
V letošním školním roce slaví 
Katolické gymnázium Třebíč 25 
let úspěšného fungování. Do dal-
šího čtvrtstoletí vstupuje s novým 
logem. „Loď není jen křesťanský 
symbol.  Je to symbol, ve kterém 
každý něco najde. Loď na moři 
poznání, loď, která jede za svým 
cílem, loď jako pevný bod v nejis-
tém moři,“ popisuje ředitel Vít 
Feldbabel. Oslavy výročí školy 
začaly v polovině září na Den cír-
kevního školství. Na třebíčském 
náměstí uznal komisař z agentu-
ry Dobrý den Katolickému gym-
náziu nový český rekord v počtu 4 
825 složených papírových lodiček 
od stejného počtu lidí. 

Škola s tradicí
a budoucností

Katolické gymnázium zaháji-
lo výuku v roce 1993 s necelými 
padesáti studenty. „Dnes naši ško-
lu navštěvuje téměř 360 studen-
tů a patří mezi vyhledávané ško-
ly. Naši absolventi míří na vysoké 

školy a nalézají uplatnění v nej-
různějších profesích,“ přibližuje 
ředitel Katolického gymnázia Tře-
bíč Vít Feldbabel. Podnětné stu-
dijní prostředí a příjemnou atmo-
sféru zajišťují v první řadě kvalitní 
pedagogové a také učebny, vyba-
vení a pomůcky. Do konce letoš-
ního roku vyroste v areálu Kato-
lického gymnázia nová budova 
s moderními učebnami pro výu-
ku jazyků a přírodovědných před-
mětů. Široké zázemí pro studenty 
vytvářejí také volnočasové aktivi-
ty organizované Halahojem, spo-
lupráce s Mensou, která sdružuje 
nadané děti, podpora psycholo-
ga, stáže pro studenty ve firmách i 
v zařízení sociálních služeb a také 
výměnné studijní pobyty. Studen-
ti třetího ročníku v rámci reálné 
firmy JA Czech vytváří svoji vlast-
ní tréninkovou firmu, avšak s reál-
nými výstupy. Připravují pro své 
spolužáky svačiny, učí se ekono-
micky plánovat a tím také zákla-
dům podnikání.

Dvacet pět let vzdělává
Katolické gymnázium studenty

(individuální pohovory o možnostech studia
každé pondělí od 15:00 do 18:00)

PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Jsme moderní školou sledující vývoj technologií, trendů a trhu práce.
O naše žáky maximálně pečujeme...

Rádi vás přesvědčíme na našem
pondělním informačním odpoledni
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