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1.  Základní údaje 

 

název Spolek při Gymnáziu, České Budějovice, 

Česká 64, zapsaný spolek (dále: Spolek) 

adresa Česká 64, 370 21 České Budějovice 

 

IČO 68543964 

vedení školy předseda: Mgr. Antonín Sekyrka 

 

 

Kontakt telefon: 

úsek Česká 64: 386 356 884 

e-mail: gc@gymceska.cz 

 

 

 

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

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

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

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

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

smlouvu. 

Výše daru: od 350 Kč. 

 

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

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

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

 

Co je žákům z příspěvků Spolku například financováno: 

 

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

apod.) 

◼ Nákup sportovního vybavení 

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

◼ Příspěvek na tzv. zážitkové hry 

◼ Přednášky a programy prevence negativních a rizikových jevů 

◼ Příspěvek na aktivity environmentální výchovy 

◼ Školní časopis 

◼ Pořízení elektronických učebnic na interaktivní tabule 

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

◼ Příspěvky na maturitní plesy a slavnosti školy 

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

ské či školní iniciativy 

◼ Příspěvek na kompenzační pomůcky pro zdravotně znevýhodněné 

◼ Podpora nadaných a talentovaných žáků 

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

ních akcích 

◼ Vedení účetnictví 
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Charakteristika školy, při níž je Spolek činný 

 

 

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

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

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

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

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

spěvkové organizace. 

 

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

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

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

sportovním zaměřením). 

 

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

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

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

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

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

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

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

vého talentu. 

 

 

 

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

 

úsek všeobecného gymnázia 

 

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

 

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

 

úsek sportovního gymnázia 

 

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

 

 

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

Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64, zapsaný spolek jednu z hlavních platforem své činnosti. 

 

 

 

Jeden z hlavních cílů činnosti Spolku je posilovat rozvoj motivovaných, 

talentovaných a nadaných žáků gymnázia a napomáhat vytvářet lepší 

podmínky pro jejich vzdělávání a osobnostní růst. 

 

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

Spolkem.  
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Kroužky, kluby a další volnočasové aktivity 

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

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

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

celoškolní recitační soutěž s dlouholetou tradicí. 

 

 

Z podpořených aktivit a projektů 

 

Mladá scéna - úspěch divadelníků  

Divadelní kroužek úspěšně reprezentoval školu na krajské přehlídce umělecké tvorby 

mládeže "Mladá scéna", která se tradičně konala v Městském divadle v Českém Krumlově. 

Inscenace "Na čaj s Čechovem" obdržela cenu za dramaturgický počin a Viktor Prokop ze sexty 

navíc obdržel zvláštní ocenění za svou originální scénickou hudbu. 

Jiří Krejčí 

Předmětové soutěže  

Olympiáda v českém jazyce  

V tomto školním roce jsme zaznamenali vynikající úspěch studentky Markéty Placerové 

z kvarty ve všech kolech olympiády z českého jazyka.  

Celé její úspěšné tažení češtinářskou soutěží začalo prvním místem ve školním kole 

olympiády z češtiny. Toto umístění jí umožnilo účastnit se okresního kola ve své kategorie, kde 

se umístila na krásném druhém místě.  Druhé místo v okresním kole zajistilo Markétě postup 

mezi nejlepší češtináře Jihočeského kraje, kde si svými jazykovými dovednostmi a schopnostmi 

vybojovala respekt spolusoutěžících a třetí místo v celkovém pořadí. V polovině června odjela 

Markéta na celostátní kolo do Trutnova, které se konalo od 15. 6. do 21. 6. v rekreačním zařízení 

Svatá Kateřina formou týdenního kempu.  

Markétě děkujeme za vzornou reprezentaci školy, která přesahuje dokonce hranice 

Jihočeského kraje, a přejeme jí ještě mnoho podobných úspěchů.  

Štěpánka Čoudková 

Recitační soutěž  

Zima končí zpravidla s Vrbenským rohlíkem – 

recitační soutěží, jíž se účastní nadšenci interpretačního 

umění z českobudějovických gymnázií. Tam jsme nesměli 

chybět. Přesto, že jsme letos zastoupili pouze dvě nejmladší 

kategorie (zřejmě něco jako generační obměna), nelitovali 

jsme: dvě kategorie a dva velikánské vrbenské rohlíky. 
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Markéta Placerová, 4E, suverénně získala 1. místo ve své kategorii a Adam Trávníček, 

2E, vedle rohlíku si za svůj výkon odnášel čestné uznání. 

Almanach 

Almanach, výběr z nejlepších literárních a výtvarných prací našich 

studentů, vyšel již potřetí. I v tomto školním roce se tak můžete začíst do 

povídek, básní či se nechat inspirovat originálním výtvarným viděním 

našich studentů. 

Za PK ČJ Lenka Nečilová 

 

 

 

 

Výměnný pobyt Realschule Wunsiedel, 3. - 7. dubna 2017, žáci z 3. E 

a 4. E 

Již tradičně se žáci partnerské školy 

zúčastnili výměnného pobytu. Hosté se seznámili 

s památkami Českých Budějovic, zúčastnili se 

výuky na našem gymnáziu a podnikli exkurzi do 

Českého Krumlova. 

 

 

 

3. a 4. místo v okresním kole olympiády z 

Nj 

V okresním kole olympiády z německého jazyka obsadil Štěpán Zýka z 2. E pěkné 3. 

místo, hned za ním na 4. místě bodoval Matěj Barták (rovněž 2. E).  

Ovládli jsme několik kategorií v krajské soutěži Bücherwurm 2017  

Ve středu 26. dubna 2017 se konalo v Jihočeském divadle 

finále soutěže v německém předčítání, zvaném Bücherwurm 

(Jihočeský knihomol 2017). Pořadatelem soutěže byl Goethe-

Institut v Českých Budějovicích. Našim zúčastněným se podařilo 

obsadit první místa ve třech kategoriích, na něž jsme vyslali své 

zástupce. Jedná se o mimořádně veliký úspěch. 

1. místo: tvořivé ztvárnění: Jan Brom (3. E), Barbora Jandová (3. E), Lucie Karásková (3. 

E) 

1. místo: kategorie nižší gymnázium: Dominika Uhlířová (4. E) 

1. místo: kategorie vyšší gymnázium: Martin Rozkopal (7. E) 
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Němčinář roku  

23. 11. se na naší škole již po několikáté konala nadnárodní soutěž Němčinář roku.  

Z 2404 žáků se do první až třetí stovky dostali naši žáci: 

29. Stefanie Graf 

87. Eva Mlčochová 

107. Karolína Krchová 

188. David Větrovec 

272. Tadeáš Dvořák 

284. Katrin Vögerlová 

Velkým úspěchem je dále umístění naší školy: z 211 škol jsme se jako jediní 

v Jihočeském kraji umístili v první dvacítce, naše gymnázium skončilo na 19. místě. 

Edison 
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V září jsme opět po roce 

přivítali hosty ze sedmi zemí a tří 

kontinentů v rámci projektu 

AIESEC Edison. Připravili jsme se 

na ten týden důkladně my i oni. Oni 

nám přiblížili své země z různých 

úhlů pohledů prezentacemi a 

v následných debatách, my jsme ve 

třídách představili různé aspekty 

života u nás. Nejlépe a nejuceleněji 

patrně třída septima, která 

kalendářem tradic u nás, spojeným 

s konkrétními ukázkami i 

ochutnávkami, zaujala všechny – 

mladé ženy z Turecka, Brazílie i 

Iránu, i mladé muže z Argentiny, Mexika, Číny i Alžíru. Celý týden se mluvilo anglicky nejen 

dopoledne, ale i v době po vyučování, kdy pro ně studenti a učitelé připravili program pro 

potěšení, tj. návštěvu hokejového zápasu, divadelní představení sehrané v angličtině na školní 

zahrádce, exkurzi do pivovaru Budvar a do JE Temelín nebo trénink fyzické zdatnosti na lezecké 

stěně. Závěrečná Global Village s jarmarkem rozmanitých produktů i dovedností jen potvrdila to, 

co už víme: Dělí nás sice zeměpisná pásma a mateřské jazyky, ale v myšlenkách, pocitech a 

názorech jsme si velmi blízcí. Přátelství a porozumění je možné. 

Vivat Shakespeare! 

Soubor divadla poezie pokračoval v uvádění svého představení Pyramus a Thisbe (hra ve 

hře Sen noci svatojanské od Williama Shakespeara) nastudované v jazyce anglickém. První 

představení jsme sehráli pro hosty projektu Edison na zahrádce naší školy v září. Další 

zahajovalo akademickou sezónu Britského centra v říjnu a v listopadu jsme uskutečnili dvě 

představení Na půdě Jihočeského divadla v rámci společného projektu Vivat Shakespeare! 

společně s Česko-anglickým gymnáziem. Projekt na připomenutí 400. výročí WS byl ukončen 

posledním představením v prosinci opět Na půdě. 

Angličtinář roku  
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Již po druhé se naši nejlepší studenti (celkem 34 z vyšších ročníků) zúčastnili mezinárodní 

online soutěže Angličtinář roku. I letos byly testovány jazykové dovednosti na úrovni B1 až B2. 

Byť jsme se tentokráte neumístili na předních místech jako loni ani v jednotlivcích, ani jako 

škola, ve všech hodnoceních jsme však mohli zaznamenat posun v pozicích na přední místa. 

Naše škola se umístila na 48. místě z 280 škol České republiky a na 97. místě z 683 škol 28 zemí 

Evropy. (Loni se naše škola umístila na 65. místě z 254 českých škol. Naše celkové pořadí v 

Evropě bylo 108. místo.) Naše nejlepší studentka se letos umístila na 59. místě z 6 998 studentů 

ČR a na 143. místě z celkového počtu 15 107 středoškolských studentů ze zemí Evropy.  

Podpořit nadané – soutěž v  anglické konverzaci  

Tradičně v posledním předvánočním týdnu se uskutečnily jazykové soutěže ve dvou 

dnech, zvlášť pro mladší a starší studenty. Účast angličtinářů byla opět hojná – 27 juniorů, 25 

seniorů. Součástí jejich testování byl Listening, Use of English a Speaking ve dvou kategoriích. 

O některých talentech jsme dobře věděli, někteří studenti nás příjemně překvapili. Na 

slavnostním vyhodnocení na konci 1. pololetí jsme rádi předali diplomy i odměny všem 

nejlepším z každého ročníku. Jsou jimi: Lukáš Tauchman 1E, Michael Karmazín 2E, Barbora 

Jandová 3E, Matyáš Chalupa 4E, Jan Maršík 5E, Kateřina Černá 6E, Martin Šíma 7E, Daniel 

Floder 8E, Jakub Vopelka 1S, Jakub Dašek 2A, Eliška Pešková 3A. 

Okresní a krajská kola soutěže v  anglické konverzaci  

V únoru se konala okresní kola – 1. kategorii zastupoval Michael Karmazín 2E a získal 1. 

místo, 2. kategorii zastupoval Matyáš Chalupa 4E a také získal 1. místo a postoupil do krajského 

kola. Ve třetí kategorii naši studenti obhájili v silné konkurenci přední pozice – Martin Šíma 7E – 

3. místo, Eliška Pešková 3A – 5. místo. 

V krajských kolech Matyáš Chalupa obsadil výtečné 2. místo ve své kategorii a Jan 

Maršík 5E 3. místo v kategorii určené studentům, kteří měli možnost delší dobu pobývat v cizině 

ve škole s výukou v angličtině. 

Noc mladých vědců a umělců 2017 na České  
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V pátek 10. února 2017 se uskutečnila již tradiční Noc mladých vědců a umělců. Bohatá 

nabídka zajímavých studentských přednášek, workshopů, výstav a uměleckých vystoupení 

přilákala širokou veřejnost. Studenti předváděli řadu fyzikálních, chemických a biologických 

pokusů, prezentovali výsledky svých realizovaných výzkumů a dosažených úspěchů robotického 

kroužku, recitovali, zpívali a hráli kratší divadelní kusy. 

Tradičně skvělou show představoval program s názvem COOL FYZIKA či oblíbená 

Mikropárty v laboratoři biologie. Kromě studentů vystoupili i další účinkující a přednášející. 

Zmiňme např. autora jednadvaceti knih Milana Bindera, historičku dr. Petru Vokáčovou, skupinu 

experimentální archeologie pod vedením Ing. Jindřicha Figury, bioložku dr. Hronkovou, 

historika Jana Cigelbauera, Ing. Romana Lundu z FROV Jihočeské univerzity s jeho ukázkami 

zpracování ryb, dr. Marii Hronkovou z Ústavu molekulární biologie rostlin a PřF JU, Mgr. Josefa 

Juráně z Botanického ústavu AV Třeboň, dr.  Otakara Struneckého z FROV Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích a mnoho dalších. 

Kdo se nabitým programem unavil, byl obsloužen ve studentském bufetu nazvané 

Robotkavárna a následně vystoupal až do podkrovního ateliéru výtvarné výchovy, kde se nechal 

zvěčnit v populárním fotokoutku našich studentů. Hosté, mladší i starší, na vlastní kůži pocítili, 

že škola nemusí znamenat stres ze zkoušení, nezáživné předávání nudných informací a následné 

papouškování, ale právě naopak. Pestrost, humor, zajímavost. K tomu jistě přispívají nově 

vybavené laboratoře a učebny s nejmodernějšími školními pomůckami. 

Pokud jste se ale našeho programu nemohli zúčastnit, nahlédněte alespoň do naší 

fotogalerie. Stojí to za to. Všem účinkujícím, organizátorům a hostům děkujeme a těšíme se 

na všechny opět za rok! 

Velké úspěchy našich studentů v okresním kole dějepi sné olympiády  

Čtyřčlenná skupinka ze tříd 3. a 4.E našeho gymnázia se vydává na okresní kolo dějepisné 

olympiády. Kromě nich se krajského kola s tématem „Marie Terezie-žena, matka, panovnice 

aneb Habsburkové 18. století“, zúčastnilo dalších 50 žáků z osmých a devátých tříd ZŠ (a 3. a 4.  

tříd víceletého gymnázia). 

Velký úspěch zaznamenal Štěpán Nečil ze 4.E, který obsadil úžasné 3.místo, s počtem 

bodů 78. 

Zahanbit se nenechala ani Veronika Sasková (3.E), která vybojovala krásné 12.místo 

s šedesáti šesti body. 

Petr Polák a Alice Valová (oba z tercie) předvedli také velice dobrý výkon a skončili 

na 20. a 29.místě. 

Všem čtyřem gratulujeme k dosaženým úspěchům a Štěpánovi přejeme mnoho zdaru 

do krajského kola, které se bude konat 20. 3. 2017. 

Den otevřených dveří aneb Jak chutnal a voněl dějepis  
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Odezněly poslední takty koled, utichly poslední ozvěny 

vybuchujících petard. První den po vánočních prázdninách, den 

otevřených dveří. Ano, jako každý rok jsme na začátku ledna 

s radostí přivítali v prostorách školy natěšené zájemce 

o studium. Mezi nejnavštěvovanější expozice patřila tradičně 

i ta dějepisná. A co jsme si pro zvědavé návštěvníky připravili 

letos? 

Milovníci historie se mohli pokochat všemožnými projekty zabývajícími se různými 

obdobími světových i českých dějin či prolistovat aktuálně používané učebnice. Na své si ale 

přišli hlavně ti, co se přes svátky ještě nestihli přejíst vánočního cukroví. Největším lákadlem se 

totiž stalo dle očekávání dvacet čtyři druhů pamlsků připravených podle receptů z různých úseků 

historie. Staročeské trojhránky, keltské chlebové šišky, cukroví, jehož receptura pochází ze 30. 

let minulého století, barokní zákusky, kucmoch, česnečka… To je jen pár vybraných laskomin, 

jež napekli, uvařili a usmažili žáci nižšího i vyššího gymnázia, a to nejenom děvčata, ale i mnozí 

šikovní chlapci. 

Libá vůně se linula celým prvním patrem a přilákala spoustu dětí a jejich rodičů, kteří 

možná původně ani neměli v plánu naši expozici navštívit. To, že se lahůdky setkaly s úspěchem, 

není třeba dodávat. Vždyť zakrátko po historických dobrotách zbyly jen drobky. Zdá se, že se 

naše osvěta vydařila a my jsme některé dějepisem nepolíbené přesvědčili, že historie není nuda, 

když se podá tou správnou formou. Aneb jak výstižně poznamenal jeden z mnoha spokojených 

rodičů: „Na vaší škole se dějepis vyučuje přitažlivou formou. Konečně.“ 
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Čtvrtá expedice do slovenské Šariše a polské Haliče¨ 

V rámci programu EU Erasmus+ podnikli ve dnech 7. - 13. 10. studenti naší školy 

v pořadí již čtvrtou expedici do východoslovenské Šariše a jihopolské Haliče.  Součástí této 

exkurze byla tentokrát i cesta do Košic, kde jsme navštívili na místním centrálním hřbitově 

památník padlým vojákům Rudé armády při osvobozování města na sklonku II. světové války. 

V dalších dnech jsme mapovali památky ze světového dědictví UNESCO: kostel a židovský 

hřbitov v Bardějově, historicky unikátní dřevěné sakrální stavby v Kwietoni a Sekowe, uctili 

jsme rovněž památku padlých českých vojáků v bojích I. světové války, kteří odpočívají na řadě 

vojenských hřbitovů v haličských lesích v okolí polských Gorlic. Další z plánovaných expedic 

bude směřovat do Osvětimi. 

Posedmé v Haliči v projektu Erasmus+  

Na sklonku května se náš projektový tým v rámci vzdělávacího programu EU Erasmus+ 

vydal již posedmé do oblasti Haliče v jižním Polsku. V naší partnerské škole ZSE Gorlice jsme 

byli přítomni slavnostnímu zakončení dvouletého projektu. V přiložené fotogalerii je možno 

nahlédnout do míst, která jsme navštívili. V posledním červnovém týdnu se hostitelem polských 

a slovenských přátel stane naše gymnázium. 

 

Noc mladých vědců a umělců  
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V pátek večer 10. února 2017 probíhala na našem gymnáziu již tradiční Noc mladých 

vědců a umělců. PK fyziky se vždy snaží předvést show, která je nejen zábavná, ale která dokáže 

nadchnout pro fyziku malé i velké návštěvníky. Učebna fyziky byla i letos zaplněna do 

posledního místečka. Fyzikální show začala opravdu vědecky výrobou komety ze suchého ledu, 

vody, písku a dalších přísad. Chvilku to vypadalo, jako v pohádce Hrnečku vař, ale během 

několika minut se před zraky diváků zrodila nová kometa. Už scházela jen potřebná rychlost 

k odpoutání komety od zemského povrchu. 

Následovaly další ukázky výbojů v plynech, práce se suchým ledem a s tekutým dusíkem. 

Nedílnou součástí večera bylo míchání a ochutnávky ledových nápojů se suchým ledem a výroba 

několika druhů zmrzliny s tekutým dusíkem. Zájem především z řad dětí byl tak obrovský, že 

obsluha jen těžko uspokojovala poptávku. 

   

  

First Lego League  
I letos se robotický kroužek, v počtu 6 chlapců 

a 1 dívky, zúčastnil Robo soutěže. Na začátku školního 

roku nám bylo sděleno, že se zúčastníme FLL.  

Vytvořili jsme 2 týmy. Úkolem prvního týmu, jenž byl 

tvořen skupinou sedmi hochů, bylo sestrojit robota 

podle zadání soutěžního úkolu. Druhý tým, který se 

skládal ze 2 dívek a jednoho chlapce, byl pověřen 

výzkumnou částí, jejímž předmětem bylo zpracování 

prezentace o canisterapii a o felinoterapii. 
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V sobotu ráno 3. 12. 2016 jsme nasedli na vlak a ten nás odvezl do Prahy. Soutěž se 

konala v DDM v Karlíně. Tentokrát se zúčastnilo 12 českých týmů a dokonce jeden tým 

z anglicky mluvící země. Náš tým se však konkurence nezalekl a v kategorii robotika dosáhl 1. 

místo. 

Jsem velmi ráda, že vše výborně dopadlo, a děkuju hochům, že tak dobře reprezentovali 

naší školu. Touto cestou také děkuji panu Metlíkovi , který nám pomohl s výzkumným 

projektem, rovněž panu p. Štoudkovi, který se s námi do Prahy na soutěž vypravil, a v neposlední 

řadě paní p. Radové, že dala dohromady tak skvělý tým, který vyhrál. 

O průběhu soutěže a prezentaci výzkumného týmu byla pořízena fotodokumentace, 

kterou si můžete prohlédnout. 

Dominika Uhlířová 

Jiří Němeček vítězem krajského kola Bobříka informatiky 
Ve středu 1. 2. 2017 se uskutečnilo krajské kolo oblíbené informatické soutěže Bobřík 

informatiky. V kategorii senior jsme měli početné zastoupení. Velkou radost nám udělal Jiří 

Němeček z oktávy, který s bodovým ziskem 228 bodů z 240 celé krajské kolo s přehledem 

ovládl. Jeho vynikající úspěch snad už jen podtrhuje celorepublikové srovnání, kde Jirka skončil 

na krásném 4. místě. Gratulujeme!!! 

5. místo na mezinárodním grandfinále Prezentiády 

Finále Prezentiády pro základní školy se konalo 27.4.2017 na Eko nomicko-správní 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Náš tým ve složení Markéta Placerová, Fabián Bílý, 

Vendula Kabelová (všichni 4.E) podali vynikající výkon a ve velmi silné konkurenci 16 týmu 

z České republiky i Slovenska obsadili vynikající 5. místo, čímž vyrovnali umístění z loňského 

roku. Prezentace na téma „Dřív než usnu“, která mapovala málo známé výroky slavných 

osobností těsně před usnutím, porotu velmi pobavila. Celému týmu moc gratulujeme.  

Z úspěchů gymnázia v předmětových soutěžích 
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Krajské kolo SOČ – pět medailí pro Českou, z toho tři zlaté 

Ve středu 26. 4. 2017 se naši studenti zúčastnili krajského kola Středoškolské odborné 

činnosti. 

SOČ je soutěž pro ty, kteří se ve svém volném čase věnují vědeckému bádání a vybrat si 

k němu mohou jeden z 18 různých oborů. Kromě neocenitelných odborných zkušeností se mnozí 

díky „SOČce“ naučí prezentovat výsledky své práce na veřejnosti a poznají spoustu podobně 

naladěných lidí. 

V letošním ročníku se našim studentům opět dařilo a připsali si skvělé výsledky: 

Kategorie geografie: 

4. místo – Jakub Študlar:  

Chudinské čtvrti - slumy 

Kategorie chemie: 

1. místo - Hana Tlačilová: 

Vývoj metody rozdělení D, L enantiomerů aminokyselin na chirální koloně 

2.místo - Barbora Černá: 

Obsah vitamínu C v plodech rakytníku řešetlákového v závislosti na jejich  skladování 

Kategorie biologie: 

1. místo -  Karolína Bodláková: 

Hormonální kontrola trávení u švába amerického Periplaneta americana 

 2. místo - Lucie Hornátová: 

Zušlechťování chovu českého voláče sedlatého rousného podle standardů  se zaměřením 

na postavu holuba 

 Kategorie filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory: 

1. místo - Eliška Pešková: Integrace vietnamské menšiny v České republice 

Talent Jihočeského kraje 2016  

 14. února 2017 proběhlo v koncertní síni 

Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích 

vyhlašování každoroční soutěže Talent 

Jihočeského kraje, tentokrát za rok 2016. 

V technické kategorii obsadil krásné 3. 

místo Tadeáš Vančura z robotického kroužku 

naší školy. Ve sportovní kategorii vyhrála 

talentovaná volejbalistka Hana Makoňová.  

Dlouhodobě nejvýznamnějších úspěchů 

na našem gymnáziu dosahuje Karolina 

Bodláková. 
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Karolina reprezentovala Českou republiku se svou prací na celosvětové soutěži 

středoškoláků v čínském Pekingu - The Beijing Youth Science Creation Competition. 

A byla úspěšná – dovezla si domů stříbrnou medaili! V soutěži se utkalo 350 studentů z 10-

ti zemí, mimo jiné z USA, Dánska, JAR či Ukrajiny.  

Karolina převzala při slavnostním vyhlašování v koncertní síni Otakara Jeremiáše čestné 

uznání. 

Z dalších aktivit gymnázia  

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, recitačních soutěžích, školní akademii aj. Již několikrát byly také 

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

„Rye Country Day School Chorus“ z New Yorku. 

Úspěšné představení školy na výstavě Vzdělání a řemeslo  

http://www.asg-passau.de/
http://www.rcds.rye.ny.us/
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Ve dnech 23. - 25. října 2016 se naše 

škola již tradičně představila na celostátní 

výstavě Vzdělání a řemeslo 2016. Stejně jako 

loni i letos zaujali návštěvníky naší expozice 

především programovatelní LEGO NXT 

roboti, které předváděli žáci z našeho 

robotického kroužku či představení širokého 

spektra možností spojených s výukou pomocí 

tabletů, měřících senzorů a dalších 

technických novinek. 

V letošním roce bylo naše gymnázium úspěšné hned v několika soutěžních kategoriích, 

jejichž vítězové byli vyhlášeni a oceněni na závěrečném slavnostním zakončení tohoto ročníku 

výstavy. 

Novinkou byla celostátní soutěž v oboru automatizační techniky – vyřazovací boje 

programovatelných robotů LOGO MINDSTORMS. Zde dosáhli dalšího vynikajícího výsledku 

studenti našeho robotického kroužku. Tým ve složení Tomáš Rada, Lukáš Beneda a Lukáš 

Mičan získal ocenění za unikátní konstrukci robota. 

Václav Veselý a Jiří Němeček pak obsadili 2. místo v celostátní soutěži v oboru 

automatizační techniky robotické stavebnice LEGO MINDSTORMS. V silné konkurenci 

výhradně průmyslových škol se jedná o skvělé výsledky, k nimž všem našim studentům 

gratulujeme! 

Bobřík informatiky 

Podobně jako v minulých letech se naše gymnázium i letos zúčastnilo 

soutěže Bobřík informatiky. 

Máme velkou radost, že v kategorii Senior se v krajském kole osm našich 

žáků: Dominik Černý, Pavel Jakš, Václav Král, Lukáš Mičan, Alex Michl, 

Jiří Němeček, Tomáš Rada a Václav Veselý umístilo v TOP 30 a postoupilo 

do ústředního kola. 

Naše gymnázium se tak díky nim stalo v soutěži Bobřík informatiky 

nejúspěšnější školou v Jihočeském kraji. 

Vynikající úspěch v Logické olympiádě 2016 

Vynikajícího výsledku dosáhl Jiří Němeček 

v krajském kole Logické olympiády 2016, v němž 

obsadil 2. místo a postoupil tak do celostátního finále 

v Praze.  

Do letošní soutěže se zaregistrovalo rekordních 

61 451 soutěžících z 2 902 škol z celé České 

republiky.   
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Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických 

úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené 

znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda 

je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející 

především schopnost samostatného logického uvažování. 

Čechov v Českém Krumlově 

Divadelní kroužek úspěšně 

reprezentoval naši školu na krajské 

přehlídce Mladá scéna, která se 

konala 6. dubna tradičně 

v Městském divadle v Českém 

Krumlově. Inscenace Na čaj 

s Čechovem obdržela ceny 

za dramaturgickou složku a za 

původní autorskou hudbu (Viktor 

Prokop).  

Skvělý úspěch našeho studentského časopisu Magazín 64 

Školní časopis Magazín 64 se umístil 

na senzačním druhém místě v soutěži o nejlepší 

studentský časopis Jihočeského kraje v kategorii 

víceletých gymnázií. Celé redakci moc 

gratulujeme a přejeme hodně štěstí 

v celostátním kole! 

 

 

 

 

 

 

I letos úspěchy v krajském kole SOČ přírodovědných oborů – v biologii i chemii první i 

druhé místo 
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26. dubna 2017 se konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. V oboru 

biologie se na prvním místě umístila Karolina Bodláková s prací Hormonální kontrola trávení 

u švába amerického Periplaneta americana. Práce je pokračováním mimořádně úspěšné práce 

z minulých let a je završením čtyřletého působení Karoliny na  Entomologickém ústavu AV ČR 

v Českých Budějovicích, kde v laboratoři fyziologie hmyzu prováděla svůj výzkum. Také 

držitelka prvního místa v oboru chemie Hana Tlačilová – studentka septimy – docházela 

do laboratoře na AV ČR. Její práce má název Vývoj metody rozdělení D,L – enantiomerů 

iminokyselin na chirální koloně. Barbora Černá z oktávy prováděla svůj výzkum v chemické 

laboratoři našeho gymnázia. S prací Obsah vitamínu C v plodech rakytníku řešetlákového 

v závislosti na jejich skladování obsadila v oboru chemie 2. místo. Lucie Hornátová z 4.A se 

po dva roky zabývala šlechtěním plemene holubů. Své poznatky shrnula v práci Zušlechťování 

chovu českého voláče sedlatého rousného podle standardů se zaměřením na postavu holuba 

a v oboru biologie obsadila druhé místo. Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů 

v celostátním kole SOČ. 



 

 

21 

 

Markéta Placerová v celostátním kole! 

V tomto školním roce jsme zaznamenali 

vynikající úspěch studentky Markéty Placerové 

z kvarty ve všech kolech olympiády z českého 

jazyka. 

Celé její úspěšné tažení češtinářskou soutěží začalo prvním místem ve školním kole 

olympiády z češtiny. Toto umístění jí umožnilo účastnit se okresního kola ve své kategorie, kde 

se umístila na krásném druhém místě. Druhé místo v okresním kole zajistilo Markétě postup 

mezi nejlepší češtináře Jihočeského kraje, kde si svými jazykovými dovednostmi a schopnostmi 

vybojovala respekt spolusoutěžících a třetí místo v celkovém pořadí. V polovině června odjela 

Markéta na celostátní kolo do Trutnova, které se konalo od 15. 6. do 21. 6. v rekreačním zařízení 

Svatá Kateřina formou týdenního kempu. 

Kempu se zúčastnilo 55 soutěžích z celé republiky, kteří byli v průběhu celého dění roz-

děleni do pracovních skupin, jejichž náplní bylo vypracovávání některých společných úkolů. 

Pracovní skupinky byly vytvořeny ze žáků základních a středních škol. Úkoly, které však rozho-

dovaly o schopnostech, talentu a výjimečnosti soutěžících, zpracovával každý sám a byly posu-

zovány pouze v rámci dané věkové skupiny.  Markéta musela napsat dvě slohové práce, splnit 

dva gramatické úkoly a poprat se s trémou při mluveném projevu na zadané téma. 

Konečný verdikt vynesla porota, složená ze samých velkých jmen z oblasti českého 

jazyka a jazykovědy v čele s paní Marií Čechovou a Karlem Olivou, poslední večer.  Markéta 

obsadila nádherné 7. místo z 30 účastníků v její věkové kategorii. 

Markétě děkujeme za vzornou reprezentaci školy, která přesahuje dokonce hranice 

Jihočeského kraje, a přejeme jí ještě mnoho podobných úspěchů. 

Noc mladých vědců a umělců 2017 na České 

V pátek 10. února 2017 se uskutečnila již tradiční Noc 

mladých vědců a umělců. Bohatá nabídka zajímavých 

studentských přednášek, workshopů, výstav a uměleckých 

vystoupení přilákala širokou veřejnost. Studenti předváděli řadu 

fyzikálních, chemických a biologických pokusů, prezentovali 

výsledky svých realizovaných výzkumů a dosažených úspěchů 

robotického kroužku, recitovali, zpívali a hráli kratší divadelní 

kusy. 
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Tradičně skvělou show představoval program s názvem COOL FYZIKA či oblíbená 

Mikropárty v laboratoři biologie. Kromě studentů vystoupili i další účinkující a přednášející. 

Zmiňme např. autora jednadvaceti knih Milana Bindera, historičku dr. Petru Vokáčovou, skupinu 

experimentální archeologie pod vedením Ing. Jindřicha Figury, bioložku dr. Hronkovou, 

historika Jana Cigelbauera, Ing. Romana Lundu z FROV Jihočeské univerzity s jeho ukázkami 

zpracování ryb, dr. Marii Hronkovou z Ústavu molekulární biologie rostlin a PřF JU, Mgr. Josefa 

Juráně z Botanického ústavu AV Třeboň, dr.  Otakara Struneckého z FROV Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích a mnoho dalších. 

Kdo se nabitým programem unavil, byl obsloužen ve studentském bufetu nazvané 

Robotkavárna a následně vystoupal až do podkrovního ateliéru výtvarné výchovy, kde se nechal 

zvěčnit v populárním fotokoutku našich studentů. Hosté, mladší i starší, na vlastní kůži pocítili, 

že škola nemusí znamenat stres ze zkoušení, nezáživné předávání nudných informací a následné 

papouškování, ale právě naopak. Pestrost, humor, zajímavost. K tomu jistě přispívají nově 

vybavené laboratoře a učebny s nejmodernějšími školními pomůckami. 

Pokud jste se ale našeho programu nemohli zúčastnit, nahlédněte alespoň do naší 

fotogalerie. Stojí to za to. Všem účinkujícím, organizátorům a hostům děkujeme a těšíme se 

na všechny opět za rok! 

     

Exkurze do Osvětimi, Krakova a jihopolské Haliče 
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 V pořadí již šestá expedice projektu 

Erasmus+ po stopách českých padlých vojáků 

během bojů I. světové války nás zavedla opět 

na další místa jihopolské Haliče. 

Na vojenském hřbitově v Malastowě jsme 

uctili jejich památku uvázáním naší národní 

trikolory na všudypřítomné kříže s mnoha 

českými jmény. V dalších dnech jsme se 

přesunuli do města polských králů Krakova, 

zavítali jsme například do židovské části 

města Kazimierz, kde se natáčely některé 

ze scén slavného Spielbergova filmu 

Schindlerům seznam.  

Všichni z nás jsme však věděli, že poslední den projektového setkání s našimi spolužáky 

a učiteli z Polska a Slovenska bude nejtěžší. Vstupem do areálu bývalého nacistického 

vyhlazovacího tábora Osvětim se zahalila naše mysl do tichého rozjímání a smutku. Těžko se 

vyjadřují pocity z tohoto místa, alespoň jednou za život by je měl vidět každý. 
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Nejdražší příteli, milý Karle Machu, 

snažím se zachytit Tvou tvář, avšak neustále mi proklouzává mezi prsty. 
Přesto si dokážu představit Tvůj nevěřícný výraz, kdybys mě teď spatřil, 
napjatě hledající ta správná slova. Protože si dokážu představit, že – ně-
jakým způsobem, však stačí jen o trochu více víry – by se tyhle věty 
k Tobě dostaly. 

Tedy, abych se vrátila na začátek. Víš, chtěla jsem Ti nějak ukázat 
všechny ty pocity, které ve mně vzkypěly, když jsme mlčky procházeli 
místo, v němž tvé tělo odpočívá.  Jsem si vědoma toho, že Tvoje duše už je 
Jinde, to se neobávej. Přesto, jak jsem tak chodila křížem krážem, ve 
vzduchu byl klid, byla cítit vůně dřeva, (to místo je osázené nádhernými 
vysokými jehličnany, líbilo by se Ti) míjela jsem všechna ta jména, 
všechny ty vyřezávané kříže, jednu židovskou hvězdu, trikolory nejrůz-
nějších barev, támhle modrá a žlutá, támhle bílá a červená, přestala jsem 
vidět pouhá uskupení písmenek za sebou, ale začala jsem vnímat Vás 
všechny. Za každým písmenkem se schovávaly jedny sny, naděje, tolik 
odvahy, pár slz a spousty lásky. 

Chtěla jsem Ti dát najevo, jaká vlna se přese mne přelila. Vlna vděčnosti, 
obdivu a respektu nad tím, co jste si, a tak mladí, museli všechno prožít a 
k čemu to nakonec vedlo. 

Chtěla jsem ti dát najevo, že si Tě pamatujeme. A navždy budeme. Nejsi 
náhodné jméno na náhodném hřbitově padlých vojáků z první světové, 
nejsi jedno číslo ze statistiky, ale jsi jeden život. 

Proto, nediv se, jsem třesoucími se prsty uvázala kolem Tvého kříže stuhu 
s barvami, jež Ti musejí být nepochybně dobře známé, jelikož jsou to tak-
též Tvoje barvy. Červená, bílá a modrá. 

Pokusila jsem se Tě zaplavit vším tím, co jsem pocítila, když jsem tam 
stála. Děkuji Ti. I za to, že jsi mě vyslechnul. 

Navždy, 

Tvůj přítel 
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Tereza Ševěčková, 5.E 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 7. února 2018 

 

 

 

Mgr. Antonín Sekyrka 

ředitel školy 
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Ekonomická část 

 

příjmy  Kč celkem      377 646,18 

z toho: příjmy nezahrnované do základu daně  303 182,18 

 

výdaje Kč celkem      310 723,46 

z toho: výdaje nezahrnované do základu daně             9 963,00 

z výdajů celkem například: 

 

odborní lektoři zájmových kroužků      19 250 

nájemné sportovišť, sálů       19 100 

doprava, účastnické poplatky, kurzy      23 066 

jazykový program FLO JOE       9 720 

knižní odměny žákům          15 050 

účetnictví           19 693 

příspěvek na maturitní plesy          25 429 

poháry, ceny sportovní, vědomostní soutěže          2 826 

občerstvení studenti na akcích Technika hrou, 

Edison, Vzdělání a řemeslo            4 290 

komponenty na sestavení robotů, 3D tiskárny         18 413 

tisk školního časopisu a Almanachu                             23 575 

školní akademie, exkurze, OSA      32 540 

projekt Evropského týdne       10 000 

dohody o provedené práci (Přijímačky na nečisto, 

vedení robotického kroužku, vedení literárního klubu)   65 900  

ostatní              19 759 

 

 

 

Na základě podkladů 

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

Služby daňové kanceláře 

 

zpracovala Dagmar Čečková 

 

 

 

 

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

ostatní například:  

SOČ-měření, tisk školních triček, Den otevřených dveří, vybavení čítárny 
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