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Z historie školy

 MG je škola s téměř stoletou tradicí

 Je největším gymnáziem v Plzeňském kraji

 Stavba bývalé Mandlovy školy, dnešního MG byla 
zrealizována v letech 1932–1934 podle projektu 
profesorů plzeňské průmyslové školy

 Během okupace byla škola dočasně přestěhována 
do plzeňské reálky na Mikulášské náměstí 
a Masarykovo jméno z názvu školy muselo být 
odstraněno

 Po roce 1945 pak škola opět navázala na 
předválečné demokratické tradice



Z historie školy

 Po roce 1948 došlo k rušení osmiletých gymnázií 
a ke vzniku jedenáctiletých, později dvanáctiletých 
všeobecně vzdělávacích středních škol

 Počátkem 70. let vznikala již pouze čtyřletá gymnázia

 Po revoluci v roce 1989 se začala opět otevírat 
nejprve  sedmiletá, později 
osmiletá gymnázia

 Jméno prezidenta Masaryka 
mohlo být znovu vráceno 
do názvu školy

 Naše škola je školou UNESCO



Naše současnost

 Ve školním roce 2021/22 ve škole studuje 
více než 730 žáků ve 24 třídách

 Studium se uskutečňuje:
 ve čtyřletém studijním cyklu

 v osmiletém studijním cyklu

 Studium je zakončeno maturitní zkouškou

 V osmiletém i čtyřletém studiu vyučujeme dle 
vlastního ŠVP

 Studijní zaměření ve třídách A dle ŠVP je jazykové

 Studijní zaměření ve třídách B dle ŠVP je všeobecné



 Na základě výsledků státních maturitních zkoušek 
obsazuje naše gymnázium čelní místa v žebříčku 
všech škol v Plzeňském kraji 

 Gymnázium je nejlepší přípravou pro studium na 
vysoké škole nebo univerzitě u nás i v zahraničí

 Učíme ve středu města, v příjemném prostředí 
klasické školní budovy a moderně vybavených 
učebnách 

 Jsme zapojeni do různých projektů, které 
napomáhají zlepšovat vybavení školy zejména 
výpočetní technikou

 Máme plně kvalifikovaný pedagogický sbor včetně 
rodilých mluvčích AJ, NJ, FJ

Proč právě k nám?



 Jazyková příprava je na velmi vysoké úrovni, 
díky tomu se mohou naši absolventi při studiu 
na českých vysokých školách bez problémů účastnit 
stáží a pobytů na vysokých školách v zahraničí

 Nabízíme širokou škálu volitelných předmětů 
a zájmových kroužků

 Škola má 2 výchovné poradkyně s pravidelnými 
konzultačními hodinami
 Konzultační činnost výchovných poradkyň je zaměřena 

na spolupráci se studenty, jejich rodiči, psychology
 Zajišťují  výjezdní adaptační kurzy pro nové žáky, 

na kterých se studenti ihned při zahájení svého prvního 
školního roku u nás lépe seznámí

 Dále zajišťují různé besedy např. v oblasti protidrogové 
prevence, k prevenci AIDS, šikany a kyberšikany, 
k sexuální výchově, poradenství k přihláškám 
na vysoké školy atd.

Proč právě k nám?



Výuka předmětů na PC



Učebna informatiky



Chodba ve 3. patře



Zaměření všeobecné

 Ve třídách B ve čtyřletém i osmiletém 
studiu si studenti volí zaměření všeobecné 

 Mají posílené hodinové dotace výuky 
na cvičení a laboratorní cvičení

 Volba jazyků: angličtina, němčina, 
francouzština, ruština 

 Ve všech předmětech je zajištěna plně 
aprobovaná výuka



Zaměření jazykové

 Ve třídách A ve čtyřletém i osmiletém 
studiu si studenti volí zaměření jazykové

 Mají posílené hodinové dotace výuky 
jazyků a konverzací

 Volba jazyků: angličtina, němčina, 
francouzština, ruština 

 Ve všech předmětech je zajištěna plně 
aprobovaná výuka včetně výuky s rodilými 
mluvčími



CTM on-line kurzy

 Od roku 2015 spolupracujeme s Centrem 
pro talentovanou mládež, které nabízí 
talentovaným studentům řadu prestižních 
zahraničních on-line kurzů amerických 
univerzit z oblasti přírodních věd, 
matematiky, ICT, ekonomie a humanitních 
oborů

 Naši studenti dokončují kurzy s největším 
možným počtem bodů

 Více na http://www.ctm-academy.cz/

http://www.ctm-academy.cz/


Laboratoř chemie



Laboratoř chemie



Laboratoř fyziky



Učebna biologie



Naše mimoškolní činnost

 Studenti mají možnost vyžití v jazykových 
a sportovních a dalších kroužcích na škole 
(francouzština, ruština, španělština, nově také 
čínština; fyzika, chemie, volejbal, florbal, stolní tenis, 
aerobic, posilování, lezení na horolezeckou stěnu)

 Mají možnost účinkování v pěveckém sboru

 Pracují ve výtvarném a keramickém kroužku 
(máme vlastní keramickou pec)

 Mají možnost účastnit se divadelních projektů, 
divadlo nehrají jen pro svou radost, ale přicházejí 
zpříjemnit předvánoční a předvelikonoční atmosféru 
také do Domova seniorů sv. Jiří a na různé benefiční 
akce např. pro Dětské centrum Plzeň. Se svými 
komponovanými pořady vystupují také v ZčG

 Pořádáme také vlastní školní potravinovou sbírku



Tvořivost našich žáků



Školní posilovna



Ještě něco o nás

 Máme účelně a moderně vybavenou budovu 
s mnoha odbornými učebnami a laboratořemi, 
mediálními učebnami, učebnami výpočetní techniky, 
posilovnou s veslařským trenažerem, 
s keramickou dílnou, žákovskou knihovnou

 Studenti mají celodenní možnost využívání PC  
s přístupem na vysokorychlostní připojení k internetu

 V celé budově je k dispozici bezdrátová síť WIFI 
sloužící pro připojení učitelů a studentů k internetu

 V průběhu studia mají možnost účastnit se
 lyžařských a turistických kurzů 

 tuzemských i zahraničních exkurzí

 výměnných pobytů

 individuálního studia v zahraničí



Ještě něco o nás

 Studenti mají možnost stravování v jídelně 
v budově školy – obědy dodává SOU 
elektrotechnické Vejprnická 56, cena pro 
žáky v současné době činí 32 Kč  

 Mají možnost zakoupení svačin ve školním 
bufetu, k dispozici jsou automaty na teplé 
i studené nápoje

 Ubytování lze získat v některém 
z ubytovacích zařízení jiných SŠ v Plzni 



Naše školní jídelna



Děkuji Vám za pozornost


