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Výměnné zahraniční poby-
ty, spolupráce s Mensou, 
která sdružuje nadané děti, 
podpora psychologa, nově 
stáže pro studenty ve fi r-
mách, nemocnici a v zaří-
zení sociálních služeb – to 
je jen malý výčet z velkého 
množství aktivit Katolické-
ho gymnázia Třebíč. 

Mott em školy je Hledejme ces-
tu k sobě i k druhým. A právě v 
tomto duchu jsou studenti vede-
ni. Škola klade důraz na cizí jazy-
ky a přírodovědné předměty.  

Během dvou let se podařilo 
opravit školní kapli, nainstalovat 
zabezpečení školy, vyměnit vnitř-
ní dveře do učeben a také vymě-
nit veškeré podlahy na chodbách. 

„Děláme vše pro to, abychom 
vytvářeli příjemné studijní prostře-
dí. Změny jdou vidět na každém 
rohu, přijďte se podívat,“ zve ředi-
tel Vít Feldbabel na Den otevře-
ných dveří. 

V průzkumech studenti uvádě-
jí, že právě příjemné studijní pro-

středí a rodinný přístup je jeden 
z důvodů, proč si zvolili pro své 
studium katolické gymnázium. 
Velmi příjemnou atmosféru ško-
ly potvrdila při své kontrole vloni 
také Česká školní inspekce.  

V současné době připravuje 
katolické gymnázium projekt, ve 
kterém dokonce počítá s výstav-
bou nových odborných přírodo-
vědných a jazykových učeben.

Od letošního školního roku 
dojíždí do školy psycholožka z 
Křesťanské pedagogicko-psycho-
logické poradny z Brna.

 Je k dispozici studentům, 
pomáhá jim lépe zvládat pří-
padné problémy doma i ve ško-
le.  Studentům druhého ročníku 
pomáhá s profesní orientací, a to 
pomocí testů a psychologických 
rozhovorů.

 „Na konci druhého ročníku si 
studenti vybírají specializova-
né předměty, které je připravují 
na další studium na vysoké ško-
le. Ne všichni mají jasno, co přes-
ně by chtěli studovat a také to, jak 
budou uplatnitelní na trhu práce. 
Díky pečlivému výběru za pomoci 

Katolické gymnázium Třebíč: Klademe 
důraz na cizí jazyky a přírodovědné předměty

psychologické podpory se snažíme 
studenty lépe směrovat,“ vysvětluje 
ředitel Feldbabel. 

Studenti navštěvují při ško-
le různé jazykové i sportovní 
kroužky. Nově také fotografi c-
ký kroužek, který vede fotograf 
Boris Kjulleněn. 

Třeťáci si v rámci reálné fi rmy 
JA Czech vytváří svoji vlastní tré-
ninkovou fi rmu, avšak s reálnými 
výstupy. Připravují pro své spo-
lužáky svačiny, učí se ekonomic-
ky plánovat a tím také základům 
podnikání. Od letošního roku 

přibyde studentům další praktic-
ká aktivita. V květnu čeká každé-
ho studenta druhého a třetího 
ročníku týdenní stáž ve fi rmě, 
nemocnici nebo v zařízení soci-
álních služeb. „Je to další krok, jak 
studenty seznámit s realitou života. 
Na vlastní kůži si vyzkouší práci 
v terénu. Stáže ve fi rmách mohou 
napomoci při výběru povolání, 
kdežto sociální stáže jsou zaměře-
ny více na získání osobní zkušenos-
ti s doprovázením nemocného nebo 
člověka s hendikepem,“ uzavírá 
ředitel Feldbabel.

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2017

Den otevřených dveří: 11. ledna 2017  13–17 hod.

Možnost prohlídky naší školy pro jednotlivce i skupiny.
Bližší informace: +420 567 584 142, www.helenin.cz
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