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Ke konci roku 2019 dostalo Katolické gymnázi-
um vánoční dárek v podobě ocenění Gympl roku v 
Kraji Vysočina. Toto hlasování je průzkumem mezi 
studenty a absolventy gymnázií v České republice 
zaměřené na to, jak se jim na jejich gymnáziu stu-
duje nebo studovalo. 

Podstatné kritérium, které různým žebříčkům 
hodnocení škol chybělo a stále chybí, je pohled stu-
denta či absolventa na svoji školu. Tento pohled 
studenta či absolventa je podle organizátorů prů-
zkumu zásadní a vypovídá o kvalitě školy více, než 
například citace v odborných časopisech či počet 
zahraničních studentů. 

„Nejlepším doporučením je osobní zkušenost. Velmi 
si vážíme letošního prvního místa. Neustále se snažíme 
školu modernizovat, důležité je, aby studenti měli pří-
jemné prostředí pro výuku a širokou nabídku volnoča-
sových aktivit. Toto ocenění je pro nás dobrou zpětnou 
vazbou, že jdeme správným směrem,“ shrnuje ředi-
tel Katolického gymnázia Vít Feldbabel. V současné 
době má škola plnou kapacitu studentů, celkem 356. 
Zájem o studium se každý rok zvyšuje. 

Moderní učebny v nové budově
Letošní školní rok je prvním v nové moderní budo-

vě. Nacházejí se zde jazykové učebny, odborné učeb-
ny a laboratoře chemie a biologie. „V rámci církevních 
škol byla stavba nové budovy největší investicí financova-
nou z evropských fondů,“ upřesňuje Zdeňka Matějková, 
zástupkyně ředitele pro oblast ekonomiky. Gymnázi-
um má dále v plánu výměnu oken v původní klášterní 
budově a také jí chce dát nový kabát ve formě oprave-
né fasády. 

Katolické gymnázium Třebíč 
získalo ocenění Gympl roku 

Srdečně vás zveme 

v úterý 28. ledna 2020
 od 12.30 do 17.00 hod.

 na Den otevřených dveří 
Katolického gymnázia Třebíč. 

Ukážeme vám učebny, 
provedeme vás areálem 

a můžete si popovídat 
se studenty, jejich rodiči i učiteli. 

Pořadí v Kraji Vysočina

   1. Katolické gymnázium Třebíč
   2. Gymnázium Žďár nad Sázavou
   3. Gymnázium, Střední odborná škola 
        a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou 
   4. Gymnázium Chotěboř
   5. Gymnázium Havlíčkův Brod
   6. Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
   7. Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium 
        a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová 
       Světlá nad Sázavou
  8. Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec
  9. Gymnázium Velké Meziříčí
10. Gymnázium Vincence Makovského 
        se sportovními třídami Nové Město na Moravě
11. Gymnázium Pelhřimov
12. Gymnázium Třebíč
13. Gymnázium Otokara Březiny 
        a Střední odborná škola Telč
14. Gymnázium Jihlava
15. Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
16. Gymnázium a Střední odborná škola 
        Moravské Budějovice
17. Gymnázium Pacov
18. Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. Jihlava

Spolupráce se základními 
školami a výměnné studijní pobyty

Na podzim připravili učitelé a studenti dva projektové 
dny pro základní školy na Třebíčsku zaměřené na matema-
tiku, biologii, chemii a fyziku. Studenti gymnázia v letoš-
ním školním roce absolvovali výměnný pobyt v Turecku, 
a to díky projektu Erasmus +. Nejenže si procvičili v pra-
xi jazykové dovednosti, ale také se seznámili s tamní kul-
turou. Celý týden totiž bydleli v tureckých rodinách. Další 
pobyt je v plánu na příští školní rok. 

Aktivní spolek rodičů a přátel školy
KG klub, který při gymnáziu působí, sdružuje rodiče stu-

dentů a přátele školy. Ti se aktivní podílejí na organizaci 
akcí školy. Pořádají sběr papíru, pomáhají při dnu otevře-
ných dveří, připravují oblíbená Třebíčská nokturna. 

Třetí ročník charitativní kavárny
Cílem školy je připravit studenty na život a nabídnout 

jim kvalitní všeobecné vzdělání. Není to jen o „sezení v 
lavicích“, ale o hledání různých forem. Zajímavým projek-
tem je charitativní kavárna. Uspořádali ji první adventní 
neděli studenti 2.A a sexty. Pátým rokem totiž spolupra-
cuje Katolické gymnázium a Halahoj s organizací Chuť 
pomáhat. Přednášku o situaci na Ukrajině připravila býva-
lá studentka Anička Váňová, která úzce s touto organizací 
spolupracuje. Během víkendu se do kavárny přišlo podí-
vat přes 250 lidí.  Za prodej panenek Motanek a tašek a za 
kavárnu se podařilo letos vybrat částku 38 136 korun.

Aktuality sledujte na webu www.kgtrebic.cz a také na Fa-
cebooku a Instagramu.  (PI-t01-gymD)

Další mateřské školy se podařilo 
zateplit městu Třebíč. Jedná se o ško-
lu v Bartuškově ulici, v ulici U Obůr-
ky, v ulici Obránců Míru a v Dem-
lově ulici. Pokud chtěla radnice 
obdržet na tyto akce dotaci z minis-
terstva životního prostředí, musela 
v objektech vybudovat na střechách 
škol také vzduchotechniku.

Město nyní toto zařízení zapůjčilo 
zmiňovaným školským subjektům, 
které je budou obhospodařovat. Sta-
rosta Pavel Pacal upozornil, že umís-
tění vzduchotechniky není záležitost 
města, ale jedná se o požadavek 

ministerstva životního prostředí.
„V minulosti tato povinnost při zatep-

leních nebyla,“ doplnil. Osobně si 
myslí, že budovy se dají odvětrat 
způsobem, jak tomu bylo v minu-
losti, tedy okny. Pacal připomněl, že 
se připravuje zateplení poslední tře-
bíčské mateřské školy na Gorazdově 
náměstí s názvem Kaštánek. 

„Energetický audit prokázal, že při 
zateplení dojde k úspoře při vytápění. 
A pokud budeme žádat o dotační pro-
středky, opět musíme počítat s vybu-
dováním vzduchotechniky,“ poukázal. 
 -zt- 

V mateřských školách museli 
vybudovat vzduchotechniku


