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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy
ve školním roce 2017/2018
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. Zbyněk Vastl, zástupce
Mgr. Radim Skočný, 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“
7941K41 Gymnázium
ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
ŠVP: „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“

ŠVP-8V/MG573/09
ŠVP-8J/MG574/09
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

5

1.6. Počet tříd a žáků, včetně žáků závěrečných ročníků
Počet žáků/studentů
v denní formě studia

Kód a název oboru

7941K41 Gymnázium
ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“
7941K81 Gymnázium
ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“
Celkem

Počet žáků/studentů
v jiné formě studia
Počet
tříd

k 30.9.
2017

k 31.8.
2018

k 30.9.
2017

k 31.8.
2018

253

252

0

0

8

488

485

0

0

16

741

737

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)

508

2. Údaje o zaměstnancích
2.1. Přehled pracovníků školy – podle stavu k 30. 6. 2018
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)

80/69,91

63/56,19

61/1/1

21,8

2.2. Údaje o pedagogických pracovnících – podle stavu k 30. 6. 2018
Ped.
pracovník
-číslo
438

Pracovní zařazení, funkce

Učitel všeob. vzděl. předmětů

Kvalifikace-stupeň
vzdělání, obor, aprobace

Úvazek

VŠ

1,000

anglický jazyk
dějepis

Věk

Roků ped.
praxe

38

15,4

30

4,75

34

7,2

57

33,8

matematika
4950

Učitel všeob. vzděl. předmětů

VŠ

1,000

fyzika
deskriptivní geometrie

505

28698

Učitel všeob. vzděl. předmětů
Učitel všeob. vzděl. předmětů
Předseda předmět. komise

1,000

VŠ

1,000

VŠ

anglický jazyk
dějepis
matematika
chemie

6

Ped.
pracovník
-číslo

Pracovní zařazení, funkce

Kvalifikace-stupeň
vzdělání, obor, aprobace

Úvazek

459

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

365

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

287

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

1,000

VŠ

417

Učitel všeob. vzděl. předmětů
Výchovný poradce

269

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

539

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

1,000

VŠ

1,000

VŠ

1,000

VŠ

1,000

VŠ

385

27266

29407

Učitel všeob. vzděl. předmětů
Učitel všeob. vzděl. předmětů
Předseda předmět. komise
Učitel všeob. vzděl. předmětů
Předseda předmět. komise
Učitel všeob. vzděl. předmětů
Předseda předmět. komise

41

15,75

43

20,12

47

21,29

37

14,63

45

20,09

42

17,08

62

37,75

59

32,31

62

38,76

61

35,75

57

32,76

41

14,29

39

15,92

hudební výchova

64

40,56

český jazyk

český jazyk

chemie
biologie

VŠ

359

7,75

německý jazyk

1,000

Předseda předmět. komise

36

informatika

anglický jazyk

Učitel všeob. vzděl. předmětů

Učitel všeob. vzděl. předmětů

Roků ped.
praxe

zeměpis

476

24540

Věk

ruský jazyk
německý jazyk
český jazyk
anglický jazyk
český jazyk
německý jazyk
matematika
fyzika
český jazyk
občanská nauka
český jazyk
dějepis
ruský jazyk
biologie
zeměpis

1,000

VŠ

chemie
biologie

401

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,476

VŠ

372

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

190

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VOŠ

515

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

německý jazyk

60

26,25

anglický jazyk

41

16,41

40

16,50

44

20,61

33

4,69

351

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

419

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

1,000

VŠ

0,333

VŠ

516

Učitel všeob. vzděl. předmětů
Výchovný poradce
Učitel všeob. vzděl. předmětů

německý jazyk
dějepis

VŠ

357

informatika

anglický jazyk
německý jazyk
biologie
zeměpis
matematika
fyzika

7

Ped.
pracovník
-číslo
111

Pracovní zařazení, funkce
Učitel všeob. vzděl. předmětů
Předseda předmět. komise

Kvalifikace-stupeň
vzdělání, obor, aprobace

Úvazek

1,000

VŠ

fyzika

208

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

528

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,714

VŠ

540

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

467

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,666

VŠ

1,000

VŠ

309

Učitel všeob. vzděl. Předmětů
Předseda předmět. komise

matematika

matematika
biologie
český jazyk
anglický jazyk
matematika
fyzika
český jazyk
francouzský jazyk
český jazyk
občanská nauka

Věk

Roků ped.
praxe

50

26,49

50

25,70

26

2,22

26

2,6

36

11,67

52

28,48

25

0

52

28,93

59

34,72

38

13,28

37

11,09

541

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,524

SŠ

133

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,762

VŠ

530

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

468

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

477

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

1,000

VŠ

informatika

52

28,76

1,000

VŠ

ekonomie

59

35,1

50

23,20

26

1,75

47

21,24

45

21,66

34

6,96

70

46,75

32576

485

Učitel všeob. vzděl. předmětů
Předseda předmět. komise
Učitel odborných předmětů
Ředitelka školy

chemie
biologie
německý jazyk
dějepis

1,000

VŠ

529

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,572

VŠ

420

Učitel všeob.vzděl. předmětů

1,000

VŠ

1,000

VŠ

Předseda předmět. komise

český jazyk
dějepis

Učitel všeob. vzděl. předmětů

Učitel všeob. vzděl. předmětů

český jazyk
výtvarná výchova

241

270

anglický jazyk

český jazyk
dějepis
biologie
tělesná výchova
matematika
fyzika
biologie
tělesná výchova

479

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

24543

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,095

VŠ

tělesná výchova
zeměpis
český jazyk
ruský jazyk

8

Ped.
pracovník
-číslo

Pracovní zařazení, funkce

Kvalifikace-stupeň
vzdělání, obor, aprobace

Úvazek

373

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

407

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

507

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,095

VŠ

4701

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

0,095

VŠ

občanská nauka
tělesná výchova
německý jazyk
hudební výchova
fyzika
matematika
český jazyk
dějepis

Věk

Roků ped.
praxe

48

22,90

36

15,39

59

34,58

47

20,17

53

33,61

43

17,76

67

41,84

35

9,92

46

19,79

41

18,22

52

28,76

41

16,33

33

9,75

52

26,90

41

15,11

60

35,75

44

25,75

54

30,05

63

37,01

matematika
360

Učitel všeob. vzděl. předmětů

technická výchova
ekonomie

329

22668

Učitel všeob. vzděl. předmětů
Zástupce ředitelky školy
Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

0,476

VŠ

0,476

VŠ

německý jazyk
dějepis
fyzika
chemie
psychologie

435

Učitel všeob. vzděl. předmětů

tělesná výchova
anglický jazyk

514

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,095

VŠ

432

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

32586

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

526

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,476

VŠ

434

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

1,000

VŠ

0,619

VŠ

1,000

VŠ

1,000

VŠ

1,000

VŠ

1,000

VŠ

283

391

27268
295
34536

167

Učitel všeob. vzděl. předmětů
Předseda předmět. komise
Učitel všeob. vzděl. předmětů
Učitel všeob. vzděl. předmětů
Předseda předmět. komise
Učitel všeob. vzděl. předmětů
Učitel všeob. vzděl. předmětů
Zástupce ředitelky školy
Učitel všeob. vzděl. předmětů

pedagogika
právo
biologie
tělesná výchova
matematika
fyzika
anglický jazyk
politologie
tělesná výchova
český jazyk
občanská nauka
německý jazyk
anglický jazyk
český jazyk
anglický jazyk
anglický jazyk
matematika
fyzika
český jazyk
německý jazyk

9

Ped.
pracovník
-číslo
433
358

114

Pracovní zařazení, funkce
Učitel všeob. vzděl. předmětů
Učitel všeob. vzděl. předmětů
Předseda předmět. komise
Učitel všeob. vzděl. předmětů
Předseda předmět. komise

Kvalifikace-stupeň
vzdělání, obor, aprobace

Úvazek
1,000

VŠ

1,000

VŠ

1,000

VŠ

Věk

Roků ped.
praxe

45

22,38

45

20,18

61

33,76

německý jazyk
německý jazyk
dějepis
český jazyk
výtvarná výchova

2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet navštívených vzdělávacích akcí
Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili

18
15

Obsah vzdělávání – předmět nebo oblast, pro kterou bylo vzdělávání určeno: přírodní vědy,
humanitní vědy, cizí jazyky, informační a výpočetní technika.
2.4. Školní metodik prevence (ŠMP)
počet fyzických osob

2

zařazení do platové třídy

13

vyučovací povinnost – hodin

19

funkci ŠMP zastává let

11 a 8

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

ano

Primární prevence rizikového chování ve škole
Škola využívá nabízených programů neziskových či jiných
programů

ano
SANANIM, Městská policie,
Centrum lékařské prevence, KHS
Plzeň, MP Promotion, Diakonie
západ, Zdravotní ústav

Pokud ano, uveďte jakých
Škola vypracovává vlastní projekt, program aj., jehož
realizátory jsou učitelé
Popište, jaké vidíte v práci ŠMP výhody, nevýhody,
možnosti, co by se mohlo podle Vás zlepšit, co by Vám
pomohlo apod.

10

v rámci adaptačních kurzů
Více nabídek programů

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
Celkový počet hodin
odučených týdně

Z toho odučených
neaprobovaně

Český jazyk

116

0

Německý jazyk

151

0

Anglický jazyk

176

0

Francouzský jazyk

4

0

Základy společenských věd

32

0

Dějepis

44

0

Dějepis v anglickém jazyce

4

0

Dějepis v německém jazyce

3

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

Předmět

11

Celkový počet hodin
odučených týdně

Z toho odučených
neaprobovaně

Hudební výchova

36

0

Tělesná výchova

90

12

Konverzace v anglickém jazyce

6

0

Konverzace v německém jazyce

4

0

Seminář z anglického jazyka

4

0

Angličtina hrou

1

0

Seminář z francouzského jazyka

4

0

Začínáme s francouzštinou

2

0

Reálie anglicky mluvících zemí

14

0

Reálie německy mluvících zemí

5

0

Příprava na německý jazykový diplom DSD II

4

0

Seminář z ruského jazyka

6

0

Seminář z psychologie

2

0

Seminář a cvičení z matematiky

8

0

Finanční gramotnost

1

0

Seminář a cvičení z biologie

8

0

Přírodovědný seminář

2

0

Přírodovědné dovednosti

1

0

Seminář moderních dějin

4

0

Seminář z dějepisu

4

0

Seminář a cvičení z fyziky

6

0

Cvičení matematicko-fyzikální

1

0

Diferenciální a integrální počet

2

0

Seminář ze zeměpisu

4

0

Seminář a cvičení z chemie

8

0

Společenskovědní seminář

4

0

Základy ekonomie a práva

6

0

Cvičení chemicko-biologická

1

0

Psaní na klávesnici všemi deseti prsty

1

0

Předmět

12

Předmět

Celkový počet hodin
odučených týdně

Z toho odučených
neaprobovaně

3

0

1149

12

Sportovní hry
celkem

3. Údaje o přijímacím řízení
3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia / v ostatních formách
studia pro školní rok 2018/2019

forma studia

denní forma
jiná forma

Počet žáků
přihlášených celkem
1. kolo
př. říz.

další kola
př. říz.

427
0

0
0

Počet žáků, kteří skutečně
nastoupili
k 30. 9. 2018

Počet odvolání proti nepřijetí
ke studiu

128
0

67
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
další
1. kolo kola
př. říz.
př.
říz.

7941K41 Gymnázium
ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“

7941K41 Gymnázium

ŠVP: „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“

7941K81 Gymnázium
ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“

7941K81 Gymnázium
ŠVP: „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“

celkem
* víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem
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Počet
žáků
přijatých
celkem
k 30. 9.
2018

66

0

31

67

0

31

184

0

32

110

0

34

427

0

128

Počet
odvolání
proti
nepřijetí

23

44
67

Počet
tříd

*
Z toho
víceoborové
třídy

1

0

1

0

1

0

1

0

4

0

4. Výsledky výchovy a vzdělávání
4.1. Prospěch žáků
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav ke dni 31. 8. 2018 včetně žáků závěrečných
ročníků a studentů, kteří ukončili studium k 30. 6. 2018).
Počet žáků
celkem

z toho
prospělo
s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

neklasifikováno

299

436

2

0

737

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
Maturitní zkouška:
7941K41 Gymnázium

ŠVP:
„Všestranným vzděláním proti průměrnosti“

7941K41 Gymnázium

ŠVP:
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“

7941K81 Gymnázium

ŠVP:
„Všestranným vzděláním proti průměrnosti“

7941K81 Gymnázium

ŠVP:
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“

celkem

Počet žáků
Prospěli s
přihlášených
Prospěli Neprospěli Nekonali
vyznamenáním
k MZ

32

16

17

0

1

30

10

17

0

1

25

12

14

2

2

30

17

8

0

1

117

55

56

2

5
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Výsledky MZ v podzimním období

Součást – kód a název oboru
Maturitní zkouška:
7941K41 Gymnázium
ŠVP:
„Všestrannýmvzděláním proti průměrnosti“

7941K41 Gymnázium
ŠVP:
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“

7941K81 Gymnázium
ŠVP:
„Všestrannýmvzděláním proti průměrnosti“

7941K81 Gymnázium
ŠVP:
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“

celkem

Počet žáků
Prospěli s
přihlášených
Prospěli
vyznamenáním
k MZ

Neprospěli

z toho
počet žáků
konajících
opravnou
MZ podzim

2

0

2

0

1

2

1

1

0

1

4

2

2

0

2

1

0

1

0

1

9

3

6

0

5

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

737

0

0

0

0

4.4. Žáci s individuálním vzdělávacím plánem
počet žáků/studentů s IVP
z toho talentovaní
v jakém oboru/předmětech

0
0
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.
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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 a v terciích dentální hygiena.
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. Tradičně se pro studenty 3. ročníků a septim uskutečnil den se zástupci
vysokých škol z regionu.
V letošním školním roce podalo 123 žáků čtyř maturitních ročníků celkem 316 přihlášek (tj.
průměrně 2,5 přihlášky na žáka) na české i zahraniční vysoké školy. První místo podle zájmu
obsadily obory ekonomické, obory lékařské a zdravotnické a farmacie, technické obory,
pedagogické fakulty, přírodovědné obory, filosofie a práva.
Pokračovala také spolupráce s výborem Společnosti přátel Masarykova gymnázia, sdružující
rodiče žáků. Společnost poskytla během školního roku finanční prostředky ve výši kolem
178 100 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
celoroční studijní pobyty, výměnné
pobyty, mezinárodní spolupráce nad
společnými projekty, partnerské školy

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

Dotační program „Podpora mezinárodní
spolupráce dětí a mládeže v roce 2017“
Dotační program „Mikrogranty pro oblast
školství, mládeže a sportu v roce 2017“
Rozvojový program „Exelence ZŠ a SŠ“
Rozvojový program „Exelence SŠ 2016“
Rozvojový program „Zvýšení platů nepedag.
zaměstnanců RŠ“
Rozvojový program „Zvýšení platů pedagog.
pracovníků a nepedagog. zaměstnanců RŠ“
Dotač. program na podporu volnočasových
aktivit dětí a mládeže

poskytovatel

20.000,00 Kč

KÚ PK

10.000,00 Kč

KÚ PK

41.132,00 Kč

MŠMT

108.902,00 Kč

MŠMT

161.103,00 Kč

MŠMT

664.010,00 Kč

MŠMT

7.000,00 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
Český jazyk
1. 11. 2017
9. 11. 2017

16. 11. 2017
21. 11. 2017
1. 12. 2017
11. 12. 2017

14. 12. 2017
14. 12. 2017
19. 12. 2017
20. 12. 2017
9. 2. 2018
14. 3. 2018
22. 3. 2018
25. 4. 2018
10. 5. 2018
18. 5. 2018
21. 5. 2018
23. 5. 2018

Výstava „Impresionisté“, Národní galerie Praha, zúčastnili se studenti
sexty B, organizace Mgr. Mervartová, Mgr. Majerová.
Divadelní představení „Sen noci svatojánské“, Nové divadlo Plzeň,
zúčastnily se 1.–4. ročníky čtyřletého studia a sexty–oktávy osmiletého
studia, organizace Mgr. Tesař.
Muzeum Franze Kafky Praha, zúčastnila se třída oktáva A, organizace
PaedDr. Hirschová, Mgr. Hrušková.
Národní galerie Praha, zúčastnili se studenti oktávy A, organizace
Mgr. Kuchtová.
Divadelní představení „Sluha dvou pánů“, Nové divadlo Plzeň, zúčastnil
se výběr studentů tercie B a septimy B, organizace Mgr. Hájková.
Divadelní představení „Svině“ podle W. Goldinga, Moving station Plzeň,
zúčastnili se studenti septimy A, organizace Mgr. Kajanová, Mgr. Kutná,
Mgr. Tesař.
Adventní pořad studentů MG pro Domov seniorů sv. Jiří, organizace
Mgr. Řeháčková.
Muzeum Franze Kafky Praha, zúčastnili se studenti 4. B, organizace
PaedDr. Hirschová, Mgr. Boříková.
Filmová představení „Po strništi bos“, Cinema City Plaza, zúčastnily se
všechny ročníky osmiletého a čtyřletého studia, organizace Mgr. Tesař.
Divadelní představení „Viral“, Malá scéna Nového divadlo Plzeň,
zúčastnili se studenti 2. B, organizace Mgr. Řeháčková, Mgr. Tesař.
Divadelní představení „Lev v zimě“, Divadlo na Vinohradech Praha,
zúčastnil se výběr studentů, organizace PhDr. Popelová, Mgr. Kutná.
Jarní program studentů MG – Masné krámy Plzeň, organizace
Mgr. Řeháčková, Mgr. Puda.
Velikonoční pořad studentů MG pro Domov seniorů sv. Jiří, organizace
Mgr. Řeháčková.
Divadelní představení „Čarodějky ze Salemu“, Divadlo na Vinohradech
Praha, zúčastnil se výběr studentů, organizace PhDr. Popelová.
Židovské Město Praha, zúčastnili se studenti 3. A, organizace
Mgr. Mervartová, Mgr. Majerová.
Židovské Město Praha, zúčastnili se studenti kvinty A, organizace
Mgr. Mervartová, Mgr. Majerová.
Divadelní představení „Panská farma“, Divadlo Alfa Plzeň, zúčastnili se
studenti 2. A a 2. B, organizace Mgr. Tesař.
Divadelní představení „Panská farma“, Divadlo Alfa Plzeň, zúčastnili se
studenti sexty A a sexty B, organizace Mgr. Tesař.
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24. 5. 2018
25. 5. 2018
28. 6. 2018

Divadelní představení „Panská farma“, Divadlo Alfa Plzeň, zúčastnili se
studenti 3. A a 3. B, organizace Mgr. Tesař.
Divadelní představení „Panská farma“, Divadlo Alfa Plzeň, zúčastnili se
studenti septimy A a septimy B, organizace Mgr. Tesař.
Filmová představení „Planeta Česko“ a „S láskou Vincent“, Cinema City
Plaza, zúčastnily se primy–septimy osmiletého a 1.–3. ročníky čtyřletého
studia, organizace Mgr. Tesař.

Základy společenských věd
Září 2017

Říjen 2017

Únor 2018

Březen 2018

Červen 2018

Beseda a prezentace s členkou společnosti „Tady a teď“ na téma
podpory vzdělávání dětí z chudých a sociálně znevýhodněných rodin,
zúčastnily se 4. ročníky a oktávy, organizace Mgr. Tesař.
Beseda s kriminalisty o Policii ČR, zúčastnily se 4. ročníky a oktávy,
organizace Mgr. Tesař.
Přednáška Mgr. Roberta Frouze, jáhna římskokatolické církve, na téma
„Kořeny víry a proč věřit“, zúčastnily se 4. ročníky a oktávy, organizace
Mgr. Tesař.
„Moje svědomí, moje svědectví“ – beseda s Ing. Jaroslavem Cuhrou
a MUDr. Zdeňkem Mračkem o 50. letech v Československu, zúčastnila se
2. B, organizace Mgr. Tesař.
Simulace zastupitelstva pořádaná Mladými demokraty, zúčastnili se
Eliška Prudká (2. A), Tomáš Kovářík (septima A), Kateřina Špalková,
Barbora Soukupová, Tereza Šrámková (septima B).
Exkurze do CCP Fontána v Plzni (činnost zařízení, biofeedback),
zúčastnili se studenti Semináře z psychologie, organizace Mgr. Hájková.
Exkurze do Čapkovy Strže u Dobříše, zúčastnily se třídy 2. B a 3. B,
organizace Mgr. Tesař, Mgr. Řeháčková.

Studentské prezidentské volby
Dne 13. prosince 2017 měli naši studenti možnost zúčastnit se Studentských prezidentských
voleb 2017 v rámci projektu Jeden svět na školách. Do volební místnosti nakonec našlo cestu
136 studentů starších patnácti let, kteří do volební urny vhodili celkem 129 platných
volebních lístků. Nově se neoficiálně voleb mohli zúčastnit také studenti mladší patnácti let.
Hlasovali též učitelé. Výsledky prezidentské volby najdete na našem školním Facebooku.
Dne 17. ledna 2018 dostali naši studenti možnost zúčastnit se druhého kola Studentských
prezidentských voleb v rámci projektu Jeden svět na školách. Do volební místnosti tentokrát
našlo cestu 139 studentů starších patnácti let, kteří do volební urny vhodili celkem 127
platných volebních lístků. Hlasovali též žáci mladší 15 let a učitelé. Výsledky prezidentské
volby najdete na našem školním Facebooku.

Mgr. Barbora Boříková

Chemie
24. 4. 2018
7. 5. 2018

Hornické muzeum Příbram, zúčastnili se studenti tercie B, organizace
Mgr. Drahokoupilová.
Hornické muzeum Příbram, zúčastnili se studenti tercie A, organizace
Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Brichtová.

19

19. 6. 2018

Horšovský Týn, PeHToo – firma vyrábějící plasty, zúčastnili se studenti
septimy B, organizace Mgr. Brichtová.
21. 6. 2018
Předmětová komise chemie připravila tzv. Den chemie, při kterém jsme
vyhodnotili 54. ročník chemické olympiády a nejúspěšnějším řešitelům
předali odměny. Chemické dopoledne zpestřili hudebním vystoupením
někteří řešitelé ChO a ti, co nehráli na nějaký nástroj, připravili pro
ostatní efektní pokusy.
22. 6. 2017
Předmětová komise chemie připravila pro třídy nižšího stupně našeho
gymnázia již 3. ročník Malé chemické olympiády. Mezi sebou soutěžili
zájemci z řad sekund a stejně tak poměřili síly i studenti tercií.
25. 6. 2018
Horšovský Týn, PeHToo – firma vyrábějící plasty, zúčastnili se studenti
kvinty A, organizace Mgr. Brichtová.
26. 6. 2018
Báječný den s chemií – vybrané třídy (tercie A, kvarta A, kvinta A a 2. B)
se zúčastnily koncipovaného programu v Techmánii. Cílem akce bylo
přiblížit chemii žákům víceletých gymnázií zábavnou formou.
CTM (Centrum pro talentovanou mládež) – Petr Chalupský z kvinty A se stal vítězem
výběrového kola, získal stipendium na studijní pobyt v USA „Summer
Program“ a zúčastní se výuky bloku organické chemie.

Matematika
16. 11. 2017

5. 12. 2017
6. 2. 2018

28. 2. 2018

15. 5. 2018
1. 6. 2018
6.–7. 6. 2018

Jak se točí peníze! (základy a rozvoj finanční gramotnosti), hravá
interaktivní expozice, zúčastnili se studenti sekundy A a sekundy B,
organizace Mgr. Nováková.
Exkurze – Techmania Plzeň, zúčastnili se studenti matematického
semináře pro třídy sexta B a 2. B, organizace RNDr. Grohmannová.
Jak se točí peníze! (základy a rozvoj finanční gramotnosti), hravá
interaktivní expozice, zúčastnili se studenti semináře finanční
gramotnosti pro kvarty, organizace Mgr. Nováková.
Jak se točí peníze! (základy a rozvoj finanční gramotnosti), hravá
interaktivní expozice, zúčastnili se studenti primy A a primy B,
organizace Mgr. Nováková.
Exkurze – Techmania Plzeň, zúčastnili se studenti matematického
semináře pro třídy SXB a 2. B, organizace RNDr. Květuše Grohmannová
Exkurze – Česká národní banka, zúčastnili se studenti semináře finanční
gramotnosti pro kvarty, organizace Mgr. Nováková.
Finanční svoboda – ekonomická vzdělávací hra pro rozvoj finanční
gramotnosti, zúčastnili se studenti semináře finanční gramotnosti pro
kvarty a část třídy tercie A, organizace Mgr. Nováková.

Výtvarná výchova
Říjen 2017

V rámci spolupráce Masarykova gymnázia a Domova sv. Jiří jsme
vytvořili keramická srdíčka jako dárky pro seniory.

Listopad 2017

Pro všechny zaměstnance školy jsme vytvořili keramické dárky jako
předvánoční překvapení.

Prosinec 2017

Pro Den otevřených dveří jsme třídu výtvarné výchovy změnili na ateliér
a prezentovali jsme výtvarné a keramické práce.
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Vytvořili jsme keramickou vánočku jako hlavní cenu volejbalového
turnaje.
Vytvořili jsme výtvarné motivy pro novoročenku školy.
Podíleli jsme se na výtvarné stránce studentského „Šíráníčka“.
Leden 2018

Spolupráce s organizací Svoboda zvířat pokračuje. Věnovali jsme
keramické výrobky na podporu její činnosti.

Březen 2018

Vytvořili jsme keramické dárky pro bývalé zaměstnance školy, které je
potěšily při oslavě Dne učitelů.

Duben 2018

Navštívili jsme výstavu „Čas, čas, čas…“ v Západočeské galerii v Plzni
a zúčastnili jsme se animačního programu. Na téma výstavy jsme
navázali výtvarnými cykly inspirovanými tématem času.

Ekologie
6.–7. 10. 2017
23. 3. 2018

20. 4. 2018
21. 4. 2018

Ekologická olympiáda (Spálené Poříčí), organizace Mgr. Korčáková.
Exkurze do Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka – zúčastnili se
studenti přírodovědného semináře, sexty B, 2. B a tercie B, organizace
Mgr. Korčáková.
Sběr hliníku – vybralo se 280 kg, nejvíce nasbírala Petra Hauerová
ze septimy B, organizace Mgr. Korčáková.
Čištění Berounky ke Dni Země – zúčastnili se studenti tercie B, kvarty B,
kvinty A, kvinty B, 2. B, organizace Mgr. Páník.
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Dějepis
9. 10. 2017

2. 11. 2017
3. 11. 2018
10. 11. 2017

21. 11. 2018
30. 11. 2017
14. 12. 2017

16. 1. 2018

5. 4. 2018

19. 4. 2018

24. 4. 2018

26. 4. 2018

10. 5. 2018
18. 5. 2018
14. 6. 2018

Přednáška pro studenty semináře moderních dějin (OKA, OKB, 4. A,
4. B) na téma „Každodennost v protektorátu“, připravila naše bývalá
studentka Štěpánka Skálová se svým kolegou Petrem Tolarem,
organizace Mgr. Mervartová.
Historická exkurze do Prahy, Pečkárna a Památník heydrichiády,
zúčastnila se třída oktáva B, organizace Mgr. Walterová.
„Života v protektorátu“, akce pro studenty 4. ročníků a oktáv, organizace
PaedDr. Hirschová.
Slavnostní vyhodnocení X. ročníku korespondenční soutěže vyhlašované
Masarykovým demokratickým hnutím „TGM – život, dílo a odkaz pro
současnost i budoucnost “, zúčastnilo se 10 studentů, organizace
Mgr. Walterová.
Školní kolo Dějepisné olympiády, zúčastnilo se 13 studentů tercií a kvart,
organizace Mgr. Řeháčková.
Muzeum komunismu a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze, zúčastnila se
4. A, organizace Mgr. Skočný.
Návštěva Muzea komunismu a Muzea Franze Kafky v Praze, zúčastnila
se třída 4. B s pedagogickým dozorem ve složení PaedDr. Hirschová a
Mgr. Boříková.
Okresní kolo Dějepisné olympiády, účast tří studentů Masarykova
gymnázia. Štěpán Hájek (KAB), Šimon Hlavsa (KAB) a Vojtěch Plešmíd
(TA) obsadili v konkurenci 46 účastníků 14., 17. a 21. místo, organizace
Mgr. Řeháčková.
Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR v Sušici (předkolo
chebské celostátní soutěže), zúčastnili se 3 studenti MG ve složení Marek
Holý (4. B), Jan Rosenthaler (4. B) a Vojtěch Kuna (KIB), organizace
Mgr. Mervartová.
Historická Plzeň – Divadlo J. K. Tyla, Měšťanská beseda, Západočeské
muzeum, katedrála sv. Bartoloměje, Velká a Stará synagoga, historické
podzemí, zúčastnila se třída prima B, organizace Mgr. Hájková,
Mgr. Pavlíček.
Historická Plzeň – Divadlo J. K. Tyla, Měšťanská beseda, Západočeské
muzeum, katedrála sv. Bartoloměje, Velká a Stará synagoga, historické
podzemí, zúčastnila se třída prima A, organizace Mgr. Hájková,
Mgr. Egrmajerová
Historické osmičky – interaktivní přednáška historika PhDr. Daniela
Švece k roku 1938 a protektorátu v Polanově síni Knihovny města Plzně.
Zúčastnily se třídy sexta A a septima A, organizace PaedDr. Hirschová,
pedagogický doprovod Mgr. Majerová, Mgr. Páník, Bc. Jindřichová,
PaedDr. Hirschová.
Židovské muzeum v Praze, zúčastnila se třída 3. A, organizace
Mgr. Eretová a Mgr. Mervartová.
Historická exkurze do Prahy – Židovského města, se třídou kvinta A jely
Mgr. Mervartová a Mgr. Majerová.
Muzeum komunismu v Praze navštívila třída septima B, zorganizovala
Mgr. Hájková a Mgr. Machová.
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21. 6. 2018

Muzeum Karlova mostu a Pražské Benátky si užila třída 2. A za
doprovodu Mgr. Mervartové a Mgr. Wagnerové.

Zeměpis
21. 9. 2017
27. 9. 2017
5. 12. 2017
28. 2. 2018
8. 3. 2018
19. – 20. 4. 2018

24. 4. 2018

4. 5. 2018

10. 5. 2018

14. 5. 2018

5. 6. 2018
19. 6. 2018

22. 6. 2018
25. 6. 2018

Ústecký kraj, zúčastnila se sekunda A, akce ve spolupráci s PK ČJ,
organizace Mgr. Davídková, Mgr. Holubová.
Karlovy Vary, zúčastnila se 3. B, akce ve spolupráci s PK AJ, organizace
Mgr. Holubová, PhDr. Tolletová.
Techmania Plzeň, zúčastnila se sexta A a 2. A, akce ve spolupráci
s předmětovou komisí fyziky, organizace Mgr. Nováková, Mgr. Holubová.
Zeměpisný pořad Brazílie, beseda, zúčastnily se sekundy, kvinty a druhé
ročníky, organizace Mgr. Holubová.
Zeměpisný pořad Kuba, beseda, zúčastnily se sekundy a druhé ročníky,
organizace Mgr. Kloudová.
Liberecko, kompletní exkurze, zúčastnily se kvarta A a kvarta B, akce
ve spolupráci s předmětovými komisemi biologie a chemie, organizace
Mgr. Horská, Mgr. Šedivá, Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Holubová.
Hornické muzeum Příbram, zúčastnila se tercie B, akce ve spolupráci
s předmětovou komisí chemie, organizace Mgr. Kloudová,
Mgr. Drahokoupilová.
Botanická zahrada Praha, zúčastnila se sekunda A, akce ve spolupráci
s předmětovou komisí biologie, organizace Mgr. Machová,
Mgr. Holubová.
Botanická zahrada Praha, zúčastnila se sekunda B, akce ve spolupráci
s předmětovou komisí biologie, organizace Mgr. Machová,
Mgr. Kloudová.
Mořský svět a ZOO Praha, zúčastnily se sexta A a 2. B, akce ve
spolupráci s předmětovou komisí biologie, organizace Mgr.
Drahokoupilová, Mgr. Kloudová, Mgr. Holubová.
Berounsko, zúčastnila se kvinta B, akce ve spolupráci s předmětovou
komisí biologie, organizace Mgr. Kloudová, Mgr. Korčáková.
Horšovský Týn, zúčastnila se septima B, akce ve spolupráci
s předmětovou komisí chemie, organizace Mgr. Brichtová,
Mgr. Holubová.
Karlovy Vary, zúčastnila se 3. A, akce ve spolupráci s předmětovou
komisí chemie, organizace Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová.
Horšovský Týn, zúčastnila se kvinta A, akce ve spolupráci s předmětovou
komisí chemie, organizace Mgr. Brichtová, Mgr. Holubová.

Informatika a výpočetní technika
9. 10. 2017
16. 11. 2017
27. 11. 2017
Listopad 2017

Školní kolo soutěže PIŠQWORKY, organizace Mgr. Cón.
Oblastní kolo soutěže PIŠQWORKY, organizace Mgr. Cón.
Krajské kolo soutěže PIŠQWORKY, organizace Mgr. Cón.
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
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8. 12. 2017
5. 4. 2018
26.–27. 4. 2018
Duben 2018

21.–24. 5. 2018

druhých ročníků a kvart, a to z matematické gramotnosti. Organizace
Mgr. Cón, Ing. Hošek.
Celostátní Grandfinále soutěže PIŠQWORKY v Brně, organizace
Mgr. Cón.
Krajské kolo soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda 2018,
organizace Ing. Martínková.
Celostátní Grandfinále soutěže v prezentačních dovednostech
Prezentiáda 2018 v Brně, organizace Ing. Martínková.
Testování žáků v rámci projektu PISA (Program for International Student
Assessment) prováděný organizací OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development – Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj), ve kterém bylo zapojeno více jak 70 zemí. Nositelem a
realizátorem projektu je Česká školní inspekce. Testováni byli žáci kvart,
kvint a prvních ročníků (žáci narození roku 2002), a to z čtenářské
gramotnosti, přírodních věd a matematiky. Organizace Mgr. Cón,
Ing. Hošek.
Exkurze do Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje – zúčastnily se
třídy kvarta A, kvarta B, 1. A a 1. B, organizace Ing. Martínková.

Biologie
14. 9. 2017

13. 10. 2017
20. 10. 2017
10. 11. 2017
13. 11. 2017

1. 12. 2017
19.–20. 4. 2018

26. 4. 2018
24. 4. 2018
4. a 10. 5. 2018

14. 5. 2018

Návštěva výukové zahrady s vodními prvky u Boleveckého rybníka,
zúčastnili se studenti sekundy A, organizace Mgr. Machová,
Mgr. Nováková.
Program „Etologie“ v ZOO, zúčastnili se studenti tercie B, organizace
Mgr. Šedivá, Mgr. Myslíková.
Výukový program „Česká řeka“ v ZOO Plzeň, zúčastnili se studenti primy
A, organizace Mgr. Kloudová, Mgr. Myslíková.
Program „Etologie“ v ZOO, zúčastnili se studenti tercie A, organizace
Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Myslíková.
Výukový program „Ptáci“ v ZOO Plzeň, zúčastnili se studenti biologického
semináře 3. ročníků a septim, organizace Mgr. Kloudová,
Mgr. Drahokoupilová.
Akce „Bubnováním proti stresu“, zúčastnili se studenti biologického
semináře 2. ročníků a sext, organizace Mgr. Horská.
Biologicko-geologicko-chemicko-zeměpisná exkurze do Libereckého
kraje, zúčastnili se studenti kvarty A, kvarty B, organizace Mgr. Horská,
Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Holubová, Mgr. Šedivá.
Výukový program „Obratlovci“ v ZOO Plzeň, zúčastnili se studenti primy
A, organizace Mgr. Kloudová, Mgr. Myslíková.
Exkurze do Hornického muzea v Příbrami, zúčastnili se studenti tercie B,
organizace Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová.
Návštěva skleníku Fata Morgana, Botanická zahrada Praha, zúčastnili se
studenti sekundy A a sekundy B, organizace Mgr. Machová,
Mgr. Holubová.
Návštěva expozice „Mořský svět“, ZOO Praha, zúčastnili se studenti
sexty A a 2. B, organizace Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová,
Mgr. Holubová.
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28.–29. 5. 2018

29. 5. 2018
5. 6. 2018
7. 6. 2018

Komplexní biologická exkurze v Plzni, zúčastnili se studenti biologického
semináře 3. ročníků a septim, organizace Mgr. Drahokoupilová,
Mgr. Kloudová.
Exkurze do Spalovny Chotíkov (Zevo Plzeň, s. r. o.), zúčastnila se třída
sekunda B, organizace Mgr. Hájková, Mgr. Horská.
Exkurze do Berouna a okolí, zúčastnili se studenti KIB, organizace
Mgr. Kloudová, Mgr. Korčáková.
Exkurze do Koněpruských jeskyní a okolí, zúčastnili se studenti 1. A,
organizace Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Machová.

Fyzika
25.–27. 9. 2017
24. 10. 2017
5. 12. 2017
12. 12. 2017
13. 12. 2017
15. 12. 2017
8. 2. 2018

12. 3. 2018
20. 3. 2018
22. 3. 2018
10. 4. 2018

24. 4. 2018
21.–24. 5. 2018

21.–24. 5. 2018

12. 6. 2018
14. 6. 2018

Exkurze – jižní Čechy, zúčastnili se vybraní studenti nižšího gymnázia,
organizace Mgr. Nováková, Mgr. Benešová.
Exkurze – Loma Systems s. r. o., Dobřany, zúčastnila se třída septima A,
organizace Mgr. Nováková.
Exkurze – Techmania Plzeň, zúčastnily se třídy 2. A, sexta A, organizace
Mgr. Nováková.
Exkurze – Techmania Plzeň, zúčastnila se třída septima A, organizace
Mgr. Nováková.
Exkurze – Techmania Plzeň, zúčastnila se třída 1. B, organizace
RNDr. Grohmannová.
Exkurze – Techmania Plzeň, zúčastnila se třída sekunda A, organizace
Mgr. Štejrová.
Beseda – Dopravní systémy a aktivity ČR v oblasti kosmického výzkumu
(Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D.), zúčastnili se studenti semináře z fyziky
pro 3. a 4. ročníky, organizace RNDr. Soukup.
Beseda o jaderné energetice s pracovníky jaderné elektrárny Temelín,
zúčastnily se třídy septima A, 3. A, oktáva B, 4. B, organizace Mgr. Koza.
Exkurze – Štefánikova hvězdárna Praha zúčastnila se 1. B, organizace
RNDr. Grohmannová.
Interaktivní přednáška – Fyzika všemi smysly, zúčastnily se třídy 3. A,
3. B, septima A, septima B, organizace Mgr. Komprdová.
V plzeňské Techmanii proběhlo natáčení soutěžního pořadu U6 – Úžasný
svět vědy, zúčastnili se vybraní studenti tercie B, organizace
Mgr. Komprdová.
Exkurze – Technické muzeum Mnichov, zúčastnily se třídy 2. A, 2. B,
sexta A, sexta B, organizace Mgr. Komprdová, Mgr. Štejrová.
Exkurze – Techmania Plzeň, zúčastnily se třídy prima A, prima B,
sekunda A, sekunda B, tercie A, tercie B, kvarta A, kvarta B, organizace
Mgr. Komprdová.
Přednášky – mobilní planetárium, zúčastnily se třídy prima A, prima B,
sekunda A, sekunda B, tercie A, tercie B, kvarta A, kvarta B, organizace
Mgr. Nováková.
Exkurze – Techmania Plzeň, zúčastnila se třída kvinta B, organizace
Mgr. Nováková.
Exkurze – Národní technické muzeum - Centrum stavitelského dědictví
Plasy, zúčastnila se třída 2. A, organizace Mgr. Nováková.
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18.–19. 6. 2018
19.–20. 6. 2018

Exkurze – Hvězdárna Rokycany s nočním pozorováním oblohy, zúčastnila
se třída kvarta B, organizace Mgr. Komprdová.
Exkurze – Hvězdárna Rokycany s nočním pozorováním oblohy, zúčastnila
se třída kvarta A, organizace Mgr. Komprdová.

Hudební výchova
11. a 12. 12. 2017 Hudební program k příležitosti Dne otevřených dveří, organizace paní
Jolana Chaloupková, Mgr. Puda.
14. 3. 2018

Koncert a literární pásmo v Masných krámech, Plzeň, organizace paní
Jolana Chaloupková, Mgr. Puda.

16. 3. 2018

Společný koncert MG Plzeň a spřáteleného Welfen-Gymnasium
Schongau v budově MG – účinkovala paní Jolana Chaloupková,
organizace Mgr. Puda, dirigent Matthias Utz.

4. 6. 2018

Slavnostní vyřazení maturantů – obřadní síň plzeňské radnice, vystoupili
Lukáš Wilhelm (zpěv), paní Jolana Chaloupková (varhany/piano),
Mgr. Puda.

Obnovená tradice – „Šíráníčko“
Dne 20. prosince 2018 se v odpoledních hodinách konalo na Masarykově gymnáziu hudební
a literární vystoupení našich studentů, které jsme po jeho zakladateli, panu učiteli Ladislavu
Laškovi, pojmenovali „Šíráníčko“. Po mnoha letech se nám tuto tradici podařilo úspěšně
obnovit. Publikum se shromáždilo a usadilo na schodišti mezi druhým a třetím patrem a
vychutnávalo si poezii a prózu z pera našich studentů Michaely Piontkové, Martiny Jandové,
Elišky Rybové, Adama Francouze či Filipa Bajera. Na setkání zazněly i verše hostů a hudba
v podání Kateřiny Soumarové a dnes již úspěšných absolventek Valerie Špulákové a Kateřiny
Holmanové. Celým setkáním provázela Iva Salivarová. Nadšený pan učitel Lašek seděl
samozřejmě v první řadě... Doufáme, že tvůrčí entuziasmus nepoleví ani v dalším školním
roce a moc se na to těšíme!

Mgr. Marie Zichová a Mgr. Kateřina Kuchtová
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SPORTOVNÍ AKCE A NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ
ÚSPĚCHY
Přespolní běh
Opět na republice – jako již tradičně se v podzimních měsících konaly závody v přespolním
běhu. Naše škola jako velký favorit vyslala do boje několik družstev různých kategorií a hned
tři z nich slavily postup do krajského finále. Jednalo se o družstva hochů a dívek VI.
kategorie a družstvo dívek našich nejmladších nadějí z kategorie III.

Chlapci VI. kategorie: Martin Kraus (SPA), Lukáš Richtr, Adam Petržílka, Marek Páník (všichni
KIB), Vladislav Veliký (KAA)
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Dívky VI. kategorie: Zuzana Wolfová (2. B), Andrea Marešová (3. A), Sára Kolorosová (SXA),
Barbora Polcarová, Magda Vokáčová (obě 1. B), Lucie Heinrichová (2. B)
Krajského finále se zúčastnili ti nejlepší z Plzeňského kraje. Přes obrovskou konkurenci se
dokázala prosadit obě naše družstva VI. kategorie a postoupit na republiku. Bohužel našim
vycházejícím hvězdám III. kategorie i přes úžasný výkon postup unikl o jeden jediný bod.
Republikové finále se jako každý rok konalo v Malšově Lhotě u Hradce Králové. Letošní
ročník byl ale nový tím, že se ho již mohla zúčastnit družstva sportovních gymnázií, tudíž byla
konkurence opravdu obrovská. V tomto opravdu nabitém poli závodníků obsadili chlapci
krásné deváté místo a dívky místo třinácté.
Všem běžcům a běžkyním děkujeme za obrovské nasazení a skvělé výkony ve
všech závodech.
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Dívky III. kategorie: Magdalena Hellmayerová (SA),
Nela Slaníková (SB), Adéla Loosová (PA), Kateřina
Bohůnková (SB), Kateřina Čermáková (PB), Simona
Nosková (PB)
Středoškolský atletický pohár CORNY
Opět se hned po letních prázdninách konal
středoškolský atletický pohár CORNY. I v letošním
školním roce jsme do boje vyslali družstva hochů
i dívek V. kategorie. Okresní kolo se jako každý rok
konalo v Plzni ve Skvrňanech a obě naše družstva se
dokázala po výborných výkonech probojovat do
krajského finále. Dívky potvrdily formu z předešlých let
a okresní kolo ovládly, hoši vybojovali druhé místo.
Krajského finále se zúčastnily velmi silné týmy
z Plzeňského kraje, ale i v této nabité konkurenci
předvedli naši atleti skvělé výkony a obsadili 6. místo.
Stupně vítězů:

Okres – dívky
60 m: Andrea Pospíšilová (SXA) – 1. místo
200 m: Andrea Pospíšilová (SXA) – 2. místo
800 m: Sára Kolorosová (SXA) – 3. místo
Skok vysoký: Lucie Wiesnerová (2. B) – 1. místo, Lucie
Heinrichová (2. B) – 2. místo

Okres – hoši
100 m: Marek Páník (KIB) – 1. místo
400 m: Marek Páník (KIB) – 2. místo, Daniel Kastner (2. B) – 3. místo
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1 500 m: Lukáš Richtr (KIB) – 2. místo
Skok daleký: Jan Janiš (SPA) – 1. místo, Kryštof Krs (3. B) – 2. místo
Štafeta – 1. místo

Kraj – dívky
Skok vysoký: Lucie Wiesnerová (2. B) – dělené 1. místo

Kraj – hoši
400 m: Daniel Kastner (2. B) – 3. místo
1 500 m: Lukáš Richtr (KIB) – 2. místo

Družstvo atletů Masarykova gymnázia
Florbal
Dne 31. 10. 2017 se uskutečnilo
obvodní kolo ve florbalu
(IV. kategorie). Družstvo chlapců
Masarykova gymnázia (tercie a kvarty)
vyhrálo svoji skupinu a postoupilo do
vyřazovacích bojů. V semifinále si naši
florbalisté poradili i s obávaným
soupeřem ze 33. ZŠ a ve finále porazili
i nejlepší družstvo druhé skupiny, 26.
ZŠ. Naši studenti se tak stali vítězi
tohoto florbalového turnaje a postoupili
do okresního kola.
V okresním kole se družstvo chlapců
MG umístilo na 3. místě a získalo
bronzové medaile.
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Futsal
Vánoční futsalový turnaj dívek – naše děvčata v silné konkurenci dalších 9 středních škol vybojovala krásné 3. místo. Po celou dobu turnaje dívky předváděly skvělé výkony, bojovnost
a také mnoho pěkných fotbalových akcí zakončených krásnými góly.

Leona Plasová (KIB), Michala Reiserová (1. A), Barbora Polcarová (1. B), Tereza Poslední
(SPB), Sára Kolorosová (SXA), Lucie Wiesnerová (2. B), Barbora Šandová (OKA).
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Plavání

Plavání III. kategorie – dívky – 3. místo v krajském přeboru v plavání – Lenka Heřmanová,
Monika Florianová, Adéla Solfronková, Ingrid Jungová a Nicole Bečvaříková (všechny PB)
Děvčata z primy B statečně vybojovala 3. místo ve sdruženém okresním a krajském přeboru
v plavání. Dívky plavaly v individuální disciplíně: Adéla Solfronková (motýlek), Lenka
Heřmanová (volný způsob), Ingrid Jungmanová (znak), Monika Florianová, Kateřina
Martínková a Nicole Bečvaříková (všechna plavala prsa), dále v polohové štafetě a v kraulové
štafetě.

Plavání V. kategorie – dívky – 2. místo v krajském přeboru v plavání – Zuzana Burianová
(2. A), Klára Kabátová (2. B), Eliška Marková (SPA), Petra Löffelmannová – náhradník (SPA),
Jitka Krocová (SPB), Aneta Raisová (2. A), Petra Hauerová (SPB), Kristýna Kloudová –
náhradník (SPB).
Naše děvčata ve složení Petra Hauerová – motýlek, Jitka Krocová – volný způsob (obě SPB),
Eliška Marková – prsa (SPA), Aneta Raisová – znak, Zuzana Burianová – volný způsob (obě
2. A) a Klára Kabátová – prsa (2. B) se umístila na 2. místě. Dívky závodily v individuálních
disciplínách, v polohové a kraulové štafetě.
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Volejbal
V letošním školním roce jsme byli
úspěšní i ve volejbalu. Dívky ve
složení Eliška Slavotínková
(2. A), Táňa Virtová (SPA),
Kateřina Hellmayerová (KAB),
Michaela Reiserová, Karolína
Klimtová (obě 1. A), Markéta
Roubová, Marie Miková (obě
KIA) a Anna Suchá (KIB)
obsadily druhé místo v krajském
finále.
Dne 19. 12. 2017 pořádalo naše
gymnázium tradiční volejbalový
turnaj „O zlatou vánočku“.
V dívčí kategorii jsme v obrovské
konkurenci obsadili krásné druhé
místo, a v chlapecké kategorii
dokonce místo první. Dobré
výkony studentů podpořil i tým
kantorů, který taktéž zvítězil.
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Frisbee
Účastí dvou týmů v podzimní a jarní části středoškolské soutěže ve frisbee jsme si také
vybojovali místo na republikovém finále v tomto sportu – konalo se 30. 5. 2018 v Praze.

Plážový volejbal
V beachvolejbalu se naše dívky Eliška
Slavotínková (2. A), Táňa Virtová (SPA)
a Markéta Roubová (KIA) umístily na prvním
místě v okresním kole a stejně jako hoši
Jakub Zahradník (OKA), Cyril Bouda (4. B)
a Lukáš Kovanda (SXB) postoupily z prvního
místa v kraji na republikové finále.
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Šachové úspěchy
Jako každoročně se studenti šachisté účastnili Přeboru čtyřčlenných družstev škol v šachu.
Do okresního kola, které se konalo 24. 1. 2018, jsme vyslali tři družstva. V kategorii
2. stupeň ZŠ získal stříbrné medaile tým A Masarykova gymnázia ve složení Matěj Šeterle
(KAB), Jan Langmajer (SA), Theodor Mastný (TA) a Le Duc Dung (KAB). Ve stejné kategorii
jsme historicky poprvé postavili i „béčko“, ve dvanáctičlenném startovním poli jim nakonec
připadlo deváté místo. Družstvo hrálo ve složení Robin Kopic (KAB), Vojtěch Hodl (PB),
Eduard Plic (PB) a Václav Konjata (PA). V nejstarší kategorii středních škol družstvo v sestavě
Michal Polák (KIA), Jana Langmajerová (1. A), Jan Běl (1. A), Filip Wintr (TB) a Jiří Běl (SPA)
získalo celkem 10,5 bodu z 16 možných a pohlídalo si z druhého místa postup do krajského
kola. To se konalo v Plzni 28. 2. 2018. V kategorii SŠ obsadilo naše družstvo ve složení
Michal Polák (KIA), Jana Langmajerová (1. A) a Jiří Běl (SPA) celkově páté místo. V kategorii
2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií získal náš tým v konkurenci dvanácti
družstev výborné druhé místo se ziskem 24,5 bodu z 28 možných a postoupil na Mistrovství
ČR do Zlína, které se konalo 18.–20. června 2018 (výsledky ještě nebyly do uzávěrky ročenky
známy). Na úspěchu se podíleli Matěj Šeterle (KAB, 5,5 bodu ze 7), Jan Langmajer (SA,
6 bodů), Theodor Mastný (TA, 7bodů!) a Le Duc Dung (KAB, 6 bodů).
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Aquatlon
Dne 1. 6. 2018 se studenti Masarykova gymnázia všech věkových kategorií zúčastnili
aquatlonu na Velkém Boleveckém rybníku, kde soutěžili v kombinaci 200 m plavání a
1 200 m běh. Na nejlepší umístění dosáhla Nela Slaníková (SB), a to na 3. místo ve starších
žačkách, a plně obsadit stupně vítězů se podařilo děvčatům z 2. B – Zuzaně Bezpalcové,
Zuzaně Wolfové a Lucii Heinrichové v kategorii juniorek.

Sportovní akce organizované školou
Sportovní kurz 3. ročníků a septim
V termínu 4.–8. června 2018 se uskutečnil sportovní kurz v areálu chatového tábora „Přátelé
dětí“ v Nové Peci na Lipně. Studenti zde okusili variabilitu zdejších cyklostezek, pěšáci dobyli
Plešné jezero a nejvyšší vrchol české strany Šumavy Plechý. Studenti též pocítili na vlastní
kůži dravost řeky Vltavy od Vyššího Brodu přes Rožmberk až na Brannou. Také nadšeně
a s radostí poznávali přírodní a kulturní krásy jižních Čech. Tato akce se velice zdařila.
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Lyžařský kurz sekundy A a sekundy B
Lyžařský kurz sekund proběhl 8.–12. ledna 2018 na šumavském Špičáku. Studenti byli
ubytovaní v hotelu Bohemia a lyžovali ve středisku Špičák. Programem kurzu bylo ověření
a zlepšení lyžařských dovedností našich žáků na sjezdovkách, běžkách a dle výběru i na
snowboardech. Vedoucím kurzu byl Mgr. Tomáš Pavlíček.

Lyžařský kurz kvint a prvních ročníků
V termínu 4.–10. března 2018 proběhl lyžařský kurz kvint a prvních ročníků v krkonošské
Rokytnici nad Jizerou, kde byli studenti ubytovaní v hotelu Krakonoš a lyžovali na přilehlém
Studenově, na Lysé hoře, na Modré hvězdě i ve středisku Horní Domky. Studenti absolvovali
jak sjezdový (někteří snowboardový), tak běžecký výcvik na místních loukách i v běžeckých
stopách na hřebenech Krkonoš. Vedoucím kurzu byla Mgr. Eva Provodová.
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Mimoškolní sportovní akce
Rafty
Ve dnech 8.–10. září 2017 se někteří studenti Masarykova gymnázia zúčastnili vodáckého
výletu do Rakouska. Tentokrát se na dvoumístných raftech Orinoko sjížděly řeky Möll a Isel.
Byla to jako vždy velká podívaná jak na řekách, tak v jejich okolí.
Výlet Ostrý
Dne 14. října 2017 se několik studentů našeho gymnázia dobrovolně zúčastnilo mimoškolní
akce, výletu na Ostrý (1 293 m n. m.) na Šumavě. Statečně bojovali při výstupu i sestupu
z Ostrého. Dobrá nálada vládla během celého sobotního výletu.

38

Předvánoční lyžování
Ve dnech 8.–10. prosince 2017 jsme společně s Církevním gymnáziem organizovali lyžařský
zájezd a zahajovali, jako už každoročně, lyžařskou sezónu v rakouských Alpách, a to ve
středisku Saalbach Hinterglemm.

O pololetních prázdninách 2.–4. února 2018 jsme se připojili k Církevnímu gymnáziu
a zúčastnili se lyžařského zájezdu do areálu Dachstein West v Rakousku.
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Voda
Dne 21. dubna 2018 proběhl 6. ročník čištění Berounky. Studenti v letošním roce čistili
Berounku jen na gumových plavidlech. Odpadu zbavili úsek Berounky od Bílé Hory až po jez
v Bukovci.

Výlet na Radyni
V pátek 4. května 2018 odpoledne se skupina budoucích vrcholných činovníků ČTK setkala
na hlavním vlakovém nádraží, odkud se vydala do Starého Plzence. Úkol byl jasný – dojít na
Radyni, neztratit se a celou cestu zaznamenávat do nepříliš podrobné mapy. Po několika
odbočkách, průchodech zpola zarostlými a na první pohled nepoužívanými cestami jsme
zjistili, že zeměměřičství nebude naším
oborem.
Nicméně hlavního cíle jsme (spíše dílem
náhody než orientačního smyslu) dosáhli
a v naději upřeli své zraky k občerstvení.
To bylo vskutku „hradní“ – svým
sortimentem připomínalo dobu
hladomoru v českých zemích ke konci
13. století. Nicméně ani to nezkalilo naši
radost z dosažení cíle, kde jsme si mohli
odpočinout, odevzdat vzorky dřevin,
odpovědět na nezodpověditelné otázky
a zároveň změřit síly fyzické. Během
závodu padla tma a po krátkém
rozchodu jsme se vydali na cestu zpět.
Černic jsme dosáhli beze ztrát na
životech i majetku, a tak lze považovat celý výlet za úspěšnou akci, kterou by bylo záhodno
někdy zopakovat.
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Cyklovýlet na výbornou dobřanskou zmrzlinu
V neděli 13. května 2018 jsme se s partou šesti studentů vypravili na cyklovýlet do Dobřan.
Ptáte se, proč jsme jako cíl zvolili právě Dobřany? Důvod je prostý, zlákala nás vyhlášená
dobřanská zmrzlina. Počasí nám přálo – sluníčko nás doprovázelo celé odpoledne. Zvolili
jsme především lesní stezky a cyklotrasy. Po 15 kilometrech strávených na kolech jsme
dorazili na místo. Teď už před námi byl jediný úkol – vybrat si, která příchuť bude ta
nejlepší. Po chvilce zaslouženého odpočinku s tou nejlepší točenou zmrzlinou jsme byli opět
plni sil a mohli jsme se vydat na zpáteční cestu. Celý výlet se velmi vydařil, v nohách jsme
měli parádních 30 km a na tvářích úsměvy. No řekněte, co víc si přát?

Vodácká akademie
Ve dnech 23.–25. června 2018 se uskutečnila vodácká akademie, a to 2. ročník sjíždění řeky
Ohře. Tohoto výletu se mohli zúčastnit zájemci ze všech tříd Masarykova gymnázia. Řeka se
sjížděla v úseku Kynšperk nad Ohří – Loket.
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JAZYKOVÁ VÝUKA, ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
Anglický jazyk
26. 9. 2017

27. 9. 2017

1. 10. 2017

6. 10. 2017

7. a 8. 11. 2017

14. 11. 2017

24.–26. 11. 2017

4. a 5. 12. 2017

5. a 6. 12. 2017

Center for Talented Youth (CTY/CTM). Ředitelka školy předala certifikáty
úspěšným studentům, kteří ukončili online studium s vynikajícími
výsledky, tři z nich získali i nejvyšší hodnocení v mezinárodních AP
testech – Vít Beran, OKB, Andrea Burianová, 3. B, Miroslava Novoveská,
SPB, Pavlína Hudcová, OKB, Michaela Rubášová, SPB. Koordinátorky
programu PhDr. Tolletová, Mgr. Komprdová.
Exkurze třídy 3. B v Karlových Varech v rámci aktivit předmětových
komisí angličtiny a zeměpisu. Program zahrnoval porcelánku Thun,
sklárnu Moser a Vřídlo na hlavní kolonádě ve městě. Informační
materiály byly výhradně v anglickém jazyce, organizace Mgr. Holubová,
PhDr. Tolletová.
Začal nový rok a zimní semestr studia v angličtině na vysoké škole v USA
formou online kurzů pro 9 studentů naší školy, jimiž byli Adéla Kovářová,
2. A, Viktorie Hirschová, 2. A, Markéta Rodová, 2. A, Lucie
Rosenthalerová, 3. B, Lucie Pergnerová, 3. B, Michal Polák, KIA, Tomáš
Kovářík, SPA, Nicole Johnová, SPA a Martin Kraus, SPA. Koordinátorky
CTM PhDr. Tolletová, Mgr. Komprdová.
Divadelní představení „A Nut from Arizona“ v Papírně v Plzni. Akce se
zúčastnilo 90 studentů ze tříd 1. B, kvinta A a kvinta B, pedagogický
doprovod Mgr. Eretová, Mgr. Čermáková, Mgr. Jindřichová,
Mgr. Vachovcová.
V semináři anglického jazyka proběhly dvě přednášky pořádané lektory
z Eurocentra v Plzni na téma Understanding the European Union.
Zúčastnilo se 42 studentů septim a 3. ročníků, organizace
PhDr. Tolletová.
English Cup, 7. ročník soutěže ve vlastní tvorbě, hodnoceno bylo celkem
53 prací, básní a esejí ve dvou kategoriích. Soutěžící v oblasti poezie
měli za úkol dokončit báseň Katherine Mansfieldové a v oblasti prózy
dokončit úryvek textu v rozsahu 150–200 slov. Organizace soutěže
Mgr. Čermáková, Mgr. Babčaníková.
Regional Selection Conference – European Youth Parliament, České
Budějovice. Naši studenti Nguyen Ngoc Anh, SPA, Tomáš Kovářík, SPA,
Barbora Soukupová, SPB, Eliška Koželuhová, SPB, Michaela Rubášová,
SPB, Kateřina Špalková, SPB, Tereza Šrámková, SPB, a Alan Karlíček,
KAA, bojovali o účast v Národní výběrové konferenci, organizace
Mgr. Kajanová.
Konverzační soutěž v anglickém jazyce III. kategorie (1.–3. ročník,
kvinty–septimy), školního kola se zúčastnilo 56 studentů, organizace
Mgr. Čermáková, Mgr. Kajanová.
Konverzační soutěž v anglickém jazyce II. kategorie (tercie–kvarty),
školního kola se zúčastnilo 28 studentů, organizace Mgr. Babčaníková,
Mgr. Kořínková.
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11. 12. 2017

Divadelní představení v Moving Station v Plzni – hra s názvem „Svině“ na
motivy „Pána much“ od Williama Goldinga. Akce se zúčastnila třída
septima A spolu s Mgr. Kajanovou a Mgr. Kutnou.
11. 12. 2017
Den otevřených dveří pro budoucí studenty prim, informace a přípravné
testy připravily Mgr. Jindřichová a Mgr. Vachovcová.
12. 12. 2017
Den otevřených dveří pro budoucí studenty prvních ročníků, informace
a přípravné testy připravily PhDr. Tolletová a Mgr. Babčaníková.
13. 12. 2017
Konverzační soutěž v anglickém jazyce I. kategorie (primy–sekundy),
školního kola se zúčastnilo 23 studentů, organizace Mgr. Eretová,
Mgr. Boříková.
20. 12. 2017
Absolventky naší školy Vu Thao Chi (Kristýna), jež studuje na vysoké
škole v USA, a Karolína Frýbová, která studuje ve Velké Británii, se
podělily o své zkušenosti se zájemci o studium v zahraničí, zejména
z třetích ročníků a septim, oktávy A a oktávy B, organizace
Mgr. Egermajerová, pedagogický doprovod PhDr. Tolletová,
Mgr. Tesková.
5. 2. 2018
Andrea Burianová, 3. B a Miroslava Novoveská, SPB, převzaly od
ředitelky školy Ing. Matějkové certifikáty nadace RSJ, které potvrdily
poskytnutí prospěchového stipendia za výborné výsledky
v mezinárodních AP testech v toce 2017, jimiž obě zakončily CTM online
studium. Toto stipendium jim tímto uhradilo výdaje spojené s danou
zkouškou v plné výši. Koordinátorky CTM PhDr. Tolletová,
Mgr. Komprdová.
14. 2. 2018
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, okresní kolo se konalo tradičně
na Masarykově gymnáziu, organizace Mgr. Vachovcová, členové
jednotlivých porot Mgr. Eretová, Mgr. Babčaníková, Mgr. Čermáková.
26.–28. 2. 2018
CTY USA udělila naší škole stipendium na CTY Summer Camp 2018 ve
výši 5 000,- USD. O účast na prestižním studijním programu v USA
soutěžilo 9 zájemců z prvních a druhých ročníků. Jejich úkolem bylo
napsat esej na dané téma o délce 500 slov za 60 minut. Ze školního kola
byli vybráni Michal Polák, KIA, Václava Sedláková, 1. A a Petr Chalupský,
KIA. Organizace a hodnocení PhDr. Tolletová, Mgr. Andrew Tollet, M.Litt.
(ZČU v Plzni).
7. 3. 2018
Anglické divadelní představení A Day in London, The Easy English
Theatre, Velká Británie. Akce v Pekle se zúčastnilo 200 studentů tříd 2.
A, 2. B, 3. A, 3. B, SXA, SXB, SPA a SPB, organizace Mgr. Eretová,
pedagogický doprovod 14 vyučujících z předmětových komisí anglického
jazyka, německého jazyka, českého jazyka a fyziky.
13. 3. a 15. 3. 2018 V tyto dny proběhla výuka v 11 třídách s rodilými mluvčími, neboť naši
školu navštívili vysokoškolští studenti z Austinu, Texas, USA. Program
pokračoval i v odpoledních hodinách na různých místech v Plzni
a studenti se podle zájmu mohli zapojit, organizace Zachary Noble Lewis
a PhDr. Tolletová.
22. 3. 2018
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, regionální kolo, naši školu
a naše město reprezentoval David Grossmann, KAA, který obsadil
1. místo a postoupil do národního kola.
24. 3. 2018
CTY/CTM online test – esej v angličtině, 1000 slov, čas 120 minut – pro
tři vybrané studenty ze školního kola. Test byl vyhodnocen 4. 4. 2018.
Stipendium ve výši 5 000,- USD na letní studijní pobyt ve Spojených
státech v rámci CTY Summer Program 2018 vyhrál Petr Chalupský, KIA.
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22.–25. 3. 2018

4. 4. 2018

24. 4. 2018

21.–24. 5. 2018

11.–31. 5. 2018

28. 5. 2018

28. 5. 2018

Organizace Jeanne Bočková (CTM Praha) a Martin Herman (President
AFCSL/CTY, New York, USA).
Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže (EPM)
v Karlových Varech. Studentky Nguyen Ngoc Anh, SPA, a Tereza
Šrámková, SPB, si vybojovaly postup na Mezinárodní zasedání EPM
(International Session European Youth Parliament), které se uskuteční
v jednom ze tří kandidátských měst – Vilnius (Litva), Rotterdam
(Nizozemsko) nebo Jerevan (Arménie). Studenti Alan Karlíček, KAA,
Tomáš Kovářík, SPA, a Michaela Rubášová, SPB, postupují na Národní
výběrovou konferenci, jež proběhne v jednom z kandidátských měst –
Novi Sad (Srbsko), Białystok (Polsko), Pinki (Lotyšsko). Organizace
a vedení Mgr. Kajanová.
Pre-testing, Cambridgeské zkoušky nanečisto, vybrané úlohy písemné
části pro zkoušky FCE a CAE. Celkem 60 zájemců si vyzkoušelo, jak dané
zkoušky probíhají a jak by případně uspěli při skutečných zkouškách.
Velká většina v tomto měření znalostí získala výborné výsledky. Celá
akce proběhla ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat, organizace
Mgr. Čermáková.
Komise anglického jazyka spolu s komisí fyziky uspořádaly exkurzi do
Mnichova, a to zejména pro studenty druhých ročníků a sext. Cílem bylo
navštívit Deutsches Museum, Museum BMW, business centrum celé
firmy – BMW Welt a na závěr mnichovské letiště. Studenti tady spojili
zajímavé zážitky a poznatky nejen z oblasti fyziky s anglickým
a německým jazykem. Organizace a pedagogický doprovod
Mgr. Nováková, Mgr. Štejrová a Mgr. Babčaníková.
Maturitní zkoušku z angličtiny si zvolilo 112 studentů čtvrtých ročníků
a oktáv, z toho profilovou zkoušku (školní) 35 studentů a společnou
(státní) 77 studentů. 4. A – vyučující Mgr. Kajanová, Mgr. Boříková, 4. B
– Mgr. Kajanová, Mgr. Boříková, OKA – Mgr. Babčaníková,
Mgr. Vachovcová, OKB – PhDr. Tolletová, Mgr. Tesková.
CTY/CTM – výběrové řízení a přihlašování do online studia na vysokých
školách v USA. Ve školním roce 2018/2019 se do studia zapojí 11
studentů našeho gymnázia. Letos poprvé mezi nimi budou i studentky
z nižšího gymnázia Helena Hadrbolcová, SB, a Nina Petříková, PA, které
se budou učit studovat v angličtině přírodní vědy online a literaturu
online, takže jimi zvolené obory budou samozřejmě jednodušší a
přizpůsobené věku. Starší studenti si vybrali matematiku, programování,
psychologii, historii, biologii a kreativní psaní. Jsou to Nicole Hlušičková,
2. B, Denisa Turečková, 2. A, Zuzana Burianová, 2. A, Veronika
Klausová, 2. A, Jakub Křižanovský, 1. B, Václava Sedláková, 1. A,
Michaela Rubášová, SPB, Petr Chalupský, KIA, Michal Polák, KIA.
Ministerstvo školství přidělilo všem těmto studentům státní stipendium
ve výši 5 000 Kč. Koordinátorky PhDr. Tolletová, Mgr. Komprdová.
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, II. kategorie, národní kolo
v Praze, naši školu a Plzeňský kraj reprezentoval David Grossmann, KAA.
Obsadil výborné 6. místo ze 14 soutěžících z celé republiky.
Ars Poeticae, krajská přehlídka na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni.
V kategorii Přednes poezie a prózy, storytelling naši školu reprezentovaly
Anna Perdoková, TA, a Kateřina Bučková, 2. A. V kategorii Dramatizace
jsme měli zastoupení s představením třídy 3. A s názvem „At Midnight“.
Vedení Mgr. Eretová.
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30. 5. 2018
2. 6. 2018

9. 6. 2018
13. 6. 2018
14. 6. 2018

Ars Poeticae – v kategorii Překlad a vlastní tvorba se zúčastnily Lucie
Holá, 2. A, Tereza Horčičková, 2. A, a Lucie Rosenthalerová, 3. B.
Cambridge Exam – FCE, British Council Praha, místo konání Studijní
a vědecká knihovna Plzeň, Speaking Exam (ústní část), zkoušku skládalo
22 studentů (16 ze 3. B A/N a 6 ze semináře anglického jazyka),
příprava PhDr. Tolletová.
Cambridge Exam – FCE, British Council Praha, místo konání SVK Plzeň,
Written Exam (písemná část), 22 studentů, příprava PhDr. Tolletová.
Cambridge Exam – CAE, British Council Praha, 2 studentky ze septimy B
/ seminář anglického jazyka.
Rozřazovací zkoušky z angličtiny do primy A a 1. A (2018/2019), tříd
s rozšířenou jazykovou výukou.

Mezinárodní zkoušky
Certifikáty si v průběhu školního roku převzalo 11 studentů.
Cambridge Exam – First Certificate of English (B2)
OKB – Simona Radová, Ondřej Šíp, Nikola Matoušková
4. B – Šárka Čandová
Cambridge Exam – First Certificate of English, Level A (C1)
4. A – Dominik Delič, Vít Šneberger, Lucie Trinerová
4. B – Richard Pavlíček, Kristýna Šimková, Jakub Dočkal
OKB – Pavlína Hudcová
Dne 2. 6. a 9. 6. 2018 bylo ke zkoušce FCE přihlášeno 22 studentů:
3. B – Eva Benediktová, Andrea Burianová, Markéta Česalová, Tomáš Fiala, Kryštof Krs,
Petr Mild, Petr Noháč, Lucie Pergnerová, Karolína Prchalová, Lucie Rosenthalerová,
Nikola Rybáčková, Jiří Šuster, Aneta Varáčková, Karolína Volfíková,
Kateřina Vopalecká, Jiří Morkes, Miroslav Cipra, Radek Hájek
3. A – Ladislav Janík, Martina Jandová, Eliška Průšová
SPB – Anežka Vondrášková
Dne 13. 6. 2018 byly ke zkoušce CAE přihlášeny 2 studentky:
SPB – Miroslava Novoveská, Kamila Švajcrová
Výuka a příprava PhDr. Tolletová.
Studenti v zahraničí
Monika Školová, SXA – USA, Pennsylvania, Ligonier
Nicole Hlušičková, 2. B – USA, Kentucky, Lexington
Adam Vacek, OKA – Velká Británie – přijat na lékařskou fakultu University of Edinburgh
Štěpánka Havlová, OKA – Velká Británie – přijata na University College London

Ruský jazyk
Ve školním roce 2017/2018 probíhaly dva kurzy ruského jazyka, seminář pro sexty a druhé
ročníky navštěvovalo (1. rok dvouletého semináře) 16 žáků ze tříd 2. A, 2. B, SXA a SXB.
Seminář pro septimy a třetí ročníky (2. rok dvouletého semináře) navštěvovalo 15 žáků.
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V následujícím školním roce 2018/2019 bude pokračovat 2. rok dvouletého semináře a nově
se otevře jednoletý seminář pro kvarty, který ovšem může mít i v pozdějších letech studia
svoji návaznost.
6. 12. 2017
Beseda se stážistkou z Moskevské státní univerzity Annou Šustovovou,
zúčastnila se septima B v rámci semináře ruského jazyka, organizace
PhDr. Irena Popelová.
16. 1. 2018
Komponovaný program studentů Moskevské státní univerzity v Ruském
centru Plzeň „Skrz mrak války jsme letěli k našim hvězdám“, zúčastnili se
vybraní studenti septimy B, organizace PhDr. Irena Popelová.
15. 2. 2018
Celorepublikový seminář pro rusisty v Ruském centru vědy a kultury
Praha „Maslenica“, zúčastnila se vyučující ruského jazyka PhDr. Irena
Popelová

Německý jazyk
10.–13. 10 2017

První část výměnného pobytu sekund se studenty z gymnázia
z bavorského Straubingu, organizace Mgr. Puda.
16.–20. 10. 2017 První část výměnného pobytu druhých ročníků a sext se studenty
z gymnázia Albertus-Magnus-Gymnasium z Regensburgu, organizace
Mgr. Walterová a Mgr. Hrušková.
19. 10. 2017
Divadelní představení „Třikrát o lásce“, organizace Mgr. Vyčítalová.
16. 11. 2017
Muzeum Franze Kafky, Praha, zúčastnila se třída oktáva A, doprovod
Mgr. Hirschová, Mgr. Hrušková.
23. 11. 2017
Best in Deutsch – on-line soutěž v německém jazyce, organizace
Mgr. Hrušková.
23. 11., 28. 11. a 29. 11. 2017 – Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, členy
komisí byli všichni vyučující německého jazyka.
28. 11. 2017
Písemná část jazykové zkoušky DSD II, organizace Sofia Iliadis.
7. 12. 2017
Započata ústní část jazykové zkoušky DSD II, organizace Sofia Iliadis.
7. 2. 2018
Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, organizace
Mgr. Skočný.
13. 3. 2018
Písemná část jazykové zkoušky DSD I, organizace Mgr. Egrmajerová.
16. 3. 2018
Společný koncert MG Plzeň a spřáteleného Welfen-Gymnasium
Schongau v budově školy – účinkovala Jolana Chaloupková, organizace
Mgr. Puda, dirigent Matthias Utz.
20. 3. 2018
Jugend debattiert international – regionální kolo v Praze, tématem
debaty bylo „Sollen die Schüler in Tschechien ihre Schule selbst
putzen?“. Organizátorem je Goethe Institut pod patronací spolkového
prezidenta, iniciátorem celé soutěže je nadace „Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft“ a taktéž nadace Hertie. Organizace
Mgr. Hrušková, Sofia Iliadis.
3.–11. 4. 2018
Ústní část jazykové zkoušky DSD I, organizace Mgr. Egrmajerová.
28. 5. 2018
Ars poeticae – krajská přehlídka v interpretaci poezie a prózy v cizích
jazycích, přehlídku pořádalo Gymnázium Františka Křižíka, organizace
Mgr. Hrušková.
7. 6. 2018
Jugend debattiert international – celostátní kolo v Praze, organizace
Mgr. Hrušková, Sofia Iliadis.
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21. 6. 2018
18.–22. 6. 2018

19.–22. 6. 2018

Velvyslanectví SRN, Praha, zúčastnila se třída 2. A, doprovod
Mgr. Majerová, Mgr. Mervartová.
Výměnný pobyt studentů – druhá část – studenti ze sexty A a druhých
ročníků navštívili Albertus-Magnus-Gymnasium v Regensburgu, město
Regensburg a okolí. Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách.
Organizace a doprovod Mgr. Walterová a Mgr. Hrušková.
Výměnný pobyt studentů – druhá část – žáci sekund našeho gymnázia
vycestovali do Straubingu. Navštívili partnerskou školu, prohlédli si
město Straubing a okolí, žáci byli ubytováni v rodinách žáků – partnerů.
Organizace Mgr. Puda a Mgr. Majerová.

Studenti v zahraničí
Martina Bosáková, SXA – Schwandorf, Německo
Jakub František Mergl, SXA – Norimberg, Německo
Andrea Waltová, SXA – Thun, Švýcarsko
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. Zahraniční školy a univerzity
tuto zkoušku akceptují a řada našich vysokých škol ji zohledňuje při přijímacím řízení.
Jazyková úroveň C1
4. A – Delič Dominik, Karásek Dominik, Vaňová Lenka
OKB – Hudcová Pavlína, Rašková Kamila,
4. B – Vaněk Martin, Wilhelm Lukáš
Jazyková úroveň B2
OKB – Beran Vít
4. A – Trinerová Lucie
Jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom I
I letos mohli studenti našeho gymnázia ze sext, septim a třetích ročníků skládat mezinárodní
zkoušku Sprachdiplom a získat certifikát v úrovni A2 a B1. Písemná část proběhla
v celosvětově jednotném termínu 13. 3. 2018 a skládala se tradičně ze 3 částí – poslechu,
čtení s porozuměním a slohu. Záznamové archy byly odeslány do Kolína nad Rýnem, kde
budou centrálně opraveny a vyhodnoceny. Na výsledky si studenti budou muset ještě chvíli
počkat. Při ústní části zkoušky, jejíž součástí je i předem připravená prezentace, studenti
dosáhli skvělých výsledků.
Účastníci zkoušky Deutsches Sprachdiplom I:
3. A – Kabourek Tomáš, Kůrka Martin, Janík Ladislav, Homolka Tomáš, Kůsová Michaela,
Sedláčková Alena, Brabcová Sára, Průšová Eliška, Vítková Marcela, Staňková Edita,
Čermáková Tereza, Jan Lukáš, Beránková Veronika, Syslová Eliška, Faitová Veronika,
Bajcurová Vendula, Kocmánková Sára, Jandová Martina, Kasík Jan,
Janečková Barbora, Vild Pavel, Hůlová Vlasta, Marešová Andrea, Piskunová Sára
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3. B – Prchalová Karolína, Krs Kryštof, Morkes Jiří, Rybáčková Nikola, Šteflíková Aneta,
Mazourová Jana, Tauchenová Eliška, Vopalecká Kateřina, Benediktová Eva,
Volfíková Karolína, Burianová Andrea, Seidlerová Tereza
SXA – Pohořelý Jan, Uhle Nikola, Fišerová Daniela, Kolorosová Sára, Bednářová Kristýna,
Pospíšilová Andrea, Chodounská Natálie, Fortelková Andrea, Giebel Daniel,
Školoudová Anna, Sadílková Hana, Soumarová Kateřina, Fuchsová Valentýna,
Krpejšová Barbora, Prošková Lucie, Kubátová Tereza
SXB – Handšuch Lukáš, Skořepa Jan, Nováková Irena, Kozáková Ivana, Drábová Karina,
Svobodová Lucie, Kloudová Dominika, Nováková Tereza, Skořepová Tereza,
Pechmanová Veronika
SPA – Bečvář Kamil, Korbelář David, Tolar Štěpán, Duong Tran Duy Uyen (Lenka), Ha David,
Steinbach Martin, Nguyen Ngoc Anh, Kovářík Tomáš
SPB – Gálisová Marie, Bubeníková Klára, Koželuhová Eliška, Švajcrová Kamila, Dubinová
Helena, Musil Jakub, Bajer Filip, Štilip Jiří, Hajšmanová Eva, Šrámková Tereza,
Rašková Michaela

Španělský jazyk
18. 6. 2018

V rámci kroužku španělského jazyka navštívili studenti Románskou
knihovnu ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni, organizace
Mgr. Boříková.

Euforie – Vojtěch Bistrý, kvinta B

Francouzský jazyk
Francouzský jazyk se na Masarykově gymnáziu vyučuje jako druhý živý jazyk v letošní oktávě
A. V dalších třídách má formu volitelného semináře, který se vyučuje ve druhých, třetích
ročnících, kvartách a kvintách.
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V listopadu jsme společně se studenty letošní oktávy navštívili Národní galerii, kde jsme
mohli obdivovat sbírky francouzského umění z přelomu 19. a 20. století. Společně jsme si
užili komentovanou prohlídku, která proběhla ve francouzském jazyce.
Jelikož naše škola spolupracuje s Filozofickou fakultou Západočeské univerzity, byli k nám
vysláni dva francouzští studenti Eva Zaslawsky a Louis Laval na měsíční pedagogickou stáž.
Oba studují pedagogiku v Belfortu ve francouzském Franche-Comté. Eva a Louis asistovali po
dobu jednoho měsíce na všech hodinách francouzského jazyka a byli seznámeni s českým
školním systémem, zavítali do hodin i kolegům vyučujícím anglický jazyk. V hodinách byli
vítanou pomocí a oživením, které se ukázalo být skvělým přínosem do výuky.
Studentka volitelného semináře Anna Školoudová ze sexty A se zúčastnila soutěže Ars
poeticae v oboru překladatelství.
Z dopisu našich francouzských stážistů:
„En venant au lycée Masaryk de Plzeň, nous avons tous deux eu la chance de vivre une
expérience riche et formatrice.
Nous y avons rencontré des personnes bienveillantes et très sympathiques qui ont su nous
guider et rendre notre insertion bien confortable.
Les élèves que nous avons eus en face de nous y étaient motivés et pleins de ressources.
Nous avons fait en sorte de leur donner les meilleurs outils et conseils possibles pour
s'améliorer et aimer la langue française.
Cette expérience d'un mois (et c'était bien trop peu...!) a été une véritable opportunité pour
nous et nous nous en souviendrons longtemps!
Merci à tous ceux qui ont rendu ce stage possible, il nous a apporté énormément.“

Eva et Louis
„Díky naší stáži na Masarykově gymnáziu jsme oba měli štěstí získat cenné a bohaté
zkušenosti. Potkali jsme zde mnoho laskavých a sympatických lidí, kteří nás provázeli po
celou dobu stáže a umožnili nám se zde dobře cítit.
Studenti, které jsme potkali, byli motivovaní a my jsme se snažili jim dát co nejlepší rady
a prostředky, aby mohli zlepšit svoji úroveň francouzštiny a mít rádi tento jazyk.
Tato měsíční zkušenost (a příliš krátká…!) pro nás byla opravdovou příležitostí a budeme na
ni ještě dlouho vzpomínat!
Děkujeme všem, kteří nám tuto stáž umožnili, neboť nás hodně obohatila.“

Eva et Louis

Maturita a mezinárodní zkoušky
Z letošní oktávy A si pět studentek zvolilo francouzštinu jako maturitní předmět, všechny
s výsledkem výborně.
Mezinárodní diplom Delf (úroveň B2)
OKA – Lenka Klementová, Přemysl Kaucký
Studenti v zahraničí
Ladislava Bufková, 3. B – Francie, Franche-Comté, Besançon Lycée Victor Hugo
Edita Dvořáková, OKA – Francie, Bordeaux – přijata na univerzitu, kde bude studovat chemii
Dany Laferrière (1953, Haïti) – L´Odeur du café (1991)
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La couleuvre
Da me raconte cette histoire:
«C’est l’histoire d’une jeune file trop belle pour se trouver un mari. Elle était si belle qu’aucun
homme de la ville ne semblait digne d´elle. Un jour, un étranger est arrivé. Il était habillé
tout de noir sur un cheval noir. Ses yeux légèrement bridés. L’homme s’est dirigé tout droit
vers la maison de la belle jeune fille pour la demander au mariage. La mère finit par accepter
et la date du mariage fut fixé pour le dimanche suivant. Toute la ville s’étonna de la rapidité
des événements. Ils firent un mariage très intime. La mère de la jeune fille n’avait pas
beaucoup d’amis dans la ville. Et le mari n’avait plus de famille. Le couple passa la nuit de
noces dans la petite chambre que la jeune femme occupait avant son mariage. La mère
dormait dans la pièce d’à côté. Au milieu de la nuit, on entendit en cri de frayeur.
– Maman, dit la jeune mariée, il y a une couleuvre dans mon lit.
– Ce n’est pas grave, ma fille.
Une heure plus tard.
– Maman, maman, la couleuvre est en train de m’avaler…
– Mais non, ma fille, n’aie pas peur…
Quelque temps plus tard.
– Maman, j’ai peur… Je vais mourir… La couleuvre m’avale.
– Non, ma fille, quand j’avais ton âge, j´ai connu ça… Et comme tu vois, je suis encore
vivante.
– Maman, c’est une vraie couleuvre…
Voulant en avoir le coeur net, la mère quitta enfin son lit pour aller voir ce qui se passait
dans la chambre nuptiale. En effet, la couleuvre allait engloutir la tête de sa fille. D’un
mouvement vif, la mère s’empara d’une machette et lui fit sauter la tête. La couleuvre se
changea en un bel homme à la tête coupée.»
Dany Laferrière – Vůně kávy
Užovka
Da mi vypráví tento příběh:
„Je to příběh jedné mladé dívky, příliš krásné na to, aby se vdala. Byla tak krásná, že se
zdálo, jako by jí žádný muž nebyl hoden. Jednoho dne přijel cizinec. Byl oblečen celý do
černé a seděl na černém koni. Jeho oči byly mírně šikmé.
Muž zamířil přímo k domu této mladé, krásné dívky, aby ji požádal o ruku. Matka nakonec
souhlasila a datum svatby bylo stanoveno na následující neděli. Celé město se podivilo
rychlému sledu těchto událostí. Uspořádali velice skromnou svatbu. Dívčina matka neměla ve
městě mnoho přátel a snoubenec neměl již žádnou rodinu. Mladý pár strávil svatební noc
v dívčině malém pokoji. Matka spala ve vedlejší místnosti. Uprostřed noci se ozval výkřik plný
strachu.
– Maminko, volá mladá žena, v mé posteli je užovka.
– To nic není, holčičko.
O něco později.
– Maminko, mám strach, já zemřu, ten had mě celou pohltí.
– Ne, má holčičko, když jsem byla tak mladá jako ty, zažila jsem to samé, a jak můžeš vidět,
jsem stále tady.
– Maminko, to je ale opravdový had.
Jelikož chtěla mít matka čisté svědomí, vstala nakonec z postele a šla se podívat, co se děje
v ložnici novomanželů.
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A skutečně, užovka se chystala pohltit hlavu její dcery.
Jedním rychlým pohybem se zmocnila mačety a sťala užovce hlavu.
Had se proměnil v bezhlavé tělo krásného muže.“

Anna Školoudová, sexta A
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VÝSLEDKY OLYMPIÁD A SOUTĚŽÍ
Matematická olympiáda
Novoveská Miroslava, SPB
Bucháček Lukáš, OKB
Ha Duc David, SPA
Pádecký Lukáš, SPB
Krůsová Kateřina, SXB
Polák Michal, KIA
Krůs František, KIB
Hohlberger Filip, 1. B
Křižanovský Jakub, 1. B
Šebesta Adam, KAA
Doan Tien Tai, KAB
Klesa Jakub, TB
Wintr Filip, TB
Kňourková Jana, TB
Němec David, SB
Slívová Andrea, SA
Stehlík Šimon, SB
Siková Adéla, SA
Plic Eduard, PB
Červená Kateřina, PA
Řeřichová Linda, PA
Žižka Martin, PB
Křížková Sabina Alena, PB
Ulčová Veronika, PA

8. místo v krajském kole, 1. místo ve školním kole,
kategorie A
2.–4. místo ve školním kole, kategorie A
2.–4. místo ve školním kole, kategorie A
2.–4. místo ve školním kole, kategorie A
1. místo ve školním kole, kategorie B
3. místo v krajském kole, 2.–3. místo ve školním kole,
kategorie C
4. místo v krajském kole, 1. místo ve školním kole,
kategorie C
9. místo v krajském kole, kategorie C
2.–3. místo ve školním kole, kategorie C
1. místo v krajském kole, 5. místo v okresním kole,
kategorie Z9
7. místo v okresním kole, kategorie Z9
3. místo v okresním kole, kategorie Z8
4. místo v okresním kole, kategorie Z8
7. místo v okresním kole, kategorie Z8
2. místo v okresním kole, kategorie Z7
5. místo v okresním kole, kategorie Z7
9. místo v okresním kole, kategorie Z7
1. místo v okresním kole, kategorie Z6
2. místo v okresním kole, kategorie Z6
2. místo v okresním kole, kategorie Z6
2. místo v okresním kole, kategorie Z6
2. místo v okresním kole, kategorie Z6
5. místo v okresním kole, kategorie Z6
9. místo v okresním kole, kategorie Z6

Náboj (mezinárodní matematická soutěž) – družstva
Chalupský Petr, KIA
Krůsová Kateřina, SXB
Krůs František, KIB
Křižanovský Jakub, 1. B
Polák Michal, KIA

31. místo
kategorie
31. místo
kategorie
31. místo
kategorie
31. místo
kategorie
31. místo
kategorie

v ČR, 136.
Junioři
v ČR, 136.
Junioři
v ČR, 136.
Junioři
v ČR, 136.
Junioři
v ČR, 136.
Junioři

místo v mezinárodní soutěži,
místo v mezinárodní soutěži,
místo v mezinárodní soutěži,
místo v mezinárodní soutěži,
místo v mezinárodní soutěži,

Pythagoriáda
Klesa Jakub, TB

2. místo v okresním kole, 1. místo ve školním kole,
kategorie tercie

52

Galovič Matěj, TB
Urbanec Matěj, TB
Jersák Pavel, SA
Slívová Andrea, SA
Němec David SB
Stehlík Šimon SB
Plic Eduard, PB
Vochová Kateřina, PA
Matta Matyáš, PB

2.–3. místo ve školním kole, kategorie tercie
2.–3. místo ve školním kole, kategorie tercie
2. místo v okresním kole, kategorie sekundy
2. místo v okresním kole, kategorie sekundy
1.–2. místo ve školním kole, kategorie sekundy
1.–2. místo ve školním kole, kategorie sekundy
1. místo v okresním kole, 1. místo ve školním kole,
kategorie primy
1. místo v okresním kole, kategorie primy
4. místo v okresním kole, 2. místo ve školním kole,
kategorie primy

Matematický klokan
Zahradník Jakub, OKA
Křižanovský Jakub, 1. B
Šebesta Adam, KAA
Stehlík Šimon, SB

1.
1.
1.
1.

místo
místo
místo
místo

ve
ve
ve
ve

školním
školním
školním
školním

kole,
kole,
kole,
kole,

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

Student
Junior
Kadet
Benjamín

Fyzikální olympiáda
Karpíšková Daniela, TB
Kňourková Jana, TB
Křížek Matouš, KAB
Šebesta Adam, KAA
Tai Doan Tien, KAB
Krůs František, KIB
Šebesta Adam, KAA
Komprda Matěj, KIB
Polák Michal, KIA
Chalupský Petr, KIA
Plasová Leona, KIB
Novoveská Miroslava, SPB
Novoveská Miroslava, SPB
Beran Vít, OKB
Novoveská Miroslava, SPB

7. místo v okresním kole, kategorie F (úspěšný řešitel)
8. místo v okresním kole, kategorie F (úspěšný řešitel)
2. místo v krajském kole kategorie E
5. místo v krajském kole, kategorie E (úspěšný řešitel)
6. místo v krajském kole, kategorie E (úspěšný řešitel)
1. místo v krajském kole, kategorie D
3. místo v krajském kole, kategorie D
11. místo v krajském kole, kategorie D (úspěšný řešitel)
13. místo v krajském kole, kategorie D (úspěšný řešitel)
18. místo v krajském kole, kategorie D (úspěšný řešitel)
19. místo v krajském kole, kategorie D (úspěšný řešitel)
3. místo v krajském kole, kategorie B
3. místo v krajském kole kategorie A
4. místo v krajském kole, kategorie A (úspěšný řešitel)
10. místo v celostátním kole, kategorie A (vítěz)

Fyzikální olympiáda – Archimediáda – družstva
David Němec, Helena Hadrbolcová, Šimon Stehlík, Daniel Beran (náhradník) SB
– 3. místo v okresním kole

Co víš o energetice
Adam Šebesta, Veronika Janů a Filip Vacek (KAA)
– postupují do finálového kola v Třebíči (20. 6. 2018)

Astronomická olympiáda
Němec David, SB
Landa Matyáš, PB
Matta Matyáš, PB
Jersák Pavel, SA
Němec David, SB

1. místo v krajském kole, kategorie GH
5. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel)
8. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel)
12. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel)
15. místo v celostátním kole, kategorie GH (úspěšný řešitel)
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Křížek Matouš, KAB
1. místo v krajském kole, kategorie EF
Šebesta Adam, KAA
2. místo v krajském kole, kategorie EF
Čákora Ladislav, TB
12. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel)
Zajíček Benjamín Dominik, KAB 13. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel)
Šebesta Adam, KAA
4. místo v celostátním kole, kategorie EF (úspěšný řešitel)
Šebesta Adam, KAA
1. místo v krajském kole, kategorie CD
Novák Jiří, SXB
6. místo v krajském kole, kategorie CD (úspěšný řešitel)
Čejka Pavel, KIB
7. místo v krajském kole, kategorie CD (úspěšný řešitel)
Sedláčková Pavlína, 1. A
9. místo v krajském kole, kategorie CD (úspěšný řešitel)
Komiš Jan, KIB
10. místo v krajském kole, kategorie CD (úspěšný řešitel)
Jelínek Jan, KIB
11. místo v krajském kole, kategorie CD (úspěšný řešitel)
Jabubše Leoš, 1. B
15. místo v krajském kole, kategorie CD (úspěšný řešitel)
Němec Ondřej, 1. B
18. místo v krajském kole, kategorie CD (úspěšný řešitel)
Vlasák Radim, 1. B
21. místo v krajském kole, kategorie CD (úspěšný řešitel)
Beran Vít, OKB
1. místo v krajském kole, kategorie AB
Novoveská Miroslava, SPB
2. místo v krajském kole, kategorie AB

Chemická olympiáda
Mužíková Lucie, KAB

2. místo ve školním kole, 5. místo v okresním kole, 2. místo
v krajském kole, kategorie D
Křížek Matouš, KAB
3. místo ve školním kole, 4. místo v okresním kole, 6. místo
v krajském kole, kategorie D
Šebesta Adam, KAA
6. místo ve školním kole, 1. místo v okresním kole, 1. místo
v krajském kole, kategorie D
Doan Tien Tai, KAB
1. místo ve školním kole, 3. místo v okresním kole, 9. místo
v krajském kole, kategorie D
Le Dan, KAB
5. místo ve školním kole, 2. místo v okresním kole, 5. místo
v krajském kole, kategorie D
Zajíček Dominik Benjamin, KAB 4. místo ve školním kole, 8. místo v okresním kole,
kategorie D
Chalupský Petr, KIA
1. místo ve školním kole, 3. místo v krajském kole,
kategorie C
Mašek Václav, 2. B
2. místo ve školním kole kategorie C
Heinrichová Lucie, 2. B
3. místo ve školním kole kategorie C
Kissová Lucie, 2. B
4. místo ve školním kole kategorie C
Ohajdová Markéta, 1. B
5. místo ve školním kole kategorie C
Šebesta Adam, KAA
6. místo ve školním kole kategorie C
Chalupský Petr, KIA
1. místo ve školním kole, 3. místo v krajském kole,
kategorie B
Hluchý Adam, SPB
2. místo ve školním kole, 11. místo v krajském kole,
kategorie B
Špalková Kateřina, SPB
3. místo ve školním kole kategorie B,
Miroslava Novoveská, SPB
1. místo ve školním kole, 1. místo v krajském kole, 8. místo
v celostátním kole, kategorie A, 4. místo výběrového kola na
mezinárodní kolo ChO kategorie A, účast v mezinárodním
kole ChO v ČR
Chalupský Petr, KIA
2. místo ve školním kole, 6. místo v krajském kole,
kategorie A
Hluchý Adam, SPB
3. místo ve školním kole, 8. místo v krajském kole,
kategorie A
Špalková Kateřina, SPB
4. místo ve školním kole, 9. místo v krajském kole,
kategorie A
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KSICHT (Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou)
Novoveská Miroslava, SPB

2. místo v průběžném pořadí v České republice

Biologická olympiáda
Hanzalíková Kateřina, OKA

1. místo ve školním kole, 2. místo v krajském kole, účast
v ústředním kole kategorie A
Steinbach Martin, SPA
2. místo ve školním kole, kategorie A, účast v krajském kole
Kosohorský Petr, 4. B
3. místo ve školním kole, kategorie A, 4. místo
v krajském kole
Steinbachová Lucie, KIA
1. místo ve školním kole, účast v krajském kole kategorie B
Šimurda Marek, SXB
2. místo ve školním kole, účast v krajském kole kategorie B
Skořepa Jan, SXB
3. místo ve školním kole, účast v krajském kole kategorie B
Křížek Matouš, KAB
1. místo ve školním kole, 1. místo v městském kole,
účast v krajském kole, kategorie C
Zimmermannová Barbora, KAB 2. místo ve školním kole, 3.–4. místo v městském kole,
kategorie C
Svoboda Martin, KAA
3. místo ve školním kole, kategorie C
Němec David, SB
1.–2. místo ve školním kole, 2. místo v městském kole,
účast v krajském kole kategorie D
Slívová Andrea, SA
1.–2. místo ve školním kole, 1. místo v městském kole,
účast v krajském kole, kategorie D
Siková Adéla, SA
3. místo ve školním kole, kategorie D

Ekologická olympiáda (Spálené Poříčí) – družstva
Kateřina Hanzalíková (OKA), Luboš Knížek a Lukáš Wilhelm (oba 4. B)
– 5. místo v krajském kole

Středoškolská odborná činnost (SOČ)
Beran Vít, OKB

3. místo v krajském kole – práce z oboru fyzika, na téma
„Studium kvantových systémů“

Prezentiáda (soutěž v prezentačních dovednostech) – družstva
Adam Francouz, Vladimír Kvarda a Jiří Kouba (SPB) – 1. místo v krajském kole s prezentací
na téma „Droga dnešní doby“ a 6. místo v celostátním
Grandfinále v Brně – s prezentací na téma „Kvalita či
kvantita“
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Pišqworky

– družstva

V oblastním a krajském kole tým ve složení Michal Polák (KIA), Petr Chalupský (KIA), Adam
Šebesta KAA), Tereza Nováková (SXB) a Jan Pohořelý (SXA) obsadili 1. místo. V celostátním
Grandfinále, které se konalo v Brně, vybojovali 15. místo – celkem se soutěže zúčastnilo
1 339 týmů a do finále jich postoupilo 24. Ve finále Petra Poláka nahradil Alan Karlíček
(KAA).
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Dějepisná olympiáda
Ve školním kole se letošního 47. ročníku zúčastnilo 13 studentů z tercií a kvart.
Do okresního kola postoupili a umístili se následovně:
Hájek Štěpán, KAB
14. místo v okresním kole
Hlavsa Šimon, KAB
17. místo v okresním kole
Plešmíd Vojtěch, TA
21. místo v okresním kole

Korespondenční soutěž „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“
(vyhlašovaná Masarykovým demokratickým hnutím)
Salzman Filip, KAA
1. místo, 1. kategorie
Sýkorová Viktorie, KAB
2. místo, 1. kategorie
Zimmermannová Barbora, KAB 2. místo, 1. kategorie
Malinová Angelika, KAA
čestné uznání, 1. kategorie
Pellerová Aneta, OKB
1. místo, 2. kategorie
Radová Simona, OKB
2. místo, 2. kategorie
Kaucký Přemysl, OKA
2. místo, 2. kategorie
Linhartová Kateřina, SPA
3. místo, 2. kategorie
Kovářová Adéla, 2. A
4. místo, 2. kategorie

XXVII. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR
Naši studenti pod vedením Mgr. Mervartové uspěli v konkurenci 10 gymnázií, obsadili
3. místo a postoupili do ústředního kola do Chebu.
Složení družstva bylo následující: Marek Holý, Jan Rosenthaler (oba 4. B) a Vojtěch Kuna
(KIB).

Zeměpisná olympiáda
Fiedlerová Lucie, PB

1. místo ve školním
kategorie A
Vachovec Matěj, PB
2. místo ve školním
Matta Matyáš, PB
3. místo ve školním
Vochová Kateřina, PA
3. místo ve školním
Stehlík Šimon, SB
1. místo ve školním
kategorie B
Mištera Petr Josef, SB
2. místo ve školním
Krčál Marek, SB
3. místo ve školním
Zajíček Benjamin Dominik, KAB 1. místo ve školním
kategorie C
Galovič Matěj, TB
2. místo ve školním
Gabriel Adam, TA
3. místo ve školním
Steinbach Martin, SPA
1. místo ve školním
kategorie D
Kasík Jan, 3. A
2. místo ve školním
kategorie D
Vild Pavel, 3. A
3. místo ve školním

kole, 17. místo v okresním kole,
kole,
kole,
kole,
kole,

kategorie A
kategorie A
kategorie A
kole, 18. místo v okresním kole,

kole, kategorie B
kole, kategorie B
kole, 17. místo v okresním kole,
kole, kategorie C
kole, kategorie C
kole, 9. místo v okresním kole,
kole, 10. místo v okresním kole,
kole, kategorie D

Soutěž Eurorebus
Této týmové vědomostní soutěže se zúčastnily třídy prvních ročníků a prim. Ve školním kole
musely plnit různé úkoly a testy po internetu a tím získávat body, aby se jim otevřely brány
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dalšího kola konaného v Praze. To se nakonec podařilo oběma třídám prváků a primě B,
které získaly požadovaný počet bodů a mohly si tak poměřit své znalosti se školami jiných z
krajů. Tady to již naši studenti neměli vůbec jednoduché i z toho důvodu, že byli vždy
nejmladší ve svých kategoriích, ale i tak předvedli skvělé výkony a určitě se v obrovské
konkurenci neztratili, posbírali cenné zkušenosti a již spřádají plány na příští rok.
Umístění našich studentů v krajském kole:
1. A
1. B
Prima B

8.–20. místo
29.–31. místo
29.–35. místo

Pravopisný přebor školy
Kategorie IA – primy, sekundy – soutěž jednotlivců
Zvítězila Anna Vondráčková, SA.

Kategorie IB – tercie, kvarty
Zvítězil Jiří Němeček, TA.

Kategorie II – kvinty – oktávy, 1. – 4. ročníky – soutěž družstev
Zúčastnilo se 16 tříčlenných družstev.
Zvítězilo družstvo 3. A.

Literární kvíz
Rosenthaler Jan, 4. B

vítěz – „Literární kvízař 2018“

Lingvistická olympiáda
Suchá Zuzana, KIA

postup do regionálního kola Praha

Olympiáda v českém jazyce
Mlčáková Barbora, TA
Křížek Matouš, KAB
Kiričenková Kristýna, 2. A
Švajcrová Kamila, SPB

3. místo v okresním kole, I. kategorie, postup do
krajského kola
2. místo ve školním kole, I. kategorie, postup do
okresního kola
1. místo ve školním kole, II. kategorie, postup do
okresního kola
2. místo ve školním kole, II. kategorie, postup do
okresního kola

Soutěž dětských recitátorů
3. kategorie

Hejzková Ema, PA
Firýtová Rita, SA

4. kategorie

Karpíšková Daniela, TA

1. místo v obvodním kole, postup do okresního kola
2. místo v obvodním kole, postup do okresního kola
1. místo v obvodním kole, postup do okresního kola

Recitační soutěž Poetický ševel
Rybová Eliška, 2. B
Dohnalová Aneta, SXB

1. místo ve školním kole, postup do regionálního kola
2. místo ve školním kole, postup do regionálního kola
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Ars Poeticae (francouzský jazyk)
Překlad do českého jazyka
Školoudová Anna, SXA

účast na krajské přehlídce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Školního kola se zúčastnilo 107 studentů ve třech kategoriích.
Švajcrová Kamila, SPB
1. místo ve školním kole, kategorie III, dále se pro nemoc
neúčastnila
Kovářík Tomáš, SPA
2. místo ve školním kole, kategorie III
Nguyen Ngoc Anh, SPA
3. místo ve školním kole, kategorie III
Grossmann David, KAA
1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním i regionálním
kole, 6. místo v národním kole, kategorie II
Melicharová Simona, TB
2. místo ve školním kole, kategorie II
Zajíček Benajamin Dominik, KAB
3. místo ve školním kole, kategorie II
Janů Vanda, SA
1. místo ve školním kole, 3. místo v okresním kole,
kategorie I
Šedivcová Andrea, SB
2. místo ve školním kole, kategorie I
Pelcová Monika, SA
3. místo ve školním kole, kategorie I

ENGLISH CUP – soutěž Masarykova gymnázia ve vlastní tvorbě
Soutěže se zúčastnilo 27 studentů v I. kategorii a 26 studentů ve II. kategorii.

Poezie (I. kategorie)

Steinbachová Lucie, KIA
Zapletalová Lenka, KAB
Bureš Matěj, KIA

Poezie (II. kategorie)

Bajer Filip, SPB
Motysová Natálie, SXA
Soukupová Barbora, SPB

Essay (I. kategorie)

Vaculčíková Adéla, KIA
Rytíř Filip, 1. A
Chalupský Petr, KIA

Essay (II. kategorie)

Duong Lenka, SPA
Šrámková Tereza, SPB
Pechová Diana, SPA

1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Ars Poeticae (anglický jazyk)
Poezie (recitace)

Bučková Kateřina, 2. A

Storytelling

Perdoková Anna, TA

Divadlo
3. A

2. místo
1. místo
2. místo, představení „At Midnight“
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Konverzační soutěže v německém jazyce
Pelcová Monika, SA
Borkovcová Eliška, SA
Lukáš Martin, SB
Veličko Dominik, PB
Grossmann David, KAA
Janů Veronika, KAA
Holecová Daniela, TA
Svoboda Martin, KAA
Milovníková Bianka, TA
Brožová Marie, SPA
Sadílková Hana, SXA
Školoudová Anna, SXA
Uhle Nicola, SXA
Soumarová Kateřina, SXA
Negerová Karin, KIA

1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním, kategorie I
2. místo ve školním kole, kategorie I
3. místo ve školním kole, kategorie I
účast ve školním kole, kategorie I pro žáky s větší jazykovou
zkušeností
1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním kole,
kategorie II
2. místo ve školním kole, kategorie II
3. místo ve školním kole, kategorie II
3. místo ve školním kole, kategorie II
účast ve školním kole, kategorie II pro žáky s větší
jazykovou zkušeností
1. místo ve školním kole, 2. místo v okresním, kategorie II
2. místo ve školním kole, kategorie II
3. místo ve školním kole, kategorie III
1. místo ve školním kole v kategorii III pro žáky s větší
jazykovou zkušeností
2. místo ve školním kole v kategorii III pro žáky s větší
jazykovou zkušeností
3. místo ve školním kole v kategorii III pro žáky s větší
jazykovou zkušeností

Ars Poeticae (německý jazyk)
Poezie

Rybová Eliška, 2. B

1. místo za přednes básně „Das Glück“ od Gabriely
Bredehorn

Deutsch plus – zahraniční stipendium
Hana Sadílková ze sexty A získala stipendium na třítýdenní pobyt v Marburgu.

Best in Deutsch
Studenti z vyšších ročníků se poprvé účastnili této online soutěže – mohli si porovnat své
znalosti německého jazyka se studenty jiných evropských států.

Jugend debattiert international – Mezinárodní debaty mládeže
Soumarová Kateřina, SXA
Skořepová Tereza, SXB
Uhle Nikola, SXA

3. místo a postup do celorepublikové kvalifikace
účast v regionálním kole
účast v regionálním kole

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.
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
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studovat online kurzy amerických středních škol a univerzit 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 zapojili i naši studenti – Michal Polák (KIA),
Adéla Kovářová (2. A), Viktorie Hirschová (2. A), Markéta Rodová (2. A), Nicole Johnová
(SPA), Tomáš Kovařík (SPA), Martin Kraus (SPA), Lucie Pergnerová (3. B), Lucie
Rosenthalerová (3. B).
Níže jsou jejich zkušenosti.

Mgr. Petra Komprdová
Na podzim roku 2017 jsem se zúčastnila kurzu Introduction to Film Studies Online od
Universite of Nebraska High School. Kurz jsem si vybrala především proto, že se zajímám
o filmy a velice by se mi líbilo studium na některé z vyšších uměleckých škol. Navíc mi přišlo
užitečné spojení angličtiny a oboru, který mě baví.
Ze začátku jsem měla strach, že kurz CTM bude obtížný a časově náročný. V mém případě
tomu tak ale nebylo, studiu jsem věnovala maximálně hodinu a půl denně. Na všem jsem
pracovala víceméně samostatně, jen větší testy jsem musela konzultovat se svou
koordinátorkou.
Náplní kurzu pak bylo především seznámení se s filmem, jeho historií, tvorbou - to vše
v obecné rovině. Součástí byly i projekty (rozbory filmů, točení krátkých videí), které mě
osobně bavily. Jediným minusem kurzu bylo, že nezahrnoval potřebnou učebnici – tu jsem si
musela předem objednat z internetu.
Celkově mám z kurzu dobrý pocit. Obohatil mě o spoustu nových znalostí a vřele bych ho
doporučila těm, které tento obor skutečně zajímá.

Viktorie Hirschová, 2. A
Kurz kreativního psaní „Creative writing“ je určen spíše pro začátečníky, takže mě trochu
zklamal svou jednoduchostí. Probíraná témata jsou základy, které zná každý, kdo píše. Na
druhou stranu byl kurz dobrou možností vytříbit si anglickou gramatiku a procvičit se v psaní
krátkých textů.
Taky si nemůžu stěžovat na komunikaci s lektorem. Na zprávy odpovídal rychle a byl ochotný
poradit i posunout termín dodání textu.
Celkově kurz není příliš časově náročný, pomůže vám pozvednout vaše texty v angličtině na
vyšší úroveň a předá vám základní teoretické znalosti, které určitě využijete ve své tvorbě.

Lucie Rosenthalerová, 3. B
CTM pro mne byla úžasná zkušenost. Pomohlo mi to hlavně v rozšíření slovní zásoby
a znalostí ohledně různých termínů v oblasti medicíny. Umožnilo mi to také nahlédnout do
amerického výukového systému, který velmi dbá na to, aby studenti látku opravdu chápali.
Dostávala jsem proto různé úkoly, abych jim dokázala, že učivu skutečně rozumím. Některé
byly snadné, ale byly tam i takové, u kterých jsem strávila i několik hodin. Musela jsem si
totiž sama vyhledávat různé nemoci nebo slovíčka, která jsem doposud neznala. Celkově
však tento kurz hodnotím velmi kladně a všem, kteří by se rádi něco dozvěděli, bych CTM
vřele doporučila.

Markéta Rodová, 2. A
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V roce 2017/2018 jsem se přihlásila na on-line kurz od CTM, konkrétně na kurz Writing Nonficiton. Tento kurz jsem si vybrala z prostého důvodu – chtěla jsem proniknout do světa
médií a více porozumět principu literatury faktu.
Kurz trval jeden semestr a každý týden jsem měla jeden úkol. Nedokážu odhadnout, kolik
času týdně jsem kurzu věnovala, ale myslím si, že pokud má někdo o tento kurz opravdu
zájem, vždy si čas najde. Náplň kurzu se skládala ze čtení a rozborů článků různých témat
pokaždé od jiných autorů a psaní esejí. Psaní jsem si užívala, dozvěděla jsem se spoustu
informací, například o svém rodném městě, zamýšlela jsem se nad svým oblíbeným citátem
a dělala jsem rozhovor s hercem Jaroslavem Matějkou z DJKT Plzeň, což byla neobyčejná
zkušenost, která mi otevřela dveře do divadelního světa. Čtení článků někdy bylo obtížné, ale
vždy zajímavé. Uvědomila jsem si spoustu věcí, o kterých bych nikdy předtím ani
nepřemýšlela.
Komunikace s lektorem byla skvělá. Když jsem byla v nesnázích a nevěděla jsem si rady
s daným úkolem, lektor mi pokaždé pomohl.
Kromě lektora jsem také komunikovala s dalšími úžasnými lidmi, studenty, kteří si vybrali
tento kurz stejně jako já. Dostala jsem šanci si přečíst jejich práce, které byly víc než
zajímavé, a zahrát si na samotného lektora. Musím přiznat, že tento úkol jsem si opravdu
užila.
S celým kurzem jsem byla velmi spokojená a mohu ho jen doporučit. Pokud si někdo kurz
Writing Nonfiction od CTM vybere, přeji, aby ho kurz bavil stejně, jako bavil mě.

Adéla Kovářová, 2. A
Studium CTM pro mě bylo velmi cennou zkušeností. Díky kurzu anatomie a fyziologie jsem
načerpala spoustu odborných překladů do anglického, ale i latinského jazyka. Vyhovovala mi
struktura kurzu, jelikož byl rozdělen do přehledných segmentů, které obsahovaly adekvátní
množství informací k nastudování, abyste splnili hodnocení. Po celou dobu studia mi byla
nápomocna kurátorka Iva z KU. Líbilo se mi, že se nejednalo pouze o nastudování a vyplnění
testu, ale úkoly byly koncipované také interaktivní formou a několik bylo praktických.
Jediným problémem pro mě bylo rozvržení času, abych vše stíhala v termínech.

Lucie Pergnerová, 3. B
Na jaře roku 2017 jsem se dozvěděl o internetové stránce Centrum pro talentovanou mládež
a po krátké úvaze jsem se rozhodl zapsat se na kurz AP Calculus AB. Vše začalo krátkým
vyřizováním s paní Komprdovou, Čermákovou a Tolletovou, protože jsem byl jedním
z prvních přihlášených, dostal jsem i slevu a po zaplacení kurzu následovalo dlouhé čekání na
říjen, kdy mělo vše začít. Samotná výuka probíhající přes internet (samozřejmě v angličtině)
byla rozdělena do několika tematických modulů a kapitol, v každé mi byly pomocí videí
představeny základní problematiky. Spočítal jsem mnoho příkladů a napsal krátký test. Takto
jsem se dopracoval od funkcí přes limity a derivace až po integrály, zjistil jsem mnoho
zajímavých informací (například jak počítat rychlost tělesa padajícího v atmosféře bez
zanedbání tření vzduchu) a nakonec jsem 15. 5. 2018 jel do Prahy složit AP zkoušku. Po
celou dobu trvání kurzu jsem měl taktéž k dispozici instruktora, kterému jsem mohl napsat,
kdybych cokoli nechápal.
Kurz jsem si velice užil a doporučil bych ho komukoli, kdo by o něj měl zájem.

Michal Polák, kvinta A
Musím říct, že účast v kurzu Introduction to Programming in Scratch mi dala hodně, ať už
v dobrém, nebo špatném slova smyslu. V dobrém to, že mne to naučilo skvělému time
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managmentu, naučila jsem se něco nového a procvičila angličtinu. Na druhou stranu si
myslím, že kdybych ten kurz, zkusila udělat o rok či dva později, zvládala bych to o něco
lépe, protože jsem si vybrala kurz pro studenty o 2–3 roky starší. I tak si ale myslím, že to
byla bohatá zkušenost a připravilo mě to svým způsobem do života na spoustu věcí. Kdybych
nešla do maturitního ročníku, možná bych zkusila nějaký další kurz.

Nicole Johnová, septima A

U6 – Úžasný svět vědy
Dne 10. 4. 2018 proběhlo v plzeňské Techmanii natáčení soutěžního pořadu U6 – Úžasný
svět vědy. Naše gymnázium zastoupené studenty tercie B (Markéta Davídková, Daniela
Karpíšková, Jakub Klesa, Ondřej Vainer a Filip Wintr) bojovalo s vypětím všech sil a znalostí
se studenty z příbramského gymnázia. Nakonec naše družstvo odcházelo poražené, ale
musíme říct, že velmi těsně. Zážitek to byl úžasný, televizní štáb skvělý. Celé natáčení trvalo
zhruba 10 hodin, což se na televizních obrazovkách vměstnalo do 26 minut. Tento díl bylo
možno sledovat 14. května 2018 v 15:55 h na televizní stanici Déčko.

Mgr. Petra Komprdová

Evropský parlament mládeže – European Youth Parliament
(EYP)
Když se řekne Evropský parlament mládeže, řada bývalých a několik současných studentů
MG se usměje, zamyslí a pak začne vzpomínat, kterých zasedání se kdy a kde zúčastnili a
jaké to bylo. Jak měli možná zpočátku obavy z úrovně angličtiny a z toho, jací budou
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studenti z ostatních škol. Hned si vzpomenou, že toho během akcí EYP moc nenaspali. A to
ne proto, že by párty trvala do rána, ale proto, že měli prostě spoustu práce. Povětšině se
shodnou, že to ale rozhodně stálo za to. V momentě, kdy mohli na Valném shromáždění
ochutnat plody své několikadenní dřiny a zúročit pečlivou přípravu předchozích dnů a nocí,
se z jednoho z mnoha typů modelových setkání neboli simulací stala pulsující aréna názorů a
vystoupení.

Během akcí EYP mají studenti možnost poznat aktivity a procedury spojené s prací
v Evropském parlamentu, přípravami rezolucí i jejich následným obhajováním či napadáním.
Toto vše se mnohým (nejen) mladým lidem může zdát zdlouhavé, namáhavé, dokonce
nudné. Jistě, práce ve výborech a komisích Evropského parlamentu není jako jízda na horské
dráze. Nicméně o tom, jak je v mnoha případech živá a zároveň inspirativní a obohacující
všem, může vyprávět nejeden delegát, který se účastnil některého z přípravných či
soutěžních zasedání EPM, která vždy probíhají v anglickém jazyce.
Naši studenti na EYP zasedání hlásí každoročně. Letos to bylo již poosmé, co vyrazili do bitvy
o účast v Národní výběrové konferenci (NVK). Dřívější soutěžní předkolo v Praze bylo
nahrazeno tzv. Regionální výběrovou konferencí. Na tu se vydali začátkem prosince 2017 do
Českých Budějovic dokonce hned dvě delegace z MG. Ke zkušeným matadorům Ngoc Anh
Nguyen, Tomáši Kováříkovi (SPA) a Barboře Soukupové (SPB) se přidaly spolužačky ze třídy
Tereza Šrámková, Eliška Koželuhová, Michaela Rubášová, Kateřina Špalková a nově také
Alan Karlíček (KAA). Ačkoliv byli všichni skutečně výborní, a to jak během prací v jednotlivých
komisích, tak i během Valného shromáždění, na jubilejní 20. NVK EPM postoupilo pouze pět
studentů.
Do Karlových Varů tak 22. března 2018 vyrazili Ngoc Anh Nguyen, Tomáš Kovářík, Tereza
Šrámková, Michaela Rubášová a Alan Karlíček. Toto zasedání je čtyřdenní, delegáti mají zase
o něco více práce, ale také času se sladit s ostatními členy komise i se svými vedoucími
neboli chairs. Ovšem i motivace k úspěchu je vysoká, z této konference je možné postoupit
až na různý typ zasedání v celé Evropě, což se letos výtečně povedlo všem našim delegátům!
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Ngoc Anh Nguyen a Tereza Šrámková postoupily na nejprestižnější zasedání – International
Session – mohou si vybrat Vilnius (Litva), Rotterdam (Nizozemsko) nebo Jerevan (Arménie).
Ostatní studenti postoupili na Národní výběrové konference v cizině a také si mohou vybrat –
Novi Sad (Srbsko), Białystok (Polsko) nebo Pinki (Lotyšsko). Výkony všech studentů MG byly
opravdu skvělé. Rezoluce připravovali, obhajovali, napadali, debatovali o nich a nakonec
hlasovali s naprostou profesionalitou, nemluvě o velmi vysoké úrovni jejich angličtiny.
Nyní zbývá si vhodně vybrat a pak náležitě užít zkušenosti ze zahraničních zasedání, které
člověka obohatí nejen jazykově, ale zejména osobnostně. Budeme držet palce.

Mgr. Jana Kajanová

S radostí a pro radost
I v tomto školním roce jsme se věnovali divadelním aktivitám a připravili se studenty velký
školní pořad, který proběhl 14. března v Masných krámech. Diváci, kteří zcela zaplnili
výstavní sál, měli možnost zhlédnout ukázky z klasických divadelních her a jejich novodobé
adaptace v podání studentů 3. B, pobavit se vtipnými scénkami OKB a 1.B, vyslechnout si
recitaci básní, zpěv sólistů i hudební vystoupení sboru a komorního orchestru Masarykova
gymnázia.
Stalo se už tradicí, že svými divadelními projekty rádi pomáháme při různých charitativních
akcích a benefičních večerech. V letošním školním roce jsme takto vystoupili 14. prosince s
adventním pořadem a 22. března s velikonočně laděným programem v Domově sv. Jiří.
Zúčastnili jsme se také Benefice pro Dětské centrum Plzeň, která se konala 24. listopadu
2017 v Západočeské galerii.
Jsme rádi, že můžeme svými aktivitami pomáhat dobré věci.

Mgr. Andrea Řeháčková
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Třikrát o lásce
Ve čtvrtek 19. října 2017 měla německy učící se část vyššího stupně gymnázia možnost
zhlédnout představení o lásce. A dokonce třikrát. Příběhy Hanse Christiana Andersena
nacvičil divadelní soubor ze severních Čech vedený profesionálním německým hercem
Maxem Mauerem. Pohádky samotné o malé mořské víle, pyšné princezně či sněhové
královně v divácích velký dojem nezanechaly, avšak když se na pódiu objevily prvky taneční
či „nápadité“ kostýmy, publikum zpozornělo.
Příběhy o lásce však daly mladým němčinářům naději, že každý lásku najít může i tam, kde ji
nejméně čeká. A ti, co svoji lásku už našli, si mohli alespoň vychutnat kulturní zážitek
v jazyce německém, mezi studenty tak oblíbeném.

Barbora Šandová, oktáva A

Úspěch v debatní soutěži
V úterý 20. března 2018 jsme se za doprovodu našich milých paní učitelek Hruškové a Iliadis
podívali do Prahy, konkrétně na Gymnázium Na Pražačce. Hlavním cílem bylo předvést náš
um v německém jazyce. Už po několikáté se naše škola zúčastnila cizojazyčné debatní
soutěže Jugend debattiert international pod záštitou organizace Goethe-Institut. Našimi
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„debatantkami“ se pro tento rok staly: Kateřina Soumarová ze sexty A, Tereza Skořepová ze
sexty B a jejich náhradnice Nikola Uhle ze sexty A.
Ale nepředbíhejme. Pražské debatě nejprve předcházelo celodenní školení na našem
gymnáziu, kde probíhala pečlivá příprava. Hlavním debatním tématem pro 1. kolo soutěže se
stalo „Sollen in Tschechien die Schüler ihre Schule selbst putzen?“. V den soutěže Kateřina
a Tereza zazářily. Kateřina se umístila na krásném 3. místě a pokračuje do celorepublikové
kvalifikace v Goethe-Institutu jako náhradnice.
Moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Eliška Prudká, 2. A

Exkurze do Muzea Franze Kafky
Čtvrtek 16. listopad 2017 byl pro třídu OKA velmi OK. Již v 7.35 se po boku nádražního
„hutníka“ začali shromažďovat ti zodpovědnější z nás, tedy paní učitelky Hirschová
a Hrušková a pár dalších jedinců. Poté jsme se již ve vyšším počtu přesunuli na nástupiště,
pohodlně se usadili ve vlaku a napjatě čekali na pronikavý zvuk píšťalky průvodčího, kterého
jsme se dočkali přesně v 8.06.
Po příjezdu do Prahy jsme vsadili na „krtka“, vyprázdnili všechny přítomné automaty na lístky
do metra a v mžiku jsme se ocitli na Malostranské. Odtud to bylo už jen pár kroků k námi
vytyčenému cíli. Muzeum Franze Kafky, kam jsme zanedlouho dorazili, se pyšnilo fontánkou
obklopenou lavičkami, na kterých jsme strávili krátkou chvíli před samotnou prohlídkou. Poté
jsme vkročili do muzea, kde jsme měli možnost zhlédnout většinu prvních vydání Kafkových
děl. Expozice nám dovolila nahlédnout i do Franzovy korespondence, rukopisů, deníků
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a cenných fotografií či kreseb. Většina předmětů nebyla v minulosti nikdy vystavována, což je
činí exkluzivními. Celá výstava odpovídala tajuplné osobnosti nejznámějšího představitele
pražské německé literatury. Po prohlídce muzea jsme dostali zasloužený rozchod a poté jsme
se navrátili zpět na plzeňské nádraží, kde exkurze oficiálně končila. Náš poslední třídní výlet
jsme si nejen užili, ale nabyli jsme i plno nových poznatků.

Radka Bečvářová, oktáva A

Výměnný pobyt, Plzeň–Straubing, 10.–13. října 2017
V úterý 10. 10. 2017 nejméně 7 z nás potěšilo dřívější ukončení výuky, ale to ještě nebylo
vše, kromě zkrácení vyučování nás těšilo setkání s našimi „austausch“ přáteli.
Vlak z německé strany měl naneštěstí zpoždění tři hodiny, tak jsme se na chvíli zabavili. Před
školou jsme se sešli kolem 14:30 a pak se vydali na nádraží. Zahraniční kamarády jsme si
přidělili krátce nato a seznamování mohlo začít.
Upřímně, většina z nás se dorozumívala anglicky, ale snaha o němčinu zde byla zajisté též.
Ještě jsme hráli seznamovací hry a prováděli aktivity na náměstí, tzv. městskou rallye, a pak
jsme zahájili individuální program v rodinách. Někdo jen vyzvídal, někdo preferoval
společenské hry.
Hned další den jsme podnikli celodenní výlet do hlavního města Prahy. Zhlédli jsme spoustu
památek a muzeí, nejvíce mě zaujala plavba na lodi. Vltava vypadala z kajuty lodi úplně
jinak. Ohromil nás i Chrám sv. Víta.
Čtvrtek byl spíše klidným dnem. Dopoledne jsme strávili v Techmánii a odpoledne v klášteře
Plasy. Malá skupinka z nás si udělala i výlet do aquaparku Beroun.
Poslední den měli naši němečtí kamarádi možnost účastnit se hudební výchovy. Po vyučování
jsme se vydali do Pivovarského muzea, kde jsme se zúčastnili německé nebo české
prohlídky. Po obědě nás čekala nejhorší část výměny – rozloučení s našimi novými přáteli.
Mnozí z nás by nejradši jeli s nimi. Po odjezdu Němců se někteří z nás neubránili slzám.
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Myslíme si, že jsme si výměnný pobyt moc užili. Děkujeme pedagogům i všem účastníkům.
Těšíme se na červen.

Tereza Temniaková a Barbora Křišťanová, sekunda A

Přátelé z Regensburgu
V pondělí 16. 10. 2017 po čtvrté hodině se třídy 2. A, 2. B a sexta A vydaly na plzeňské
Hlavní nádraží, kam měla přijet skupina německých žáků z gymnázia Alberta Magna
v Regensburgu. Mezistátní vlak s našimi ještě neznámými kamarády měl více než 35 minut
zpoždění, takže jsme na nádraží čekali skoro hodinu, ale myslím si, že to stálo za to!
Když vlak konečně dorazil do stanice a cestující vystoupili, do haly za námi přišlo 12 studentů
a jejich paní učitelky. Po chvíli, když už každý z nás měl jednoho německého žáka, nám paní
učitelky sdělily odpolední program a přesný čas, kdy se máme sejít. Od téhle chvíle jsme měli
čas na odnesení zavazadel domů nebo do školy.
Náš odpolední program probíhal v centru města a jmenoval se „Zažij Plzeň!“ Když jsme
dorazili na smluvené místo, čekala už tu na nás paní průvodkyně a naše paní učitelky. Každý
jsme dostali papír s česko-německými otázkami a byli jsme rozděleni do skupinek po dvou.
Po vyhledání a zkontrolování vyplněných otázek jsme se vydali na prohlídku Plzně, která
vedla okolo Velké synagogy, sochy generála Pattona, Divadla J. K. Tyla, Západočeského
muzea, sochy Hurvínka a Spejbla a končila v Křižíkových sadech. Poté měl každý svůj vlastní
plán v rodinách.
V úterý směřovala naše cesta do hlavního města – do Prahy. Na Hlavním nádraží v Praze
nám byly zakoupeny lístky na metro. Vystupovali jsme na Malostranské, kde na nás opět
čekal průvodce, který nás provedl hlavním městem. Navštívili jsme například Valdštejnskou
zahradu, Malou Stranu nebo Staroměstské náměstí a naší poslední zastávkou s panem
průvodcem byl Karlův most. Zde jsme dostali hodinový rozchod.
Když jsme se opět všichni shledali na smluveném místě, šli jsme společně na projížďku
loďkou po Vltavě. Zde jsme dostali zmrzlinu nebo perník a citronovou limonádu. Kdo chtěl,
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mohl si dát třeba kávu nebo čaj. Po vyplutí nám kapitán lodi vyprávěl historii Prahy, Karlova
mostu, Čertovky a spoustu dalších zajímavostí. Němci dostali sluchátka a německý výklad jim
byl pouštěn do sluchátek. Myslím, že projížďka na loďce byla nejzajímavější akce celého dne.
Ráno ve vlaku jsme dostali mapu Prahy, podle které jsme se měli sami dostat zpět na Hlavní
nádraží.
Po návratu do Plzně nás opět čekal individuální program v rodinách.
Ve středu jsme jeli do Tachova. Zde na nás čekala prohlídka místního zámku a jízdárny
Světce, což je druhá největší jízdárna ve střední Evropě. Prohlídka byla velmi zajímavá
a vtipná. Pan průvodce dokázal udělat tuhle prohlídku velice zábavnou. Na zámku nás vzal
i do místností, do kterých se normálně nedostaneme. Na konci prohlídky jsme dostali volno
na oběd a sraz byl na nádvoří zámku, odkud jsme šli do jízdárny Světce.
Ve čtvrtek jsme šli do školy na první dvě vyučovací hodiny. Pak jsme měli německé studenty
provést po naší škole a ukázat jim ji. Zasekli jsme se hned v suterénu, kde si všichni zahráli
ping-pong a zaposilovali si na posilovacích strojích. Tady jsme zůstali celou hodinu.
Pak jsme šli do Pallovy ulice na představení 3x Über die Liebe, které bylo hráno v němčině.
Po pauze na oběd jsme měli objednanou návštěvu Loosových interiérů v bytech Krausových
a Voglových. Byla to velice zajímavá prohlídka.
V pátek jsme šli do Techmánie, kde jsme měli objednaný film o době ledové a zaplacený
vstup do jednotlivých expozic. Pak jsme dostali rozchod, ale ve 14 hodin jsme měli sraz na
Hlavním nádraží, kde na naše zahraniční kamarády čekal autobus, který je odvezl domů do
Regensburgu.

Sabina Vakešová, 2. B
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST
STUDENTŮ MASARYKOVA GYMNÁZIA
Prosinec 2017

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. Martínková.

25. 4. 2018

Sbírková akce pro Fond Sidus – charitativní sbírka na podporu
nemocných dětí a zlepšení jejich životních podmínek, vybráno
a odesláno 3 636 Kč, zúčastnila se třída septima B, organizace
Mgr. Hájková.

Zmatená ježovka – Helena Hadrbolcová, sekunda B
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16. 5. 2018

Český den proti rakovině – charitativní sbírka (22. ročník), kterou pořádá
Liga proti rakovině, je určená na výzkum a léčbu této nemoci – letos
byla zaměřena na nádorová onemocnění tlustého střeva a konečníku.
Zúčastnilo se 94 studentů ze všech tříd. Nabízeli kvítky měsíčku
lékařského společně s informativním letáčkem o této zákeřné nemoci. Za
vybrání 94 393 Kč a 53,85 eura na dobrou věc patří všem zúčastněným
velký dík. Organizace Mgr. Hájková.
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Projekt Adopce na dálku podporujeme společně od roku 2014. V současné době
pomáháme dívce jménem Evelyn Kayenypamungu z Ugandy. Do adopce se každoročně
zapojuje většina studentů a pracovníků školy. Vybraná částka vždy překračuje 7 000 Kč
určených na samotnou adopci, a proto podporujeme další vybrané projekty. V roce 2017
jsme odeslali celkem 34 861 Kč na transparentní účet založený pro léčbu naší vážně
nemocné studentky. Organizace Mgr. Zichová a Mgr. Lindová.
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5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku
(včetně výsledků inspekce provedené ČŠI)
Datum
uskutečnění
inspekce

Typ inspekce

ČŠI
Zjišťování a hodnocení podmínek
vzdělávání poskytovaného
střední školou podle § 174 odst.
13. – 14. 12. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
2017
Sb.
Zjišťování a hodnocení
naplňování školních vzdělávacích
programů podle § 174 odst. 2
písm. c) školského zákona
Krajský úřad Plzeňského kraje
Ověření správnosti podkladů
rozhodných pro stanovení
závazných ukazatelů rozpisu
rozpočtu přímých výdajů na rok
2018, dle zákona č. 320/2001
Sb.
7. 6.
Dodržování směrnic RPK č.
2018
3/2012, č. 1/2013, č. 1/2014 a č.
2/2016, o zadávání veřejných
zakázek.
Dodržování povinností
vyplývajících ze zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých
smluv.
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Hlavní závěry inspekce

Opatření přijatá
ředitelem
k odstranění
zjištěných
nedostatků

důsledně aktualizovat
povinnou dokumentaci
(ŠVP, plán dalšího
vzdělávání ped.
pracovníků)

nedostatky
v aktualizaci byly
opraveny do 30
dnů

bez nedostatků

žádná

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 2017/2018 se vybrala částka 178 100,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

důvodných

částečně důvodných

nedůvodných

1

0

0

1

z toho

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
Florbal

Počet
žáků

Počet
hodin

Den

Hodina

15

1

pondělí

14:30 – 15:15

Mgr. T. Pavlíček

14:30 – 16:00

Mgr. J. Brichtová

14,30 – 16,00

Mgr. M. Zichová

pondělí
2 krát za
měsíc
pondělí
2 krát za
měsíc

Vedoucí kroužku

Chemický

18

2

Keramický

10

2

Španělština

11

2

pondělí

15:10 – 16:40

Mgr. B. Boříková

Šachový

10

1

pátek

14:30 – 15:15

Mgr. J. Eretová

Pěvecký kroužek

15

1

pondělí

14:30 – 15:15

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 2018 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 118 maturantů 16% žáků
dosáhlo průměru 1,00 a celkem 47 % žáků prospělo s vyznamenáním. U státních maturit
byla úspěšnost téměř 100%. Ve školní části maturitní zkoušky neprospěly 4% žáků.

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 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 i 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 (1 student dokonce na lékařskou
fakultu v Edinburghu), studenti předchozího ročníku pak úspěšně pokračují ve svém studiu
v zahraničí. Ve školním roce 2016/2017 nastoupilo ke studiu na technických školách
31 studentů, na lékařské fakulty a farmacii 17 studentů, 19 na obory ekonomické, další pak
na fakulty pedagogické a právnické.

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 427 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. K nim přibyl 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,
studium filmu a kreativní psaní. V tomto školním roce se zúčastnilo 9 studentů. V ročence
školy pak sdělují ostatním studentům svoje zkušenosti a přínosy tohoto studia.
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 opět přinesli díky svým pěkným výsledkům
škole nejen prestiž, ale i finanční ocenění, které škola využívá na nákup moderních učebních
pomůcek. 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
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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 a na zájezdech zejména za památkami kraje,
Prahy a lázeňských měst. Na tyto aktivity nám byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu
Plzeňského kraje.
Výborných výsledků dosáhli také žáci ve výuce anglického jazyka, kromě úspěšných účastí
v olympiádách a soutěžích 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. Každoročně do registru vstupují noví dárci díky již bývalému
studentovi, který vždy organizuje nábor nových zájemců. 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 6. 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.
Daří se vybavovat učebny novým nábytkem, nakupujeme tabule, učební pomůcky,
rozšiřujeme bezpečnostní kamerový systém apod., dokončili jsme rekonstrukci některých
kabinetů a část rozvodů vody. Během prázdnin jsme vybudovali novou fyzikální laboratoř za
finančního přispění našeho zřizovatele.
Zlepšování prostředí a nabízených aktivit vede ke spokojenosti a větší bezpečnosti našich
žáků i a tím i spokojenosti jejich rodičů.
Datum zpracování zprávy: 5. října 2018

Datum projednání v Radě školy:

Podpis ředitelky a razítko školy
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy
Přehled o hospodaření k 31. 12. 2017 (v Kč)
a) příjmy
1. celkové příjmy (včetně dotací a bez HČ)
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců
3. příjmy z hospodářské činnosti
4. ostatní příjmy (bez HČ) – bez dotací
b) výdaje
1. investiční výdaje celkem
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: (bez HČ)
- náklady na platy pracovníků školy
- ostatní osobní náklady
- náhrady mzdy za DPN
- zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění
- výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky
- stipendia
- ostatní provozní náklady

41 931
40
458
1 098

027,00
200,00
031,00
018,00

691
42 126
26 232
65
62
8 800
128

623,00
263,00
511,00
000,00
271,00
499,00
794,00
0,00
6 837 188,00

Poznámka:
Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2017 u příspěvkových organizací zřízených krajem (Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní uzávěrce – viz příloha).

79

Přílohy
-

ROZVAHA (BILANCE)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
BULLETIN „VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVA GYMNÁZIA“
PRO STUDENTY A RODIČE

80

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2018 11:20:39
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO

AKTIVA CELKEM

A.

Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

II. Dlouhodobý hmotný majetek

KOREKCE

NETTO

26 066 067,79

14 040 865,87

12 025 201,92

11 834 077,18

20 305 609,99

14 040 865,87

6 264 744,12

6 281 443,62

334 563,00

334 563,00

334 563,00

334 563,00

19 971 046,99

13 706 302,87

6 264 744,12

6 281 443,62

1,00

1,00

1. Pozemky

031

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

5 205 338,00

720 982,00

4 484 356,00

4 534 828,00

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí

022

4 682 634,20

2 902 247,08

1 780 387,12

1 746 614,62

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

10 083 073,79

10 083 073,79

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

1,00

036

III. Dlouhodobý finanční majetek
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

IV. Dlouhodobé pohledávky
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471
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Masarykovo gymnázium

sestavená k 31.12.2017
1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO

B.

Oběžná aktiva

KOREKCE

NETTO

5 760 457,80

5 760 457,80

5 552 633,56

332 891,00

332 891,00

319 551,00

I. Zásoby
1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II. Krátkodobé pohledávky
1. Odběratelé

311

5 850,00

5 850,00

7 650,00

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

241 298,00

241 298,00

261 168,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

9. Pohledávky za zaměstnanci

335

37 721,00

10. Sociální zabezpečení

336

11. Zdravotní pojištění

337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmů

341

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění

342

15. Daň z přidané hodnoty

343

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce

344

17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi

346

18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi

348

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

30. Náklady příštích období

381

79 481,00

79 481,00

31. Příjmy příštích období

385

358,00

358,00

32. Dohadné účty aktivní

388

33. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

5 904,00

5 904,00

13 012,00

5 427 566,80

5 427 566,80

5 233 082,56

III. Krátkodobý finanční majetek
1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

9. Běžný účet

241

5 056 558,52

5 056 558,52

4 967 533,97

10. Běžný účet FKSP

243

361 241,28

361 241,28

255 590,59

15. Ceniny

263

1 614,00

1 614,00

2 473,00

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

8 153,00

8 153,00

7 485,00
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Masarykovo gymnázium

sestavená k 31.12.2017
2

1
Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BĚŽNÉ

PASIVA CELKEM

C.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

MINULÉ

12 025 201,92

11 834 077,18

7 905 221,34

8 134 200,62

6 428 429,78

6 445 129,28

1. Jmění účetní jednotky

401

6 485 286,05

6 496 921,55

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

25 465,00

30 529,00

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-82 321,27

-82 321,27

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408
1 449 522,62

1 659 435,19

II. Fondy účetní jednotky
1. Fond odměn

411

189 792,60

183 892,60

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

394 869,52

241 273,88

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.

413

372 099,22

348 363,07

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

492 761,28

885 905,64

27 268,94

29 636,15

27 268,94

29 636,15

4 119 980,58

3 699 876,56

4 119 980,58

3 699 876,56

III. Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období

432

D.

Cizí zdroje

I. Rezervy
1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky
1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky
1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

132 730,59

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

580 678,00

576 178,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326
1 811 838,00

1 609 520,00

10. Zaměstnanci

331

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

12. Sociální zabezpečení

336

740 153,00

650 364,00

13. Zdravotní pojištění

337

317 567,00

279 898,00

14. Důchodové spoření

338

15. Daň z příjmů

341

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění

342

302 357,00

246 768,00

17. Daň z přidané hodnoty

343

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

35. Výdaje příštích období

383

105 505,19

217 783,56

36. Výnosy příštích období

384

28 125,00

23 325,00

37. Dohadné účty pasivní

389

69 070,00

96 040,00
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Masarykovo gymnázium

sestavená k 31.12.2017
2

1
Číslo
položky

38. Ostatní krátkodobé závazky

Název položky

Syntetický
účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

378

Podpisový záznam:
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2018 11:20:39
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BĚŽNÉ
Hlavní činnost

A.

NÁKLADY CELKEM

I. Náklady z činnosti

MINULÉ

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

42 126 262,84

235 526,00

38 179 154,68

288 055,50

42 126 262,84

235 526,00

38 179 154,68

288 055,50

1. Spotřeba materiálu

501

501 622,18

7 233,00

763 014,33

23 826,00

2. Spotřeba energie

502

1 088 766,00

47 537,50

1 271 375,50

44 547,50

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

4. Prodané zboží

504

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6. Aktivace oběžného majetku

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508

8. Opravy a udržování

511

1 141 946,46

701 799,35

9. Cestovné

512

97 939,00

77 246,00

10. Náklady na reprezentaci

513

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

1 824,00

12. Ostatní služby

518

1 726 074,75

72 460,50

1 717 512,06

89 603,00

13. Mzdové náklady

521

26 359 782,00

79 850,00

23 885 732,00

73 200,00

14. Zákonné sociální pojištění

524

8 800 499,00

6 170,00

7 978 829,00

6 051,00

15. Jiné sociální pojištění

525

103 711,00

16. Zákonné sociální náklady

527

588 707,76

363,00

388 981,09

267,00

17. Jiné sociální náklady

528

18. Daň silniční

531

19. Daň z nemovitostí

532

20. Jiné daně a poplatky

538

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

23. Jiné pokuty a penále

542

24. Dary a jiná bezúplatná předání

543

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547
289 814,50

8 664,00

325 852,71

1 994,00

909 281,64

35 319,00

61 951,00

13 248,00

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

31. Prodané pozemky

554

32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

1 396 240,19

36. Ostatní náklady z činnosti

549

31 160,00

95 756,00

13 248,00

II. Finanční náklady
1. Prodané cenné papíry a podíly

561

2. Úroky

562

3. Kurzové ztráty

563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569
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Masarykovo gymnázium

sestavený k 31.12.2017
1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BĚŽNÉ
Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

MINULÉ
Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

III. Náklady na transfery
1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery

571

2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery

572

V. Daň z příjmů
1. Daň z příjmů

591

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595
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Masarykovo gymnázium

sestavený k 31.12.2017
1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BĚŽNÉ
Hlavní činnost

B.

VÝNOSY CELKEM

I. Výnosy z činnosti
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2. Výnosy z prodeje služeb

602

3. Výnosy z pronájmu

603

4. Výnosy z prodaného zboží

604

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

10. Jiné pokuty a penále

642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků

646

MINULÉ

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

41 931 026,78

458 031,00

38 034 010,33

462 836,00

1 136 640,13

458 031,00

891 100,47

462 836,00

244 235,00

34 575,00

257 620,00

62 400,00

213 796,00
400,00

205 216,00
880,00

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

16. Čerpání fondů

648

409 843,86

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

663 996,27

855 645,47

1 577,45

2 297,86

1 577,45

2 297,86

40 792 809,20

37 140 612,00

40 792 809,20

37 140 612,00

II. Finanční výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2. Úroky

662

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

6. Ostatní finanční výnosy

669

IV. Výnosy z transferů
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů

671

2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

672

C.

Hospodářská
činnost

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

-195 236,06

222 505,00

-145 144,35

174 780,50

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-195 236,06

222 505,00

-145 144,35

174 780,50

Podpisový záznam:
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sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje v plném rozsahu, majetek odpisuje dle schváleného odpisového plánu, časově
rozlišuje náklady a výnosy, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost.
Účtování doplňkové činnosti je prováděno v souladu se "Směrnicí k provádění hospodářské činnosti", která
je součástí "Vnitroorganizační směrnice". Náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost jsou vedeny
odděleně, pro jejich oddělení je použita organizace a kapitola.
Účetní jednotka není plátcem DPH.
Na podrozvahových účtech účetní jednotka sleduje zejména jiný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
jehož pořizovací cena je nižší než stanovená hranice pro pořízení drobného dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku. Na SÚ 966 - dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě
smlouvy o výpůjčce je evidována hodnota budovy školy , která je užívána na základě smlouvy o dlouhodobé
výpůjčce, a ostatní zapůjčené věci a učební pomůcky.
Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení investičního transferu ve
prospěch účtu jmění MD 672/D 401 ve výši 5 064,- Kč, zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu
účetnictví, a to na základě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MP 8/2017.
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sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Pod
rozvahový
účet

Název položky

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
4 978 877,66

MINULÉ
5 107 400,80

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

796 978,80

729 845,80

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

4 181 898,86

4 377 555,00

3. Vyřazené pohledávky

905

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

12 205 328,00

12 205 328,00

P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů

911

2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů

912

3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů

913

4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů

914

5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů

915

6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů

916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

926

P.IV. Další podmíněné pohledávky
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

951

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962
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sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Pod
rozvahový
účet

Název položky

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

12 205 328,00

12 205 328,00

-7 226 450,34

-7 097 927,20

P.VII. Další podmíněné závazky
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

976

7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

978

8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

985

14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999
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sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.
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sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.
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sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Účetní jednotka má krytý fond investic.
stav syntetického účtu 416 - 492 761,28 Kč
stav běžného účtu pro fond investic 241 1100 - 492 761,28 Kč

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

U účetní jednotky nenastaly žádné významné skutečnosti.
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sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
C.

Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

FENIX, Výkaznictví 8.21.014

Strana 7

5 064,00

MINULÉ

5 064,00

Tisk: 19.09.2018 9:51:21

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
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sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

C.I.5.

zápornou hodnotu tohoto řádku představuje dooprávkování majetku, které bylo
provedeno k 31.12.2012

-8

-82 321,27 Kč

C.II.2.

Komentář k nevyrovnanému okruhu FKSP
Zůstatek FKSP na řádku C.II.2. se nerovná zůstatku bankovního účtu k FKSP na
řádku B.III.10. z těchto důvodů:
- nepřevedený základní příděl za prosinec 2017 na účet FKSP ve výši 47.803,24 Kč
- nepřevedený příspěvek z bankovního účtu FKSP na běžný účet za stravování
zaměstnanců za měsíc prosinec 2017 ve výši 14.175,- Kč

39

394 869,52 Kč
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sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce
B.IV.2.

Doplňující informace

Příspěvková organizace v roce 2017 obdržela následující příspěvky a transfery:
1. Neinvestiční dotace od MŠMT
ÚZ 33353 - dotace na přímé náklady - 35 395 619,- Kč
ÚZ 33038 - dotace na RP "Exelence SŠ 2016" - 108 902,- Kč
ÚZ 33052 - RP "zvýšení platů pracovníků RgŠ" - 664 010,- Kč
ÚZ 33065 - RP "Exelence základních a SŠ 2017" - 41 132,- Kč
ÚZ 33073 - RP "Zvýšení platů neped.zaměst. RgŠ" - 129 146,20 Kč
2. Provozní příspěvek od zřizovatele
ORG. 0000 - provozní příspěvek - 4 417 000,- Kč
ORG. 0001 - dotač.progr. "Podpora mezinár. splupráce"-20 000,- Kč
ORG. 0002 - dotač. program "Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v
roce 2017" - 10 000,- Kč
ORG. 1001 - dotace z rozpočtu m. Plzně na podporu volnočasových
aktivit - 7 000,- Kč
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Částka

40 79 40 792 809,20 Kč

Tisk: 19.09.2018 9:51:21

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce
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Částka
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sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce
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Částka
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sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název

Číslo
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

241 273,88

A.II. Tvorba fondu

526 258,64

1. Základní příděl

526 258,64

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se
k majetku pořízenému z fondu
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu
5. Ostatní tvorba fondu
A.III. Čerpání fondu

372 663,00

1. Půjčky na bytové účely
2. Stravování

171 775,00

3. Rekreace
4. Kultura, tělovýchova a sport

746,00

5. Sociální výpomoci a půjčky
6. Poskytnuté peněžní dary

18 000,00

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

149 050,00

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
9. Ostatní užití fondu

33 092,00

A.IV. Konečný stav fondu
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sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název

Číslo
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

348 363,07

D.II. Tvorba fondu

23 736,15

1. Zlepšený výsledek hospodaření

23 736,15

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
4. Peněžní dary – účelové
5. Peněžní dary – neúčelové
6. Ostatní tvorba
D.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
5. Ostatní čerpání
D.IV. Konečný stav fondu

FENIX, Výkaznictví 8.21.014

372 099,22

Strana 14

Tisk: 19.09.2018 9:51:21

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název

Číslo
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

885 905,64

F.II. Tvorba fondu

298 478,50

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

298 478,50

prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu
F.III. Čerpání fondu

691 622,86

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,

281 779,00

s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,

409 843,86

který příspěvková organizace používá pro svou činnost
F.IV. Konečný stav fondu
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sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby
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KOREKCE

NETTO

5 205 338,00

720 982,00

4 484 356,00

4 534 828,00

51 585,00

12 846,00

38 739,00

39 399,00

5 153 753,00

708 136,00

4 445 617,00

4 495 429,00

Tisk: 19.09.2018 9:51:21

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky
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KOREKCE

NETTO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Tisk: 19.09.2018 9:51:21

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
I.

Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
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MINULÉ

Tisk: 19.09.2018 9:51:21

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
J.

Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
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MINULÉ

Tisk: 19.09.2018 9:51:21

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
K.

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní
jednotky -

Název účetní jednotky -

věřitele

věřitele

1

2
Celková výše

IČO

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového
nástroje

účetní

Název účetní jednotky -

poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

5

6

7

8

9

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového
nástroje

dlužníka
3

K.2.

4

10

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní
jednotky -

Název účetní jednotky -

věřitele

věřitele

1

2
Celková výše

IČO
účetní

Název účetní jednotky -

poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

dlužníka
3

4

FENIX, Výkaznictví 8.21.014

5

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

6

7

8

9

Strana 20

10

Tisk: 19.09.2018 9:51:21

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018 10:28:28
Název účetní jednotky:
Masarykovo gymnázium
Sídlo:
Petákova 2
301 00 Plzeň
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
802100
IČO : 49778099
L.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní

údaje
Dodavatel

Stavební

fáze

Datum
Projekt
1

Druh

uzavření

projektu

smlouvy

2

3

Ocenění

Výdaje

Obchodní firma

IČ

4

vynaložené

na pořízení

5

Rok

Rok

zahájení

ukončení

6

7

majetku

pořizovaného
Projekt

majetku dle

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

9

10

11

12

13

smlouvy
1

8

Platby za dostupnost

Projekt

Počátek

Konec

t-4

v tom:

v tom:

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

t-3

pořízení

majetku
1

14

15

16

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

pořízení

majetku

majetku

celkem

23

24

Platby za dostupnost

Projekt
1

t-1
22

17

Další

t-2

majetku
18

platby

a

19

plnění

pořízení
majetku

20

21

zadavatele

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

25

26

27

28

29

Podpisový záznam:
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