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Katolické gymnázium Tře-
bíč klade důraz na cizí jazy-
ky, přírodovědné předměty 
a také na osobnostní růst 
studentů. Spolupráce s Men-
sou, která sdružuje nadané 
děti, podpora psychologa, 
stáže pro studenty ve fi r-
mách i v zařízení sociálních 
služeb a také výměnné stu-
dijní pobyty, nový školní 
klub a mimoškolní aktivity 
vytvářejí široké zázemí pro 
rozvoj studentů.  Zájem o 
studium se projevuje ve stá-
le zvyšujícím se počtu při-
hlášek. 

Příjemné studijní prostředí zajišťu-
jí v první řadě kvalitní pedagogové 
a také učebny, vybavení a pomůc-
ky. Během posledních let se podaři-
lo opravit školní kapli, nainstalovat 
zabezpečení školy, vyměnit vnitř-
ní dveře do učeben a také vyměnit 
veškeré podlahy na chodbách. Do 
konce příštího roku vyroste v areá-
lu školy nová budova s moderními 
učebnami pro výuku jazyků a příro-
dovědných předmětů. Součástí pro-
jektu jsou také venkovní úpravy a 
vysokorychlostní internetové připo-
jení v celé budově.

Angličtina i němčina 
pro život i pro práci

S výukou angličtiny pomáhá v 
letošním školním roce americká lek-
torka Ebimene Doubeni.  V Čes-
ké republice působí celkem třicet 
stipendistů mezivládního česko-
amerického Fulbrightova progra-
mu a jedna z nich je právě v Třebíči. 
Novinkou je založení TED klubu. 
„Formát TED Talks je velmi úspěšný a 
je velmi rozšířený po celém světě. Řeč-
ník má vymezený čas na to, aby odha-
lil své  myšlenky a přesvědčil své poslu-
chače. To učí studenty efektivně mluvit, 
být stručný a mluvit k věci,“ vysvět-
luje ředitel Vít Feldbabel. Studenti 
vyjíždějí také do zahraničí, pozná-
vají nejen jazyk v praxi, ale pronika-
jí do jiných kulturních zvyklostí. „To 
vše je obohacuje. Nesedí jen v lavicích, 
poznávají svět mimo stránky učebnic,“ 
pochvaluje si ředitel Feldbabel. 

Gymnazisté 
na pracovních stážích

V květnu čeká každého studenta 
druhého a třetího ročníku týdenní 
stáž ve fi rmě nebo v zařízení sociál-
ních služeb. Podle vedení školy je 
to další způsob, jak studenty sezná-
mit s realitou života. „Musím uznat, 
že jsem tam šel s přesvědčením, že už 
mám zkušeností dost a nemám co 
poznávat. Ale když je člověk s těmi dět-

Katolické gymnázium: Rozvíjíme 
schopnosti našich studentů

mi každý den šest hodin a neustále se 
jim musí věnovat, tak je to fakt makár-
na. Odnáším si proto úctu ke všem uči-
telkám, které se dětem věnují pořád a 
navíc s velkým zápalem,” svěřil se po 
stáži v mateřské školce Jabula v M. 
Budějovicích Adam Šplíchal.

Rodinná atmosféra 
s důrazem 

na osobnostní rozvoj
S výběrem vysoké školy, ale i s 

případnými osobními problémy 
pomáhá studentům psycholožka z 
Křesťanské pedagogicko-psycho-
logické poradny z Brna. Volný čas 

mohou gymnazisté naplnit sportov-
ními i jazykovými kroužky. Zájem je 
také o kroužek fotografi cký. Třeťá-
ci si v rámci reálné fi rmy JA Czech 
vytváří svoji vlastní tréninkovou fi r-
mu, avšak s reálnými výstupy. Při-
pravují pro své spolužáky svačiny, 
učí se ekonomicky plánovat a tím 
také základům podnikání. Spoustu 
mimoškolních zážitků nabízí nový 
školní klub a také studentský klub 
Halahoj. 

Pedagog volného času Vít Opla-
tek připravuje třídní teambuildingy, 
kolegové se studenty jezdí na lyžař-
ské i vodácké kurzy a o prázdninách 
na tábory. 


