
ŠKOLNÍ KLUB, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

A STUDENTSKÝ KLUB HALAHOJ

Bohatý program pro studenty i obyvatele 

Třebíče a okolí:

• cestovatelské besedy

• adaptační kurzy a třídní teambuildingy

• akce pro celé rodiny
(karneval, Kostkohraní, Cestu pohádkovým lesem)

• literární, taneční a divadelní programy

• integrační víkendy, kdy spolu tráví čas lidé zdraví 
a mentálně postižení

• víkendové akce v Třebíči i mimo ni

• sportovní aktivity (tradiční je Fotbalová noc-den, 
kdy se 24 hodin hraje fotbal)

• letní příměstské a pobytové tábory

• a mnohé další

„Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných 
lidí. Je to to jediné.“

Středisko volného času a Studentský klub
KG Halahoj připravuje bohatý program pro studenty 
a obyvatele Třebíče a okolí. Cílem je nabídnout 
především dětem a mladým lidem nejrůznější 
aktivity, rozšiřující jejich všestranné vědomosti, 
dovednosti a pomoci jim vyrůst v samostatné 
a zodpovědné jedince.

Školní klub KG nabízí studentům kroužky během 
školního roku (jazykové, sportovní, dovednostní aj.) 
a možnost trávení spontánní činnosti v době před 
vyučováním či po vyučování každý den od 07:00
do 17:00 (v pátek do 15:00).

„Na cestě při získání 
lékařského vzdělání hrálo 
Katolické gymnázium 
Třebíč nezastupitelnou roli. 
Absolvoval jsem v roce 
1999. V té době měla 
škola za sebou šest let své 
existence a již od začátku 
produkovala studenty, kteří 
se bez větších problémů 
dostávali na vysoké školy 
humanitního i přírodovědného 
směru. Dostatečně mě 

připravilo na přijímací zkoušky, a proto jsem si mohl vybrat 
mezi třemi fakultami, na které budu studovat. Získal jsem 
dostatečné jazykové znalosti jak pro moji profesi, tak i pro 
soukromé potřeby. Vím, že Katolické gymnázium během 
své dvaadvacetileté existence ušlo velký kus cesty a má 
spoustu úspěšných absolventů, kteří stejně jako já na školu 
velmi rádi vzpomínají. Přeji si, aby jednou i moje děti mohly 
na této škole studovat.“

PROČ JÍT STUDOVAT NA KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ?

„Pro studium na Katolickém 
gymnáziu jsem se rozhodla 
především proto, že je zde 
rodinná atmosféra a příjemná 
komunikace s učiteli. Svého 
rozhodnutí rozhodně nelituji 
a určitě bych doporučila tuto 
volbu i ostatním. Katolické 
gymnázium mi totiž dává 
vedle znalostí a nejrůznějších 
dovedností mnohem více 
pro další život - a to je 
schopnost kritického myšlení, 

samostatného uvažování, argumentace a také hledání řešení 
problémů. “

„Katolické gymnázium 
mě skvěle připravilo nejen 
na studium vysoké školy, 
ale díky velmi příjemné 
atmosféře a vynikajícím 
pedagogům jsem se se zde 
naučila podstatné věci pro 
život, a to je komunikace, 
schopnost předávat své 
myšlenky a nadšení dál a také 
úctě a respektu k lidem kolem 
sebe.“

„Katolické gymnázium dalo 
mým dcerám široký rozhled, 
dobré vědomosti, mnoho 
dobrých vztahů, duchovní 
rozměr života, humor, 
sounáležitost a vědomí, že je 
krásné spolupracovat a být 
tady pro druhé. Gymnázium 
významně přispělo k jejich 
dozrávání, budování jejich 
lidství a nasměrování. 
Naprosto mimořádně 
hodnotím veškerou 

mimoškolní činnost gymnázia a práci Halahoje. Přijít zpět 
na půdu gymnázia znamená pro moje dcery vrátit se domů, 
do rodiny.“

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

MUDr. Ondřej Križan

zubař a majitel zubního centra DentSmile v Třebíči
MUDr. Alena Váňová

primářka rehabilitačního oddělení Nemocnice Třebíč

Kamila Šoukalová

současná studentka
Mgr. Eva Fruhwirtová

trenérka mozku a specialistka na komunikaci

Chcete se zeptat?

Ing. Mgr. Vít Feldbabel – ředitel

tel.: +420 561 207 113, mobil: +420 605 525 218, e-mail: vfeldbabel@kgtrebic.cz

www.kgtrebic.cz,  www.facebook.com/kgtrebic



„Naši studenti jsou vedeni 

ke kritickému myšlení, 

klademe důraz na 

počítačovou gramotnost, 

na etický a osobnostní 

růst studentů, vytváříme 

prostor pro seberealizaci 

a učíme hledat studenty 

cestu k sobě i k druhým. 

Absolventy jsou velmi 

kladně hodnoceny naše 

týdenní intenzivní kurzy 

angličtiny a němčiny 

a konverzace s rodilým 

mluvčím.“

Vít Feldbabel

ředitel Katolického 
gymnázia Třebíč

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Při studiu se využívá také 
e-learnigová forma sdílení 
výukových materiálů a testování.
Stravování je zajištěno v centrální 
školní jídelně.

Katolické gymnázium Třebíč 
je jako první střední škola na 
Vysočině zařazena mezi školy 
spolupracující s Mensou.

Na škole funguje KG klub, 
sdružení rodičů a učitelů,
kteří svými nápady a pomocí 
spoluvytvářejí život školy.

PŘÍPRAVA NA 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY!

Chcete si být jisti při 
přijímacích zkouškách? 
Nevíte, kde začít a co je 
potřeba umět? Přihlaste 
se na přípravu na přijímací 
zkoušky.

Ozvěte se:

Mgr. Antonín Zelený, 
zástupce ředitele, 
azeleny@kgtrebic.cz; 
tel.: +420 561 207 112.

Nesedíme jenom ve školních 

lavicích. Na Katolickém 

gymnáziu to žije!

Učitelé a lektoři připravují pro 
studenty adaptační, jazykové, lyžařské 
a motivační kurzy. Velký zájem je také 
o výměnné zahraniční pobyty. Studenti 
si mohou vybrat ze široké nabídky 
volnočasových aktivit a kroužků. 

Partnerská škola v Bavorsku 

(od roku 2006)

Partnerství s gymnáziem v Krumbachu 
je založeno na výměnných pobytech, 
které trvají osm dnů a pro studenty 
představují velmi atraktivní možnost, 
jak vycestovat za hranice a poznávat 
novou zemi prostřednictvím její 
kultury, ale zejména každodenního 
života a lidí, kteří v ní žijí. Nutnost 
dorozumění v cizím jazyce přenáší 
komunikaci z vyučovacích hodin 
němčiny či angličtiny do autentického 
jazykového prostředí.

Učební plán – čtyřleté gymnázium
a vyšší stupeň osmileté gymnázium
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1. 2. 3. 4.

Jazyk 

a jazyková 

komunikace

Český jazyk 

a literatura
3 3 3 4 1 13

Cizí jazyk I – 

Anglický jazyk
4 4 4 4 4 16

Další cizí jazyk 3 3 3 3 0 12

Matematika a její aplikace 4 4 3 3 4 14

Člověk 

a příroda

Fyzika 2 2 2+1 2

13

8

Chemie 2 2+1 2 0 7

Biologie 2 2+1 2 2 9

Geografi e 2 2 0 0 4

Člověk 

a společnost

Základy 

společenských 

věd

2 1 2 2 7

Dějepis 2 2 2 2 8

Náboženská 

výchova
1 1 1 1 4

Etika 1 0 0 0 1

Člověk a svět práce 0 0 INT
(ZSV)

INT
(NV)

0 0

Umění 

a kultura

Hudební výchova

Výtvarná výchova
2 2 0 0 0 4

Člověk 

a zdraví

Tělesná výchova 2 2 2 2

0

8

Výchova 

ke zdraví
INT
(ETI)

INT
(TV)

INT
(BIO)

INT
(NV)

0

Informační a komunikační 

technologie
2 2 0 0 0 4

Volitelné vzdělávací aktivity 0 0 6 6 4 12

Celkem 34 34 33 31 26 132

Učební plán – nižší stupeň
osmileté gymnázium

Vzdělávací 

oblast

Vzdělávací 

předmět
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1. 2. 3. 4.

Jazyk 

a jazyková 

komunikace

Český jazyk 

a literatura
4 4 4 4 1 16

Cizí jazyk I – 

Anglický jazyk
3 3 3 3 0 12

Další cizí jazyk 3 3 3 3 12 12

Matematika a její aplikace 4 4 4 4 1 16

Člověk 

a příroda

Fyzika 0 2 2 2

4

6

Chemie 0 0 2 2 4

Biologie 2 2 2 2 8

Zeměpis 2 1 2 2 7

Člověk 

a společnost

Občanská 

výchova
1 1 1 1

6

4

Dějepis 2 2 2 2 8

Náboženská 

výchova
1 1 1 1 4

Strategie 

osobnostního 

rozvoje

0 0 1 0 1

Člověk a svět práce INT
(BIO)

0 INT
(OV)

INT
(OV)

-3 0

Umění 

a kultura

Hudební výchova 1 1 1 1
0

4

Výtvarná výchova 2 2 2 0 6

Člověk 

a zdraví

Tělesná výchova 2 2 2 2

-2

8

Výchova 

ke zdraví
0 0 INT

(BIO)
INT
(NV)

0

Informační a komunikační 

technologie
1 1 0 1 2 3

Volitelné vzdělávací aktivity 0 1 1 1 3 3

Celkem 28 30 33 31 24 122

Bylinková zahrádka, staré 

odrůdy keřů a stromů, 

naučná stezka Horniny 

a minerály Třebíčska

V areálu školy jsme vysadili bylinkovou 
zahrádku a také staré odrůdy stromů 
a keřů, jako je například mišpule, 
moruše, kdolouň a staré odrůdy jablek 
a hrušní. Vybudovali jsme naučnou 
stezku hornin a minerálů z Třebíčska. 
Studenti se tak učí biologii přímo na 
školní zahradě.

Týdenní pobyty zahraničních 

studentů v rámci projektu 

Edison

Každoročně k nám jezdí na týden 
studenti z různých koutů světa. 
Seznamují naše studenty s jejich 
jazykem, kulturou a zvyklostmi. 
Na stážích u nás byli mladí lidé 
z Rumunska, Mexika, Egypta, Itálie či 
Pákistánu. Vzájemné poznávání kultur 
vede k získání nových znalostí a také 
k toleranci.

Stáže pro lepší start do 

života

Klademe důraz na praxi. Studenti 
druhých ročníků absolvují týdenní 
sociální stáž, jejím cílem je nahlédnout 
do světa lidí s hendikepem, nemocí 
či jiným znevýhodněním, seznámit 
se se situací konkrétního člověka 
a doprovázet jej.Studenti 3. ročníků 
absolvují týdenní stáže ve fi rmách 
v našem regionu, které jsou 
blízké jejich zaměření, například 
stomatologické centrum, reklamní 
agentura, mateřská škola a další.

Jsme partnerem Junior 

Achievement Czech

Junior Achievement Czech je 
mezinárodní nezisková vzdělávací 
organizace. Jejím posláním a zároveň 
cílem je poskytovat mladým lidem 
praktické ekonomické vzdělávání - 
poznat hodnotu podnikání, porozumět 
obchodu a ekonomii, rozvíjet etický 
postoj k vedení a vůbec být dobře 
připraven ke vstupu na trh práce. 
Studenti 3. ročníků v rámci projektu 
provozují školní bufet. Sami nakupují 
potraviny, připravují svačiny, vedou 
účetnictví. Díky této zkušenosti si 
odnášejí reálný pohled na podnikání.

Šablony II OP VVV 

pro KG Třebíč

Reg. č. projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016273

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, 
které škola určila jako prioritní pro 
svůj rozvoj a budoucí směřování. 
V rámci projektu jsou realizovány 
aktivity podporující vzdělávání žáků 
a pedagogů.

DUCHOVNÍ PROFIL 

GYMNÁZIA

Rozvíjíme všechny tři roviny 
osobnosti studenta, tělesnou, 
duševní a spirituální. Studenti mají 
prostor k hledání a nacházení 
odpovědí na základní otázky 
smyslu života a budují si 
hodnotový žebříček. Mohou 
využívat doprovázení spirituála 
školy, hodiny etiky, studentské 
mše svaté i duchovní obnovy.

RYCHLÝ INTERNET, 

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP 

A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

Součástí modernizace je 
nový výtah, který zajišťuje 
bezbariérový přístup do celé 
školy. Vysokorychlostní připojení 
k internetu umožňuje využívání 
nových metod při výuce. 
K příjemnému prostředí přispívá 
také relaxační venkovní zóna 
a nově upravené venkovní 
prostory.

NOVÉ MODERNÍ UČEBNY

Celý areál prošel výraznou 
rekonstrukcí. V novém křídle se 
ve třech podlažích nacházejí 
moderně vybavené učebny 
přírodních věd, laboratoře 
a interaktivní jazykové učebny.

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

NABÍZÍ STUDIUM V 8 LETÉM A 4 LETÉM OBORU


