
Estetická výchova



• Estetická výchova hudební a výtvarná na 
gymnáziu obsahuje jak teorii (dějiny hudby 
a výtvarného umění), tak i praxi (zpěv, hra 
na hudební nástroje, seznámení s 
výtvarnými technikami a materiály). 

• Důležitým prostorem k sebevyjádření 
studentů jsou výstavy nebo koncerty, ve 
kterých figuruje především školní smíšený 
pěvecký sbor Mendík.



Projekt : Rusalka

• Propojení hudební a výtvarné výchovy
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Vernisáž výstavy „Je v moři místa dost?“



Výstava- „Je v moři místa dost?“



Výstava „Je v moři místa dost?“



Výstava: „GJVJ 150x jinak“
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Výstava: „GJVJ 150x jinak“



Výstava: „V Budějcích by chtěl žít 
každý“.
podzim2020



Výstava: „V Budějcích by chtěl žít každý“



Vernisáž studentské výstavy 
-podzim 2021



Projekt „Móda“
propojení hudební a výtvarné výchovy
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propojení hudební a výtvarné výchovy



Hodina výtvarné výchovy



Smíšený pěvecký sbor Mendík 

• založen v roce 1989 na Gymnáziu Jana Valeriána 
Jirsíka v Českých Budějovicích

• repertoár sboru tvoří lidové a duchovní písně, 
sborové skladby starších i nynějších autorů, 
včetně amerických a afrických spirituálů. Velmi 
oblíbené jsou populární písně.

• SPS Mendík pořádá každoročně tradiční 
adventní koncert a koncert na konci školního roku 
s oficiálním rozloučením odcházejících maturantů

• v letech 2005 – 2009 se sbor stal pořadatelem 
festivalu studentských sborů Studentes cantant
se zahraniční účastí



Účast a ocenění na soutěžích a festivalech
2006 - Gymnasia cantant (Praha, CZ) 
• zlaté pásmo
2006 - Folklorní festival (Čerpotok, RO)
2009 - Canto sul Garda (Riva del Garda, ITA) 
• stříbrné pásmo
2009 - Přehlídka středoškolských sborů (regionální kolo, CZ) 
• stříbrné pásmo
2010 - Festival Rassegna Polifonica Internazionale, 
Montefiore dell ´Asso (ITA)
2013 – Gymnasia cantant (Praha, Brno, CZ)
2014 – Gymnasia cantant (Praha, Brno, CZ)
• stříbrné pásmo
2015 – Jirkovský písňovar (Chomutov, CZ)
• stříbrné pásmo
2016 – Jirkovský písňovar (Chomutov, CZ)
• stříbrné pásmo



Uskutečněné zahraniční projekty
2007 – Banát (Rumunsko)
2010 – Rumunsko, Srbsko – zpívání krajanům
2011 – Moldávie, Rumunsko – zpívání krajanům, projekt 
financován částečně Jihočeským krajem, několik dílčích a 
samostatných vystoupení pro krajany žijící v těchto zemích
2012 – Dánsko – koncert v kostele sv. Benedikta v Ringstedu u 
příležitosti 800. výročí úmrtí dánské královny Dagmar 
2013 – Zpívání krajanům v rumunském a srbském Banátu, projekt 
financován částečně Jihočeským krajem
2014 – Zpívání krajanům v polském Zelówě, Advent in Simbach
am Inn (Německo)
2015 – Zpívání krajanům v srbském Banátu (Bela Crkva, Vršac, 
Kruščice)
2016 – Slovinsko – zahraniční výjezd na pozvání Velvyslanectví 
České republiky v Lublani
2017 – Itálie, Vatikán – účast na generální audienci (zpěv papeži 
Františkovi), doprovázení liturgie na Svatováclavské mši (Chrám sv. 
Petra), koncert v kostele sv. Marcelina a Pietra v Lateránu



• zahraniční výjezd do Slovinska na pozvání paní 
velvyslankyně Věry Zemanové



• tradiční zpívání na schodech Gymnázia J.V. Jirsíka



• zahraniční výjezd do Vatikánu – generální audience 
u papeže Františka, září 2017



• zahraniční výjezd do Vatikánu 
– po Svatováclavské mši před 
Chrámem sv. Petra, září 2017



• zahraniční výjezd do Vatikánu, 
doprovod liturgie – slavnostní 
Svatováclavská mše, Chrám sv. 
Petra, září 2017



• zahraniční výjezd do Vatikánu 
– po Svatováclavské mši s 
panem velvyslancem JUDr. 
Vošalíkem, září 2017



• zahraniční výjezd do Vatikánu 
– koncert v kostele sv. 
Marcelina a Pietra v Lateránu, 
září 2017



• zpívání na Budějovickém 
adventu – výhra 1. ceny v 
hlasování, prosinec 2017



• tradiční adventní koncert, 
kostel sv. Václava



Mendík- Slovensko 



Koncert v rámci hudebních slavností Emy 
Destinové 
podzim 2020
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Hodina hudební výchovy


