Filipem.
V souladu s usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011 přešla na
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností
z pracovněprávních vztahů zrušené příspěvkové organizace Gymnázium olympijských nadějí, České
Budějovice, Emy Destinové 46.
V rámci kolektivní smlouvy spolupracoval zaměstnavatel s odborovou organizací v otázce zajištění
bezpečnosti práce.

V Českých Budějovicích dne 7. října 2014

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

Tato zpráva byla projednána a schválena na jednání školské rady v Českých Budějovicích dne
15. října 2014.
………………………………………….
PhDr. Jaromír Procházka
předseda Školské rady
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