Přijímací zkoušky
Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny 2 třídy
čtyřletého studia, 1 se všeobecným zaměřením a 1 se
zaměřením na jazyky (2x30 žáků z 9. tříd) a 2 třídy
osmiletého studia, 1 se všeobecným zaměřením a 1 se
zaměřením na jazyky (2x30 žáků z 5. tříd).
Přijímací zkoušky do 1. ročníků čtyřletého studia se
budou konat 12. a 13. dubna 2022 a do prim osmiletého
studia 19. a 20. dubna 2022 v budově Masarykova
gymnázia.
Náhradní termíny jsou pro první ročníky a primy
10. a 11. května 2022.
Pro přijímací řízení budou platit jednotné zkoušky,
které se konají formou jednotných písemných testů
z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její
aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, a další kritéria stanovená školou.
Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2022.
Uchazeči použijí k přihlášení formulář přihlášky
stanovený ministerstvem a zveřejněný na
http://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat
nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě
přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole
a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze
vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném
termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,
ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na
přihlášce ve druhém pořadí.
Přípravné kurzy budou probíhat vždy ve středu
od 2. února 2022 do 6. dubna 2022.
Dny otevřených dveří školy se konají 6. prosince 2021
pro žáky z 5. tříd a 7. prosince 2021 pro žáky z 9. tříd.
O volbě školy rozhodne uchazeč uplatněním svého
zápisového lístku.
Více informací k podmínkám příjímacího řízení bude
k dispozici nejpozději 31. 1. 2022
na www.mgplzen.cz.

Vedení školy

Masarykovo gymnázium

Ředitelka:
Ing. Olga Matějková
matejkova@mgplzen.cz
Zástupci ředitelky:
Mgr. Zbyněk Vastl
vastlz@mgplzen.cz
Mgr. Radim Skočný
skocny@mgplzen.cz
Výchovné poradkyně:
Mgr. Ilona Kloudová
Mgr. Jitka Drahokoupilová
Adresa školy:
Masarykovo gymnázium
Petákova ul. 2
301 00 Plzeň

Telefon: 377 270 874
Fax:

377 235 705

e-mail:
www:

mg@mgplzen.cz
www.mgplzen.cz

Škola přidružená
UNESCO
Partnerská škola SRN
Partnerská škola CTM

Charakteristika studia
Délka: 4 roky, 8 let
Forma studia: denní
Ukončení studia: maturitní zkouška
Studijní obor:
čtyřleté studium 7941K/41
ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
ŠVP: „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“
osmileté studium 7941K/81
ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
ŠVP: „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“
Požadavky na uchazeče
- studijní předpoklady
- sociální vyspělost
- samostatnost
- schopnost přiměřené sebereflexe
- schopnost formulovat vlastní názor
- ochota pracovat samostatně
- touha po hlubším poznávání souvislostí,
ne jenom shromažďování informací
Cíl studia
Studenti jsou připravováni především k vysokoškolskému studiu. K tomuto účelu je vytvořen systém volitelných předmětů, které si žáci vybírají
ve vyšších ročnících se zřetelem na zaměření budoucího studia.
Výuka cizích jazyků
Studenti se během studia věnují povinně dvěma
cizím jazykům. Škola nabízí výuku angličtiny,
němčiny, francouzštiny a ruštiny, kterou
zabezpečují aprobovaní učitelé a zahraniční
lektoři.
Pro výuku jsou k dispozici odborné učebny
vybavené moderní audiovizuální technikou,
vyučuje se podle moderních jazykových učebnic.
Ve vyšších ročnících nabízí škola výuku
vybraných tematických celků předmětů v cizím
jazyce.
Pro prohloubení teoretických znalostí získaných

ve výuce navázala škola partnerské styky
s gymnázii v Regensburgu, Weidenu a Straubingu
v SRN. Spolupráce probíhá formou písemného
styku a výměnných pobytů studentů se studenty
těchto škol.
Kromě těchto aktivit pořádáme exkurzně
poznávací zájezdy do SRN, Rakouska, Anglie,
Francie, Švýcarska, Skotska či Norska.
Díky svým jazykovým znalostem se naši studenti
úspěšně zapojují do mezinárodních projektů vyhlášených organizací UNESCO, do vzdělávacích
programů EU a řada z nich absolvuje během studia CTM Academy.
Masarykovo gymnázium v Plzni bylo na základě
svého zaměření na živé jazyky vybráno jako jedna
ze škol připravujících své studenty ke složení
prestižní zahraniční jazykové zkoušky konference
ministrů kultury SRN tzv. Sprachdiplomu I. a II.
stupně, který majitele opravňuje ke studiu na
vysokých školách v německy hovořících zemích.
V anglickém jazyce skládají naši studenti úspěšně
celou řadu certifikovaných zkoušek, jako např.
Cambridgské zkoušky různých úrovní, které se
konají přímo na naší škole.
Výuka ostatních předmětů
Výuka probíhá podle charakteru předmětů
v odborných učebnách a laboratořích vybavených
moderními učebními pomůckami a audiovizuální
technikou. Škola má vybudovány učebny
s interaktivními tabulemi a disponuje velkým
počtem multimediálních učeben. K výuce slouží
i keramická dílna, posilovna a horolezecká stěna.
Výuka informatiky a výpočetní techniky probíhá
v 1. a 2. ročníku čtyřletého, v primě, tercii, kvartě,
kvintě a sextě osmiletého studia a ve volitelných
předmětech. Studenti mají možnost využívat pod
odborným dohledem počítačovou učebnu i v době
mimo vyučování.
K tomuto účelu slouží moderně vybavené
počítačové učebny s multimediálními počítači,

audiovizuální a prezentační technikou. Všechny
počítače školy jsou připojeny k vysokorychlostnímu internetu. Od roku 2014 je k dispozici
bezdrátová síť WIFI sloužící pro připojení učitelů
a studentů k internetu na jejich vlastních
zařízeních.
Stravování žáků
Studenti se mohou stravovat ve školní jídelně
nebo mohou využít nabídky školního bufetu.
Kurzy a soustředění
Pořádáme úvodní seznamovací soustředění
prvních ročníků a prim.
Studenti mohou absolvovat lyžařský (v sekundě,
kvintě a 1. roč.) a sportovně turistický kurz
(v septimě a ve 3. ročníku), v terciích kurz přežití.
Maturitní zkouška
Maturitní zkouška probíhá v souladu s vyhláškou
o ukončování studia na středních školách.
Z historie naší školy
Masarykovo gymnázium se stoletou tradicí je
nejstarším gymnáziem v Plzni. Kvalitní výukou,
započatou ve školním roce 1920/21, získala tato
škola u široké veřejnosti prestižní postavení
a vynikající pověst si udržuje dosud. V r. 1930
získalo pojmenování po prvním prezidentu
Československé republiky T. G. Masarykovi
a neslo název „Masarykovo české státní reálné
gymnázium v Plzni“. V poválečné době prodělalo
řadu změn od jedenáctileté přes dvanáctiletou
střední školu až k obnovenému názvu gymnázium
od r. 1969. V roce 1990 byl škole slavnostně
navrácen název Masarykovo gymnázium.
Naše škola dlouhodobě patří k nejúspěšnějším
gymnáziím nejen v Plzeňském kraji, ale i v celé
ČR z hlediska úspěšnosti maturantů u státní MZK
a také při přijímání studentů na VŠ.

