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1.  Základní údaje 

 

název Občanské sdružení při Gymnáziu, České Bu-

dějovice, Česká 64, zapsaný spolek (dále: Ob-

čanské sdružení) 

adresa Česká 64, 370 21 České Budějovice 

 

IČO 68543964 

vedení školy předseda: Mgr. Antonín Sekyrka 

 

 

Kontakt telefon: 

úsek Česká 64: 386 356 884 

e-mail: gc@gymceska.cz 

 

 

 

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

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

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

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

především vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity žáků gymnázia. Občanské sdružení vydá 

každému dárci potvrzenou darovací smlouvu. 

Výše daru: od 350 Kč. 

 

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

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

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

 

Co je žákům z příspěvků Občanského sdružení například financováno: 

 

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

apod.) 

 Nákup sportovního vybavení 

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

 Příspěvek na tzv. zážitkové hry 

 Přednášky a programy prevence negativních a rizikových jevů 

 Příspěvek na aktivity environmentální výchovy 

 Školní časopis 

 Pořízení elektronických učebnic na interaktivní tabule 
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 Licence na cizojazyčné vzdělávací PC programy 

 Podpora mezinárodní spolupráce (partnerské školy v Německu,  v Polsku, v Francii) 

 Příspěvky na maturitní plesy a slavnosti školy 

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

ské či školní iniciativy 

 Příspěvek na kompenzační pomůcky pro zdravotně znevýhodněné 

 Podpora nadaných a talentovaných žáků 

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

ních akcích 

 Vedení účetnictví 
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Charakteristika školy, při níž je Občanské sdružení činné 

 

 

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

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

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

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

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

spěvkové organizace. 

 

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

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

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

sportovním zaměřením). 

 

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

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

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

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

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

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

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

vého talentu. 

 

 

 

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

 

úsek všeobecného gymnázia 

 

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

 

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

 

úsek sportovního gymnázia 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sdružení při Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64, zapsaný spolek jednu z hlavních platforem své 

činnosti. 

 

 

 

Jeden z hlavních cílů činnosti Občanského sdružení je posilovat rozvoj 

motivovaných, talentovaných a nadaných žáků gymnázia a napomáhat 

vytvářet lepší podmínky pro jejich vzdělávání a osobnostní růst. 

 

Níže uvádíme některé z akcí školy, které byly podporovány Občanským 

sdružením.  
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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, divadelní kroužek, Klub deskových her, 

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

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

 

 

Z podpořených aktivit a projektů 

 

 

Almanach 

V letošním školním roce jsme uspořádali a vydali sborník 

nejzdařilejších studentských prací. Po celý rok jsme třídili a ukládali 

básně i povídky, ze kterých jsme později vybrali texty, které spolu 

s výtvarnými pracemi studentů vytvořily první literárně výtvarný 

almanach našeho gymnázia. Věříme, že i v dalších letech bude tato 

aktivita pokračovat, protože se ukázalo, že naši studenti se mají 

opravdu čím pochlubit.  

 

 

 

 

Soutěž v předčítání německých pohádek 

Jak se již na této škole stalo tradicí, opět se v dubnu konala Soutěž v německém předčítání.  

Tentokrát se jednalo o pohádku Hans im Glück od bratří Grimmů. Zúčastnilo se 16 soutěžících, 

někteří jen o vlásek nestanuli na stupních vítězů. 

1. místo: Lucie Trnková 1. A 

2. místo: Adéla Černá  3. E 

3. místo: Šimon Červený 3. E. 
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Naše gymnázium + Realschule Wunsiedel = skvělý výměnný pobyt 

V týdnu od 23. - 27. 3. 2015 hostili vybraní žáci ze tříd 3. E a 4. E žáky bavorské reálné školy 

a konečně měli šanci uplatnit vše, co se během hodin německého jazyka naučili. Zažili jsme 

opravdu pěkný týden, kde nechyběla prohlídka našeho města (v roli průvodců byli naši žáci), 

návštěva Seidel muzea  a Muzea voskových figurín v Českém Krumlově, planetária, bowlingu aj. 

 
 

 

 

                                      

V prosinci jsme odstartovali další kolo našeho projektu nazvaného příznačně Podpořit nadané. 

V části anglické se jedná o školní kolo soutěže v anglické konverzaci, podložené i testem 

poslechových dovedností a “Use of English“ – testem porozumění zákonitostem anglického 

lexika a gramatiky. Ti nejlepší postupují do okresních a krajských kol. 

Okresních kol se ve svých kategoriích vesměs úspěšně zúčastnili: 

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

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

 Miloš Vondráček, 5E – získal 5. místo 

 Enes Zaimovič, 7E – získal 6. místo 

 Jan Maršík, 3E – získal 3. místo v krajském kole. 
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26. ledna 2015 se v Čítárně rovněž konala naše první noc na počest 

skotského barda Roberta Burnse – Burns Night za účasti dvaceti 

anglicky hovořících hostů z řad studentů, učitelů i pozvaných 

hudebníků, kteří absolvovali nejen všechny chody typické skotské 

kuchyně a porce Burnsovy poezie, ale také se na jejich přípravě a 

podávání aktivně podíleli. Večer a celá noc proběhla ve znamení 

přátelské pohody. 

 

Pražský studentský summit 

 
Student septimy Igor Kibrik při simulaci diplomatického jednání 

Pražský studentský summitu je program určený pro studenty z celé republiky. Jedná se 

o simulaci činnosti mezinárodních organizací OSN, NATO, EU a V4, přičemž pro gymnázia je 

určen model OSN. Ten obsahuje mnoho orgánů jako UNESCO, UNEP, ECOSOC aj. Vrcholem 

letošního programu Pražského studentského summitu byla březnová čtyřdenní hlavní konference. 

Při zahájení v hotelu Ambasador vystoupili mimo jiné velvyslanec Kanady v České republice 

Otto Jelinek, velvyslanec USA Andrew H. Schapiro, evropská komisařka pro spravedlnost, spo-

třebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová a mnoho dalších. Naši školu úspěšně reprezentovali 

v týmech KLDR a USA studenti septimy Igor Kibrik, Jan Kučera, Enes Zaimović a Jan 

Kollarczyk. 

http://www.gymceska.cz/photo/tn/6480-15419755643-4acd949977-c_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1426971990.jpg


 

 

9 

Sváteční večer v pražské Lucerně 

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

Dne 28. října 2014 se konalo v pražské Lucerně slavnostní vyhlášení 10. ročníků cen „Příběhy 

bezpráví“ společnosti Člověk v tísni. Krom toho zde byl také představen nový projekt s názvem 

„Naše revoluce“, který úspěšně prezentovaly studentky našeho gymnázia Martina Součková (ok-

táva) a Jana Marešová (sexta). Akce byla završena premiérou filmu Karla Strachoty k 25. výročí 

svobody v naší zemi. 

 

 

 

 

Návštěva ministra kultury – (projekt Stolperstein 2014/2015) 

V pondělí 6. října 2014 bylo naše gymnázium poctěno vzácnou 

návštěvou. Na naši školu přijel ministr kultury Daniel Herman. 

Zúčastnil se zde slavnostního odhalení pamětního kamene, tzv. 

Stolpersteinu, a to prvního v Českých Budějovicích. Tento 

kámen je věnovaný památce jedné z obětí holocaustu, studentu 

našeho gymnázia, Harry Kendemu. 

Jak probíhala tato významná událost? Po přivítání všech přítomných panem ředitelem A. 

Sekyrkou se ujal slova pan ministr Daniel Herman, který mimo jiné vyslovil hlubokou myšlenku, 

že:  „Nejsou žádné bezejmenné oběti, každá oběť má své jméno.“ Poté následovalo odhalení 

pamětního kamene židovského studenta Harry Kendeho, jehož část života byla spjata právě 

s naším gymnáziem. Odhalení Stolpersteinu se zhostily dvě vzácné dámy, paní Popperová 

a Hermanová, které se s Harym osobně znaly z dob jejich dětství. Slavnostního aktu se zúčastnili 

např. paní poslankyně Vlasta Bohdalová, někdejší poslanec a ministr kultury Jaromír Talíř, 

ze zástupců města pan primátor Juraj Thoma a další. Kameny, které jsou německy nazývány 

Stolpersteine, jsou vlastně kameny osazeny mosaznou destičkou s údaji o dané osobě, o něž se 

má klopýtat, aby tak neustále připomínaly osudy zmizelých osob, a nedovolily nám na ně 

zapomínat. Jedná se o německý projekt rozšířený po celé Evropě. V současné době existuje 

takových kamenů přes 48 tisíc, i s tím naším českobudějovickým. 

http://www.gymceska.cz/photo/tn/5328-Studentky-naseho-gymnazia-pred-zaplnenou-Lucernou_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1414748721.jpg
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Následně si pan ministr a ostatní hosté prohlédli naše gymnázium.  Po kratší prohlídce nově 

zrenovovaných prostor byl panu ministrovi a všem přítomným představen studentský česko-

polský projekt, který se týká právě osudů zmizelých osob v průběhu 2. světové války. V další 

části slavnostního dopoledne došlo i na ochutnávku kulturního programu, realizovaného studenty 

v nově zřízené čítárně. Vyslechli jsme poutavé recitace, sólový zpěv, sborový zpěv židovských 

a španělských písní aj. Vše se tematicky dotýkalo bolesti, utrpení, smrti, odpuštění a naděje. Poté 

pan ministr zavítal do třídy 5. E, kde se pozdravil se studenty, a zavzpomínal na svá studentská 

léta v ČB. Studentům kladl na srdce důležitost positivního myšlení v životě, význam usilovné 

a poctivé práce a nutnost ostražitosti při tlaku různých manipulátorů, kteří přicházejí 

s jednoduchými recepty. Svěřil se též, že jeho maminka, která se dnešní slavnostní události také 

zúčastnila, je absolventkou právě gymnázia v České ulici. Svůj čas dále věnoval třídě 6. E, kde 

během besedy, probíhající v neformálním duchu, odpovídal na zajímavé dotazy studentů, 

týkající se zejména období totality a pádu komunistického režimu. 

Pan ministr si pochvaloval přátelskou atmosféru na našem gymnáziu, práci studentů 

na zajímavých projektech i jednotlivá umělecká vystoupení. Velice nás potěšilo, že pan ministr 

Daniel Hermann si ve svém nabitém programu udělal tolik času na naši školu a zúčastnil se v ČB 

odhalení prvního pamětního kamene připomínajícího osudy jedné z obětí nacistického teroru. 

Rádi bychom poděkovali i všem zúčastněným, účinkujícím, organizátorům, zejména pak třídě 6. 

E za vystoupení, která v nás zanechala hluboký umělecký dojem, dále třídní profesorce Jiřině 

Prokešové za vytrvalou práci se studenty, skvěle sehranému školnímu sboru pod vedením prof. 

Ester Pitrunové, prof. Landovi za digitální záznam a všem, kteří přispěli k lesku tohoto 

mimořádného dne! 

A. Sekyrka, J. Prokešová, E. Pitrunová 
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Matematika 

 

Úspěšná byla účast v Internetové MO a výborného umístění dosáhli studenti (oba 2 týmy) 

v Náboji. 

 

Zajímavá byla pro studenty i vyučující naše interní soutěž (týmové celonoční počítání Mecz), 

která se konala přímo v prostorách naší školy (více na Webu). 

Úspěšným žákům v soutěžích byla nabídnuta účast s finanční pomocí na Zimní škole matematiky 

na Zadově. 

1. I nadále učitelé poskytovali individuální pomoc ve svých odpoledních konzultačních 

hodinách a aktivně řešili s rodiči studijní problémy. 

2. Soustavně probíhá samostudium stávajícího matematického software (hl. GeoGebra, 

Microsoft Excel a ovládání interaktivní tabule) a jeho využití v hodinách matematiky 

(planimetrie, funkce, stereometrie, statistika). Požadavek na kurzy vzdělávání (dle finanč. 

možností školy) – GeoGebra, finanční matematika. 

3. Projektová činnost: probíhala po celý šk. rok 

 projekty v rámci matematiky (statistické šetření) 

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

 projekt EU In Genius - využívání propojení výuky s praxí 

 projekt Nebojte se matematiky a techniky - projekt ve spolupráci s f. Bosch  

 zapojení do projektu GeoGebra : „Jak zvýšit zájem středoškolských   studentů o 

matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest.“ – v září skončil. 

 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Johannes Kepler University Linz)  
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Z úspěchů gymnázia v předmětových soutěžích 

Naši studenti i letos vynikající v SOČ 

V krajském kole Středoškolské odborné činnosti se dařilo našim studentům i v letošním roce. 

Dvě 4. místa získali Patrik Marýška  v chemii a Kristýna Danielová v biologii. 

V oboru chemie obsadil Jakub Dřízhal 3. místo.  

Oboru zemědělství dominovala a vyhrála Lucie Hrubcová, díky vítězství postoupila 

do celostátního kola. 

Další první místo vybojovala Karolína Bodláková v oboru chemie. Svou spolužačku ze stejné 

třídy (6.E) následovala i Eliška Bršlicová a získala další první místo, tentokrát v oboru 

geologie. Obě studentky budou reprezentovat naše gymnázium rovněž v celostátním kole. 

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků ve vědních oborech a cílem této soutěže 

vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním 

institutem dětí a mládeže MŠMT je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému 

přístupu při řešení odborných problémů. 

Obrovským úspěchem našeho gymnázia je nejvyšší počet prvních míst ze všech jihočeských 

středních škol.  
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Talent Jihočeského kraje  

Na konci února proběhlo v koncertní síni 

Otakara Jeremiáše v Českých 

Budějovicích vyhlašování každoroční 

soutěže Talent Jihočeského kraje, 

tentokrát za rok 2014. 

V průběhu slavnostního večera zaznělo 

jméno našeho gymnázia postupně 

sedmkrát, a tak na podiu přebírali 

ocenění tito studenti: 

Mikuláš Jáša, 1.S (sportovní 

gymnázium), čestné uznání, kategorie 

sportovní 

Filip Humler, 1.S (sportovní 

gymnázium), 3. místo, kategorie 

sportovní 

David Kotek, 1.S (sportovní gymnázium), 2. místo, kategorie sportovní 

Simona Šimůnková, 6.E (všeobecné gymnázium), 1. místo, celková vítězka kategorie 

sportovní, starší 

Lukáš Mičan, 5.E (všeobecné gymnázium), 2. místo, kategorie technická 

Adéla Černá, 3.E (všeobecné gymnázium), 3. místo, všestranný talent 

Jiří Čížek, 4.E (všeobecné gymnázium), 3. místo, všestranný talent. 

Z historicky nejlepšího výsledku školy v této významné soutěži pořádané DDM České 

Budějovice máme velkou radost a děkujeme oceněným studentům za vynikající 

reprezentaci školy. 
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Naše studentky obstály v celostátním kole středoškolské odborné činnosti, máme 1. 

místo 

Od 19. do 21. 6. 2015 se konalo celostátní kolo soutěže studentských odborných prací 

Středoškolská odborná činnost. Eliška Bršlicová – studentka sexty - soutěžila již podruhé. 

Letos se svou prací Výzkum subvulkanických žil v okolí Benešova nad Černou obsadila 1. místo 

v oboru geologie. Studentka byla nominována do soutěže České hlavičky a její práce byla 

zařazena do širší nominace pro mezinárodní soutěž. Rovněž Lucii Hrubcové z oktávy se 

dařilo. Se svou prací Kvalita masa jatečných partií skotu obsadila 4. místo v oboru zemědělství, 

opět se širší nominací na mezinárodní soutěž. Karolína Bodláková ze sexty potvrdila kvalitu 

soutěžního týmu gymnázia 8. místem v oboru chemie. Její práce Biochemická charakterizace 

amyláz ze střeva švába Periplaneta americana a hormonální řízení jejich aktivity byla také 

zařazena do širší nominace pro mezinárodní soutěž. Gratulujeme a přejeme další úspěchy. 

Poděkování patří i pracovníkům odborných pracovišť Entomologického ústavu AV ČR, 

Jihočeského muzea a Zemědělské fakulty JU za vytvoření zázemí, poskytnutí přístrojového 

vybavení a odborné vedení. 

 

Z dalších aktivit gymnázia ve školním roce 2014/2015 

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

Sbor se "Z" 

V roce 1990 byla navázána partnerská spolupráce s německou 

školou Adalbert – Stifter -Gymnasium, na jejímž základě vznikla 

myšlenka pořádat jednou za rok společné hudební koncerty. A 

to byl také impuls k založení pěveckého sboru. Pěvecký 

sbor navštěvují žáci nižšího i vyššího stupně gymnázia. 

Schází se jednou týdně a má povahu nepovinně volitelného 

předmětu. Jinak je organizován zcela dobrovolně. Výběr repertoáru 

je přizpůsoben věku a stávající pěvecké úrovni zpěváků - zahrnuje 

skladby nejrůznějších autorů a hudebních stylů: klasické, populární, 

ale především lidové hudby, která je svou náročností pro školní 

sbory nejvhodnější. 

Ročně sbor vystupuje na několika koncertech, mezi které patří i koncert se sborem a hudebními 

soubory z Adalbert – Stifter - Gymnasia z německého Pasova. Dále účinkuje na jiných kulturních 

akcích školy - např. v rámci divadelní přehlídky „Česká sobě“, recitační soutěže, školní 

akademie aj. Již dvakrát byly také uspořádány koncerty se sbory z Ameriky – „Redwood Coast 

Children´s Chorus“ z Kalifornie a „Rye Country Day School Chorus“ z New Yorku. 

 

 

http://www.asg-passau.de/
http://www.rcds.rye.ny.us/
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Veliký úspěch v robosoutěži 

V prvním předkole ROBOSOUTĚŽE, které se konalo v pátek 14. 

listopadu, jsme vybojovali senzační první a druhé místo, a zajistili 

jsme si tak postup do finále. 

Do soutěže, pořádané ČVUT, 

jsme se přihlásili doslova 

na poslední chvíli a podobně 

dramatická byla i příprava 

a samotný turnaj. Jeden tým 

vytvořili studenti sexty, druhý byl 

tvořen kvintou. Panovala mezi nimi 

mírná soutěživost, možná právě 

proto byli později všichni tak skvěle 

připraveni. 

Na začátku října byl zveřejněn 

soutěžní úkol a mohlo se začít 

s konstrukcí z NXT stavebnic, které 

nám FEL zapůjčil. Úkolem bylo 

projet daným bludištěm a tím 

sesbírat co nejvíce bodů (=hra 

Packman). Zatímco kvinta robota 

postavila na první pokus a před 

soutěží už ladili jen program, sexta 

přestavovala jejich konstrukci 

několikrát ještě den před soutěží. 

V brzkých ranních hodinách postávala pak malá skupinka studentů u vlakového nádraží. 

Po dlouhé cestě jsme se mlčenlivě přesunuli přes rušnou Prahu na ČVUT, do budovy Fakulty 

elektrotechnické na Karlově náměstí. Zde se sešlo 24 trojčlenných týmů ze všech koutů  

České republiky na turnaj v ROBOSOUTĚŽI, kde poměřovali chytrost a sílu svých robotů. 

V místnosti u hracích ploch všichni drželi palce svým robotům a tiše si přáli, aby cizí robot ztratil 

nějaké to kolečko. Čím více kol proběhlo, tím více atmosféra houstla a otevírala se okna. Tým 

Sirius Cybernetics z kvinty si vedl od začátku soutěže výborně. Pro Purofeshonaru (sexta) byl 

turnaj napínavý až do konce. Okamžik, kdy se sextáni probojovali do finále navzdory podvádění 

jejich protivníků, byl krásným důkazem toho, jak moc si úspěch zasloužili. Naše dva týmy se 

dostaly až do finále, kde stanuly proti sobě. Ani tento souboj se neobešel bez zadržování dechu. 

Oba roboti sesbírali stejný počet bodů, ale nakonec se o vítězi rozhodlo. Vyhrál tým Sirius 

Cybernetics, který v první jízdě sesbíral více bodů. Propukl jásot a v očích se vynořilo nečekané 

štěstí. 

Oba týmy dostaly hodnotné ceny (každý člen: 1. místo -  tablet, 2. místo - mobilní telefon) 

a postupují do finále, kde budou soutěžit se studenty ČVUT. 
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Tým Purofeshonaru – 6.E – Josefína Čížková, Václav Veselý, Jiří Němeček 

Tým Sirius Cybernetics – 5.E – Ondřej Bareš, Lukáš Mičan, Tomáš Rada 

Do ROBOSOUTĚŽE jsme šli  poprvé,  ale o to víc se všichni snažili jak při konstrukci, tak 

při programování jejich robotů. Hodiny a hodiny práce navíc se určitě vyplatily, oběma týmům 

patří můj velký obdiv. 

Za robotické týmy Josefína Čížková (6.E). 

Zuzana Drázdová (8.E) - vedoucí robotického kroužku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 7. února 2016 

 

 

 

Mgr. Antonín Sekyrka 

ředitel školy 
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Ekonomická část 
 

 

příjmy celkem      264 778,03 

z toho: příjmy nezahrnované do základu daně 249 098,03 

 

výdaje celkem       232 131 

z toho například: 

 

pořízení knih a učebních pomůcek     14 663 

odborní lektoři zájmových kroužků     31 200 

nájemné sportovišť, sálů      32 900 

doprava, účastnické poplatky kurzy 

a letní školy studentů       55 667 

jazykový program FLO JOE      11 694 

knižní odměny žákům        6 273 

účetnictví        30 040 

příspěvek na maturitní plesy        3 583 

květiny          3 977 

poháry, ceny sportovní, vědomostní soutěže       4 346 

občerstvení studenti na akcích Technika hrou, 

Edison, Vzdělání a řemeslo         5 297 

testy Scio           2 600    

ostatní            4 982 

 

 

 

Na základě podkladů 

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

Služby daňové kanceláře 

 

zpracovala Dagmar Čečková 

 

 

 

 

------------------------- 

ostatní například:  

razítko, chemikálie do laboratoře, půjčovné kostým, didaktické materiály, kancelářské potřeby, 

židle do čítárny, dresy 
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