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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy 

ve školním roce 2016/2017 
 

I. Výroční zpráva o činnosti školy 
 

1. Charakteristika školy 
 

1.1. Název školy:  Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 
Adresa:  Petákova 2, 301 00 Plzeň 
Právní forma:  příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. 
Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 
IČO:  49778099 
IZO:  049778099 

 

1.2. Kontakty 
Telefon: 377270874 
Fax:  377235705 
e-mail: matejkova@mgplzen.cz 

 www stránky: www.mgplzen.cz 
 
 jméno ředitele, jména zástupců:  Ing. Olga Matějková, ředitelka 
    Mgr. Václav Fencl, zástupce 
    Mgr. Zbyněk Vastl, zástupce 
 

1.3. Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem dne (datum vydání, č. j.) 
  31. 5. 2001, č. j. 184 
 

1.4. Vzdělávací program školy: (přesný název, číslo jednací) 
  

Název vzdělávacího programu č. j. 

7941K81 Gymnázium  
 ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ 
  ŠVP: „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“  

 
ŠVP-8V/MG573/09 
ŠVP-8J/MG574/09 

7941K41 Gymnázium  
 ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ 
  ŠVP: „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ 

 
ŠVP-4V/MG571/09 
ŠVP-4J/MG572/09 

 

1.5. Součásti školy 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

IZO a název součásti 
 

 

Kód oboru 
 

Kapacita oboru 

049778099 
Masarykovo gymnázium, 

Petákova 2, Plzeň 

7941K41 356 

7941K81 765 
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1.6. Počet tříd a žáků, včetně žáků závěrečných ročníků  
 

 
Kód a název oboru      

Počet žáků/studentů 
v denní formě studia 

Počet žáků/studentů 
v jiné formě studia 

Počet 
tříd 

k 30.9. 
2016 

k 31.8. 
2017 

k 30.9. 
2016 

k 31.8. 
2017 

7941K41 Gymnázium  
ŠVP:  „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ 

„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“  
250 251 0 0 8 

7941K81 Gymnázium  
ŠVP:  „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ 

„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“  
481 482 0 0 16 

Celkem 731 733 0 0 24 

 
1.7. Školní stravování 
 
Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy jsou dováženy z jiného středoškolského zařízení 
a následně vydávány ve školní jídelně v přízemí.  
 

Počet zapsaných strávníků (žáků a studentů) 538 

 

 

2. Údaje o zaměstnancích 
 
2.1. Přehled pracovníků školy – podle stavu k 30. 6. 2017 
  

Počet pracovníků  

celkem  
fyzický/přepočtený 

z toho počet  

pedagog. pracovníků 
fyzický/přepočtený 

Fyzický počet 

 pedagog. pracovníků 
VŠ /VOŠ/SŠ 

Průměrná délka  
pedagog. praxe  

 (za všechny ped. 
pracovníky) 

77/68,73 61/55,38 60/1/0 22 

 

2.2. Údaje o pedagogických pracovnících – podle stavu k 30. 6. 2017 
 

Ped. 
pracovník

-číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Kvalifikace-stupeň 
vzdělání, obor, aprobace 

Věk 
Roků ped. 

praxe 

438 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
anglický jazyk 

dějepis 
37 14,4 

527 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,667 VŠ 
český jazyk 

psychologie 
35 9,48 

4950 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 

matematika 

fyzika 

deskriptivní geometrie 

29 3,75 

505 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
anglický jazyk 

dějepis 
33 6,1 
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Ped. 

pracovník
-číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace-stupeň 

vzdělání, obor, aprobace 
Věk 

Roků ped. 

praxe 

28698 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ 

matematika 

chemie 
56 32,8 

459 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
informatika 

zeměpis 
35 6,75 

365 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
český jazyk 

anglický jazyk 
40 14,75 

287 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
český jazyk 

německý jazyk 
42 19,12 

417 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Výchovný poradce 
1,000 VŠ 

chemie 

biologie 
46 20,29 

476 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
ruský jazyk 

německý jazyk 
36 13,63 

269 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
český jazyk 

anglický jazyk 
44 19,09 

454 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,428 VŠ 
český jazyk 

francouzský jazyk 
32 8,3 

209 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Zástupce ředitelky školy 
1,000 VŠ 

ruský jazyk 

zeměpis 

základy společ. věd 

58 31,76 

24540 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ 

matematika 

fyzika 
61 36,75 

359 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
český jazyk 

občanská nauka 
58 31,31 

300 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
matematika 

fyzika 
60 35,75 

385 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ 

český jazyk 

dějepis 
61 37,76 

27266 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ 

ruský jazyk 

biologie 

zeměpis 

60 34,75 

29407 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ 

chemie 

biologie 
56 31,76 

401 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,476 VŠ informatika 40 13,29 

372 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
německý jazyk 

dějepis 
38 14,92 

190 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VOŠ hudební výchova 63 39,56 

515 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ německý jazyk 59 25,25 

351 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ anglický jazyk 40 13,41 
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Ped. 

pracovník
-číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace-stupeň 

vzdělání, obor, aprobace 
Věk 

Roků ped. 

praxe 

419 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
anglický jazyk 

německý jazyk 
39 15,50 

357 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Výchovný poradce 
1,000 VŠ 

biologie 

zeměpis 
43 19,61 

516 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,381 VŠ 
matematika 

fyzika 
32 3,69 

111 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ 

matematika 

fyzika 
49 25,49 

208 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
matematika 

biologie 
49 24,70 

528 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,714 VŠ 
český jazyk 

anglický jazyk 
25 1,22 

309 
Učitel všeob. vzděl. Předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ 

český jazyk 

občanská nauka 
51 27,48 

133 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,809 VŠ 
český jazyk 

výtvarná výchova 
51 27,93 

530 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
český jazyk 

dějepis 
58 33,72 

468 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
chemie 

biologie 
37 12,28 

477 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
německý jazyk 

dějepis 
36 10,09 

32576 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ informatika 51 27,76 

485 
Učitel odborných předmětů 

Ředitelka školy 
1,000 VŠ ekonomie 58 34,1 

241 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
český jazyk 

dějepis 
49 22,20 

529 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,905 VŠ 
biologie 

tělesná výchova 
25 0,75 

420 Učitel všeob.vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
matematika 

fyzika 
46 20,24 

270 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ 

biologie 

tělesná výchova 
44 20,66 

479 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 SŠ 
tělesná výchova 

zeměpis 
33 5,96 

24543 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,191 VŠ 
český jazyk 

ruský jazyk 
69 45,75 
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Ped. 

pracovník
-číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace-stupeň 

vzdělání, obor, aprobace 
Věk 

Roků ped. 

praxe 

373 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
občanská nauka 

tělesná výchova 
47 21,90 

407 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
německý jazyk 

hudební výchova 
35 14,39 

507 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,095 VŠ 
fyzika 

matematika 
58 33,58 

4701 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
český jazyk 

dějepis 
46 19,17 

360 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,191 VŠ 

matematika 

technická výchova 

ekonomie 

52 32,61 

329 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
německý jazyk 

dějepis 
42 16,76 

22668 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,381 VŠ 
fyzika 

chemie 
66 41,18 

435 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,572 VŠ 

psychologie 

tělesná výchova 

anglický jazyk 

34 8,92 

514 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,095 VŠ 
pedagogika 

právo 
45 18,79 

432 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
biologie 

tělesná výchova 
40 17,22 

380 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ německý jazyk 61 35,68 

32586 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
matematika 

fyzika 
51 27,76 

526 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,476 VŠ 
anglický jazyk 

politologie 
40 16,08 

283 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ 

český jazyk 

občanská nauka 
51 25,90 

391 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,572 VŠ 
německý jazyk 

anglický jazyk 
40 14,11 

27268 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ 

český jazyk 

anglický jazyk 
59 34,75 

295 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ anglický jazyk 43 24,75 

34536 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Zástupce ředitelky školy 
1,000 VŠ 

matematika 

fyzika 
53 29,05 

167 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ 

český jazyk 

německý jazyk 
62 36,01 
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Ped. 

pracovník
-číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace-stupeň 

vzdělání, obor, aprobace 
Věk 

Roků ped. 

praxe 

358 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 
německý jazyk 

dějepis 
44 19,18 

114 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ 

český jazyk 

výtvarná výchova 
60 32,76 

 
2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet navštívených vzdělávacích akcí 16 
Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili 18 
 

Obsah vzdělávání – předmět nebo oblast, pro kterou bylo vzdělávání určeno: přírodní vědy, 
humanitní vědy, cizí jazyky. 
 

2.4. Školní metodik prevence (ŠMP) 
 

počet fyzických osob 2 

zařazení do platové třídy 13 

vyučovací povinnost – hodin 19 

funkci ŠMP zastává let 10 a 7 

působí i jako výchovný poradce ano  

 

 Vzdělání školního metodika prevence 
 

Vysokoškolské bakalářské Vysokoškolské magisterské Jiné 

- ano - 

 

 Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin 
 

absolvoval/a ne 

studuje, studium dokončí ve školním roce ne 

 

 Primární prevence rizikového chování ve škole 
 

Škola využívá nabízených programů neziskových či jiných 
programů 

ano 

Pokud ano, uveďte jakých 

SANANIM, Městská policie, 
Centrum lékařské prevence, KHS 
Plzeň, MP Promotion, Diakonie 

západ 

Škola vypracovává vlastní projekt, program aj., jehož 
realizátory jsou učitelé 

v rámci adaptačních kurzů 

Popište, jaké vidíte v práci ŠMP výhody, nevýhody, 
možnosti, co by se mohlo podle Vás zlepšit, co by Vám 
pomohlo apod. 

Více nabídek programů  
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2.5. Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
 

působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO ano 

uveďte jeho aprobaci matematika, biologie 

 
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin 
 

absolvoval/a ne 

studuje, studium dokončí ve školním roce - 

 
Bezbariérová škola 
 

bezbariérová škola ne 

 

2.6. Asistent pedagoga 
 

počet fyzických osob - 

přepočtený úvazek - 

důvod zřízení funkce asistenta pedagoga - 

 
2.7. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 
 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 
Z toho odučených 

neaprobovaně 

Český jazyk 116 0 

Německý jazyk 150 0 

Anglický jazyk 175 0 

Francouzský jazyk 7 0 

Základy společenských věd 32 0 

Dějepis 44 0 

Dějepis v anglickém jazyce 4 0 

Dějepis v německém jazyce 4 0 

Zeměpis 34 0 

Matematika 108 0 

Fyzika 52 0 

Chemie 45 0 

Biologie 56 0 

Informatika a výpočetní technika 46 0 

Výtvarná výchova 36 0 
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Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Z toho odučených 

neaprobovaně 

Hudební výchova 36 0 

Tělesná výchova 88 0 

Konverzace v anglickém jazyce 10 0 

Konverzace v německém jazyce 4 0 

Seminář z anglického jazyka 4 0 

Angličtina hrou 1 0 

Seminář z francouzského jazyka 2 0 

Začínáme s francouzštinou 2 0 

Reálie anglicky mluvících zemí 14 0 

Reálie německy mluvících zemí 6 0 

Tlumočnictví a překladatelství - německý jazyk 2 0 

Seminář z ruského jazyka 6 0 

Seminář z psychologie 4 0 

Seminář a cvičení z matematiky 8 0 

Seminář a cvičení z biologie 8 0 

Seminář moderních dějin 4 0 

Seminář a cvičení z fyziky 4 0 

Seminář ze zeměpisu 4 0 

Seminář a cvičení z chemie 8 0 

Společenskovědní seminář 4 0 

Základy ekonomie a práva 8 0 

Sprachdiplom 4 0 

Seminář a cvičení z ekologie 2 0 

Cvičení chemicko-biologická 1 0 

Psaní na klávesnici všemi deseti prsty  2 0 

Sportovní hry 3 0 

Seminář z programování 2 0 

celkem  1150 0 

 

 

http://www.mgplzen.cz/ostatni-clanky/2626-anglictina-hrou
http://www.mgplzen.cz/ostatni-clanky/1619-Cvi%C4%8Den%C3%AD-chemicko-biologick%C3%A1
http://www.mgplzen.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=423&Itemid=
http://www.mgplzen.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=962&Itemid=
http://www.mgplzen.cz/ostatni-clanky/1451-Tlumo%C4%8Dnictv%C3%AD-a-p%C5%99ekladatelstv%C3%AD---n%C4%9Bmeck%C3%BD-jazyk
http://www.mgplzen.cz/ostatni-clanky/1468-Seminář-a-cvičení-z-ekologie---2.-ročníky-a-sexty
http://www.mgplzen.cz/ostatni-clanky/2625-zaciname-s-francouzstinou
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3. Údaje o přijímacím řízení  
 

3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia / v ostatních formách 
studia   
pro školní rok 2017/2018 
 

forma studia 

Počet žáků 
přihlášených celkem Počet žáků, kteří skutečně 

nastoupili 
k 30. 9. 2017 

Počet odvolání proti nepřijetí 
ke studiu 

1. kolo 
př. říz. 

další kola 
př. říz. 

denní forma 468 0 126 76 

jiná forma 0 0 0 0 

 

3.2. Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních 
oborů v denním studiu, včetně nástavbového studia. 
 

 

 
Kód a název oboru 

 

Počet žáků 
přihlášených 

celkem 

Počet 
žáků 

přijatých 
celkem  
k 30. 9. 

2017 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

Počet 
tříd 

* 
Z toho 

víceoborové 
třídy 

1. kolo 
př. říz. 

další 
kola 
př. 
říz. 

7941K41 Gymnázium 
ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ 

139 0 32 
46 

1 0 

7941K41 Gymnázium 
ŠVP: „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ 

79 0 32 1 0 

7941K81 Gymnázium 
ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ 

150 0 32 
30 

1 0 

7941K81 Gymnázium 
ŠVP: „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“  

100 0 30 1 0 

celkem 468 0 126 76 4 0 
* víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem 

 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání   
 

4.1. Prospěch žáků 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav ke dni 31. 8. 2017 včetně žáků závěrečných 
ročníků a studentů, kteří ukončili studium k 30. 6. 2017). 

 

Počet žáků 
celkem 

z toho 

prospělo 
s vyznamenáním 

prospělo neprospělo neklasifikováno 

733 278 447 2 6 

 

  



 14 

4.2. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek – za každou 
součást  
zvlášť a podle studijních a učebních oborů. 
 

 Výsledky MZ v jarním období 
 

Součást – kód a název oboru 
Počet žáků 

přihlášených 
k MZ 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Nekonali 

Maturitní zkouška:      

7941K41 Gymnázium 
ŠVP: 

 „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ 

31 13 17 0 1 

7941K41 Gymnázium 
ŠVP: 

„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ 

30 13 17 0 0 

7941K81 Gymnázium 
ŠVP:  

„Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ 

26 16 14 2 0 

7941K81 Gymnázium 
ŠVP: 

„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“  

28 13 8 0 1 

celkem 115 55 56 2 2 

  

  
 Výsledky MZ v podzimním období 
 

Součást – kód a název oboru 
Počet žáků 

přihlášených 
k MZ 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

z toho 
počet žáků 

konajících 
opravnou 

MZ - 
podzim 

Maturitní zkouška:      

7941K41 Gymnázium 
ŠVP:  
„Všestrannýmvzděláním proti průměrnosti“ 

0 0 0 0 0 

7941K41 Gymnázium 
ŠVP:  
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ 

0 0 0 0 0 

7941K81 Gymnázium 
ŠVP:  
„Všestrannýmvzděláním proti průměrnosti“ 

2 0 2 0 2 

7941K81 Gymnázium 
ŠVP:  
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“  

0 0 0 0 0 

celkem 2 0 2 0 2 
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4.3. Chování  žáků  k 31. 8. 2017 (2. pololetí) 
 

Součást - 
počet žáků celkem 

k 31. 8. 2017 

Počet žáků,  
kterým byl udělen 

2. stupeň z chování 

Počet žáků,  
kterým byl udělen 

3. stupeňz chování 

Žáci  
podmíněně 

vyloučeni ze studia 

Žáci  
vyloučeni ze studia 

733 0 1 1 0 

 
4.4. Žáci s individuálním vzdělávacím plánem 
 

počet žáků/studentů s IVP 1 

z toho talentovaní 0 

v jakém oboru/předmětech 0 

 

 

4.5. Hodnocení výsledků výchovného poradenství 

 

V uplynulém školním roce podobně jako v letech předchozích byla výchovně poradenská 
činnost zaměřena především na pomoc studentům v oblasti jejich problémů studijních, 
osobních i zdravotních. Probíhala ve spolupráci s třídními učiteli, rodiči žáků, s lékaři 
a psychology. Žáci i jejich rodiče měli k dispozici pravidelné konzultační hodiny výchovných 
poradkyň. 

Již tradičně se na začátku školního roku uskutečnily třídenní adaptační kurzy pro nové žáky 
prim a 1. ročníků zaměřené na vzájemné seznámení studentů a učitelů při sportovních 
a dalších aktivitách v přírodě.  

Pro žáky nižšího stupně gymnázia je ve spolupráci s organizací Diakonie západ zajišťován 
dlouhodobý program zaměřený na prevenci šikany, kyberšikany a bezpečnosti v online 
prostředí. 

V průběhu roku jsme opět využívali spolupráce s Městskou policií a její formu programu 
primární prevence legálních a ilegálních drog (kvarty, kvinty, 1. ročníky) a dopravních nehod 
(septimy a 3. ročníky). Besedy se žáky probíhaly v prostorách naší školy.  

Pokračovala také spolupráce s MUDr. Luhanovou z Centra lékařské prevence. Osvědčené 
besedy v rámci výchovy ke správné výživě a předcházení jejím poruchám doplňují odborníci 
z centra interaktivním programem pro prevenci kouření, který je zařazen do tercií. Nově byla 
zařazena beseda v primách týkající se dospívání. 

Již tradičně jsme také využili nabídky společnosti SANANIM, která se zabývá prevencí 
alkoholismu (tercie).  

Stejně jako v loňském roce jsme v prevenci AIDS a v sexuální výchově zapojili žáky 
1. ročníků a kvint do zajímavého interaktivního pořadu KHS Plzeň, který s nimi absolvovali 
studenti medicíny.  

Pravidelně probíhaly rozhovory se studenty závěrečných ročníků ohledně možností studia 
na vysokých školách. Pro zájemce o studium technických oborů se uskutečnila návštěva 
vybraných fakult ZČU, které si pro studenty připravily program. Tradičně se pro studenty 
3. ročníků a septim uskutečnil den se zástupci vysokých škol z regionu.  

V letošním školním roce podalo 113 žáků čtyř maturitních ročníků celkem 272 přihlášek (tj. 
průměrně 2,4 přihlášky na žáka) na české vysoké školy. První místo podle zájmu obsadily 
obory ekonomické, obory lékařské a zdravotnické a farmacie, technické obory, pedagogické 
fakulty, přírodovědné obory a filosofie.  
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Pokračovala také spolupráce s výborem Společnosti přátel Masarykova gymnázia, sdružující 
rodiče žáků. Společnost poskytla během školního roku finanční prostředky ve výši kolem  
174 000 Kč na odměny žákům úspěšným ve sportovních a jazykových soutěžích, 
olympiádách přírodovědných předmětů, nejlepším studentům při maturitních zkouškách, 
přispěla na výměnné zahraniční zájezdy studentů, zajištění sportovních akcí a činnost 
sportovních kroužků, zájezdů žáků na divadelní představení do Prahy, na nákup desek 
na maturitní vysvědčení, maturitní plesy a na další akce pro studenty. 

                                                               Mgr. Jitka Drahokoupilová, Mgr. Ilona Kloudová 

 
4.6. Zahraniční spolupráce  
 

Typ zahraniční spolupráce Se státem - školou 

celoroční studijní pobyty, výměnné 
pobyty, mezinárodní spolupráce nad 
společnými projekty, partnerské školy 

Augustinus Gymnasium Weiden - SRN 
Albertus Magnus Gymnasium Regensburg - SRN 
Anton Bruckner Gymnasium Straubing - SRN 
Helsinge Gymnasium Dánsko 

 

4.7. Projekty a granty  
 

Projekty a granty 
kolik projektů a kde (ESF, města, kraj, …) bylo podáno a vyjmenovat jaké 
kolik projektů a kde uspělo 
získaná podpora v Kč 

Zrealizované projekty 

Název projektu poskytnutá dotace poskytovatel 

Dotační program „Podpora mezinárodní 
spolupráce dětí a mládeže v roce 2016“ 

15.000,- Kč KÚ PK 

Dotační program „Talent 2016“ 162.000,- Kč KÚ PK 

Rozvojový program  „Exelence středních škol 
2015“ 

154.261,- Kč MŠMT 

Rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků 
regionálního školství“ 

821.851,- Kč MŠMT 

Dotač. program na podporu volnočasových 
aktivit dětí a mládeže 

7.000,- Kč město Plzeň 

Grantový program „Podpora tělovýchovných 
aktivit“ 

13.500,- Kč město Plzeň 

 
Poznámka: 
Finanční prostředky na všechny rozvojové programy a projekty byly zcela vyčerpány 
a využity dle stanoveného účelu. 
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4.8. Účast žáků na kulturních, vzdělávacích, sportovních a jazykových akcích, 
výsledky olympiád a soutěží 
 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 

10. 10. 2016 Divadelní představení „Tři sestry“, Stavovské divadlo Praha, zúčastnil se 
výběr studentů, organizace PhDr. Popelová. 

24. 11. 2016  Divadelní představení „ Pygmalion“, Divadlo na Vinohradech Praha, 
zúčastnil se výběr studentů, organizace PhDr. Popelová. 

8. 12. 2016 Vánoční pořad studentů MG pro Domov seniorů sv. Jiří, organizace 
Mgr. Řeháčková.  

14. 12. 2016  Vánoční pořad studentů MG – Západočeská galerie Plzeň, organizace 
Mgr. Řeháčková. 

21. 12. 2016 Filmová představení „Obr Dobr“ a „Anthropoid“ – Cinema City Plaza, 
zúčastnily se všechny ročníky osmiletého a čtyřletého studia, organizace 
Mgr. Tesař. 

24. 1. 2017 Divadelní představení „Její pastorkyňa“, Divadlo na Vinohradech Praha, 
zúčastnil se výběr studentů, organizace PhDr. Popelová. 

31. 1. 2017 Divadelní představení „Evžen Oněgin“, Divadlo J. K. Tyla Plzeň, zúčastnil 
se výběr studentů, organizace PhDr. Popelová. 

 21. 2. 2017 Divadelní představení „Gazdina roba“, Divadlo Alfa Plzeň, zúčastnili se 
studenti tercií a kvart, organizace Mgr. Tesař. 

18. 4. 2017 Filmové představení „Kniha džunglí“ – Cinema City Plaza, zúčastnili se 
studenti prim–kvart, organizace Mgr. Tesař. 

20. 4. 2017 Filmové představení „Masaryk“ – Cinema City Plaza, zúčastnili se 
studenti kvint–septim a 1.–3. ročníků, organizace Mgr. Tesař. 

9. 5. 2017 Divadelní představení „Labutí jezero“, Divadlo J. K. Tyla Plzeň, zúčastnil 
se výběr studentů, organizace PhDr. Popelová. 

31. 5. 2017 Divadelní představení „Pýcha a předsudek“, Národní divadlo Praha, 
zúčastnil se výběr studentů, organizace PhDr. Popelová. 

14. 6. 2017 Slavnostní pořad studentů MG – Masné krámy Plzeň, organizace 
Mgr. Řeháčková, Mgr. Puda. 

29. 6. 2016 Filmová představení „Kráska a zvíře“ a „Zlodějka knih“– Cinema City 
Plaza, zúčastnily se primy–septimy osmiletého a 1.–3. ročníky čtyřletého 
studia, organizace Mgr. Tesař. 

Základy společenských věd 

Září 2016 Akce Mladí volí, setkání s lídry politických stran, zúčastnili se studenti 
3. ročníků, organizace Mgr. Provodová. 

 Beseda a prezentace „Dobrovolník“ s členkou sdružení "Totem" 
o poskytování služeb lidem s mentálním a fyzickým postižením, 
zúčastnily se 4. ročníky a oktávy, organizace Mgr. Tesař. 

 Beseda s kriminalistou Lukášem Houdkem, bývalým studentem 
Masarykova gymnázia, o Policii ČR, zúčastnily se 4. ročníky a oktávy, 
organizace Mgr. Tesař.  
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Říjen 2016 Návštěva Eurocentra Plzeň – přednáška o Lisabonské smlouvě 
a možnostech studia a práce v Evropské unii, zúčastnily se 4. ročníky 
a oktávy, organizace Mgr. Tesař. 

 Projekt Staň se na den tvůrcem evropské politiky, zúčastnili se Kateřina 
Špalková, Barbora Soukupová (obě SXB), Nguyen Ngoc Anh (SXA), 
Viktor Karlíček (OKA). 

 Projekt Simulace zastupitelstva, zúčastnili se Kateřina Špalková, Barbora 
Soukupová (obě SXB), Jan Rosenthaler (3. B), Jaroslav Zimmermann, 
Viktor Karlíček, Vu Thao Chi, Veronika Bělinová, Zuzana Káčereková, 
Tereza Kinkorová (OKA). 

Listopad 2016 Projekt Plzeňská diplomatická simulace, zúčastnily se Kateřina Špalková, 
Barbora Soukupová, Michaela Rubášová (všechny SXB). 

 Soudní přelíčení u Krajského soudu v Plzni, zúčastnily se 4. ročníky 
a oktávy, organizace Barbora Podolová (4. A), Mgr. Tesař. 

Prosinec 2016 Přednáška františkánských bratří na téma Kořeny víry a proč věřit, 
zúčastnily se 4. ročníky a oktávy, organizace Mgr. Tesař. 

 Exkurze v Evropském parlamentu ve Štrasburku, zúčastnili se Vu Thao 
Chi, Viktor Karlíček, Jaroslav Zimmermann (všichni OKA), Jan 
Rosenthaler (3. B), Kateřina Špalková, Barbora Soukupová (SXB), 
Nguyen Ngoc Anh (SXA), Mgr. Tesař. 

Červen 2017 Stáž u hejtmanky Karlovarského kraje, zúčastnil se Viktor Karlíček 
(OKA). 

Chemie 

23. 11. 2016 Chlumčanské keramické závody, zúčastnili se studenti septimy A, 
organizace Mgr. Machová. 

5.–6. 4. 2017 Biologicko-geologicko-chemicko-zeměpisná exkurze do Libereckého 
kraje, zúčastnili se studenti kvarty A a kvarty B, organizace Mgr. Horská, 
Mgr. Korčáková, Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová. 

1. 6.2017 Hornické muzeum Příbram, zúčastnili se studenti 2. A, organizace 
Mgr. Drahokoupilová. 

2. 6. 2017 Koněpruské jeskyně, zúčastnili se studenti kvinty A, organizace 
Mgr. Drahokoupilová. 

5. 6. 2017 FAV, zúčastnili se studenti sekundy A, organizace Mgr. Drahokoupilová. 

7. 6. 2017 Sklárny Moser Karlovy Vary, zúčastnili se studenti sexty B, organizace 
Mgr. Brichtová. 

22. 6. 2017 Předmětová komise připravila pro třídy nižšího stupně našeho gymnázia 
již 3. ročník Malé chemické olympiády. Mezi sebou soutěžili jednak 
zájemci z řad sekund a stejně tak poměřili síly i studenti tercií. 

29. 6.2017 Předmětová komise chemie připravila tzv. Den chemie, při kterém jsme 
vyhodnotili 53. ročník chemické olympiády a nejúspěšnějším řešitelům 
předali odměny. Chemické dopoledne zpestřili i hudebním vystoupením 
někteří řešitelé chemické olympiády a ti, co nehráli na nějaký nástroj, 
připravili pro ostatní efektní pokusy. 

Zeměpis 

11. 11. 2016 Hvězdárna Plzeň, zúčastnila se prima B, organizace Mgr. Kloudová. 
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22. 11. 2016 Uganda, přednáška RNDr. Preise (ZČU) ke Dnům geografie, zúčastnili se 
vybraní studenti, organizace Mgr. Kloudová. 

6. 12. 2016 Hvězdárna Plzeň, zúčastnili se studenti třetích ročníků zeměpisného 
semináře, organizace Mgr. Kloudová. 

31. 1. 2017 Krajina, přednáška RNDr. Kučery (JČU), zúčastnili se studenti 
zeměpisných seminářů, organizace Mgr. Kloudová. 

22. 2. 2017 Planeta 3000, geografický pořad Filipíny, Měšťanská beseda, zúčastnily 
se sekundy, kvinty a druhé ročníky, organizace Mgr. Holubová. 

16. 3. 2017 Geografický pořad Vietnam, Měšťanská beseda, zúčastnily se sekundy 
a druhé ročníky, organizace Mgr. Kloudová. 

4. 4. 2017 Trabantem kolem světa – výstava DEPO 2015, zúčastnili se studenti 
třetích ročníků zeměpisného semináře, organizace Mgr. Kloudová. 

2. 5. 2017 Hvězdárna Plzeň, výukový program, zúčastnili se studenti třetích ročníků 
zeměpisného semináře, organizace Mgr. Kloudová. 

11. 5. 2017 Naučná stezka Údolím Úslavy, zúčastnili se studenti třetích ročníků 
zeměpisného semináře, organizace Mgr. Kloudová. 

23. 5. 2017 Exkurze, Praha, Fata morgana – fytogeografie, zúčastnila se sekunda B, 
organizace Mgr. Kloudová, Mgr. Šedivá. 

25. 5. 2017 Exkurze, Koněpruské jeskyně a sklárna Nižbor, zúčastnila se 1. B, 
organizace Mgr. Kloudová, Mgr. Cón. 

30. 5. 2017 Naučná stezka Údolím Mže, zúčastnili se studenti třetích ročníků 
zeměpisného semináře, organizace Mgr. Kloudová. 

1. 6. 2017 Exkurze, Příbram – hornické muzeum, zúčastnila se 1. A, organizace 
Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová. 

2. 6. 2017 Exkurze, Koněpruské jeskyně, akce ve spolupráci s předmětovou komisí 
biologie, zúčastnila se kvinta A, organizace Mgr. Drahokoupilová, 
Mgr. Holubová. 

5. 6. 2017 Interaktivní program na FAV ZČU, akce ve spolupráci s předmětovou 
komisí biologie, zúčastnila se sekunda A, organizace 
Mgr. Drahokoupilová,  Mgr. Holubová. 

7. 6. 2017 Exkurze, Karlovarsko, akce ve spolupráci s předmětovou komisí chemie, 
zúčastnila se SXB, organizace Mgr. Holubová, Mgr. Brichtová. 

13. 6. 2017 Naučná stezka Údolím Úhlavy, zúčastnili se studenti třetích ročníků 
zeměpisného semináře, organizace Mgr. Kloudová. 

17.–28. 6. 2017 Zahraniční exkurze Irsko, zúčastnili se studenti vyšších ročníků, 
organizace Mgr. Kloudová, Mgr. Fencl, Mgr. Vachovcová 
(za předmětovou komisi anglického jazyka). 

Biologie 

4. 10. 2016 Exkurze do ZOO Plzeň a do Vodárny Plzeň, zúčastnili se studenti primy 
A, organizace Mgr. Machová, Mgr. Brichtová. 

5. 10. 2016 Exkurze do ZOO Plzeň, zúčastnili se studenti primy B, organizace 
Mgr. Machová, Mgr. Benešová. 

31. 3. 2017 Zdravotnický den, zúčastnili se studenti tercií, 3. ročníků a septim, 
organizace Mgr. Horská. 
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5.–6. 4. 2017 Biologicko-geologicko-chemicko-zeměpisná exkurze do Libereckého 
kraje, zúčastnili se studenti kvarty A a kvarty B, organizace Mgr. Horská, 
Mgr. Korčáková, Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová. 

6.–7. 4. 2017 Komplexní biologická exkurze v Plzni a Praze, zúčastnili se studenti 
biologického semináře 3. ročníků a septim, organizace Mgr. Páník, 
Mgr. Šedivá. 

19. 4. 2017 Exkurze ve Fakultní nemocnici na Lochotíně, zúčastnili se studenti 3. A, 
organizace Mgr. Holubová. 

18. 5. 2017 Návštěva ZOO Plzeň s výukovým programem, zúčastnili se studenti 
sekundy B, organizace Mgr. Komprdová, Mgr. Šedivá. 

23. 5. 2017 Návštěva botanického skleníku Fata morgana v Praze, zúčastnili se 
studenti sekundy B, organizace Mgr. Šedivá, Mgr. Kloudová. 

1. 6. 2017 Exkurze do Hornického muzea v Příbrami, zúčastnili se studenti 2. A, 
organizace Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová. 

1. 6. 2017 Exkurze do Koněpruských jeskyní, zúčastnili se studenti kvinty A, 
organizace Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Holubová. 

2. 6. 2017 Návštěva ZOO Praha, zúčastnili se studenti TB, organizace Mgr. Šedivá, 
Mgr. Kloudová. 

Průběžně Studenti různých tříd navštěvovali výstavy v rámci seminářů nebo 
laboratorních cvičení – například Alpinum na Gymnáziu na Mikulášském 
náměstí v Plzni, expozici Akva Tera Plzeň, Povodí Vltavy Plzeň, 
mykologickou výstavu na Pedagogické fakultě v Plzni apod. 

Ekologie 

14.–15. 10. 2016 Ekologická olympiáda (Spálené Poříčí), organizace Mgr. Korčáková. 

7. 12. 2016 Výstava „Má plast“, DEPO 2015 Plzeň – zúčastnili se studenti semináře 
a cvičení z ekologie – SXB, 2. B, organizace Mgr. Korčáková. 

24. 3. 2017 Exkurze do Povodí Vltavy (státní podnik, závod Berounka) – zúčastnili se 
studenti semináře a cvičení z ekologie – SXB, 2. B, organizace 
Mgr. Korčáková. 

22. 4. 2017 Sběr hliníku – vybralo se 251 kg, nejvíce nasbírala Petra Sýkorová ze 
sexty B, organizace Mgr. Korčáková. 

24. 5. 2017 Exkurze do Čistírny odpadních vod Plzeň – zúčastnili se studenti 
semináře a cvičení z ekologie – SXB, 2. B, organizace Mgr. Korčáková. 

27. 5. 2017 Čištění Berounky ke Dni Země – zúčastnili se studenti tercie B, kvarty B, 
kvinty A, kvinty B, 2. B, organizace Mgr. Páník. 

Fyzika 

12.–14. 10. 2016 Exkurze – Kutnohorsko, zúčastnili se vybraní studenti nižšího gymnázia, 
organizace Mgr. Nováková, Mgr. Benešová. 

22. 11. 2016 Exkurze – Letiště Václava Havla, zúčastnili se vybraní studenti 4. ročníků 
a oktáv, organizace Mgr. Nováková. 

22. 12. 2016 Exkurze – Jaderná elektrárna Temelín, výstava CERN, zúčastnili se 
studenti fyzikálního semináře pro 4. ročníky a oktávy, organizace RNDr. 
Soukup, Mgr. Hálová 
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2. 2. 2017 Exkurze – jaderný reaktor na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské 
ČVUT Praha, zúčastnila se oktáva B, organizace RNDr. Grohmannová, 
Mgr. Štejrová. 

2. 4. 2017 Beseda o jaderné energetice s pracovníky jaderné elektrárny Temelín, 
zúčastnily se třídy kvarta A, kvarta B, septima A, 3. A, oktáva B, 4. B, 
organizace Mgr. Hálová. 

12. 4. 2017 Exkurze – Techmania Plzeň, zúčastnily se všechny třídy nižšího 
gymnázia, organizace Mgr. Komprdová. 

19. 5. 2017 Exkurze – Techmania Plzeň, zúčastnila se třída KIB, organizace 
Mgr. Štejrová. 

19.–20. 6. 2017 Exkurze – hvězdárna Rokycany s nočním pozorováním oblohy, zúčastnila 
se třída KAA, organizace Mgr. Komprdová. 

27.–28. 6. 2017 Exkurze – hvězdárna Rokycany s nočním pozorováním oblohy, zúčastnila 
se třída KAB, organizace Mgr. Nováková. 

Dějepis 

26. 9. 2016 Židovské město v Praze, zúčastnily se třídy 3. A a 3. B, organizace 
a pedagogický dozor Mgr. Skočný, Mgr. Mervartová, Mgr. Kutná 
a Mgr. Provodová. 

13. 10 2016 „Archeologie zblízka“, přednáška a beseda s pracovnicí B. Milsimerovou 
ze Západočeského institutu pro záchranu památek (ZIP), zúčastnily se 
třídy prima A a prima B, organizace Mgr. Walterová. 

12.–14. 10. 2016 Exkurze do oblasti Kutnohorska, studenti ze sekund až kvart navštívili 
např. Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory, kostnici v Sedlci, bývalé stříbrné 
doly a dále město Poděbrady, organizace Mgr. Benešová, Mgr. Majerová, 
Mgr. Nováková. 

18. 10. 2016 „Archeologie zblízka“, přednáška a beseda s pracovnicí B. Milsimerovou 
ze Západočeského institutu pro záchranu památek (ZIP), zúčastnily se 
třídy 1. A a 1. B, organizace Mgr. Walterová. 

20. 10. 2016 „Život za časů českého národního obrození“, historická exkurze do 
Prahy, zúčastnila se třída septima B, organizace Mgr. Walterová, 
Mgr. Řeháčková. 

25. 10. 2016 Historická exkurze na Vyšehrad (kostel a hřbitov), zúčastnila se třída 
kvinta B, organizace Mgr. Mervartová, Mgr. Majerová. 

3. 11. 2016 Historická exkurze do Prahy, zúčastnila se třída tercie A, organizace 
Mgr. Walterová, Mgr. Puda. 

8. 11. 2016 Historická exkurze do Prahy, zúčastnila se třída tercie B, organizace 
Mgr. Walterová, Mgr. Puda. 

10. 11. 2016 „Anthropoid“, Národní památník hrdinů, Hrdličkovo muzeum člověka, 
zúčastnila se třída 4. A, organizace Mgr. Walterová, Mgr. Kloudová. 

11. 11. 2016 Slavnostní vyhodnocení IX. ročníku korespondenční soutěže vyhlašované 
Masarykovým demokratickým hnutím „TGM – život, dílo a odkaz pro 
současnost i budoucnost “, zúčastnilo se 6 studentů, organizace 
Mgr. Walterová. 

2. 12. 2016 Školní kolo Dějepisné olympiády (46. ročník), zúčastnilo se 24 studentů 
tercií a kvart, organizace Mgr. Skočný. 
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13. 12. 2016 „Pravěk v muzeu“, výuková lekce v Západočeském muzeu v Plzni, 
zúčastnila se třída prima B, organizace PaedDr. Lisková, Mgr. Brichtová. 

14. 12. 2016 „Pravěk v muzeu“, výuková lekce v Západočeském muzeu v Plzni, 
zúčastnila se třída prima A, organizace PaedDr. Lisková, PaedDr. 
Hirschová. 

15. 12. 2016 Historická exkurze se třídou sexta A do Prahy na Vyšehrad, organizace 
Mgr. Majerová, Mgr. Kajanová. 

23. 1. 2017 Okresní kolo Dějepisné olympiády, účast tří studentů Masarykova 
gymnázia, organizace Mgr. Skočný. 

24. 1. 2017 Muzeum komunismu v Praze navštívila třída oktáva B, organizace 
Mgr. Mervartová. 

20. 3. 2017 Krajské kolo Dějepisné olympiády, organizace PaedDr. Hirschová. 

5. 4. 2017 Krajské kolo historické soutěže gymnázií v Sušici (předkolo chebské 
celostátní soutěže), zúčastnili se tři studenti, organizace 
Mgr. Mervartová. 

6. 4. 2017 „Jeden svět na školách“, promítání historického dokumentu a diskuse, 
Moving Station, zúčastnila se třída 3. B, zorganizovala Mgr. Boříková, 
Mgr. Mervartová. 

7. 4. 2017 „Jeden svět na školách“, promítání historického dokumentu, Moving 
Station, zúčastnily se třídy sekunda A a sekunda B, zorganizovala 
Mgr. Boříková. 

26. 4. 2017 Skupina historického šermu Pernštejni z Pardubic přijela s představením 
„Vikingové“, zúčastnily se třídy sekunda A, sekunda B, kvinta A a kvinta 
B, organizace PaedDr. Hirschová. 

18. 5. 2017 „Bolevecká katastrofa v muniční továrně“, přednáška pro 1. A a 1. B 
v Knihovně města Plzně, zorganizoval Mgr. Tesař. 

15.–19. 5. 2017 Ústřední kolo Dějepisné olympiády. 

26. 5. 2017 Židovské muzeum v Praze, zúčastnila se třída kvinta A, organizace 
Mgr. Majerová a Mgr. Babčaníková. 

1. 6. 2017 Literárně-historická exkurze do zámku Chyše, zúčastnila se třída 2. B, 
organizace Mgr. Řeháčková a Mgr. Mervartová. 

8. 6. 2017 Historická a společenskovědní exkurze do Prahy, zúčastnila se třída 1. B, 
organizace Mgr. Tesař, Mgr. Cón 

23. 6. 2017 „Příběh Pražského hradu I“ – hra s úkoly, zúčastnila se třída sekunda A, 
organizace Mgr. Boříková. 

27. 6. 2017 Historická vycházka Plzní – synagoga, kostel sv. Anny, katedrála 
sv. Bartoloměje, zúčastnila se třída sekunda A, organizace 
Mgr. Boříková, Mgr. Hájková. 

Informatika a výpočetní technika 

3. 10. 2016 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY, organizace Mgr. Cón. 

11. 11. 2016 Oblastní kolo soutěže PIŠQWORKY, organizace Mgr. Cón. 

16. 11. 2016 Krajské kolo soutěže PIŠQWORKY, organizace Mgr. Cón. 

21. 4. 2017 Krajské kolo soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda 2017, 
organizace Ing. Martínková. 

16.–19. 5. 2017 Exkurze do Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje – zúčastnily se 
třídy kvarta A, kvarta B, 1. A a 1. B, organizace Ing. Martínková. 
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Květen 2017 Testování žáků v rámci projektu NIQES (Národní systém inspekčního 
hodnocení vzdělávací soustavy v České republice). Nositelem a 
realizátorem projektu je Česká školní inspekce. Testováni byli žáci tříd 
kvarty A a kvarty B, a to z fyziky, českého a německého jazyka, 
organizace Mgr. Cón, Ing. Hošek. 

Výtvarná výchova 

Září 2016 V Galerii Ladislava Sutnara jsme zažili výstavu s názvem „Výstrava“ 
mladé výtvarnice Kristiny Fišerové, v jejímž díle je dávka výtvarné 
provokace a konfrontace s konzumní společností. Oslovily nás fotografie, 
koláže a kombinovaná technika v tématech záchrany planety 
a inspirovaly nás k animačním aktivitám rozvíjejícím témata výstavy. 

Listopad 2016 Navštívili jsme zajímavou výstavu „Komiks a ilustrace pro děti“ v Galerii 
Ladislava Sutnara a načerpali jsme inspiraci k vlastnímu tvoření. 

 Vytvořili jsme návrh na novoročenku školy. 

Prosinec 2016 V rámci spolupráce Masarykova gymnázia a Domova sv. Jiří jsme 
v listopadu vytvořili a na začátku prosince předali keramické andílky od 
našich studentů. 

Leden 2017 Studenti Západočeské univerzity pro nás připravili zajímavý animační 
program k výstavě „Zmizelá Plzeň“ v Západočeské galerii. 

Únor 2017 Získali jsme finanční příspěvek z nadačního fondu Magistrátu města 
Plzně na projekt „Duševní lázně v keramické dílně“ pro náš keramický 
kroužek. 

Březen 2017 Pokračujeme ve spolupráci s organizací Svoboda zvířat – sekce na 
ochranu koček a vyrobili jsme keramické dárky pro jejich sbírku. 

Červen 2017 V rámci Dne Masarykova gymnázia v Západočeské galerii prezentujeme 
výtvarný projekt „Svět barev“. 

Hudební výchova 

12. a 13. 12. 2016 Hudební program k příležitosti Dne otevřených dveří, organizace Jolana 
Chaloupková, Mgr. Puda. 

19. 12. 2016 Hudební dílna s vybranými studenty MG, organizace Mgr. Puda. 

14. 6. 2017 Koncert studentů Masarykova gymnázia, Západočeská galerie v Plzni – 
Masné krámy, Organizace Jolana Chaloupková, Mgr. Puda. 
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12. 5. 2017 Hudební workshop se třídou sexta A a koncert kapely Uwe Kaa a 
Co, DEPO 2015, organizace Mgr. Puda. 

 

 

29. 5. 2017 Slavnostní vyřazení maturantů – obřadní síň plzeňské radnice, vystoupili 
Lukáš Wilhelm (3. B – zpěv) a Jolana Chaloupková (varhany/piano). 

 



 25 

SPORTOVNÍ AKCE A NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ 

ÚSPĚCHY 

Plavání 

 

Chlapci z III. kategorie (primy + sekundy) vyhráli krajský přebor AŠSK  
Zleva: Šimon Ságner (PB), Martin Lang (SB), Jakub Nosek (SB), Jakub Šedivý (PB),  
Tomáš Kretek (PB) a Vojtěch Plešmíd (SA). 
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Plavání V. kategorie – Chlapci i dívky zaplavali se ctí sdružený okresní a krajský přebor.  
Dívky se umístily na 3. místě (zleva): Jitka Krocová (SXB), Petra Löffelmannová (SXA),  
Petra Hauerová (SXB), Eliška Marková (SXA) a Aneta Raisová (1. A) 

Chlapci obsadili 4. místo (zleva): Kryštof Krs (2. B), Lukáš Komanec (SXB), Martin Hrabačka 
(4. B), Adam Hluchý (SXB) a Lukáš Bucháček (SPB) 

Přespolní běh 

Jako již každoročně se v podzimních měsících konaly závody v přespolním běhu. Naše škola 
vyslala do boje tři družstva hochů a stejný počet dívek v různých kategoriích. Tradičně se 
lépe vede dívkám, ovšem tentokrát ani hoši IV. a V. kategorie nezůstali pozadu a postup jim 
unikl jen o kousek. Vedlo se především Krištofu Krsovi (2. B) a Lukáši Richtrovi (KAB), kteří 
dokázali své rozběhy vyhrát, ale na postup to bohužel nestačilo. Postup, jako každý rok, opět 
zachraňovaly dívky V. kategorie, které s přehledem vyhrály a postoupily do krajského finále. 

V krajském finále se boj o postup brzy po startu zúžil jen na dvě školy, naše gymnázium 
a  věčného rivala z Domažlic. Domažlickým děvčatům jsme měly co vracet z minulého roku, 
kdy nás o postup připravily. Tentokrát jsme jim nedali sebemenší šanci a dokázali jsme po 
výhře Elišky Rozsypalové (4. A), která dokázala dokonce porazit i jejich největší atletickou 
hvězdu, a dalším skvělým umístěním ostatních děvčat s obrovským náskokem postoupit do 
republikového finále. 

Do republikového finále se sjela již tradičně obrovská konkurence profesionálních závodnic, 
ale i tak naše děvčata zabojovala a dokázala vyrovnat naše nejlepší umístění a skončila na 
krásném sedmém místě. 

 

Družstvo dívek V. kategorie (horní řada zleva): Lenka Langhammerová (OKB), Michaela 
Soukupová (3. B), Tereza Kinkorová (OKA), Sára Kolorosová (KIA) 
Spodní řada zleva: Andrea Marešová (2. A), Eliška Rozsypalová (4. A) 
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Atletika 

Pohár rozhlasu – V květnu tohoto roku se konaly atletické závody žáků a žákyň. Naše škola 
vyslala do boje dvě družstva žákyň a obě se dokázala dostat na stupně vítězů. Starší žákyně 
obsadily 3. místo a postup jim unikl pouze o 37 bodů. Našim vycházejícím hvězdám se vedlo 
o poznání lépe a po výborných výkonech dokázaly vyhrát a probojovat se tak do krajského 
finále, kde ve velké konkurenci atletek obsadily 7. místo. 

 

Družstvo dívek III. kategorie (zleva): Nikola Egrová (SB), Magdalena Cislerová (SA), Kateřina 
Hajžmanová (SB), Anna Martínková (SB), Tereza Hejduková (SB), Markéta Davídková (SB), 
Kateřina Šauli (SB), Magdalena Hellmayerová (PA) 

 

Aquatlon 

Krajské závody v aquatlonu = plavání v bazénu (III. a IV. kategorie – 100 m, V. kategorie – 
200 m) a běh na dráze (III. a IV. kategorie – 1 500 m, V. kategorie – 2 000 m).  

 

Umístění v III. kategorii chlapců: 1. Jakub 
Šedivý (PB), 2. Jakub Nosek (SB), 4. Martin 
Lang (SB), 10. Tomáš Kretek (PB). 

Umístění ve IV. kategorii chlapců: 1. Vladislav 
Veliký (TA), 4. Filip Menzel (KAB), 5. Vojtěch 
Bistrý (KAB). 

Umístění v V. kategorii dívek: 2. Petra 
Hauerová (SXB), 4. Jitka Krocová (SXB), 
5. Eliška Marková (SXA). 

Umístění v V. kategorii chlapců: 1. Martin 
Hrabačka (4. B), 2. Kryštof Krs (2. B), 
5. Jindřich Fiala (3. B). 

 

V. kategorie (zleva): Kryštof Krs (2. B), Martin Hrabačka (4. B), Jindřich Fiala (3. B), 
Eliška Marková (SXA), Jitka Krocová (SXB) a Petra Hauerová (SXB) 



 28 

  

IV. kategorie (zleva): Vladislav Veliký (TA), 
Vojtěch Bistrý (KAB), Filip Menzel (KAB) 

Zleva: Jakub Nosek (SB), Jakub Šedivý (PB), 
Martin Lang (SB) a Tomáš Kretek (PB) 

Florbal 

Ve dnech 24. a 25. 1. 2017 se uskutečnily turnaje středních škol ve florbale. Studenti a 
studentky Masarykova gymnázia předvedli velice pěkné výkony a postup ze skupin jim unikl 
jen o vlásek. Jak chlapci, tak dívky skončili na 7.–8. místě. 

 

Družstvo chlapců kategorie SŠ 
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Družstvo dívek kategorie SŠ 

Volejbal 

Ve školním roce 2016/2017 jsme byli úspěšní i ve volejbalu. Dívky ve složení Barbora Černá 
(4.A), Lenka Langhammerová (OKB), Andrea Marešová (2.A), Eliška Slavotínková (1.A), 
Eliška Husárková (1.A), Klára Žáková (SXA), Sára Caltová (SXA) a Táňa Virtová (SXA) 
obsadily třetí místo v kvalifikaci na republikové finále a chlapci ve složení  Jakub Zahradník 
(SPA), Cyril Bouda (3.B), Lukáš Kovanda (KIB), Jan Kasík (2.A), Jan Janiš (SXA), Pavel Veselý 
(3.B), Lukáš Komanec (SXB) a Pavel Vild (2.A) byli tamtéž druzí. 
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Juniorský maraton 

Dále jsme jako každoročně postoupili na republikové finále družstev Juniorského maratonu, 
které se konalo 7. 5. 2017 v Praze jako součást mezinárodního Prag Mattoni maratonu. 
Tentokrát jsme v kraji obsadili druhé místo, ale vítězný tým ze Sportovního gymnázia Plzeň 
se celostátního klání nemohl zúčastnit, a tak družstvo ve složení Martin Hrabačka (4. B), 
Martin Kraus (SXA), Petr Hosnedl (3. B), David Horký (3. B), Kryštof Krs (2. B), Jinřich Fiala 
(3. B), Andrea Marešová (2. A), Lenka Langhammerová (OKB) a Eliška Rozsypalová (4. A) 
opět ukázalo svoji sílu a v konkurenci sportovních škol z celé republiky obsadilo krásné 24. 
místo. 

 

 

Frisbee 

Účastí dvou týmů v podzimní a jarní části 
středoškolské soutěže ve frisbee jsme si také 
vybojovali účast na republikovém finále, konaném 
31. 5. 2017 v Praze. 

 

Beachvolejbal 

V beachvolejbalu se naše dívky  Eliška Slavotínková 
(1. A), Eliška Husárková (1. A) umístily na třetím 
místě v okresním kole a hoši Jakub Zahradník (SPA), 
Cyril Bouda (3. B) a Lukáš Kovanda (KIB) postoupili 
z prvního místa v kraji do republikového finále 
v Praze 16. 6. 2017. 

 



 32 

Sportovní akce organizované školou 

Aerobik Master Class 2017 

 

V aerobikové soutěži se 25. 1. 2017 utkala děvčata nižšího gymnázia a přinesla body do 
celoroční školní sportovní soutěže. 

Kategorie primy a sekundy: Anna Vondráčková (PB), Adéla Hellmayerová (PB), Daniela 
Karpíšková (SB) 

Kategorie tercie a kvarty: Hana Říšská (TA), Anna Jedličková (KAA), Eliška Žáková (KAA) 

 

Střelecký dvojboj 

Dne 24. 5. 2017 proběhl střelecký dvojboj kategorie prim a sekund. Ve střelbě ze vzduchové 
pušky zvítězila Klára Vísnerová ze sekundy B. Ve střelbě ze vzduchové pistole zvítězil Vojtěch 
Hurda z primy B. 

  

 

  



 33 

Lyžařské kurzy sekund, kvint a prvních ročníků 

Březen 2017 se nesl ve znamení lyžařských kurzů, kterých se na šumavském Špičáku 
zúčastnili v termínu 6.–10. 3. 2017 studenti sekund a po nich  12.–18. 3. 2017 studenti kvint 
a prvních ročníků. Ti lyžařský kurz absolvovali v krkonošské Rokytnici na Jizerou. Pojďte s 
námi zavzpomínat na lyžařské okamžiky... 
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Letní sportovní kurz 

Letní sportovní kurz pro 3. ročníky a septimy, proběhl jako obvykle v chatovém táboře Nový 
Řadov u Třeboně. Studenti zde prokázali zdatnost při vodáckém, cyklistickém a turistickém 
výcviku. Nezalekli se ani orientace s buzolou, ani střelby ze vzduchovky. Vše proběhlo za 
krásného počasí v nádherné jihočeské přírodě. 

 

 

http://www.mgplzen.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=
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Celoroční školní sportovní soutěž (primy – kvarty) 

Celoroční školní sportování probíhá na Masarykově gymnáziu již 7. rokem a účastní se ho 
třídy nižšího gymnázia, které jsou rozděleny do dvou věkových kategorií: I. kategorie = 
primy a sekundy, II. kategorie = tercie a kvarty. Přibližně každý měsíc daného školního roku 
se uskuteční jedno sportovní klání buď v hodinách tělesné výchovy, nebo ve volném čase 
žáků po vyučování. Vybrané disciplíny, ve kterých žáci soutěžili ve školním roce 2016/2017, 
byly: vybíjená, fotbálek, střelecký dvojboj, ringo a přehazovaná, skokanský trojboj, přespolní 
běh, velká štafeta, 60 m sprint, stolní tenis, aerobik master class, veslování 4 x 500 m 
štafeta a skoky přes švihadlo. Za jednotlivé soutěže žáci obdrží umístění (pořadí) ve své 
kategorii, které je jim počítáno do konečného hodnocení. 

 

Definitivní pořadí tříd ve školním roce 2016/2017: 

Třída prima A prima B sekunda A sekunda B 

Umístění 4. 3. 2. 1. 

     
Třída tercie A tercie B kvarta A kvarta B 

Umístění 3. 4. 1. 2. 

 

 

Mimoškolní sportovní akce 

Ve dnech 9.–11. 9. 2016 se zdatní studenti naší školy zúčastnili sjíždění divoké řeky Salzy 
v Rakousku. 
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Dne 28. 9. 2016 se jako každoročně vodáci z Masarykova gymnázia zúčastnili akce „Prahou 
přes tři jezy“. 

 

 

Ve dnech 9.–11. 12. 2016 zahájili studenti Masarykova gymnázia lyžařskou sezónu 
v rakouských Alpách, ve středisku Saalbach Hinterglemm. 

Ve dnech 3.–5. 2. 2017 jsme odpočívali na sjezdových lyžích v rakouském areálu Dachstein. 

Dne 27. 5. 2017 proběhl 5. ročník čištění Berounky. 

 

Ve dnech 24.–25. 6. 2017 proběhla vodácká akademie na řece Ohři. Studenti – vodáci 
sjížděli řeku v oblasti Kynšperka až do Lokte. 
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JAZYKOVÁ VÝUKA, ZAHRANIČNÍ AKTIVITY 

Anglický jazyk 

6. 10. 2016 Center for Talented Youth / Centrum pro talentovanou mládež 
(CTY/CTM). Poprvé se naši studenti zapojují do mezinárodního online 
studia v anglickém jazyce na amerických vysokých školách – Pavlína 
Hudcová (SPB), Vít Beran (SPB), Miroslava Novoveská (SXB), Andrea 
Burianová (2. B), koordinátorky programu PhDr. Tolletová, 
Mgr. Komprdová. 

12.–14. 11. 2016 English Cup, soutěž ve vlastní tvorbě, hodnoceno bylo celkem 37 prací, 
básní a esejí, organizace soutěže Mgr. Čermáková, Mgr. Babčaníková. 

12. 11. 2016 Konference odborných studentských prací, prezentační soutěž v cizích 
jazycích na Západočeské univerzitě v Plzni. V kategorii anglický jazyk 
obsadila 1. místo Thao Chi Vu (OKA). 

5. 12. 2016 Konverzační soutěž v anglickém jazyce, školního kola II. kategorie 
(tercie a kvarty) se zúčastnilo 32 studentů, organizace Bc. Jindřichová, 
Mgr. Kajanová. 

8. a 12. 12. 2016 Konverzační soutěž v anglickém jazyce, školního kola I. kategorie (primy 
a sekundy) se zúčastnilo 29 studentů, organizace Mgr. Babčaníková, 
Mgr. Čermáková. 

9.–11. 12. 2016 Soutěžní zasedání Evropského parlamentu mládeže v Hradci Králové, 
školu reprezentovali Ngoc Anh Nguyenová (SXA), Tomáš Kovářík (SXA), 
Barbora Soukupová (SXB), Petr Chalupský (KAA) a Viktor Karlíček (OKA), 
organizace Mgr. Kajanová. 

12. 12. 2016 Den otevřených dveří pro budoucí studenty prim, informace, aktivity 
a přípravné testy připravily Mgr. Eretová, Mgr. Vachovcová, 
Bc. Jindřichová. 

13. 12. 2016 Den otevřených dveří pro budoucí studenty prvních ročníků, přípravné 
testy a informace poskytly PhDr. Tolletová, Mgr. Čermáková. 

14. 12. 2016 Konverzační soutěž v anglickém jazyce, školního kola III. kategorie  
(1.–3. ročník, kvinty–septimy) se zúčastnilo 33 studentů, organizace 
Mgr. Eretová, Mgr. Boříková. 

6. 1. 2017 Výběrové řízení pro získání stipendia na letní program v USA (CTY/CTM), 
zúčastnilo se 64 gymnázií, 239 studentů. Naši školu reprezentovaly 
Andrea Burianová (2. B) a Miroslava Novoveská (SXB). 

22. 2. 2017 Konverzační soutěž v anglickém jazyce, okresní kolo, organizace 
Mgr. Vachovcová, členové jednotlivých porot Mgr. Čermáková, 
Mgr. Babčaníková, Mgr. Kajanová. 

20. 3. 2017 Pre-testing, Cambridgeské zkoušky nanečisto, část písemná, ve 
spolupráci s jazykovou školou Eufrat, organizace Mgr. Čermáková. 

23. 3. 2017 Konverzační soutěž v anglickém jazyce, krajské kolo, školu 
reprezentovali David Grossmann (TA) ve II. kategorii a Štěpánka 
Havlová (SPA) ve III. kategorii pro studenty, kteří strávili více než 
6 měsíců v anglicky mluvící zemi. 

23.–26.3. 2017 National Selection Conference – European Youth Parliament, Písek, 
delegáty za naši školu byli Ngoc Anh Nguyenová (SXA), Tomáš Kovářík 
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(SXA), Barbora Soukupová (SXB), Petr Chalupský (KAA), Viktor Karlíček 
(OKA). 

16.–19. 5. 2017 Maturitní zkoušku z angličtiny si zvolilo 104 studentů čtvrtých ročníků 
a oktáv, z toho profilovou zkoušku (školní) 56 studentů a společnou 
(státní) 48 studentů. 4. A – vyučující Mgr. Vachovcová, 4. B – 
Mgr. Eretová, Mgr. Boříková, OKA – Mgr. Eretová, OKB – 
PhDr. Tolletová, Mgr. Vachovcová. 

27. 5. 2017 Cambridge Exam – FCE, British Council Praha, místo konání Plzeň, 
Speaking (ústní část), zkoušku skládalo 12 studentů semináře anglického 
jazyka, příprava PhDr. Tolletová. 

29. 5. 2017 Ars Poeticae, krajská přehlídka na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni, jež 
zahrnuje 4 oblasti, přednes poezie a prózy v angličtině, francouzštině 
a ruštině, naši školu reprezentovalo v těchto třech jazycích 5 studentů, 
pedagogický doprovod PhDr. Tolletová. 

30. 5. 2017 Ars Poeticae, krajská přehlídka, divadlo, představení si připravila třída 
1. A Barbarians s názvem Gympl Musical, vedení PhDr. Tolletová, a třída 
2. A s názvem The TV Program, vedení Mgr. Eretová. 

31. 5. 2017 Ars Poeticae, krajská přehlídka, umělecký překlad a vlastní tvorba, do 
soutěže bylo zasláno 8 příspěvků od sedmi studentů. Do užšího výběru 
postoupili a semináře se zúčastnili Matěj Bureš (KAA), Pavlína Hudcová 
(SPB) a Lucie Rosenthalerová (2. B). 

3. 6. 2017 Cambridge Exam – FCE, British Council Praha, místo konání Plzeň, 
Written Exam (písemná část), zkoušku skládalo 12 studentů semináře 
anglického jazyka, příprava PhDr. Tolletová. 

9. 6. 2017 CTY/CTM Online – ukončeno přihlašování do online kurzů na amerických 
vysokých školách. Ve školním roce 2017/2018 se do studia zapojí 
9 studentů naší školy, kteří si vybrali matematiku, programování, 
anatomii, kreativní psaní a film. Všem studentům bylo uděleno státní 
stipendium ve výši 5 000 Kč. Koordinátorky PhDr. Tolletová, 
Mgr. Komprdová. 

15. 6. 2017 Rozřazovací zkoušky z angličtiny do primy A a 1. A, tříd s rozšířenou 
jazykovou výukou. 

21. 6. 2017 From Malta to Great Britain, Eurocentrum, Evropský dům, Plzeň, 
celodenního jazykového programu se zúčastnili studenti sekundy A, 
pedagogický doprovod Mgr. Boříková. 

17.–28. 6. 2017 Poznávací zájezd do Irska se zastávkami ve Francii, Velké Británii, 
Lucembursku a Belgii. Studenti navštívili přírodní krásy Irska (národní 
parky Killarney, Wicklow Mountains, Cliffs of Moher), historické památky 
(Rock of Cashel, Ross Castle) a také města Dublin, Wexford a Tullamore. 
Zájezdu se zúčastnilo 56 studentů ze tříd 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, SXA 
a SPB. Pedagogický doprovod Mgr. Vachovcová, Mgr. Kloudová, 
Mgr. Fencl. 

Mezinárodní zkoušky 

Certifikáty si v průběhu školního roku převzalo 17 studentů. 

Cambridge Exam – First Certificate of English (B2) 

OKA – Dominik Holeček, Jan Kolečko, Tomáš Pracna, Jan Wirth, Jaroslav Zimmermann 
OKB – Václav Honzík, Věra Tesařová 
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Cambridge Exam – First Certificate of English, Level A (C1) 

SPB – Jakub Pátý 
OKA – Stanislava Benešová 
OKB – Tereza Selnerová, Jana Berková, Michaela Franková, Barbora Holá 

Cambridge Exam – Certificate of Advanced English, Level A (C2) 

OKA – Vu Thao Chi Kristýna, Zuzana Káčereková, Dominik Chodounský, Viktor Karlíček 
V květnu/červnu 2017 bylo ke zkoušce FCE přihlášeno 11 studentů ze semináře anglického 

jazyka: 
3. A – Dominik Delič, Vít Šneberger, Lucie Trinerová 
3. B – Richard Pavlíček, Kristýna Šimková, Šárka Čandová, Jakub Dočkal 
SPB – Pavlína Hudcová, Simona Radová, Nikola Matoušková, Ondřej Šíp 
Příprava a vedení PhDr. Tolletová. 
Center for Talented Youth – CTY Online Project  
(Centrum pro talentovanou mládež – CTM) 
– studium v online kurzech v angličtině na amerických a britských vysokých školách 
2016/2017 
AP Psychology Online Andrea Burianová (2. B) 
Geometry Honors Online Pavlína Hudcová (SPB) 
AP Chemistry Online Miroslava Novoveská (SXB) 
AP Physics 2 Vít Beran (SPB) 
Studenti ukončili studium buď závěrečnou zkouškou, nebo složením AP testů. 
V červnu 2017 se přihlásilo ke studiu 9 studentů pro školní rok 2017/2018. 
Koordinátorky PhDr. Tolletová, Mgr. Komprdová. 

Studenti v zahraničí 

Brazílie – Vondrášková Anežka (SPB) 

Zahraniční studenti 

USA, Florida – Wilson Jonah Michael (SPB) 

Ruský jazyk 

V letošním školním roce si dvouletý volitelný seminář z ruského jazyka nově vybralo 
38 studentů ze tříd sexta A a sexta B (2 oddělení), druhým rokem pokračovala výuka 
ve skupině tříd 3. A, septima A a septima B (18 studentů). 

24. 1. 2017 Představení opery P. I. Čajkovského Evžen Oněgin v Divadle J. K. Tyla 
v Plzni, zúčastnili se studenti seminářů ruského jazyka a rozšířili si tak 
znalosti o ruské kultuře. Organizace PhDr. Popelová. 

25. 1. 2017 Ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze se na škole 
uskutečnila přednáška a seminář s názvem „Cestování do země Azbuky“ 
určená studentům budoucích 2. ročníků a sext, kteří mají možnost 
vybrat si volitelný seminář z ruského jazyka. Organizace PhDr. Popelová. 

9. 5. 2017 Představení baletu P. I. Čajkovského Labutí jezero v Divadle J. K. Tyla 
v Plzni, zúčastnili se studenti seminářů ruského jazyka. Organizace 
PhDr. Popelová. 
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Německý jazyk 

22. 9. 2016 Exkurze do Altmühlu, zúčastnily se třídy kvarta A, kvarta B a kvinta A, 
doprovod Mgr. Vyčítalová, Mgr. Majerová. 

4. 10. 2016 Exkurze do Drážďan, zúčastnily se třídy 2. B a 3. A, doprovod 
Mgr. Vyčítalová, Mgr. Hrušková. 

8. 12. 2016 Exkurze do Výmaru, zúčastnily se třídy 2. A, 2. B, 3. A, kvinta A 
a septima A, doprovod Mgr. Skočný, Mgr. Eretová. 

29. 5. – 1. 6. 2017 Výměnný pobyt studentů – 17 studentů ze sext, 1. B a 2. A navštívilo 
Albertus-Magnus-Gymnasium v Regensburgu, město Regensburg a okolí. 
Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách. Organizace a doprovod 
Mgr. Walterová, Mgr. Hrušková.  

30. 5. – 2. 6. 2017 Výměnný pobyt studentů – 13 žáků sekund našeho gymnázia 
vycestovalo do Straubingu. Navštívili partnerskou školu, prohlédli si 
města Straubing, Regensburg a okolí, žáci byli ubytováni v rodinách žáků 
– partnerů. Organizace Mgr. Davídková, Mgr. Egrmajerová. 

Studenti v zahraničí 

Regensburg, SRN – roční pobyt – Virtová Táňa, sexta A 

Thun, Švýcarsko – půlroční pobyt – Waltová Andrea, kvinta A 

Jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom II 

Tuto zkoušku úrovně C1 a B2 podle Evropského referenčního rámce složilo 10 studentů 
a studentek oktáv a 4. ročníků, kteří byli připravováni lektorkou německého jazyka Sofií 
Iliadis a všemi vyučujícími německého jazyka v daných ročnících. Zúročili tak znalosti z hodin 
němčiny za všechny roky studia na gymnáziu. Jsme jednou z 20 škol v ČR, na níž Zentrale 
für Auslandswesen v Kolíně nad Rýnem tuto zkoušku zajišťuje. Písemná část se konala 
30. 11. 2016 a ústní zkouška proběhla ve dnech 13. až 14. 12. 2016. Organizaci zajistily 
lektorka Sofia Iliadis a Mgr. Vyčítalová. Zahraniční školy a univerzity tuto zkoušku akceptují 
a řada našich vysokých škol ji zohledňuje při přijímacím řízení. 

Jazyková úroveň C1 

OKA – Bělinová Veronika, Chodounský Dominik, Hrubá Monika, Nachtmann Patrik, Rybová 
Markéta 

OKB – Franková Michaela 

Jazyková úroveň B2 

OKA – Kinkorová Tereza, Kolářová Markéta, Šťovíček Tomáš, Vu Thao Chi 

Jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom I 

Již popáté mohli studenti skládat zkoušku Sprachdiplom na úrovni A2, B1 dle ERR. Zkouška, 
kterou skládalo 67 žáků ze sexty A, sexty B, 3. A a 3. B, byla zajišťována organizací Zentrale 
für Auslandswesen v Kolíně nad Rýnem. Celkové výsledky zkoušky nebyly do uzávěrky vydání 
této výroční zprávy známy. Písemná zkouška proběhla 9. 3. 2017, ústní zkoušky následně 
v termínech 28.–31. 3. 2017. Na organizaci a zkoušení se podíleli vyučující německého 
jazyka, kterým patří dík za přípravu žáků na úspěšné složení zkoušky.  

Účastníci zkoušky Deutsches Sprachdiplom I: 
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Baslová Monika, Bouda Cyril, Brožová Marie, Břízová Denisa, Caltová Sára, Čechová Petra, 
Čekelská Terezie, Fiala Jindřich, Francouz Adam, Hadinec Michelle Marie, Hejman Jakub, 
Holmanová Kateřina, Horký David, Hosnedl Petr, Janiš Jan, Janouškovcová Eliška, Jonák 
Vilém, Juráčková Michaela, Kellich Adam, Kešnerová Tereza, Kohout Karel, Komanec Lukáš, 
Kopová Barbora, Kosohorský Petr, Kouba Jiří, Kraus Martin, Krausová Eliška, Krausová 
Ladislava, Krocová Jitka, Kušková Klára, Lam Trinh Tung, Linhartová Kateřina, Marková 
Eliška, Mašek David, Matějková Tereza, Nesnídalová Eliška, Nocarová Kateřina, Novoveská 
Miroslava, Pánková Adéla, Pátý Jakub, Poláková Sára, Polcarová Tereza, Pospíšilová Barbora, 
Pražáková Kateřina, Rubášová Michaela, Soukupová Barbora, Suchá Kristina, Svatušková 
Valentina, Svobodová Karolína, Šaňková Michaela, Šilhavá Denisa, Šimková Kateřina, 
Šimková Kristýna, Šneberger Vít, Špalková Kateřina, Taubenhanslová Ester, Trinerová Lucie, 
Třísková Kateřina, Urbánková Kateřina, Valtr Ondřej, Vaněk Martin, Vaníková Kateřina, 
Váňová Lenka, Veselý Pavel, Wilhelm Lukáš, Žák Jan, Žáková Klára 

Jugend debattiert international (diskuzní soutěž v německém jazyce) 

Organizátorem je Goethe Institut pod patronací spolkového prezidenta, iniciátorem celé 
soutěže je nadace „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ a taktéž nadace Hertie. 

Na naší škole jsou organizátorkami lektorka německého jazyka Sofia Iliadis a Jana Šimonová. 

Oblastní kolo se konalo 4. 4. 2017 v Praze, kde se utkali studenti Marie Brožová ze sexty A, 
Dominik Karásek a Lenka Váňová, oba ze 3. A se soutěžícími z gymnázia Deutsche Schule 
z Prahy a Arcibiskupského gymnázia z Prahy. Téma debaty bylo: „Soll es einen generellen 
Baustopp für das Prager Stadtzentrum geben?“ (Má být vydán absolutní zákaz výstavby 
v centru Prahy?) Naše soutěžící doprovodili jako publikum žáci septimy A, septimy B a 3. A. 
Dne 5. 5. a 8. 6. se konala další kola soutěže, kterých se studenti a studentky našeho 
gymnázia zúčastnili již jen jako diváci, a to na Goethe-Istitutu v Praze, popř. v Českém 
muzeu hudby v Praze.  

Francouzský jazyk 

26. 9. 2016 Studenti septimy A se zúčastnili Dne evropských jazyků, který tradičně 
organizuje Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, oddělení 
zahraničních jazyků, organizace Mgr. Fajtová. 

3. 10. 2016 Studenti maturitních ročníků a septim se zúčastnili exkurze do 
Francouzského institutu, jeho mediatéky a centra, které poskytuje 
informace o možnostech studia ve Francii, organizace Mgr. Fajtová. 

21. 10. 2016 Na naší škole proběhla instruktáž ke Konferenci odborných studijních 
prezentací v cizích jazycích. Zájemci představili své prezentace 15. 10. 
2016 v prostorách ZČU. Za francouzštinu vybojovaly 2. místo Tereza 
Šlaisová (SPA) a Lenka Klementová (SPA). Organizace Mgr. Fajtová. 

12. a 13. 12. 2016 Francouzština se zúčastnila obou Dnů otevřených dveří a poskytovala 
informace o studiu francouzštiny na naší škole. Organizace Mgr. Fajtová. 

6. 2. 2017 Studenti semináře Začínáme s francouzštinou (tercie, kvarty) navštívili 
Francouzskou alianci v Plzni a SVKPK, oddělení zahraničních knihoven – 
románská knihovna. Seznámili se s možnostmi studia v zahraničí 
a kulturními akcemi, které aliance a knihovna pro studenty nabízejí. 
Organizace Mgr. Fajtová. 

16. 3. 2017 Soutěž ve francouzském jazyce – KCVJS, krajské kolo. Organizace 
Mgr. Fajtová. 
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21. 3. 2017 U příležitosti Mezinárodního dne frankofonie připravili studenti semináře 
francouzského jazyka Den frankofonie na naší škole, organizace 
Mgr. Fajtová. 

8. 5. 2017 Proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Cena Jana Palacha. Soutěž 
vytvořili veteráni Bratrstva 17. střeleckého praporu z Belgie, kteří se 
zúčastnili osvobození Plzně v roce 1945 spolu s armádou generála 
Pattona. Tato soutěž prohloubuje partnerství měst Plzně a Liège, které 
trvá již od konce 2. světové války, od roku 2012 organizaci ceny 
zajišťuje město Plzeň. Cílem soutěže, jež je vypisována každé dva roky 
od roku 1990 a je určena studentům plzeňských středních škol 
a gymnázií, je vést mladé lidi k zamyšlení nad historickými událostmi 
2. světové války a nad rolí demokracie ve společnosti. Letos měli 
účastníci za úkol napsat úvahu ve francouzštině na téma „Dnešní doba 
nezná hrdiny. Souhlasíte s tím?“. Soutěže se zúčastnil Přemysl Kaucký ze 
septimy A. Organizace Mgr. Fajtová. 

29. 5. 2017 V Praze se uskutečnilo celostátní kolo Konverzační soutěže ve 
francouzském jazyce. Organizace Mgr. Fajtová. 

29.–31. 5. 2017 Na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni proběhla již tradičně krajská 
přehlídka v interpretaci poezie a prózy, dramatizaci, uměleckém překladu 
a vlastní umělecké tvorbě v cizích jazycích Ars poeticae. Organizace 
Mgr. Fajtová. 

12. 6. 2017 Proběhla na naší škole přednáška pro studenty francouzštiny „Fenomén 
ženy v grafickém románu a komiksu“. Přednášející Morgane Buhr z 
Alliance française de Plzeň mluvila o třech autorech, Catel Muller, José-
Louis Bocquet a Pénélope Bagieu, kteří se rozhodli vykreslit portréty 
a osobní příběhy historicky významných dam. Organizace Mgr. Fajtová. 

21.–24. 6. 2017 Naši studenti se společně se studenty Gymnázia Luďka Pika vydali 
navštívit Alsasko a CERN, nejmodernější výzkumné laboratoře jaderné 
fyziky v Ženevě. Organizace Mgr. Fajtová. 

Španělský jazyk 

5. 6. 2017 V rámci kroužku španělského jazyka navštívili studenti Románskou 
knihovnu ve  Studijní a vědecké knihovně v Plzni, organizace 
Mgr. Boříková. 
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Čínský jazyk (mandarínština) 

Nǐ hǎo, milí spolužáci, 

v tomto školním roce se skupina 11 odvážlivců rozhodla navštěvovat kurz čínštiny. Za necelý 
rok jsme udělali obrovský pokrok. Naučili jsme se základní fráze, dokážeme dokonce napsat 
pár slov, což není zrovna lehké. Ale především se nejvíce orientujeme v oblasti slovní zásoby 
o jídle a jeho objednávání, což je přece jen pro přežití nejdůležitější. Učební materiály jsme 
dostávali postupem času od paní lektorky z taiwanské učebnice, ze které se i ona sama kdysi 
učila. Tímto bych ráda za celou skupinu poděkovala Chen Pei-ying za ochotu, nadšení 
a trpělivost s námi pracovat. 

Jelikož se blíží konec školního roku, tak proč sem nepřipojit i vhodný příklad v pinyin a 
tradiční čínštině: 

Máme rádi prázdniny. 
wǒ men xǐ huan dù jià.  

我們 喜歡 渡假. 

 Kristýna Dvořáková, septima B 
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VÝSLEDKY OLYMPIÁD A SOUTĚŽÍ 

Matematická olympiáda 

Bucháček Lukáš, SPB 1.–3. místo ve školním kole, kategorie A 
Kaucký Přemysl, SPA 1.–3. místo ve školním kole, kategorie A 
Maštalíř Štěpán, SPB 1.–3. místo ve školním kole, kategorie A  
Novoveská Miroslava, SXB 6. místo v krajském kole, 1. místo ve školním kole, 

kategorie B 
Pádecký Lukáš, SXB 13. místo v krajském kole, 2. místo ve školním kole, 

kategorie B 
Ha Duc David, SXA 3. místo ve školním kole, kategorie B 
Krůsová Kateřina, KIB 1. místo ve školním kole, kategorie C 
Heinrichová Lucie, 1. B 2.–3. místo ve školním kole, kategorie C 
Píchal Pavel, KIB 2.–3. místo ve školním kole, kategorie C 
Polák Michal, KAA 1. místo v krajském kole, 1. místo v okresním kole, 

kategorie Z9 
Krůs František, KAB 7. místo v krajském kole, 5. místo v okresním kole, 

kategorie Z8 
Chalupský Petr, KAA 8. místo v okresním kole, kategorie Z9 
Šebesta Adam, TA 2. místo v okresním kole, kategorie Z8 
Veliký Vladislav, TA 3. místo v okresním kole, kategorie Z8 
Doan Tien Tai, TB 6. místo v okresním kole, kategorie Z8 
Zajíček Benjamin Dominik, TB 9. místo v okresním kole, kategorie Z8 
Janů Veronika, TA 10. místo v okresním kole, kategorie Z8 
Perdoková Anna, SA 3. místo v okresním kole, kategorie Z7 
Klesa Jakub, SB 3. místo v okresním kole, kategorie Z7 
Davídková Markéta, SB 5. místo v okresním kole, kategorie Z7 
Egrová Nikola, SB 6. místo v okresním kole, kategorie Z7 
Wintr Filip, SB 7. místo v okresním kole, kategorie Z7 
Čákora Ladislav, SB 8. místo v okresním kole, kategorie Z7 
Milovníková Bianka Maria, SA 8. místo v okresním kole, kategorie Z7 
Chytilová Adéla SA 8. místo v okresním kole, kategorie Z7 
Kretek Tomáš, PB 1. místo v okresním kole, kategorie Z6 
Siková Adéla, PA 1. místo v okresním kole, kategorie Z6 
Suchá Anna, PA 1. místo v okresním kole, kategorie Z6 
Holá Žaneta, PA 1. místo v okresním kole, kategorie Z6 
Němec David, PB 1. místo v okresním kole, kategorie Z6 
Slívová Andrea, PA 3. místo v okresním kole, kategorie Z6 
Hellmayerová Adéla, PB 4. místo v okresním kole, kategorie Z6 
Vondráčková Anna, PB 4. místo v okresním kole, kategorie Z6 
Křenová Eliška, PB 4. místo v okresním kole, kategorie Z6 
Hadrbolcová Helena, PB 9. místo v okresním kole, kategorie Z6 

Náboj (mezinárodní matematická soutěž) – družstva 

Papazianová Ester, 4. B 79. místo v ČR, 240. místo v mezinárodní soutěži, 
kategorie Senioři 

Hrabačka Martin, 4. B 79. místo v ČR, 240. místo v mezinárodní soutěži, 
kategorie Senioři 
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Kozák Václav, 4. B 79. místo v ČR, 240. místo v mezinárodní soutěži, 
kategorie Senioři 

Beran Vít, SPB 79. místo v ČR, 240. místo v mezinárodní soutěži, 
kategorie Senioři 

Zahradník Jakub, SPA 79. místo v ČR, 240. místo v mezinárodní soutěži, 
kategorie Senioři  

Johnová Nicole, SXA 87. místo v ČR, 287. místo v mezinárodní soutěži, 
kategorie Junioři 

Bajer Filip, SXB 87. místo v ČR, 287. místo v mezinárodní soutěži, 
kategorie Junioři 

Hauerová Petra, SXB 87. místo v ČR, 287. místo v mezinárodní soutěži, 
kategorie Junioři 

Štilip Jiří, SXB 87. místo v ČR, 287. místo v mezinárodní soutěži, 
kategorie Junioři 

Novoveská Miroslava, SXB 37. místo v ČR, 127. místo v mezinárodní soutěži, 
kategorie Junioři 

Pythagoriáda 

Doan Tien Tai, TB 5. místo v okresním kole, 1. místo ve školním kole, 
kategorie tercie 

Zajíček Benjamin Dominik, TB 2. místo ve školním kole, kategorie tercie 
Šebesta Adam, TA 3. místo v okresním kole, 3. místo ve školním kole, 

kategorie tercie 
Klesa Jakub, SB 4. místo v okresním kole, 1. místo ve školním kole, 

kategorie sekundy 
Šedivcová Andrea, PB 3. místo v okresním kole, 1.–3. místo ve školním kole, 

kategorie primy 
Němec David, PB 3. místo v okresním kole, 1.–3. místo ve školním kole, 

kategorie primy 
Stehlík Šimon, PB 2. místo v okresním kole, 1.–3. místo ve školním kole, 

kategorie primy 
Slívová Andrea, PA 3. místo v okresním kole, 4. místo ve školním kole, 

kategorie primy 
Klekner Ondřej, PB 4. místo v okresním kole, 5.–7. místo ve školním kole, 

kategorie primy 

Matematický klokan 

Váverka Jan, OKB 1. místo ve školním kole, kategorie Student 
Štilip Jiří, SXB 1. místo ve školním kole, kategorie Junior 
Polák Michal, KAA 1. místo ve školním kole, kategorie Kadet 
Klesa Jakub, SB 1. místo ve školním kole, kategorie Benjamín 

Fyzikální olympiáda 

Janů Veronika, TA 1. místo v okresním kole, kategorie F  
Šebesta Adam, TA 3. místo v okresním kole, kategorie F  
Le Duc Dung, TB 14. místo v okresním kole, kategorie F (úspěšný řešitel) 
Krůs František, KAB 4. místo v krajském kole, kategorie E (úspěšný řešitel) 
Polák Michal, KAA 7. místo v krajském kole, kategorie E (úspěšný řešitel) 
Chalupský Petr, KAA 8. místo v krajském kole, kategorie E (úspěšný řešitel) 
Pohořelý Jan, KIA 5. místo v krajském kole, kategorie D (úspěšný řešitel) 
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Novoveská Miroslava, SXB 2. místo v krajském kole, kategorie C 
Beran Vít, SPB 2. místo v krajském kole, kategorie B  
Beran Vít, SPB 2. místo v krajském kole, kategorie A , 

23. místo v celostátním kole, kategorie A (úspěšný řešitel) 

Fyzikální olympiáda – Archimediáda – družstva 

Filip Wintr, Ladislav Čákora, Ondřej Vainer, Simona Melicharová (náhradnice), všichni SB 
– 5. místo v okresním kole 

Co víš o energetice 

Čekan Jakub, Krůs František, Kučera Václav (KAB) 
– postup do finále (České Budějovice 21. 6. 2017) 

Astronomická olympiáda 

Karpíšková Daniela, SB 7. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel) 
Křenová Eliška, PB  9. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel) 
Kňourková Jana, SB  10. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel) 
Siková Adéla, PA 15. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel) 
Lukeš Ondřej, PB 23. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel) 
Čákora Ladislav, SB 27.–29. místo v krajském kole, kategorie GH 

(úspěšný řešitel) 
Vítová Petra, SB 31. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel) 
Gabriel Adam, SA 32.–33. místo v krajském kole, kategorie GH 

(úspěšný řešitel) 
Hadrbolcová Helena, PB 36.–38. místo v krajském kole, kategorie GH 

(úspěšný řešitel) 
Filip Vojtěch, SA 40.–43. místo v krajském kole, kategorie GH 

(úspěšný řešitel) 
Polák Martin, SA 40.–43. místo v krajském kole, kategorie GH 

(úspěšný řešitel)  
Janů Vanda, PA 44. –45. místo v krajském kole, kategorie GH 

(úspěšný řešitel)  
Šebesta Adam, TA  1. místo v krajském kole, 9. místo v celostátním kole, 

kategorie EF 
Zajíček Benjamin Dominik, TB  9. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel) 
Čejka Pavel, KAB 10. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel) 
Komprda Matěj, KAB 11. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel) 
Jelínek Jan, KAB  14. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel) 
Komiš Jan, KAB 24. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel) 
Kučera Václav, KAB  27. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel) 
Novoveská Miroslava, SXB  3. místo v krajském kole, kategorie CD 
Francouz Adam, SXB 14. místo v krajském kole, kategorie CD (úspěšný řešitel) 
Novák Jiří, KIB 17.–18. místo v krajském kole, kategorie CD (úspěšný 

řešitel) 
Michaela Svěráková, SPA 1. místo v krajském kole, 19. místo v celostátním kole, 

kategorie AB  
Vacek Adam, SPA 3. místo v krajském kole, kategorie AB 
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Chemická olympiáda 

Mužíková Lucie, TB 5. místo ve školním kole, 3. místo v okresním kole, 
9. místo v krajském kole, kategorie D 

Miková Marie, KAA 5. místo ve školním kole, 12. místo v okresním kole, 
kategorie D 

Negerová Karin, KAA 4. místo ve školním kole, 8. místo v okresním kole, 
kategorie D 

Zlámalová Michaela, KAA 3. místo ve školním kole, 10. místo v okresním kole, 
kategorie D 

Šebesta Adam, TA 2. místo ve školním kole, 2. místo v okresním kole, 
8. místo v krajském kole, kategorie D 

Křížek Matouš, TB 1. místo ve školním kole, 5. místo v okresním kole, kategorie 
D 

Chalupský Petr, KAA 1. místo ve školním kole, 4. místo v krajském kole, kategorie 
C 

Čekelská Terezie, SXA 2. místo ve školním kole, 15. místo v krajském kole, 
kategorie C 

Hluchý Adam, SXB 3. místo ve školním kole, kategorie C 
Staňková Edita, 2. A 4. místo ve školním kole, kategorie C 
Novoveská Miroslava SXB 1. místo ve školním kole, kategorie B 
Knížek Luboš, 3. B 2. místo ve školním kole, 13. místo v krajském kole, 

kategorie B 
Nguyenová Xuanová Lenka, SPA 3. místo ve školním kole, 11. místo v krajském kole, 

kategorie B 
Pražáková Kateřina, 3. B 4. místo ve školním kole, kategorie B 
Kosohorský Petr, 3. B 5. místo ve školním kole, kategorie B 
Novoveská Miroslava, SXB 1. místo ve školním kole, 1. místo v krajském kole, 

5. místo v celostátním kole, kategorie A, 
postup na soustředění na mezinárodní kolo, 
účast v mezinárodním kole v Thajsku 

Lavičková Karolína, 4. A 2. místo ve školním kole, 2. místo v krajském kole, 
37. místo v celostátním kole, kategorie A,  

Papazianová Ester 4. B 3. místo ve školním kole, 7. místo v krajském kole, 
kategorie A 

KSICHT (Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tématikou) 

Novoveská Miroslava, SXB 3. místo v průběžném pořadí v republice 
Lavičková Karolína, 4. A 5. místo v průběžném pořadí v republice 

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) 

Novoveská Miroslava, SXB úspěšně ukončila online kurz AP Chemistry v anglickém 
jazyce, který pořádala GPA. (Global Personalized Academics) 

Biologická olympiáda 

Hanzalíková Kateřina, SPA 1. místo ve školním kole, 5. místo v krajském kole  
– úspěšný řešitel, kategorie A 

Wirth Jan, OKA 2. místo ve školním kole, kategorie A 
Khollová Helena 3. A 3. místo ve školním kole, kategorie A 
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Steinbach Martin, SXA 1. místo ve školním kole, 9. místo v krajském kole  
– úspěšný řešitel, kategorie B 

Staňková Edita, 2. A 2. místo ve školním kole, kategorie B 
Krejčová Kateřina, 2. A 3. místo ve školním kole, kategorie B 
Steinbachová Lucie, KAA 1. místo ve školním kole, 2. místo v městském kole, 5. místo 

v krajském kole, kategorie C 
Matouš Křížek, TB 2. místo ve školním kole, 7. místo v městském kole, 

kategorie C 
Zimermannová Barbora, TB 3. místo ve školním kole, kategorie C 
Houdková Anna, SA 1. místo ve školním kole, účast v městském kole, kategorie D 
Vávrová Michaela, SB 2. místo ve školním kole, 2. místo v městském kole, 

účast v krajském kole, kategorie D 
Siková Adéla, PA 3. místo ve školním kole, kategorie D 

Ekologická olympiáda (Spálené Poříčí) – družstva 

Hanzalíková Kateřina (SPA), Knížek Luboš (3. B) a Lukáš Wilhelm (3. B)  
– 5. místo v krajském kole 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) 

Hanzalíková Kateřina, SPA 3. místo v krajském kole – práce z oboru biologie na téma 
„Chování a vzhled dravců a sov v závislosti na způsobu 
života ve volné přírodě“ 

Prezentiáda (soutěž v prezentačních dovednostech) – družstva 

Chalupský Petr a Polák Michal (KAA) – 1. místo ve školním kole, postup do krajského kola 
s prezentací na téma „Nejdůležitější věc na světě“ 

Francouz Adam, Kvarda Vladimír a Kouba Jiří (TB) – 1. místo ve školním kole, 2. místo 
v krajském kole s prezentací na téma „Nejpřínosnější 
vynález“ 
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Pišqworky (družstva) 

Vítězem školního kola se stal Jan Skořepa z KIB následován Alanem Karlíčkem (TA) a Janem 
Pohořelým (KIA). Tým pro účast v oblastním kole doplnili Petr Chalupský a Michal Polák (oba 
KAA). V oblastním kole obsadili 1. místo a v krajském kole vybojovali 3. místo. 

Dějepisná olympiáda 

Ve školním kole se letošního 46. ročníku zúčastnilo 24 studentů z tercií a kvart. 
Do okresního kola postoupili Vojtěch Kuna (KAB), Štěpán Hájek (TB) a Tomáš Kroužecký 

(KAA). 
Kuna Vojtěch, KAB 3. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole, 12. místo 

v ústředním (republikovém) kole (ze 36 účastníků) 

Korespondenční soutěž „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“ 
(vyhlašovaná Masarykovým demokratickým hnutím) 

Konášová Helena, KIB 4. místo, 1. kategorie 
Pellerová Aneta, SPB 1. místo, 2. kategorie 
Dubinová Helena, SXB 2. místo, 2. kategorie 
Rosenthaler Jan, 3. B čestné uznání 
Visinger Miroslav, KAA čestné uznání  
Dohnalová Aneta, KIB čestné uznání 

Zeměpisná olympiáda 

Krčál Marek, PB 1. místo ve školním kole, 7. místo v okresním kole, 
kategorie A  

Růžek Ondřej. PB 2.–3. místo ve školním kole, kategorie A 
Stehlík Šimon, PB 2.–3. místo ve školním kole, kategorie A 
Němeček Jiří, SA 1. místo ve školním kole, kole, 11. místo v okresním kole, 

kategorie B 
Gabriel Adam, SA 2. místo ve školním kole, kategorie B 
Karpíšková Daniela, SB 3. místo ve školním kole, kategorie B 
Kučera Václav, KAB 1. místo ve školním kole, 2. místo v krajském kole, 

3. místo v krajském kole, kategorie C 
Doan Tien Tai, TB 2. místo ve školním kole, kategorie C 
Zajíček Benjamin Dominik, TB 3. místo ve školním kole, kategorie C 
Konášová Helena, KIB 1. místo ve školním kole, 4. místo v okresním kole, 

kategorie D 
Giebel Daniel,KIA 2. místo ve školním kole, 8. místo v okresním kole, 

kategorie D 
Steinbach Martin, SXA 3. místo ve školním kole, kategorie D 

Pravopisný přebor školy 

Kategorie IA – primy, sekundy – soutěž jednotlivců 
Zvítězila Barbora Mlčáková, SA 

Kategorie IB – tercie, kvarty 
Zvítězil Karel Mařík, KAA 

Kategorie II – kvinty – oktávy, 1. – 4. ročníky – soutěž družstev 
Zvítězilo družstvo třídy 4. A.  
Zúčastnilo se 16 tříčlenných družstev. 
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Literární kvíz 

Vítěz – „Literární kvízař 2017“ – Přemysl Kaucký, SPA 

Lingvistická olympiáda 

Karlíček Viktor, OKA postup do celostátního kola 

Olympiáda v českém jazyce 

Křížek Matouš, TB 2. místo ve školním kole, I. kategorie, postup do okresního 
kola 

Bourová Viktorie, KAA 1. místo ve školním kole, I. kategorie, postup do okresního 
kola 

Samcová Natálie, 1. B 1. místo ve školním kole, II. kategorie, postup do okresního 
kola 

Rybová Eliška, 1. B 1. místo ve školním kole, II. kategorie, postup do okresního 
kola 

Soutěž dětských recitátorů 

3. kategorie 
Hadrbolcová Helena, PB 1. místo ve školním kole, postup do obvodního kola 
Pečená Agáta, SA 2. místo ve školním kole, postup do obvodního kola 

4. kategorie 
Nosálová Markéta, KAA 1. místo ve školním kole, postup do obvodního kola 

Recitační soutěž Poetický ševel 

Bosáková Martina, KIA 1. místo ve školním kole, postup do regionálního kola 
Dohnalová Aneta, KIB 2. místo ve školním kole, postup do regionálního kola 
Skořepa Jan, KIB 2. místo ve školním kole, postup do regionálního kola 

Soutěž ve francouzském jazyce 

Dvořáková Edita, SPA 1. místo v krajském kole, kategorie B2, 
postup do celostátního kola 

Kaucký Přemysl, SPA 4. místo v krajském kole, kategorie B2 
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Ars Poeticae (francouzský jazyk) 

Pohořelá Eliška, Zindulková Markéta a Kaucký Přemysl (SPA) 
 – 1. místo za dramatizaci v cizím jazyce – vlastní hru „Le 

candidat“ 
Klementová Lenka, SPA 1. místo za umělecký překlad 
Volfíková Karolína, 2. B přednes poezie a prózy – účast 

  

Prezentační soutěž na ZČU v Plzni 

Dne 12. listopadu 2016 se studentky naší školy zúčastnily prezentační soutěže v cizích 
jazycích na konferenci pořádané Západočeskou univerzitou. 
Rybová Markéta, OKA 1. místo v kategorii německý jazyk 
Vu Thao Chi, OKA 1. místo v  anglický jazyk 
Klementová Lenka, SPA 2. místo v kategorii francouzský jazyk 
Šlaisová Tereza, SPA 2. místo v kategorii francouzský jazyk 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Školního kola se zúčastnilo 94 studentů ve třech kategoriích. 
Nguyenová Ngoc Anh, SXA 1. místo ve školním kole, 2. místo v okresním kole, 

kategorie III  
Polák Dominik, 1. A 2. místo ve školním kole, kategorie III  
Švajcrová Kamila, SXB 3. místo ve školním kole, kategorie III 
Havlová Štěpánka, SPA 2. místo v regionálním kole, kategorie III pro studenty, kteří 

pobývali déle než půl roku v zahraničí 
Grossmann David, TA 1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním kole, 4. místo 

v regionálním kole, kategorie II 
Chalupský Petr, KAA 2. místo ve školním kole, kategorie II 
Kroužecký Tomáš, KAA 3. místo ve školním kole, kategorie II 
Nguyen Phuong Thao, SA 1. místo ve školním kole, 2. místo v okresním kole, 

kategorie I 
Hejduková Tereza, SB 2. místo ve školním kole, kategorie I 
Holecová Daniela, SB 3. místo ve školním kole, kategorie I 
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ENGLISH CUP (soutěž Masarykova gymnázia ve vlastní tvorbě) 

Soutěže se zúčastnilo 37 studentů. 

Poezie (I. kategorie) 
Steinbachová Lucie, KAA 1. místo 
Bučková Kateřina, 1. A 2. místo 
Bureš Matěj, KAA 3. místo 

Poezie (II. kategorie) 
Havlová Štěpánka, SPA 1. místo 
Hudcová Pavlína, SPB 2. místo 
Šrámková Tereza, SXB 3. místo 

Essay (I. kategorie) 
Pechová Diana, KIB 1. místo 
Bureš Matěj, KAA 2. místo 
Zlochová Viktorie 3. místo 

Essay (II. kategorie) 
Havlová Štěpánka, SPA 1. místo 
Soukupová Barbora, SXB 2. místo 
Kaucký Přemysl, SPA 3. místo 

Ars Poeticae (anglický jazyk) 

Poezie (recitace) 
Bureš Matěj, KAA diplom za herecký projev, knižní odměna 
Bučková Kateřina, 1. A diplom za osobitý přístup k přednesu 
Kiričenková Kristýna, 1. A diplom za výběr textů a přednes ve dvou jazycích 

Divadlo 
Barbarians, 1. A „Gympl Musical“, diplom za improvizaci 
The TV Program, 2. A diplom za interaktivní pojetí 

Překlad a vlastní tvorba 
Do užšího kola byli vybráni a pozvánku na seminář získali: 
Matěj Bureš (KAA), Pavlína Hudcová (SPB) a Lucie Rosenthalerová (2. B). 

Mezinárodní a celostátní zeměvědná soutěž v německém jazyce 
pořádaná MŠ SRN (Deutschland plus) 

V letošním školním roce byla školou nominována žákyně sexty A Kateřina Nocarová, která 
získala třítýdenní zahraniční pobyt v Marburgu a. d. Lahn v SRN. 

Konverzační soutěže v německém jazyce 

Ve dnech 7. 11. a 30. 11. 2016 se konalo školní kolo, členy komisí byli všichni vyučující 
německého jazyka. Dne 10. 2. 2016 proběhlo okresní kolo opět organizované na naší škole 
Mgr. Skočným. 
Milovníková Bianka Mária, SA 1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním kole, 

kategorie I b 
Vísnerová Klára, SB 2. místo ve školním kole, kategorie I b 
Janů Vanda, PA 3. místo ve školním kole, kategorie I b 
Zlámalová Michaela, KAA 1. místo ve školním kole, 5. místo v okresním kole, kategorie 

II b 
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Suchá Zuzana, KAA 2. místo ve školním kole, kategorie II b 
Grossmann David, TA 3. místo ve školním kole, kategorie II b 
Brožová Marie, SXA 1. místo ve školním kole, kategorie III b, 3. místo v okresním 

kole, kategorie III a 
Školoudová Anna, KIA 2. místo ve školním kole, kategorie III b 
Marková Eliška, SXA 3. místo ve školním kole, kategorie III b 

Nejaktivnější středoškolák 2017 

V rámci této soutěže jsou oceňováni žáci, kteří na sobě ve volném čase usilovně pracují. 
Mezi finalisty této soutěže se umístil Vít Beran ze septimy B. Tento student je už po celé 
škole znám svým zájmem o fyziku a úspěchy na všech možných fyzikálních soutěžích. 
Letos si troufl i na fyzikální olympiádu nejvyšší kategorie A. V krajském kole se umístil na  
1.–2. místě a v celostátním kole obsadil krásné 23. místo z 50 zúčastněných. A to ho v dubnu 
ještě čekalo klání ve fyzikální olympiádě ve své kategorii B, kde získal 2. místo v krajském 
kole. 
Dne 18. 2. 2017 se spolu se studenty gymnázia z Havlíčkova Brodu zúčastnil 11. ročníku 
československé soutěže FÝKOSÍ FYZIKLÁNÍ, kterou vyhráli. Za zmínku stojí ještě 2. místo ve 
slovenské soutěži FKS v zimním semestru a 3. místo v elitní soutěži FX, která má obtížné a 
dlouhé úlohy pro opravdu motivované řešitele. 
Dále studoval velmi náročný fyzikální CTY Online kurz AP Physics 2 organizovaný americkou 
univerzitou Johns Hopkins, který byl zakončen složením celosvětově uznávanou AP zkouškou. 
Jeho zájem o fyziku zasahuje i do jeho mimoškolních aktivit. V listopadu proběhl již třetí 
ročník fyzikální mezinárodní soutěže vyhlašované ústavem fyziky prestižní Princetonské 
univerzity - Princeton University Physics Competition (PUPC). Jedná se o týmovou soutěž, 
jejímž cílem je během týdne vypracovat vlastní práci na zadaná studijní témata. V letošním 
ročníku to byly plazma a entropie spojená se statistickou fyzikou. Obě oblasti byly 
matematicky extrémně náročné, bylo však povoleno použít libovolný software, který práci 
mnohdy ulehčil. Vítkův tým pojmenovaný FYKOS byl složen ze studentů čtyř různých 
gymnázií v ČR. Po týdnu obrovské dřiny se jim podařilo dokončit všechny úlohy a napsat 
v angličtině třicetistránkovou práci, kterou do Princetonu odeslali. Získali v oblasti plazmy 
Čestné uznaní (Honourable mention) a v oblasti entropie se jim podařilo získat 3. místo. 
V celkovém součtu bodů se umístili na 3. místě z týmů pocházejících z celého světa. 

Workshop a koncert s rapperem Uwe Kaa a jeho muzikanty. 

V pátek 12. května 2017 se třída sexta A (skupina NA) zúčastnila hudebně-jazykového 
semináře s rapperem Uwe Kaa a jeho dvěma kolegy-muzikanty Stephanem a Danielem. 
V průběhu tří hodin se studenti po krátkém zpěvákově hudebním entrée zaobírali  koherencí 
písňového textu na základě analýzy části autorovy tvorby, učili se verše rytmizovat za 
doprovodu kytaristy. Společně jsme nacházeli témata, hesla, rýmy pro náš vlastní písňový 
text. Po krátké skupinové práci pak bylo vrcholem pořízení nahrávky, čímž vznikla opravdová 
píseň, jíž se budeme moci již brzy pochlubit, až bude v Mnichově, odkud kapela pochází, 
umíchána. Aby nebylo jiným studentům líto, že se nemohli s muzikanty setkat, uspořádala 
pro ně kapela v sále Klempírna v DEPO 2015, Presslova 14, Plzeň zhruba hodinový bezplatný 
koncert, na nějž navazovala podpisová akce pořádaná Goethe Institut, který nás obdaroval 
velkoformátovými plakáty a reklamními předměty – přítomny byly třídy kvinta A, kvinta B, 
sexta A a sexta B. 

 Mgr. Petr Puda 
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Cambridgeské zkoušky nanečisto 

Dne 20. 3. 2017 proběhlo na naší škole cvičné testování ke Cambridgeským zkouškám. 
K těmto zkouškám nanečisto se přihlásilo celkem 59 studentů. Jednalo se o studenty 
z vyšších ročníků. Během několika málo hodin si tito mladí lidé vyzkoušeli, jak obtížná, či 
naopak jednoduchá je pro ně zkouška úrovně Cambridge First. Testy byly zdarma 
zpracovány a vyhodnoceny jazykovou školou Eufrat a nebyla v nich zahrnuta ústní část 
zkoušky.  

Během několika týdnů se naši studenti dozvěděli své výsledky, které byly více než 
uspokojivé. Z celkových 59 studentů dosáhlo nejlepšího výsledku (grade A) celkem 30 dětí. 
Druhou nejvyšší známku (grade B) obdrželo 19 studentů a 8 studentů se se známkou „grade 
C“ pohybovalo na hranici úspěšnosti. Pouze 2 z testovaných by zkoušky nesložili. 

Kromě zkoušky Cambridge First si dalších 20 studentů cvičně napsalo slohovou práci úrovně 
Cambridge Advanced a ty pak byly následně poslány přímo na Cambridgeskou univerzitu, 
odkud poté testovaní žáci obdrží písemné hodnocení a zpětnou vazbu. 

Je skvělé, že mají takovéto „zkoušky nanečisto“ na našem gymnáziu dveře otevřené a že o 
ně naši studenti jeví stále takový zájem. A pro nás učitele anglického jazyka je to jasná 
zpráva o tom, zda naše výuka také nese to kýžené, pěkně uzrálé ovoce.:) 

 Mgr. Lenka Čermáková 

Šachy – postup do celostátního kola! 

V letošním přeboru školních družstev v šachu jsme měli zástupce ve dvou kategoriích. Starší 
středoškoláci bojovali v sestavě Filip Wintr (SB), Jiří Běl (SXA), Tomáš Doan a Le Duc Dung 
(oba TB) a v okresním kole, které se konalo 25. 1. 2017 na Mikulášském gymnáziu, obsadili 
pěkné druhé místo, čímž si zajistili postup do krajského kola. To se uskutečnilo 30. 3. 2017 v 
Nepomuku a naši borci si odtamtud přivezli pěkné čtvrté místo. 

V kategorii 6.–9. třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií jsme byli ještě úspěšnější. Družstvo 
ve složení Matěj Šeterle (TB), Michal Polák (KAA), Jan Langmajer (PAA) a Theodor Mastný 
(SA) se v krajském kole umístilo na 2. místě a zajistilo Masarykovu gymnáziu po tříleté pauze 
účast na Mistrovství ČR. To se letos uskuteční 20.–21. června 2017 ve Zlíně. Přejeme tam 
našim šachistům co nejlepší výsledek! 

 

Starší kategorie – zleva Jiří Běl, Tomáš Doan, Le Duc Dung a Filip Wintr 
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Stříbrní z krajského přeboru – zleva Michal Polák, Theodor Mastný, Jan Langmajer a Matěj 
Šeterle 

CTM Online kurzy 

S Centrem pro talentovanou mládež (CTM) spolupracujeme 
již od roku 2015. Studentům prostřednictvím CTM nabízíme 
především prestižní zahraniční kurzy CTM Online Program 
(http://www.ctm-academy.cz/). 

Centrum pro talentovanou mládež nabízí studentům v Čechách a Evropě ojedinělý 
a atraktivní program online studia podporující akademický růst. CTM umožňuje talentovaným 
a motivovaným žákům základních škol a středoškolákům ve věku od 12 let po maturitu 
studovat online kurzy amerických univerzit a středních škol, i kurzy vytvořené CTM pro 
motivované studenty, a získat již v průběhu středoškolského studia mezinárodní certifikát 
klíčový pro přijetí na nejlepší světové univerzity. Již na střední škole se tak studentům 
prostřednictvím online výuky v angličtině nabízí možnost studovat kurzy z oblasti přírodních 
věd, matematiky, informačních technologií, humanitních oborů, ekonomie i osobnostního 
rozvoje. 

V letošním školním roce se do CTM Online kurzů poprvé zapojili i naši studenti: Vít Beran 
(SPB), Pavlína Hudcová (SPB), Miroslava Novoveská (SXB) a Andrea Burianová (2. B) – níže 
si můžete přečíst jejich zkušenosti. 

 Mgr. Petra Komprdová 

 

Jeden rok s AP kurzem 

AP (Advanced Placement) je americký výukový program vytvořený společností CollegeBoard, 
která nabízí v rámci výuky v USA nadstavbové kurzy. Ty zpravidla poskytují roční výuku 
v daném předmětu na vyšší úrovni, často prvního ročníku americké college. 
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Tento vzdělávací proces se však dá podstoupit dálkově již i u nás v České republice. 
V podobě AP kurzů zajišťovaných univerzitami v USA a českým CTM (Centrum pro 
talentovanou mládež). 

Já osobně jsem se rozhodl studovat dálkově kurz AP Physics II pod univerzitou Johna 
Hopkinse v Baltimoru. Kurz obsahuje celý přehled středoškolské fyziky, ve srovnání s výukou 
na našem gymnáziu se však jedná o vysokou nadstavbu. Jako student jsem musel plnit 
všechny typické povinnosti, studovat z učebnic, dělat domácí úkoly, vypracovávat laboratorní 
práce a samozřejmě též psát souhrnné testy. Tyto všechny dokumenty bylo třeba posílat 
svému instruktorovi, vše samozřejmě v angličtině. Kurz též nabízí možnost online diskuzí, 
jestli se jich však budete účastnit, je jen na vás. 

AP projekt je v květnu pak uzavírán AP zkouškami. Zpravidla studenti skládají zkoušku ke 
kurzu, který studovali. Já osobně jsem skládal zkoušku Physics C Magnetism & Electricity, 
která sice nespadá pod můj kurz, ale obsahuje témata, které jsem v rámci kurzu absolvoval. 
Písmeno C pak značí, že zkouška je vyšší obtížnosti, tzv. "calculus based", tedy obsahující 
vyšší matematiku. Dále jsem skládal zkoušku Calculus BC. Výsledky takových zkoušek se 
člověk dozví až o dva měsíce později a obdržené certifikáty jsou respektovány po celém 
světě, i když největší význam pro další studium mají zejména v USA (počítají se jako kredity, 
ušetří školné apod.) 

Já jsem se na kurzu naučil zejména technické (fyzikální) angličtině, což je něco, čeho si velmi 
cením. Po odborné stránce jsem se nejvíce naučil z oblasti optiky a moderní fyziky. Též stíhat 
studium spolu s gymnáziem a celou řadou dalších soutěží nebyl vůbec jednoduchý úkol. Byl 
jsem tak však nucen zlepšit svůj time management, což je opět další věc, proč se kurz 
vyplatí studovat. Nyní něco k negativům, kurz je velmi drahý, a člověk si musí hradit 
prakticky vše učebnice, laboratorní náčiní, a dokonce bonusové výukové materiály. Též 
samotné AP zkoušky jsou velmi drahé. Je vidět, že CollegeBoard je vysoce komerční instituce 
obchodující se vzděláním. 

Osobně však zastávám názor, že investovat do vzdělání se vyplatí, člověk si ho pak více váží. 
Pokud se tedy chcete zlepšit v oborové angličtině (a angličtině obecně), chcete prohloubit 
své znalosti a okusit atmosféru amerického vzdělávacího systému, pak vám mohu AP kurzy 
jedině doporučit. 

 Vít Beran, septima B 

 

CTM Online kurzy mohou na první pohled vypadat dost děsivě – látka na vysokoškolské 
úrovni, psaní testů za každou lekcí, velké pololetní práce a projekty, a to vše v té ne zrovna 
nejjednodušší angličtině. Zpětně ale mohu říct, že jsem se nemusela ničeho bát, spíš naopak. 
Od svého kurzu geometrie od Florida Virtual School jsem čekala nadstavbu, která by mi 
pomohla v budoucím studiu. Nejlépe bych ale svoji zkušenost nazvala opakováním – sem 
tam pár věcí navíc, ale hlavně jen shrnutí a spojování už známých věcí do souvislostí, což 
samozřejmě taky není na škodu, už jen díky terminologii, kterou si rozšíříte slovník. 
Rozhodně se ale nejednalo o nějakou stresovou záležitost, tempo kurzu nebylo nijak 
závratné, lektoři byli hodní a ochotní vždy poradit a v případě špatné známky z testu nebyl 
problém si ho zopakovat. Určitě bych kurzy doporučila všem, kteří třeba plánují studium 
v zahraničí a chtějí mít v oboru alespoň nějaký ten jazykový základ. 

 Pavlína Hudcová, septima B 

 

V letošním školním roce jsem se zúčastnila kurzu AP Chemistry od společnosti GPA. Tento 
kurz shrnoval témata obecné chemie a zčásti se věnoval i chemii fyzikální a organické. 
Rozšiřoval témata jen letmo či vůbec probíraná ve škole, jako je rychlost chemických reakcí, 
rovnováhy (včetně pH…), osmotický tlak, difúzi či kryoskopii a ebulioskopii. Právě tyto 
kapitoly jsem ocenila nejvíce. Vyučovalo se podle knihy AP Chemistry od R. Changa a K. A. 
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Goldsbyho, která je podle mého názoru velmi dobře zpracovaná, a látka se z ní dá perfektně 
pochopit. Cílem kurzu je příprava na mezinárodně uznávanou AP zkoušku, která se koná na 
začátku května. Náplní kurzu však nebyly jen příklady a laborky, jak by se u tohoto předmětu 
dalo očekávat, ale také psaní různých zamyšlení nad praktickým využitím právě probírané 
látky a projekty, které měly pokaždé jinou podobu – esej, prezentace, online plakáty… Celý 
kurz byl na druhou stranu ale značně časově náročný a musela jsem mu obětovat většinu 
víkendů. 

 Miroslava Novoveská, sexta B 

Evropský parlament mládeže – European Youth Parliament 
(EYP) 

Evropský parlament mládeže (EPM) je organizace, která pořádá konference (zasedání neboli 
sessions), na kterých se potkávají studenti středních a vysokých škol ze 40 zemí v Evropě. 
Zasedání se účastní nejdříve coby delegáti a v malých skupinkách napodobují činnosti komisí 
Evropského parlamentu. Debatují, vyjednávají a formulují znění rezolucí, které následně 
obhajují během valného shromáždění (general assembly) a usilují o jejich schválení. Zároveň 
napadají rezoluce ostatních komisí, kladou otázky a požadují vysvětlení myšlenek ostatních 
delegátů během otevřené diskuse (open debate). Veškerá jednání v rámci komisí, valného 
shromáždění a vlastně i mimo oficiální část probíhají v anglickém jazyce. Aktivity EPM tak 
v sobě spojují rozvíjení tzv. „soft skills“, komunikačních, argumentačních i organizačních 
dovedností, zdokonalování se v angličtině a zároveň zapojují studenty do diskuse 
o evropských a globálních tématech. 

Již sedmým rokem se zasedání EPM účastní i studenti Masarykova gymnázia. Delegace ve 
složení Petr Chalupský (KAA), Barbora Soukupová (SXB), Ngoc Anh Nguyen, Tomáš Kovářík 
(oba SXA) a Viktor Karlíček (OKA) se přihlásili se svou soutěžní esejí do předkola Národní 
výběrové konference (NVK), které se letos konalo v prosinci v Hradci Králové. V těžké 
konkurenci se stovkou dalších studentů z celé České republiky se jim podařilo uspět 
a postoupili do samotné NVK konající se na konci března v Písku. 

Stejně jako v předkole na Národní výběrové konferenci delegáti pracovali každý v jiné komisi, 
takže si na jedné straně konkurovali, nicméně zúčastněné školy mohou postoupit do dalších 
klání i jako celek, což působí jako kolektivní motivace. Proto je důležité, aby se každý delegát 
aktivně podílel na všech jednáních v rámci své komise, vydal ze sebe maximum pro prospěch 
svůj i své delegace. Naši studenti podali maximální výkon a z Písku odjížděli sice unaveni 
dlouhým debatováním a přípravou rezolucí, nicméně obohaceni nejen o řadu nových 
zkušeností, ale také o spoustu zážitků z týmových aktivit a mimosoutěžního programu.  

Viktor Karlíček z OKA dosáhl vynikajícího výsledku a postoupil na Národní výběrovou 
konferenci do litevského Vilniusu, což znamená nenahraditelnou zkušenost. Zároveň se také 
zúčastní mezinárodního zasedání EPM konajícího se v červenci v Brně. Úspěch delegace z MG 
může být do budoucna inspirací nejen současným delegátům, ale i dalším případným 
zájemcům z řad studentů naší školy. Aktivity EPM nepřinášejí jen spoustu práce a mluvení 
anglicky, ale také mnoho zábavy a poznávání nových lidí z ČR i ze zahraničí. 

 Mgr. Jana Kajanová 
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Za Evropským parlamentem do Štrasburku 

Dne 14. 12. 2016 se skupina vybraných studentů v doprovodu pana učitele Tesaře vypravila 
na poznávací zájezd do francouzského Štrasburku pod záštitou spolku Mladí demokraté. 
Studenti měli jedinečnou šanci nahlédnout do samého srdce Evropské unie a zároveň zažít 
úžasnou vánoční atmosféru Štrasburku, pro kterou je město tak známé. Prohlídka budovy 
Evropského parlamentu zahrnovala nejen diskusi s českým europoslancem Jaromírem 
Štětinou, který studentům připomenul význam přítomnosti míru a demokracie v Evropě, ale 
také možnost pozorovat jednání v hlavní zasedací místnosti EP, které se týkalo situace 
rohingyjské menšiny v Myanmaru. Nechyběl ani krátký seminář o fungování Evropského 
parlamentu a oběd v tamější jídelně. Ráno před odjezdem do Plzně bylo zpříjemněné 
procházkou po městečku Colmar, které se nachází cca 70 Km jižně od Štrasburku. 

 Vu Thao Chi, oktáva A 
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Poznávací zájezd do Drážďan  

Čtvrtého října 2016 se třída 3. B s částí 2. B rozjela na celodenní výlet do saských Drážďan, 
města poznamenaného děsivým bombardováním zápalnými bombami v roce 1945. Ve městě 
nezůstal kámen na kameni. Dlouho zůstávaly trosky významných a krásných historických 
staveb ležet na svých místech, až se po padesáti letech rozhodli zastupitelé města Drážďany 
všechny důležité budovy zrekonstruovat. Tedy vlastně postavit úplně znovu, protože z těch 
původních toho moc nezůstalo. Opravy probíhají dodnes, ale vše už opět stojí. A právě sem 
směřoval náš autobus. 

Vyrazili jsme v brzkých ranních hodinách, abychom všechno stihli. Cestu zaplnily referáty 
našich spolužáků o cílovém městě. Obsáhli v nich všechny důležité „památky“ a zajímavosti. 
Jak jsme mohli zjistit, pokud jsme to již nevěděli, Drážďany bývaly barokní a skoro všechno 
nechal postavit August II. Silný. Bez něj se tady nic neobešlo. 

My jsme však začali něčím jiným, a to exkurzí do Gläserne Manufaktur. V ní se montovaly 
automobily společnosti Volkswagen. Nyní už je tam jen muzeum s mnoha zajímavými 
ukázkami. Nejzajímavější expozicí byla určitě ta o elektromobilech a budoucnosti, kam by se 
chtěl Volkswagen ubírat. Pak jsme si mohli třeba ještě zašlapat na kole nebo si zkusit 
simulátor jízdy. 

Pak už přišly na řadu krásné budovy v Drážďanech. Donedávna byly v UNESCO díky výhledu 
přes řeku, ale kvůli modernímu mostu, který velmi ulevil místní dopravě, o tento status přišly. 
My jsme se podívali na Zwinger (bohužel už ne do jeho proslulé obrazárny), prošli kolem 
Hofkirche, rozhlédli jsme se na Brühlově terase. Pak jsme si celé město pořádně prohlédli z 
kupole Frauenkirche. Po prohlídce jsme dostali volno, se kterým naložili studenti různě. 
Většina zamířila do místních obchodů, několik bílých vran si prohlédlo interiér Hofkirche a 
sousoší Koupel nymf. 

Poučeni a okouzleni jsme se vydali zpět do Plzně. Drážďany jsou krásné město, které 
rozhodně stojí za navštívení. 

 Jan Rosenthaler, 3. B 
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Výměnný pobyt s německým Straubingem 

Ve dnech 4.–7. 10. 2016 se někteří žáci sekund Masarykova gymnázia zúčastnili výměnného 
pobytu s německými studenty ze Straubingu. 

V úterý po 4. vyučovací hodině jsme se sešli u vrátnice. Paní učitelka Egrmajerová nám 
sdělila ještě pár důležitých informací a poté jsme se hromadně přesunuli na nádraží. Když 
jsme vyčkávali příjezdu vlaku, začaly se v nás mísit zvláštní pocity. Hořeli jsme nedočkavostí, 
ale zároveň jsme měli strach, jestli se domluvíme a vzájemně si sedneme. Najednou 
zahlédneme přijíždějící vlak a celí natěšení zvedneme cedulky s německými jmény nad hlavu. 
A to už si to naši noví kamarádi namířili k nám, nastalo seznámení a prohození pár slov. 
Společně jsme opět došli do školy, kde si studenti odložili zavazadla. Německým kamarádům 
za tu cestu pořádně vyhládlo, a tak jsme zašli na oběd. Po něm pro nás byl připraven 
program v podobě seznamovacích her, následovala prohlídka Plzně s organizací Tandem. 
V 18.00 už na nás čekali před školou naši rodiče a odvezli nás a naše partnery domů. 

 

Ve středu ráno jsme měli sraz na nádraží, kde si několik z nás sdělovalo dojmy z večera. Na 
dnešní den byl naplánován výlet do Prahy. Nasedli jsme tedy do vlaku a hurá za 
dobrodružstvím velkoměsta. Jako první jsme spatřili krásu Petřína a prohlédli si Petřínskou 
věž, která z důvodů rekonstrukce bohužel nebyla otevřena. Tak jsme se aspoň zasmáli 
v Muzeu zrcadel vedle věže. Následovala cesta na náměstí přes Karlův most a jiné zajímavé 
památky. Na Staroměstském náměstí nám paní učitelka Davídková povídala o orloji. Díky 
nepříznivému počasí jsme dostali delší čas na rozchod v Palladiu, obchodním centru, kde 
jsme zasytili hladové žaludky, koukli se po krámech a něco málo koupili. Všichni si den moc 
užili. 

Čtvrtek byl ve znamení vědy a techniky a zčásti i piva. Ráno jsme se shromáždili před 
budovou Techmanie a vrhli se do zkoumání a pozorování nejen chemických, ale i fyzikálních 
pokusů. Pořádně jsme se vydováděli a rozšířili si svoje znalosti. Následoval pěší přesun přes 
celou Plzeň do pivovaru. Opět trochu pršelo, a tak jsme při cestě zmokli. V pivovaru jsme se 
najedli a s průvodkyní, která se snažila o dvojjazyčný výklad, prošli různé expozice pivovaru. 
Po náročném dni jsme odjeli s rodiči domů.  

A jak už to tak bývá, všechno má svůj konec. I naše výměna se schýlila ke konci. Němečtí 
kamarádi se zúčastnili dvou vyučovacích hodin, pak jsme ještě strávili společně čas 
v nákupním centru Plaza a nastalo rozloučení. Proběhlo ale v smutném duchu, protože se 
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nám od sebe nechtělo. Za těch pár dní jsme se hodně sblížili. Výměna se povedla a už se 
těšíme na 2. část, kdy na oplátku my navštívíme Straubing. 

 Natálie Plicková, SA 

 

Výměnný pobyt se studenty z Regensburgu 

V úterý 11. 10. 2016 jsem se svými spolužáky a několika dalšími lidmi z vyšších ročníků už od 
rána psychicky připravovala na nadcházející týden – na příjezd a ubytování německých 
studentů z Řezna, kteří za námi přijeli na výměnný pobyt. Po čtvrté hodině jsme se všichni 
sbalili, šli na oběd a pak měli ještě pár chvilek klidu, než to všechno začalo.  

Ve 12:45 jsme měli sraz na nádraží, v jednu přijel vlak s našimi novými přáteli. Nervózní, ale 
jistě natěšení jsme se shromáždili ve vstupní hale a nedočkavě čekali na příchod německých 
studentů, kteří se na následující čtyři dny stali našimi spolubydlícími. Rozdělili jsme se, 
seznámili a už jsme si své nečesky mluvící přátele vedli domů.  

Když jsem já a moje nová kamarádka Christina přijely domů, najedly se a já jí pověděla, co 
nás čeká odpoledne a následující dny. Ještě chvíli jsme si o sobě povídaly a pak jsme 
pospíchaly na náměstí, kde byl společný sraz. Následně byla celá skupina rozdělena do dvou 
částí, které pak čekal další program. Chladné počasí ani občasný deštík nezabránil tomu, 
abychom si vymyšlený program užili a navzájem se ještě trochu více seznámili. Součástí 
programu byly i pokusy německých kamarádů o představení sebe sama v češtině. Bylo to 
velmi zábavné, ale pro Němce jistě trochu obtížné… 

Po skončení programu a splnění úkolů nám byl povolen rozchod, a tak jsme se každý vydali 
svou cestou. Já, moje spolužačka a naše Němky jsme se rozhodly zajít ještě na chvíli do 
kavárny, kde jsme se společně ještě trochu víc seznámily. Pak nastal čas jít domů, čas 
večeře a pak čas jít spát. Navečeřely jsme se, podívaly se spolu na film v angličtině a pak šly 
spát. Prvotní nervozita, první den a večer byly za námi… 

Středu jsme strávili v Praze. Ráno byl sraz na Hlavním nádraží v Plzni, kde nám bylo ještě 
dopodrobna vysvětleno, co všechno nás za celý výlet do Prahy čeká a kam všude se 
podíváme. Pak přijel vlak, my si nastoupili a už se jelo. Cesta uběhla poměrně rychle – 
alespoň tedy mně to tak připadalo. Vystoupili jsme na Hlavním nádraží a vydali se na naši 
první naplánovanou návštěvu Prahy a jejích památek. Za tu se dá pokládat výprava 
z Hlavního nádraží na Staroměstské náměstí, kde jsme udělali společné foto a dozvěděli se 
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něco nového o budovách na tomto náměstí stojících. Poté jsme vyšlapali schody nahoru na 
věž Staroměstské radnice, odkud jsme měli rozhled na celou Prahu. Když jsme se zase ocitli 
na pevné zemi, vydali jsme se směrem ke Karlovu mostu. Následovala prohlídka Muzea 
Karlova mostu a projížďka lodí po Vltavě. Projeli jsme se kanálem, v němž byly natáčené 
slavné filmy jako například americký James Bond nebo české Chobotničky z druhého patra. 
Poznali jsme nová zákoutí a tajemství našeho hlavního města… Poté jsme měli rozchod 
a mohli jsme se po Praze procházet, jak se nám zachtělo – pod podmínkou, že přijdeme včas 
na vlak. Dorazili jsme včas všichni, nikdo se nikde nezapomněl. Přijeli jsme domů a hned 
jsme pádili domů. Já, Christina a ještě pár kamarádek jsme šly do kina na film v angličtině 
s českými titulky. Snad si naše německé kamarádky film užily tolik co my! Pak jsme se 
rozešly do svých domovů a zalezly si rovnou do postele…  

Ve čtvrtek jsme navštívili hrad Švihov, kde nás čekala prohlídka nejen samotného hradu, ale 
také drobného muzea hradu Švihov, v němž byly vystaveny například svatební šaty nám 
všem velmi známé Popelky, protože tato pohádka zde byla natočena. Dále jsme se vlakem 
dopravili do Klatov, kde náš středeční výlet pokračoval prohlídkou barokní lékárny U Bílého 
jednorožce a krátkou prohlídkou pověstných klatovských katakomb. Následoval rozchod na 
oběd a poté společný odchod na nádraží a odjezd zpět do Plzně. S Christinou a mou 
spolužačkou jsme se opět stavily v téže kavárně jako v úterý. Následoval odchod domů, 
zasloužený odpočinek a relaxace. Poslední večeře, poslední večer, poslední noc Němců 
v Plzni a v našich domovech…  

Nastal poslední den –pátek 14. 10. První část programu posledního dne byla účast 
německých návštěvníků při vyučování cizích jazyků u nás na škole. Konkrétně já a Christina 
a další naši kamarádi z výměnného pobytu jsme se účastnili výuky němčiny začátečníků ve 
třídě 1. A a hodiny angličtiny v pokročilé skupině třídy 1. B. Paní učitelka Iliadis německé 
žáky zapojila do své výuky a udělala tak výuku zajímavější nejen pro své žáky, ale i pro 
německé návštěvníky.  

Po druhé hodině byl naplánován sraz před školou a hromadný odchod do Techmanie. Tam 
jsme si to také náležitě užili a pak následoval náš vlastní program. Christina chtěla jít ještě 
s dalšími kamarádkami nakoupit nějaké věci, a tak se celá parta vydala do nákupního centra. 
Já jsem jí pak vzala kufr a dovedla ji na nádraží, kde byl celý výměnný pobyt ukončen. 
Nastaly okamžiky odjezdu našich německých přátel, nastaly okamžiky loučení. Objali jsme se 
a naši němečtí přátelé se vydali na cestu domů. Celá skupina nás – Čechů – stála na 
nástupišti a mávala odjíždějícímu vlaku, který měl naše spolubydlící odvézt zpět do Řezna, do 
jejich německého domova. Všichni jsme si návštěvu Němců jistě užili a těšíme se na 
návštěvu u nich – v Německu…  

Výměnný pobyt nám dal nejen další znalosti a zážitky, ale také nové kamarády, na něž se 
všichni už moc těšíme!  

 Eliška Rybová, 1. B 

 

Hrajeme a pomáháme 

Studentské divadelní projekty mají na Masarykově gymnáziu už svou tradici. Každoročně 
vznikají literárně-dramatické pořady a divadelní představení, do nichž se zapojují ti, kteří jsou 
okouzleni ,,prkny, která znamenají svět". V tomto školním roce to byl např. 14. prosince 
Vánoční pořad studentů MG, který proběhl v Masných krámech v Plzni. Dalším velkým 
projektem byl Slavnostní pořad studentů Masarykova gymnázia, jenž se uskutečnil 14. června 
2017 a ve kterém se propojilo umění divadelní, hudební a výtvarné. Pod vedením Jolany 
Chaloupkové, Petra Pudy, Andrey Řeháčkové a Marie Zichové vytvořili studenti našeho 
gymnázia pořad plný scének, písní i prezentací výtvarného oddělení. 
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Divadelní aktivity nás nejen baví, ale snažíme se jimi také pomáhat. Dlouhodobě 
spolupracujeme s Dětským centrem Plzeň a vystupujeme bez nároků na honorář 
v benefičních programech. Letos to byl Benefiční večer pro Dětské centrum Plzeň, který 
proběhl v Západočeské galerii v Plzni dne 16. června. Svými programy také přinášíme radost 
seniorům v Domově sv. Jiří. V tomto roce jsme připravili pro seniory 8. prosince Adventní 
pořad a dne 23. května program s názvem Májové odpoledne. 

Těšíme se na další projekty v příštím roce. 

 Mgr. Andrea Řeháčková 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST 

STUDENTŮ MASARYKOVA GYMNÁZIA 

Prosinec 2016 Stejně jako v minulých letech probíhá charitativní sbírka 
oblečení, hraček, stolních her a knížek. V loňském roce 
jsme se spojili se skupinou maminek My ze sluníčka, která 
pracuje pod občanským sdružením Usměvavé Sluníčko. 
Tato skupina se soustřeďuje na přímou pomoc těm, kteří ji 
potřebují – pořádá sbírky oblečení pro neonatologii, dětské 
domovy, azylové domy, Červený kříž apod. Děkujeme 
všem studentům, kolegům a ostatním zaměstnancům školy, kteří se 
podíleli na předvánočních sbírkách. Organizace Ing. Simona Martínková. 

 Předvánoční sbírka „I jedna plenka pomůže“ – sbírka látkových plenek, 
látkových bryndáčků, froté látkových žínek a dětských vlhčených 
ubrousků pro Dětské centrum v Plzni na Doubravce. Organizace 
Ing. Simona Martínková 

  

10. 5. 2017 Český den proti rakovině – charitativní sbírka (21. ročník), kterou pořádá 
Liga proti rakovině je určená na výzkum a léčbu této nemoci – letos byla 
zaměřena na nádorová onemocnění hlavy a krku (nádory ORL). 
Zúčastnilo se 96 studentů ze všech tříd. Nabízeli kvítky měsíčku 
lékařského společně s informativním letáčkem o této zákeřné nemoci. Za 
vybrání 84 064 Kč a 13,60 eur na dobrou věc (o 30 tisíc Kč více než 
v loňském roce) patří všem zúčastněným velký dík. Organizace 
Mgr. Hájková. 

http://usmevaveslunicko.ic.cz/my-ze-sluni-ka.html
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Projekt Adopce na dálku podporujeme společně už od roku 2004. Touto formou se 
staráme o vzdělání již čtvrtého dítěte a podpořili jsme i provoz České nemocnice sv. Karla 
Lwangy v ugandském Buikwe. V současné době pomáháme dívce jménem Evelyn 
Kayenypamungu z Ugandy. Do adopce se zapojuje většina studentů a pracovníků školy. 
Společně jsme dosud od roku 2004 vybrali částku 138 686 Kč. V roce 2016 jsme navíc 
částkou 13 277 Kč podpořili Konto bariéry. Organizace Mgr. Lindová, Mgr. Zichová 
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5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku 

(včetně výsledků inspekce provedené ČŠI) 
 

Datum 
uskutečnění 

inspekce 
Typ inspekce 

Hlavní závěry 
inspekce 

Opatření přijatá 
ředitelem 

k  odstranění 
zjištěných 
nedostatků 

18. 1. 
2017 

kontrola plateb pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného 

bez nedostatků žádná 

29. 3. 
2017 

kontrola ustanovení zákona č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu 
spisové služby, ve znění pozdějších 
předpisů 

bez nedostatků žádná 

30. 3. 
2017 

kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád) a podle § 88 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

kapacitně 
nedostatečný 
počet umyvadel 

bude opraveno 
do září 2018 

30. 3. 
2017 

kontrola plnění povinností 
v nemocenském pojištění, v důchodovém 
pojištění, v odvodu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti  

bez nedostatků žádná 
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6. Činnost školy 
 

6.1. Zpráva o činnosti Rady školy 
 

Ve školním roce 2016/ 2017:  
Školská rada Masarykova gymnázia v Plzni  
-   vzala na vědomí a seznámila se s Plánem práce MG Plzeň pro školní rok 2016/ 2017,  
-   prostudovala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy a s ní spojenou zprávu 
o hospodaření školy za školní rok 2015/2016. 

                   
   

Za Školskou radu  MG Plzeň 
 RNDr. Květuše Grohmannová 

 

6.2. Zpráva o činnosti SPMG 
 

Rodiče žáků školy každoročně dobrovolně finančně přispívají na účet Společnosti přátel 
Masarykova gymnázia, ve školním roce 2016/2017 se vybrala částka 174 000,- Kč. Zástupci 
rodičů, kteří tvoří výbor této společnosti, se scházejí dvakrát ročně, posuzují vynakládání 
prostředků na činnosti žáků, přicházejí s návrhy na jejich další využívání a navrhují i výši 
částky pro daný školní rok. Výbor Společnosti se každým rokem obnovuje. Novými členy se 
stávají rodiče studentů 1. ročníků a prim. Se zprávou o  hospodaření, jehož účetní stránku 
zajišťuje též zástupce rodičů, jsou seznamováni rodiče všech žáků na třídních aktivech. Takto 
se financují zejména odměny žákům v soutěžích, materiální vybavení zájmových kroužků, 
odměny úspěšným maturantům, Společnost také přispívá na dopravu žáků do pražských 
divadel, výměnné pobyty, maturitní plesy apod.  

 
6.3. Řešení stížností 
 

počet stížností 
celkem 

z toho 

důvodných částečně důvodných nedůvodných 

0 0 0 0 

 

6.4. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

počet podaných žádostí o informace 0 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 

* V prvním bodě jsou uvedeny jen písemné žádosti o informace. Běžné ústní informace nejsou evidovány. 
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6.5. Zájmové kroužky 

 

Název kroužku 
Počet 

žáků 

Počet 

hodin 
Den Hodina Vedoucí kroužku 

Florbal 17 1 pondělí 14:30 – 15:15 Mgr. T. Pavlíček 

Chemický 10 2 

pondělí 

2 krát za 

měsíc 

14:30– 16:00 Mgr. J. Brichtová 

Keramický 11 2 

pondělí 

2 krát za 

měsíc 

14,20 – 15,50 Mgr. M. Zichová 

Španělština 11 2 pondělí 14:30– 16:00 Mgr. B. Boříková 

Pěvecký kroužek 13 2 pondělí 14,00-15,30 J. Chaloupková 
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7. Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace 
zřízena 

Masarykovo gymnázium pokračovalo ve své vzdělávací a výchovné funkci, jak mu ukládá 
zřizovací listina. Postupovalo podle platných učebních dokumentů. Jak v osmiletém, tak i ve 
čtyřletém gymnaziálním cyklu probíhá výuka dle schválených ŠVP. Vyučující navštěvují akce 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky a finančních možností 
rozpočtu školy.  

Příprava a realizace maturitních zkoušek v květnu 2017 byla opět velmi časově náročná 
především pro management školy, protože možnost výběru maturitních předmětů na 
gymnáziu je oproti jiným školám značně širší. Maturitní zkoušky stejně jako v minulých letech 
proběhly bez problémů. V jarním termínu z celkového počtu 113 maturantů 20% žáků 
dosáhlo průměru 1,00 a celkem 49 % žáků prospělo s vyznamenáním. U státních maturit 
byla úspěšnost 100%. Neuspěli pouze 2 studenti, tj. 1,8% ve školní části maturitní zkoušky. 

V souvislosti s maturitními zkouškami je důležité zmínit také vysoké počty našich absolventů 
přijímaných na kvalitní vysoké školy, kde poptávka několikanásobně převyšuje nabídku, jako 
jsou například lékařské obory a farmacie a také vysoké počty (okolo 40) absolventů, kteří se 
hlásí, jsou přijati, a co je nejdůležitější také dokončí studium na technických vysokých 
školách zejména na ZČU a ČVUT. Ze strany ZČU a nově také ČVUT máme velmi kladnou 
zpětnou vazbu, protože naši studenti patří na těchto univerzitách k nejúspěšnějším. Několik 
studentů bylo přijato také na prestižní zahraniční univerzity zejména ve Velké Británii. 

I nadále pokračují činnosti v mimoškolní oblasti. Opět jsme organizovali přípravné kurzy 
z matematiky a českého jazyka k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium na naší škole 
a zaevidovali jsme přihlášky od 468 zájemců. Na začátku školního roku jsme úspěšně 
pořádali adaptační kurzy pro nově přijaté žáky. Také lyžařské a letní turistické kurzy proběhly 
bez problémů. Ve školním roce se znovu rozběhla řada kroužků – jazykové, chemický, 
biologický, keramický, pěvecký, florbalový. V jednání je i kroužek šachový, v této hře máme 
spoustu úspěšných žáků i mimo školu. 

Díky opět obnovené finanční podpoře MŠMT se výrazně zvýšila možnost pro nadané a 
motivované studenty naučit se víc nad rámec učiva střední školy. Bylo realizováno mnoho 
CTM Online kurzů při CTM Academy na univerzitách v USA a CTY Online kurzů na Johns 
Hopkins University, Baltimore, USA. Zájem je především o matematiku, chemii, fyziku 
a psychologii. 

Dva naši studenti se stali finalisty soutěže Nejaktivnější středoškolák 2017 a na slavnostním 
večeru v Praze převzali svá ocenění. 

Studenti MG dosahují trvale významných úspěchů v olympiádách (hlavně z oboru chemie, 
astrologie, matematiky, fyziky….) a soutěžích – zúčastnili jsme se projektu Excelence, který 
pro tento školní rok vypsalo MŠMT, a naši žáci přinesli díky svým pěkným výsledkům škole 
nejen prestiž, ale i finanční ocenění. Úspěšní jsme byli také už tradičně při skládání zkoušky 
s mezinárodní platností Německý jazykový diplom II. stupně (Deutsches Sprachdiplom Stufe 
II), který uděluje Konference ministrů školství a kultury spolkových zemí SRN a jehož složení 
je naše škola jako jedna z 20 gymnázií v celé České republice oprávněna vykonávat. Také 
pro tento školní rok se podařilo získat svolení Konference ministrů kultury SRN ke složení 
téže zkoušky nižšího stupně - Deutsches Sprachdiplom I. Tato zkouška má rovněž písemnou i 
ústní část. Zájem o složení zkoušky z nižších ročníků byl opět velký. Pro posílení motivace při 
výuce německého jazyka pořádáme každoročně výměnné pobyty – pro nižší stupeň 
gymnázia ve Straubingu, pro starší žáky v Regensburgu. Němečtí studenti těchto škol pak 
zase přijíždějí k nám a tráví spolu s našimi studenty dny v českých rodinách. Na tyto aktivity 
nám byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje.                                 
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Výborných výsledků dosáhli také žáci ve výuce anglického jazyka, kromě úspěšných účastí 
v olympiádách a soutěžích studenti úspěšně skládají např. Cambridgeské zkoušky. Těm 
předchází školou organizované cvičné testování Cambridgeské zkoušky nanečisto. Výborná 
znalost angličtiny je ostatně podmínkou pro již zmiňované CTM Online kurzy. Pro podporu 
francouzského jazyka jsme uskutečnili celou řadu akcí, i pro tento jazyk máme na škole 
rodilou mluvčí.  

Tradicí se již stalo organizování studentského parlamentu pro žáky SŠ z celé republiky, tzv. 
Simulace valného shromáždění OSN, pořádaná současnými i bývalými studenty školy v září 
na začátku školního roku.   

Na závěr této „jazykové pasáže“ závěrečného zhodnocení je třeba zdůraznit, že všechny tyto 
aktivity studentů Masarykova gymnázia jsou možné pouze díky jejich vynikající jazykové 
vybavenosti, kterou získávají během svého studia na naší škole prostřednictvím plně 
aprobovaných učitelů a rodilých mluvčích. 

Velice úspěšná je i nadále spolupráce se Západočeskou univerzitou Plzeň. 

Za velmi důležité pokládáme také to, jak vnímá naše gymnázium veřejnost. Z tohoto důvodu 
jsme se rozhodli pořádat více akcí, kterými se navenek připomínáme. V uplynulém školním 
roce to byly různé výstavy ve vestibulu školy, komponované pořady ve spolupráci se 
Západočeskou galerií, se kterými pak žáci vystupují i v dětském domově nebo v Domově 
seniorů sv. Jiří. Řada učitelů a současných i bývalých studentů je zapsána do registru dárců 
krve a kostní dřeně při FN Plzeň. Pořádáme také různé charitativní akce jako pomoc při 
Darovací výstavě opuštěných koček, Sbírku oblečení a hygienických potřeb pro dětský 
domov, Český den proti rakovině, Adopce na dálku, Život dětem. Velmi pozitivně jsou 
chápány i akce na ochranu životního prostředí – proběhl již 5. ročník čištění Berounky, 
třídíme odpad, sbíráme hliník nebo pečujeme o záhony před školou. Ty nám ale veřejnost 
permanentně ničí.  

S velmi pozitivním hodnocením se setkávají také naše Dny otevřených dveří, škola je krásně 
vyzdobena, ve třídách probíhají různá vystoupení v českém, německém, anglickém 
i francouzském jazyce, divadla, scénky, básničky, chodbou školy zní písničky a koledy našeho 
pěveckého kroužku za hudebního doprovodu našich učitelů, v laboratořích probíhají pokusy, 
kterých se mohou účastnit i naši „budoucí“ studenti. Ohlasy na tuto akci jsou velmi kladné.  

Budova Masarykova gymnázia v Petákově ulici v Plzni patří ke starým stavbám (z 30. let), 
a proto potřebuje pravidelnou údržbu, příp. modernizaci. Uskutečnění těchto plánů však 
naráží na nedostatek finančních prostředků. Přesto se nám daří vybavovat učebny novým 
nábytkem, nakupujeme tabule, učební pomůcky, rozšiřujeme bezpečnostní kamerový systém 
apod., dokončili jsme rekonstrukci tělocvičny a některých kabinetů. 

Zlepšování prostředí a nabízených aktivit vede ke spokojenosti a větší bezpečnosti našich 
žáků i a tím i spokojenosti jejich rodičů. Překážkou v dalším rozvoji je však i nadále 
skutečnost, že budova Masarykova gymnázia je majetkem města Plzně a získávat finanční 
prostředky na její údržbu od našeho zřizovatele Plzeňského kraje je proto velmi 
problematické a složité. Z uvedeného nesouladu vlastníka budovy a zřizovatele naší školy 
také vyplývá nemožnost zhodnocovat budovu naší školy (po investiční stránce) z jakéhokoli 
projektu např. z projektů EU. Žádáme tedy o řešení této situace a případné odkoupení 
budovy školy do majetku Plzeňského kraje, protože nájemní smlouva s městem Plzní již brzy 
vyprší. 

Datum zpracování zprávy: 5. října2017 
 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy 

Datum projednání v Radě školy 
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy 
 

 

 

Poznámka: 

Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2016 u příspěvkových organizací zřízených krajem (Rozvaha, 
Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní uzávěrce – viz příloha). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled o hospodaření k 31. 12. 2016 (v Kč) 

 
a) příjmy  
1. celkové příjmy (včetně dotací a bez HČ) 38 034 010,- 
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 34 575,- 
3. příjmy z hospodářské činnosti 462 836,- 
4. ostatní příjmy (bez HČ) – bez dotací 893 398,- 

  
b) výdaje  
1. investiční výdaje celkem 292 954,- 
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: (bez HČ) 38 179 155,- 
    - náklady na platy pracovníků školy 23 778 378,- 
    - ostatní osobní náklady 66 000,- 
    - náhrady mzdy za DPN 41 354,- 
    - zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění 7 978 829,- 
    - výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 331 604,- 
    - stipendia 0,- 
    - ostatní provozní náklady 5 981 990,- 
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Přílohy 

 
- ROZVAHA (BILANCE) 

- VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

- PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

- BULLETIN „VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVA GYMNÁZIA“  
PRO STUDENTY A RODIČE 

 






























































