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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy
ve školním roce 2018/2019
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
7941K81 Gymnázium
ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“

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

č. j.
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
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1.6. Počet tříd a žáků, včetně žáků závěrečných ročníků
Počet
žáků/studentů
v denní formě
studia
k 30. 9.
k 31. 8.
2018
2019

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
k 30. 9.
2018

k 31.8.
2019

Počet
tříd

249

247

0

0

8

485

484

0

0

16

734

731

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)

499

2. Údaje o zaměstnancích
2.1. Přehled pracovníků školy – podle stavu k 30. 6. 2019
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)

78/69,27

63/55,92

61/1/1

21,65

2.2. Údaje o pedagogických pracovnících – podle stavu k 30. 6. 2019
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

39

16,4

31

5,75

35

8,2

58

34,8

37

8,75

matematika
4950

Učitel všeob. vzděl. předmětů

VŠ

1,000

fyzika
deskriptivní geometrie

505

28698

459

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

1,000

VŠ

1,000

VŠ

1,000

VŠ

anglický jazyk
dějepis
matematika
chemie
informatika
zeměpis

6

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

anglický jazyk

1,000

VŠ

269

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

24540

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

539

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

359

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

1,000

VŠ

1,000

VŠ

1,000

VŠ

545

29407

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

190

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

351

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

419

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

1,000

VŠ

0,333

VŠ

1,000

VŠ

1,000

VŠ

informatika
německý jazyk
dějepis

VOŠ hudební výchova
anglický jazyk
anglický jazyk
německý jazyk

Učitel všeob. vzděl. předmětů

biologie
zeměpis

Předseda předmět. komise

Učitel všeob. vzděl. předmětů

chemie
biologie

VŠ

208

informatika
zeměpis

1,000

Předseda předmět. komise

český jazyk
dějepis

Učitel všeob. vzděl. předmětů

Učitel všeob. vzděl. předmětů

český jazyk
občanská nauka

372

111

český jazyk
německý jazyk

VŠ

Učitel všeob. vzděl. předmětů

matematika
fyzika

0,476

516

český jazyk
anglický jazyk

Učitel všeob. vzděl. předmětů

Výchovný poradce

ruský jazyk
německý jazyk

401

357

chemie
biologie

Učitel všeob. vzděl. předmětů

Učitel všeob. vzděl. předmětů

český jazyk
německý jazyk

476

385

český jazyk

matematika
fyzika
matematika
fyzika
matematika
biologie

7

42

16,75

44

21,12

48

22,29

38

15,63

46

21,09

63

38,75

43

18,08

60

33,31

63

39,76

27

1,38

58

33,76

42

15,29

40

16,92

65

41,56

42

17,41

41

17,50

45

21,61

34

5,69

51

27,49

51

26,70

540

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

467

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,905

VŠ

1,000

VŠ

309

Učitel všeob. vzděl. Předmětů
Předseda předmět. komise

matematika
fyzika
český jazyk
francouzský jazyk
český jazyk
občanská nauka

27

3,6

37

12,67

53

29,48

26

1,83

53

29,93

60

35,72

39

14,28

541

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,714

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

1,000

VŠ

informatika

53

29,76

1,000

VŠ

ekonomie

60

36,1

51

24,20

26

1,78

53

26,76

48

22,24

46

22,66

35

7,96

49

23,90

37

16,39

36

12,97

60

35,58

32576

485

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

VŠ

544

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

550

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

1,000

VŠ

1,000

VŠ

270

Učitel všeob. vzděl. předmětů
Předseda předmět. komise

německý jazyk
matematika
fyzika
biologie
tělesná výchova

1,000

VŠ

373

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

1,000

VŠ

Předseda předmět. komise

český jazyk
německý jazyk

Učitel všeob. vzděl. předmětů

Učitel všeob. vzděl. Předmětů

český jazyk
dějepis

479

407

chemie
biologie

1,000

Předseda předmět. komise

český jazyk
dějepis

Učitel všeob. vzděl. předmětů

Učitel všeob.vzděl. předmětů

český jazyk
výtvarná výchova

241

420

anglický jazyk

tělesná výchova
zeměpis
občanská nauka
tělesná výchova
německý jazyk
hudební výchova

546

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

507

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,095

VŠ

český jazyk
anglický jazyk
fyzika
matematika

8

4701

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

0,095

VŠ

český jazyk
dějepis

48

21,17

54

34,61

44

18,76

68

42,84

36

10,92

47

20,79

42

19,22

53

29,76

42

18,33

34

10,75

53

27,90

61

36,75

44

18,73

45

26,75

55

31,05

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

0,429

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

0,190

VŠ

434

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

1,000

VŠ

1,000

VŠ

283

27268

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

právo

anglický jazyk
politologie
tělesná výchova
český jazyk
občanská nauka
český jazyk
anglický jazyk

0,810

VŠ

295

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

1,000

VŠ

Zástupce ředitelky školy

matematika
fyzika

Učitel všeob. vzděl. předmětů

Učitel všeob. vzděl. předmětů

biologie
tělesná výchova

436

34536

pedagogika

Německý jazyk
tělesná výchova
anglický jazyk
matematika
fyzika

544

Učitel všeob. vzděl. předmětů

0,476

VŠ

výtvarná výchova

31

3,1

433

Učitel všeob. vzděl. předmětů

1,000

VŠ

německý jazyk

46

23,38

1,000

VŠ

46

21,18

0,524

VŠ

62

34,76

358

114

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

německý jazyk
dějepis
český jazyk
výtvarná výchova

9

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

27
39

Obsah vzdělávání – předmět nebo oblast, pro kterou bylo vzdělávání určeno: přírodní vědy,
humanitní vědy, cizí jazyky, informační a výpočetní technika, GDPR, BOZP.
2.4. Školní metodik prevence (ŠMP)
počet fyzických osob
zařazení do platové třídy
vyučovací povinnost – hodin
funkci ŠMP zastává let
působí i jako výchovný poradce

2
13
19
12 a 9
ano

Vzdělání školního metodika prevence
Vysokoškolské bakalářské
-

Vysokoškolské magisterské
ano

Jiné
-

Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin
absolvoval/a
studuje, studium dokončí ve školním roce

ano
-

Primární prevence rizikového chování ve škole
Škola využívá nabízených programů neziskových či
jiných programů
Pokud ano, uveďte jaké programy NNO se ve školním
roce uskutečnily
Škola realizuje vlastní preventivní program, projektové
dny zaměřené na primární prevenci rizikového chování,
adaptační programy aj. (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

ano
SANANIM, Městská policie,
Centrum lékařské prevence, KHS
Plzeň, MP Promotion, Diakonie
západ, Zdravotní ústav
v rámci adaptačních kurzů
Více nabídek programů

2.5. Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO
uveďte jeho aprobaci
Počet fyzických osob

ano
matematika, biologie
1

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin
absolvoval/a
studuje, studium dokončí ve školním roce

ne
-

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

155

0

Anglický jazyk

175

0

Základy společenských věd

32

0

Dějepis

44

0

Dějepis v anglickém jazyce

4

0

Dějepis v německém jazyce

4

0

Zeměpis

34

0

Matematika

108

0

Fyzika

52

0

Chemie

45

0

Biologie

56

0

Informatika a výpočetní technika

46

0

Výtvarná výchova

36

0

Hudební výchova

36

0

Předmět

11

Tělesná výchova

92

0

Konverzace v anglickém jazyce

10

0

Konverzace v německém jazyce

4

0

Seminář z anglického jazyka

2

0

Seminář z francouzského jazyka

5

0

Reálie anglicky mluvících zemí

14

0

Reálie německy mluvících zemí

6

0

Příprava na německý jazykový diplom DSD II

6

0

Tlumočnictví a překladatelství - německý jazyk

2

0

Seminář z ruského jazyka

2

0

Začínáme s ruštinou

1

0

Seminář z psychologie

2

0

Seminář a cvičení z matematiky

14

0

Finanční gramotnost

2

0

Seminář a cvičení z biologie

10

0

Přírodovědný seminář

2

0

Seminář moderních dějin

4

0

Seminář z dějepisu

2

0

Seminář a cvičení z fyziky

4

0

Seminář ze zeměpisu

4

0

Seminář a cvičení z chemie

8

0

Společenskovědní seminář

4

0

Základy ekonomie a práva

6

0

Cvičení chemicko-biologická

2

0

Psaní na klávesnici všemi deseti prsty

2

0

Sportovní hry

2

0

1155

0

celkem
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3. Údaje o přijímacím řízení
3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia / v ostatních formách
studia pro školní rok 2019/2020

forma studia

Počet žáků
přihlášených celkem
1. kolo
další kola
př. říz.
př. říz.

Počet žáků, kteří
skutečně nastoupili
k 30. 9. 2019

Počet odvolání proti
nepřijetí ke studiu

denní forma

491

0

130

87

jiná forma

0

0

0

0

3.2. Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních
oborů v denním studiu, včetně nástavbového studia.
Počet žáků
přihlášených
celkem
další
1.
kola
kolo
př.
př. říz.
říz.

Kód a název oboru
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
přijatých
celkem
k 30. 9.
2019

79

0

32

78

0

32

189

0

34

145

0

32

491

0

130

Počet
odvolání
proti
nepřijetí

38

49
87

Počet
tříd

*
Z toho
víceoborové
třídy

1

0

1

0

1

0

1

0

4

0

* víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem

4. Výsledky výchovy a vzdělávání
4.1. Prospěch žáků
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav ke dni 31. 8. 2019 včetně žáků závěrečných
ročníků a studentů, kteří ukončili studium k 30. 6. 2019).
Počet žáků
celkem
731

z toho
prospělo
s vyznamenáním
310

prospělo

neprospělo

neklasifikováno

421

0

0
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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

Prospěli s
Prospěli Neprospěli
vyznamenáním

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

Nekonali

16

15

0

0

12

19

1

0

13

16

0

2

15

16

0

0

56

66

1

2

Výsledky MZ v podzimním období
Součást – kód a název oboru

Prospěli s
Prospěli Neprospěli
vyznamenáním

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

14

Nekonali

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

4.3. Chování žáků k 31. 8. 2019
Součást počet žáků celkem
k 31. 8. 2019

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

731

2

0

0

0

4.4. Žáci s individuálním vzdělávacím plánem
počet žáků/studentů s IVP

0

z toho talentovaní

0

v jakém oboru/předmětech

0

4.5. Hodnocení výsledků výchovného poradenství
V uplynulém školním roce podobně jako v letech předchozích byla výchovně poradenská
činnost zaměřena především na pomoc studentům v oblasti jejich problémů studijních,
osobních i zdravotních. Probíhala ve spolupráci s třídními učiteli, rodiči žáků, s lékaři
a psychology. Žáci i jejich rodiče měli k dispozici pravidelné konzultační hodiny výchovných
poradkyň.
Již tradičně se na začátku školního roku uskutečnily třídenní adaptační kurzy pro nové žáky
prim a 1. ročníků zaměřené na vzájemné seznámení studentů a učitelů při sportovních
a dalších aktivitách v přírodě.
Pro žáky nižšího stupně gymnázia je ve spolupráci s organizací Diakonie západ zajišťován
dlouhodobý program zaměřený na prevenci šikany, kyberšikany a bezpečnosti v online
prostředí.
V průběhu roku jsme opět využívali spolupráce s Městskou policií a její formu programu
primární prevence legálních a ilegálních drog (kvarty, kvinty, 1. ročníky) a dopravních nehod
(septimy a 3. ročníky). Besedy se žáky probíhaly v prostorách naší školy. Pro studenty sext
a 2. ročníků jsme využili nabídky preventivního projektu založeného na smyslovém prožitku
a interaktivitě týkajícího se protidrogové prevence – Revolution Train.
Pokračovala také spolupráce s MUDr. Luhanovou z Centra lékařské prevence. Osvědčené
besedy v rámci výchovy ke správné výživě (sekundy, 1. ročníky a kvinty) 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 fakulty zdravotnických studií ZČU.
Pravidelně probíhaly rozhovory se studenty závěrečných ročníků ohledně možností studia
na vysokých školách. V lednu zájemci o studium technických oborů navštívili zajímavá
pracoviště a laboratoře technických fakult ZČU v Plzni. Tradičně se pro studenty 3. ročníků
a septim uskutečnil den se zástupci vysokých škol z regionu.
V letošním školním roce podalo 125 žáků čtyř maturitních ročníků celkem 335 přihlášek (tj.
průměrně 2,7 přihlášky na žáka) na české i zahraniční vysoké školy. První místo podle zájmu
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obsadily obory technické, obory lékařské a zdravotnické a farmacie, 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
173 800 Kč na odměny žákům úspěšným ve sportovních a jazykových soutěžích,
olympiádách přírodovědných předmětů, nejlepším studentům při maturitních zkouškách,
přispěla na výměnné zahraniční zájezdy studentů, zajištění sportovních akcí a činnost
sportovních kroužků, zájezdů žáků na divadelní představení do Prahy, na nákup desek
na maturitní vysvědčení, maturitní plesy a na další akce pro studenty.

Mgr. Jitka Drahokoupilová, Mgr. Ilona Kloudová
4.6. Zahraniční spolupráce
Typ zahraniční spolupráce

Se státem - školou
Augustinus Gymnasium Weiden - SRN
celoroční studijní pobyty, výměnné
Albertus Magnus Gymnasium Regensburg - SRN
pobyty, mezinárodní spolupráce nad
Anton Bruckner Gymnasium Straubing - SRN
společnými projekty, partnerské školy
Helsinge Gymnasium Dánsko
4.7. Projekty a granty
Projekty a granty
kolik projektů a kde (ESF, města, kraj, …) bylo podáno a vyjmenovat jaké
kolik projektů a kde uspělo
získaná podpora v Kč
Zrealizované projekty

Název projektu

poskytnutá dotace

poskytovatel

30.000,00

KÚ PK

15.000,00

KÚ PK

Rozvojový program „Exelence ZŠ a SŠ“

127.530,00

MŠMT

Rozvojový program „Exelence ZŠ 2018“
Dotač. program „Nadání 2018“
Dotač. program „Podpora tělovýchovných
aktivit pro rok 2018“

57.215,00
168.750,00

MŠMT
KÚ PK

6.000,00

město Plzeň

Dotační program „Podpora mezinárodní
spolupráce dětí a mládeže v roce 2017“
Dotační program „Mikrogranty pro oblast
školství, mládeže a sportu v roce 2017“

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
24. 10. 2018
7. 11. 2018

6. 12. 2018
17. 12. 2018

17. 12. 2018

11. 2. 2019
12. 2. 2019

15. 3. 2019
14. 6. 2019
27. 6. 2019
27. 6. 2019

Divadelní představení „Sňatky z rozumu“ – Divadlo na Vinohradech
Praha, výběr žáků, organizace Mgr. Kuchtová.
Slavnostní pořad studentů MG k 100. výročí založení republiky, Masné
krámy Plzeň, zúčastnil se výběr žáků, organizace Mgr. Řeháčková,
Mgr. Puda.
Adventní pořad studentů MG pro Domov seniorů sv. Jiří, zúčastnil se
výběr studentů, organizace Mgr. Řeháčková.
Filmové představení „Louskáček a čtyři říše“, Cinema City Plaza,
zúčastnili se studenti prim–tercií osmiletého studia, organizace
Mgr. Tesař.
Filmové představení „Hovory s TGM“, Cinema City Plaza, zúčastnili se
studenti kvart–oktáv osmiletého studia a 1.–4. ročníků čtyřletého studia,
organizace Mgr. Tesař.
Divadelní představení „Spalovač mrtvol“, Národní divadlo Praha,
zúčastnil se výběr studentů, organizace Mgr. Kuchtová, Mgr. Kutná.
Divadelní představení „Tartuffe“, Nové divadlo Plzeň, zúčastnili se
studenti kvint–oktáv osmiletého studia a 1.–4. ročníků čtyřletého studia,
organizace Mgr. Tesař.
Divadelní představení „Červený a černý“, Nové divadlo Plzeň, zúčastnila
se třída kvarta A, organizace Mgr. Davídková.
Autorské čtení a beseda se spisovatelkou Janou Poncarovou, zúčastnil se
výběr žáků, organizace Mgr. Kuchtová.
Filmové představení „Putování za sobíkem“, Cinema City Plaza, zúčastnili
se studenti prim–tercií osmiletého studia, organizace Mgr. Tesař.
Filmové představení „Zelená kniha“, Cinema City Plaza, zúčastnili se
studenti kvart–septim osmiletého studia a 1.–3. ročníků čtyřletého
studia, organizace Mgr. Tesař.

Výtvarná výchova
Listopad 2018

Prosinec 2018

Únor 2019

Studenti vytvořili výtvarné motivy pro novoročenku školy a v rámci
pokračující spolupráce školy s Domovem sv. Jiří jsme vymodelovali
keramické dárky pro seniory.
V předvánočním období jsme keramikou potěšili i zaměstnance
školy. Den otevřených dveří jsme využili jako příležitost k prezentaci
výtvarných prací.
Věnovali jsme se výtvarné interpretaci témat ekologie, udržitelnosti
života na planetě Zemi, problematice plastů a etických a estetických
přístupů člověka k přírodě. Výuku obohatila svou přednáškou bývalá
studentka – cestovatelka, která se věnuje dobrovolnictví v oblasti
ekologie. Tématem přednášky byl život v pralese v Indonésii.
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Březen 2019

Duben 2019
Květen 2019

Keramické dárky jsme připravili pro bývalé zaměstnance v rámci oslavy
Dne učitelů.
Pro keramický kroužek jsme získali finanční podporu Magistrátu města
Plzně pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže.
Absolvovali jsme galerijní animaci k výstavě „Jiné hlasy, jiné pokoje“
v Galerii města Plzně.
V rámci přípravy na oslavu 100. výročí založení školy jsme se věnovali
užité grafice při tvorbě loga pro tuto událost.

Ekologie
18. 3. 2019

19. 4. 2019

3. 5. 2019
14. 5. 2019

Exkurze „Ekologická likvidace odpadů“ v Černošíně u Plzně – skládka se
specializuje zejména na plasty a jejich další využití, zúčastnili se studenti
z tercií a sext v rámci semináře z biologie, organizace Mgr. Korčáková,
Mgr. Šedivá, Mgr. Drahokoupilová a Mgr. Machová.
Sběr hliníku – celkem se vybralo 430 kg, nejvíce drobného hliníkového
odpadu nasbírala třída sexta B, nejúspěšnějším sběračem mezi studenty
byla Natálie Sloupová ze sexty B a v kategorii učitelé pak Mgr. Monika
Babčaníková, organizace Mgr. Korčáková.
Čištění řeky Radbuzy v rámci akce „Ukliďme Česko“ – zúčastnili se
studenti 1. B, organizace Mgr. Páník.
Exkurze do východního Bavorska – zúčastnili se vybraní studenti nižšího
gymnázia, organizace Mgr. Korčáková.

Škola je zapojena do školního recyklačního programu „Recyklohraní“ pod záštitou MŠMT
České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů
a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných
elektrozařízení.

Biologie
10. 4. 2019
24.–26. 4. 2019

7. 5. 2019
7. 5. 2019
10. 5. 2019
13. 5. 2019

30. 5. 2019

Exkurze do Muzea smyslů a do Národního muzea v Praze, zúčastnili se
studenti septimy B, organizace Mgr. Páník, Mgr. Štejrová.
Komplexní exkurze biologicko-chemicko-zeměpisná na jižní Moravu,
zúčastnili se studenti kvarty A a kvarty B, organizace Mgr. Kloudová,
Mgr. Šedivá, Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Korčáková.
Exkurze do Botanické zahrady v Praze, zúčastnili se studenti 1. A,
organizace Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Šedivá.
Exkurze do Zoologické zahrady v Praze, zúčastnili se studenti 1. B,
organizace Mgr. Páník, Mgr. Pavlíček.
Exkurze do Hornického muzea v Příbrami, zúčastnili se studenti tercie B,
organizace Mgr. Kloudová, Mgr. Puda.
Exkurze do Zoologické zahrady v Praze, zúčastnili se studenti 2. A a
sexty B, organizace Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Korčáková, Mgr.
Kloudová, Mgr. Hrušková.
Exkurze do Koněpruských jeskyní a okolí, zúčastnili se studenti kvinty A
a kvinty B, organizace Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Šedivá, Mgr. Horská,
Mgr. Cón.
18

12. 6. 2019

19. 6. 2019

Návštěva skleníku Fata Morgana Botanické zahrady v Praze, zúčastnili se
studenti sekundy A a sekundy B, organizace Mgr. Kloudová,
Mgr. Korčáková.
Návštěva Zoologické a botanické zahrady v Plzni, zúčastnili se studenti
primy A, organizace Mgr. Korčáková, Mgr. Drahokoupilová.

V rámci seminářů a praktických cvičení navštívili studenti různých tříd výstavy Akva Tera
Plzeň, výukové programy organizované ZOO Plzeň, výstavu Alpinum na Mikulášském náměstí
a uskutečnili mnoho botanických a zoologických vycházek.

Dějepis
11. 9. 2018

Návštěva výstavy „100py“ v Depu 2015 v Plzni, zúčastnili se studenti
semináře moderních dějin z oktávy A, oktávy B a 4. ročníků, organizace
Mgr. Boříková.
18. 9. 2018
Plzeň za 1. republiky – procházka s výkladem, pro třídu kvarta A
zorganizovala Mgr. Boříková.
20.–24. 9. 2018
Exkurze spojená s pietními akty „Po stopách československých
legionářů“ v severní Itálii (Rovereto, Doss Alto), tři studenti 4. A a
oktávy B, organizace Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje,
Mgr. Skočný a Mgr. Walterová.
12. 10. 2018
Exkurze Chyše (zámek a pivovar) pro třídy septimu A a septimu B,
organizace Mgr. Mervartová a Mgr. Majerová.
17. 10. 2018
Návštěva Národopisného muzea v Plzni, zúčastnili se žáci třídy tercie A,
organizace PaedDr. Hirschová, Mgr. Lisková.
Listopad 2018
Měsíc filmu na školách, zúčastnila se třída kvarta A a studenti semináře
moderních dějin, organizace Mgr. Boříková.
9. 11. 2018
Slavnostní vyhodnocení XI. ročníku korespondenční soutěže vyhlašované
Masarykovým demokratickým hnutím „TGM – život, dílo a odkaz pro
současnost i budoucnost“, zúčastnili se čtyři studenti, organizace
Mgr. Walterová.
16. 11. 2018
Interaktivní projekce filmu „TGM Osvoboditel“ (Věra Chytilová, 1990)
v rámci Festivalu Animánie 2018, zúčastnili se žáci septimy A
a septimy B, organizace Mgr. Walterová.
19. 11. 2018
Školní kolo Dějepisné olympiády, zúčastnilo se 11 žáků tercií a kvart,
organizace Mgr. Řeháčková.
20. 11. 2018
Památník hrdinů heydrichiády v Praze, zúčastnila se 4. A, organizace
Mgr. Mervartová.
22. 11. 2018
Finále Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu, zúčastnili tři studenti ze
třídy septima B a sexta B, organizace Mgr. Mervartová.
29. a 30. 11. 2018 Návštěva Západočeského muzea (archeologie) v Plzni, zúčastnili studenti
tříd prima A a prima B, organizace Mgr. Walterová.
16. 1. 2019
Okresní kolo Dějepisné olympiády, zúčastnili se tři studenti, organizace
Mgr. Řeháčková.
27. 3. 2019
Krajské kolo 23. ročníku Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR v Sušici
(předkolo chebské celostátní soutěže), zúčastnili se tři studenti,
organizace Mgr. Mervartová.
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9. 4. 2019

9. 4. 2019
29. 5. 2019
5. 6. 2019

10. 6. 2019
18. 6. 2019

Představení agentury Pernštejni „Řím – legionáři, gladiátoři
a Caesarové“, zúčastnila se třídy prima A, prima B, sekunda A
a sekunda B, organizace PaedDr. Hirschová, Mgr. Walterová.
Návštěva Národního muzea v Praze, zúčastnila se 1. B, organizace
Mgr. Řeháčková.
Exkurze do Historického parku Bärnau, zúčastnily se třídy kvinta A
a kvinta B, organizace Mgr. Walterová.
Představení agentury Pernštejni „Leonardo da Vinci“ v tělocvičně školy
pro třídy kvinta A, kvinta B, 2. A a 2. B, organizace PaedDr. Hirschová,
Mgr. Walterová.
Exkurze Praha – Muzeum Karlova mostu, Pražské Benátky, zúčastnila se
třída 2. A, organizace Mgr. Mervartová.
Historická exkurze do Prahy – Muzeum Karlova mostu, Pražské Benátky,
zúčastnila se třída sexta A, organizace PaedDr. Hirschová
a Mgr. Mervartová.

Základy společenských věd
Září 2018

Říjen 2018

Listopad 2018

Prosinec 2018

Květen 2019

Červen 2019

Studentský model Valného shromáždění OSN, zúčastnili se Tomáš
Kovářík, Jakub Tibitancl, Adam Kellich (všichni oktáva A), Kateřina
Špalková (oktáva B), Alan Karlíček (kvinta A), Studentský parlament
mládeže v Rotterdamu, zúčastnila se Martina Nguyenová (oktáva A).
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.
Přednáška Mgr. Roberta Frouze, jáhna římskokatolické církve, na téma
„Kořeny víry a proč věřit“, zúčastnily se 4. ročníky a oktávy, organizace
Mgr. Tesař.
Beseda s kriminalisty o Policii ČR, zúčastnily se 4. ročníky a oktávy,
organizace Mgr. Tesař.
Beseda s Mgr. Barborou Kořanovou, absolventkou MG, nyní poslankyní
Parlamentu ČR na téma „Práce poslance a legislativní proces“, zúčastnily
se 4. ročníky a oktávy, organizace Mgr. Tesař.
Interaktivní program studentů Masarykovy univerzity Brno Fakescape
mapující nebezpečí dezinformací v současných médiích, zúčastnily se
sexta B, 4. ročníky a oktávy, organizace Mgr. Provodová a Mgr. Tesař.
Návštěva Potravinové banky Plzeň, zúčastnila se prima A a 3. B,
organizace Mgr. Jindřichová a Mgr. Tesař.
Studentské volby do Evropského parlamentu 2019 v rámci projektu
Jeden svět na školách. Do volební místnosti nakonec našlo cestu 36
studentů nad patnáct let, kteří do volební urny vhodili celkem 36
platných volebních lístků, organizace Mgr. Boříková.
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zúčastnila
se 3. A, organizace Mgr. Kutná.
Projekt „To dáš – myšlenkové mapy společnosti Mind Former“, zúčastnila
se sexta B, organizace Mgr. Provodová.
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Fyzika
19.–21. 9. 2018
6. 12. 2018

12. 3. 2019

30. 4. 2019

20. - 21. 6. 2019
25. - 26. 6. 2019

Exkurze – Liberecko a Mladoboleslavsko, zúčastnili se vybraní studenti
nižšího gymnázia, organizace Mgr. Nováková, Mgr. Benešová.
Beseda „Svět a energie“ na FEL ZČU (Ing. Dana Drábová, Ph.D.),
zúčastnili se vybraní studenti sexty B, 3. a 4. ročníků, septim a oktáv,
organizace Mgr. Nováková.
Beseda „Energie – budoucnost lidstva“ o jaderné energetice s pracovníky
jaderné elektrárny Temelín, zúčastnily se třídy septima A, 3. A, oktáva B
a 4. B, organizace Mgr. Koza.
Exkurze – Technické muzeum v Mnichově, zúčastnily se třídy 2. A, 2. B,
sexta A a sexta B, organizace Mgr. Komprdová, RNDr. Grohmannová,
Mgr. Koza.
Exkurze – Hvězdárna Rokycany s nočním pozorováním oblohy, zúčastnila
se třída kvarta A, organizace Mgr. Komprdová, Mgr. Benešová.
Exkurze – Hvězdárna Rokycany s nočním pozorováním oblohy, zúčastnila
se třída kvarta B, organizace Mgr. Komprdová.

Zeměpis
16. 11. 2018
28. 11. 2018
4. 12. 2018
10. 12. 2018

6. 3. 2019
9. 4. 2019
24.–26. 4. 2019

10. 5. 2019
13. 5. 2019

27. 5. 2019
30. 5. 2019

31. 5. 2019
14. 6. 2019

Středoevropské metropole a jejich zázemí, zúčastnila se tercie B,
organizace Mgr. Kloudová.
Komentovaná procházka sluneční soustavou, zúčastnila se prima B,
organizace Mgr. Hlavatá.
Komentovaná procházka sluneční soustavou, zúčastnila se prima A,
organizace Mgr. Hlavatá.
Po čem šlapeme, zúčastnila se kvarta B, akce ve spolupráci
s předmětovou komisí chemie, organizace Mgr. Kloudová,
Mgr. Drahokoupilová.
Výukový program Myanmar, zúčastnily se třídy tercie A, tercie B,
sekunda A, sekunda B, 2. A a 2. B, organizace Mgr. Kloudová.
Výukový program Írán, zúčastnily se třídy kvinta A, kvinta B, 2. A a 2. B,
organizace Mgr. Kloudová.
Komplexní exkurze na jižní Moravu, zúčastnily se třídy kvarta A, kvarta
B, akce ve spolupráci s předmětovou komisí biologie a chemie,
organizace Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Šedivá.
Hornické muzeum Příbram, zúčastnila se tercie B, organizace
Mgr. Kloudová.
Exkurze do Zoologické zahrady v Praze, zúčastnila se sexta B, akce ve
spolupráci s předmětovou komisí biologie, organizace Mgr. Kloudová,
Mgr. Korčáková.
Pivovar Modrá hvězda, zúčastnila se tercie A, akce ve spolupráci
s předmětovou komisí chemie, organizace Mgr. Cón, Mgr. Brichtová.
Koněpruské jeskyně, zúčastnily se třídy kvinta A, kvinta B, akce ve
spolupráci s předmětovou komisí biologie, organizace Mgr. Cón,
Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Horská, Mgr. Šedivá.
Plzeňský pivovar, zúčastnila se septima B, organizace Mgr. Hlavatá.
Plzeňský pivovar, zúčastnila se septima A, organizace Mgr. Hlavatá.
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17.–25. 6. 2019

Norsko – poznávací exkurze, zúčastnili se vybraní studenti vyšších
ročníků, organizace Mgr. Kloudová.
Cesta do střední části Norska nás zavedla za krásami severské přírody,
do nejvyššího pohoří Jotunheimen, k norským fjordům, z nichž
nejkrásnější je Geiranfer s vodopády Sedm sester. Vyjeli jsme obdivovat
panoramatickou vyhlídku z hory Dalsniba, projeli jsme Trollí stezkou
a mohli jsme se projít k největšímu pevninskému ledovci Jostedalsbreen.
Navštívili jsme i hlavní královské město Oslo s množstvím památek,
např. Frognepark či muzeum Kon-Tiki a loď Fråm. Na zpáteční cestě
jsme navštívili hlavní město Dánska, kde jsme si prohlédli nejznámější
památky, např. královský palác.

Hudební výchova
10. 11. 2018

Koncert v Masných krámech – sólová i sborová vystoupení – organizace
Jolana Chaloupková, Mgr. Puda.

30. 11. 2018

Šíráníčko na schodišti budovy Masarykova gymnázia – literárně-hudební
program studentů a učitelů, organizace Mgr. Kuchtová, Mgr. Zichová,
Mgr. Puda.

10. a 11. 12. 2018 Hudební program k příležitosti Dne otevřených dveří – organizace Jolana
Chaloupková, Mgr. Puda.
3. 6. 2019

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

Chemie
6. 11. 2018
13. 12. 2018
18. 3. 2019
24.–26. 4. 2019

27. 5. 2019
30. 5.2019

20. 6. 2019

24. 6. 2019

Vodárna Plzeň, zúčastnila se prima A, organizace Mgr. Machová.
Pivovarské muzeum Plzeň, zúčastnila se 4. B, organizace
Mgr. Drahokoupilová.
Ekologická likvidace odpadů Černošín, zúčastnili se studenti chemickobiologického semináře, organizace Mgr. Machová.
Komplexní exkurze na jižní Moravu, zúčastnily se třídy kvarta A, kvarta
B, akce ve spolupráci s předmětovou komisí biologie, organizace
Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Šedivá.
Pivovar Dobřany, zúčastnila se tercie A, organizace Mgr. Brichtová.
Exkurze do Koněpruských jeskyní a okolí, zúčastnili se studenti kvinty A
a kvinty B, organizace Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Šedivá, Mgr. Horská,
Mgr. Cón.
Den chemie – předmětová komise chemie připravila tzv. Den chemie, při
kterém jsme vyhodnotili 55. ročník CHO a nejúspěšnějším řešitelům CHO
předali odměny. Chemické dopoledne zpestřili hudebním vystoupením
někteří řešitelé CHO a ti, co nehráli na nějaký nástroj, připravili pro
ostatní efektní pokusy.
Spalovna Chotíkov, zúčastnila se sekunda A, organizace Mgr. Brichtová.

Petr Chalupský ze sexty A byl na základě výsledků v CHO přijat na studentskou stáž. Celý
školní rok se zúčastňoval stáží v rámci projektu „Otevřená věda“ na pracovišti Anorganického
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ústavu v Praze. Tyto stáže vyhlašuje každoročně Akademie věd na podporu talentované
mládeže.

Matematika
5. 4. 2019
6. 6. 2019

Exkurze do České národní banky, zúčastnili se studenti semináře finanční
gramotnosti pro kvarty, organizace Mgr. Nováková.
Exkurze do České národní banky, zúčastnili se studenti semináře finanční
gramotnosti pro kvarty, organizace Mgr. Nováková.

Informatika a výpočetní technika
15. 10. 2018
16. 11. 2018
30. 11. 2018
1. a 2. 4. 2019
25.–26. 4. 2019
20.–22. 5. 2019

Školní kolo soutěže PIŠQWORKY, organizace Mgr. Cón.
Oblastní kolo soutěže PIŠQWORKY, organizace Mgr. Cón.
Krajské kolo soutěže PIŠQWORKY, organizace Mgr. Cón.
Krajská kola soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda 2019
(ZŠ a SŠ), organizace Ing. Martínková.
Celostátní Grandfinále soutěže v prezentačních dovednostech
Prezentiáda 2019 v Brně, organizace Ing. Martínková.
Exkurze do Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje – zúčastnily se
třídy kvarta A, kvarta B, 1. A a 1. B, organizace Ing. Martínková.
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JAZYKOVÁ VÝUKA, ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
Anglický jazyk
16.–23. 9. 2018

Jazykově-poznávací zájezd do Belgie a Velké Británie s pobytem
v hostitelských rodinách. Za dobrodružstvím vyrazilo 66 studentů ze tříd
sexta A, sexta B, septima A a septima B. Program zahrnoval návštěvu
Bruselu, Brugg, Doveru, dále potom Leeds Castle, Canterbury, Londýn,
Oxford, NP Seven Sisters – Beachy Head, Brighton. Pedagogický
doprovod Mgr. Čermáková, Mgr. Babčaníková, Mgr. Korčáková,
Mgr. Puda.
17. 9. a 1. 10. 2018 Center for Talented Youth/Talented Minds (CTY/CTM). Ředitelka školy
předala certifikáty 7 úspěšným studentům, kteří zdárně zakončili online
studium v angličtině, jež je organizováno vysokými školami v USA
a univerzitami CTM. Certifikát získali Viktorie Hirschová (3. A), Film
Studies, Markéta Rodová (3. A), Anatomy and Physiology, Adéla
Kovářová, 3. A, Writing Non-Fiction, Lucie Rosenthalerová (4. B),
Creative Writing, Lucie Pergnerová (4. B), Anatomy and Physiology,
Tomáš Kovářík (OKA), Foundations of Programming, Michal Polák (SXA),
AP Calculus AB a navíc skládal mezinárodní zkoušku AP test
z matematiky s vynikajícím výsledkem, díky němuž se zařadil mezi
nejlepší studenty. Ministerstvo školství udělilo všem těmto studentům
státní stipendium ve výši 5 000 Kč. Koordinátorky CTM PhDr. Tolletová,
Mgr. Komprdová.
24. 9. 2018
Evropský den jazyků v Galerii Evropského domu, akce se zúčastnili
studenti sekundy B spolu s vyučujícími Mgr. Boříkovou a Mgr. Eretovou.
24. 9. 2018
Evropský den jazyků, Europe direct, Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje v Plzni, akce se zúčastnila třída 2. B s vyučujícími
Mgr. Eretovou a Mgr. Vachovcovou.
1. 10. 2018
Pro 11 studentů naší školy začal nový rok a zimní semestr studia
v angličtině formou online kurzů CTY/CTM. Byli jimi Václava Sedláková
(2. A), AP Calculus AB, Jakub Křižanovský (2. B), AP Computer Science
A, Nicole Hlušičková (3. B), AP Biology, Zuzana Burianová (3. A),
Advanced Creative Writing, Veronika Klausová (3. A), Advanced Creative
Writing, Denisa Turečková (3. A), AP Psychology, Helena Hadrbolcová
(TB), Comprehensive Science 1, Michaela Rubášová (OKB), World
History, Nina Petříková (SA), Literature for Curious Minds, Michal Polák
(SXA), AP Physics 1, Petr Chalupský (SXA), AP Calculus AB. Ministerstvo
školství udělilo všem těmto studentům státní stipendium ve výši 5 000
Kč. Koordinátorky CTM PhDr. Tolletová, Mgr. Komprdová.
2. 10. 2018
Evropský parlament mládeže (European Youth Parliament), podpora
a příprava na regionální výběrovou konferenci v Litoměřicích, vedení
Mgr. Kajanová.
10. 10. 2018
Martin Herman, prezident American Fund of Czech and Slovak
Leadership Studies v New Yorku, fondu krajanů žijících v USA, zavítal na
naše gymnázium, aby se osobně setkal s vedením školy a zároveň
pozdravil všechny studenty (25), kteří se během tří let zapojili do studia
na univerzitách CTM v online kurzech v angličtině. Naši krajané rovněž
toto studium pro české a slovenské studenty finančně podporují. Spolu
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s ním přijel i hlavní koordinátor CTM v Praze pan Adolf Boček.
Koordinátorky CTM PhDr. Tolletová, Mgr. Komprdová.
9.–11. 11. 2018
Regionální výběrová konference Evropského parlamentu mládeže
v Litoměřicích, naši školu reprezentoval Alan Karlíček (KIA), který
postoupil na Národní výběrovou konferenci, vedení Mgr. Kajanová.
14. 11. 2018
English Cup, 8. ročník literární soutěže pro studenty kvart–septim a 1.–3.
ročníků. Hodnocen byl rekordní počet 72 prací, básní a esejí ve dvou
kategoriích. Vítězové v jednotlivých kategoriích už tradičně kromě jiných
cen získávají rovněž slevový kupón na jednu z Cambridgeských zkoušek.
Organizace soutěže Mgr. Čermáková, Mgr. Babčaníková.
30. 11. 2018
Best in English, 8. ročník populární mezinárodní online soutěže, jež
nabízí možnost srovnání znalostí se zahraničními studenty, kteří se
zúčastní. Za naši školu k hodinovému testu nastoupilo 30 studentů ze
tříd septima A, septima B, 4. A, 3. A, 4. B, oktáva A a oktáva B. Podle
výsledků, které jsme obdrželi v lednu, se soutěže zúčastnilo 21 110
studentů z 922 středních škol z 30 států. V České republice se zúčastnilo
8 437 studentů z 341 škol. Umístění naší školy bylo 150. místo
v mezinárodním hodnocení, 58. místo v Česku, 4. místo v Plzeňském
kraji. Příprava a organizace Mgr. Babčaníková.
3. 12. 2018
Na den přesně po čtyřech letech, jež uplynuly od registrace v projektu
CTY/CTM, byl v rámci ČR našemu gymnáziu udělen titul Partnerská škola
pro talentovanou mládež za zapojení velkého počtu studentů do studia
v angličtině a za podporu při studiu vybraných online kurzů. Tímto
titulem, který nám předala paní Jeanne Bočková, ředitelka CTM Praha,
se zatím pyšní pouze třináct škol ze 70 zapojených do studia.
4. a 5. 12. 2018
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, III. kategorie (1.–3. ročník,
kvinty–septimy), do školního kola se zapojilo 40 studentů, organizace
Mgr. Čermáková, Mgr. Kajanová.
10. 12. 2018
Den otevřených dveří pro budoucí studenty prim, informace a přípravné
testy připravily Mgr. Jindřichová, Mgr. Vachovcová.
11. 12. 2018
Den otevřených dveří pro budoucí studenty prvních ročníků, informace
a přípravné testy připravily PhDr. Tolletová, Mgr. Babčaníková.
10. a 13. 12. 2018 Konverzační soutěž v anglickém jazyce, I. kategorie (primy–sekundy),
do školního kola se zapojilo 21 studentů, organizace Mgr. Babčaníková.
Mgr. Eretová.
12. 12. 2018
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, II. kategorie (tercie–kvarty),
do školního kola se zapojilo 21 studentů, organizace Mgr. Pytel,
Mgr. Boříková.
20. 12. 2018
Beseda ve třídě 2. B s bývalou studentkou Renatou Chalupskou, jež
studuje na University of Edinburgh, Velká Británie, organizace
Mgr. Eretová, Mgr. Brichtová.
4. 1. 2019
Beseda pro studenty třetích ročníků a septim s dalšími bývalými studenty
naší školy, kteří studují na univerzitách v zahraničí – Vu Thao Chi
(Kristýna), USA/Indie, Štěpánka Havlová, UCL – Londýn, Velká Británie,
Adam Vacek – University of Edinburgh, Velká Británie, Marie Čejnová –
Royal Music Academy, Dánsko. Organizace Mgr. Egrmajerová.
4. 2. 2019
Pre-testing, Cambridgeské zkoušky nanečisto, vybrané testové úlohy pro
zkoušku FCE. Celkem 60 zájemců z 3. ročníků a septim si vyzkoušelo,
jak dané zkoušky probíhají a jak by případně uspěli při skutečných
zkouškách. Velká většina v tomto měření znalostí získala výborné
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19. 2. 2019

6. 3. 2019

21.–24. 3. 2019

11. 4. 2019
6. 5. 2019

13.–22. 5. 2019

6.–31. 5. 2019

18. 5. 2019

20.–23. 5. 2019

27. 5. 2019

výsledky, zároveň si každý sám za sebe mohl vyhodnotit, na čem musí
ještě zapracovat. Celá akce proběhla ve spolupráci s jazykovou školou
Eufrat, organizace Mgr. Čermáková.
Konverzační soutěž – okresní kolo se tradičně konalo na našem
gymnáziu, organizace Mgr. Vachovcová, členky jednotlivých porot
Mgr. Čermáková, Mgr. Kajanová, Mgr. Babčaníková.
Pre-testing, Cambridgeské zkoušky nanečisto, vybrané testové úlohy pro
zkoušku CAE. Celkem 20 zájemců z 3. ročníků a septim si vyzkoušelo,
jak dané zkoušky probíhají a jak by případně uspěli při skutečných
zkouškách. Celá akce proběhla ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat,
organizace Mgr. Čermáková.
V Plzni se konala 21. národní výběrová konference Evropského
parlamentu mládeže, na níž skvěle reprezentoval naši školu Alan Karlíček
(KIA), který tak postoupil na mezinárodní zasedání EYP. Vedení
a příprava Mgr. Kajanová.
Maturitní zkouška – písemná práce společné (státní) části se týkala
47 studentů čtvrtých ročníků a oktáv.
Cambridgeské zkoušky FCE a CAE – Speaking (workshop). Praktická část
byla určena 36 přihlášeným studentům. Celá akce proběhla ve
spolupráci s jazykovou školou Eufrat, organizace Mgr. Čermáková.
CTY/CTM výběrové řízení a přihlašování do online studia. Ve školním
roce 2019/2020 se zapojí 7 studentů, a to Michelle Kiers (1. B), World
Cultures 1, Helena Hadrbolcová (TB), Great Minds in Science, Vojtěch
Kuna (SXB), AP US Government & Politics, Vojtěch Naar (2. B), AP
Calculus AB, Eliška Šnajdrová (1. B), AP Psychology, Nina Petříková (SA),
Start with Creative Writing, Ondřej Čermák (SA), Start with Creative
Writing. Ministerstvo školství udělilo všem těmto studentům státní
stipendium ve výši 4 000 Kč. Koordinátorky CTM PhDr. Tolletová,
Mgr. Komprdová.
Studenti CTY/CTM online kurzů na závěr svého studia skládali na
prestižních gymnáziích v Praze mezinárodní AP zkoušky. Byli jimi Václava
Sedláková (2. A), AP Calculus AB, Petr Chalupský, SXA, AP Calculus AB,
Nicole Hlušičková (3. B), AP Biology, Denisa Turečková (3. A), AP
Psychology, Jakub Křižanovský (2. B), AP Computer Science A, Michal
Polák (SXA), AP Physics 1.
Cambridgeské zkoušky FCE (33 studentů) a CAE (2 studentky) se poprvé
skládaly na naší škole, a to písemná i ústní část v jeden den. Celá akce
proběhla ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat, organizace
Mgr. Čermáková.
Maturitní zkoušku z angličtiny si zvolilo 110 studentů čtvrtých ročníků a
oktáv, z toho profilovou (školní) 63 studentů a společnou (státní) 47
studentů. 4. A – vyučující Mgr. Eretová, 4. B – PhDr. Tolletová,
Mgr. Čermáková, OKA – Mgr. Kajanová, OKB – Mgr. Kajanová,
Mgr. Boříková.
Pre-testing FCE, zkoušky nanečisto pro 26 zájemců sext a druhých
ročníků. Akce proběhla ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat,
organizace Mgr. Čermáková.
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28.–29. 5. 2019

13. 6. 2019
17.–25. 6. 2019

Ars Poeticae, krajská přehlídka na GFK v Plzni. Naši školu reprezentovali
v kategorii Storytelling Tomáš Srb (KIB) a Klára Chmelařová (2. B),
v kategorii Překlad poezie Tomáš Srb (KIB), organizace Mgr. Eretová.
Rozřazovací zkoušky z angličtiny do primy A a 1. A, tříd s rozšířenou
jazykovou výukou.
Poznávací zájezd do Skandinávie ve spolupráci s komisí zeměpisu,
kterého se zúčastnilo 53 studentů zejména ze tříd septima A, septima B,
3. A, 3. B a 2. A. Program zahrnoval Švédsko (Göteborg, Malmö), Norsko
(Oslo, muzeum lyžařství v Holmenkollenu, Lillehammer, údolí Romsdalen
s nejvyšší kolmou stěnou Evropy Trollveggen, vodopád Sedm sester,
Gudbrandsdalen, Trollstigen, fjord Geiranger, největší evropský
pevninský ledovec Jostedalsbreen, ledovcové jezero Briksdalsbreen,
tunel Laerdal, četné další fjordy a jezera, most přes úžinu Öresund,
Dánsko (Copenhagen, Gedser). Organizace a pedagogický doprovod
Mgr. Kloudová, Mgr. Pytel, Mgr. Cón.

Mezinárodní zkoušky
Certifikáty si v září převzalo 23 studentů.
Cambridge Exam – First Certificate of English (B2) – 17 studentů
4. B – Eva Benediktová, Markéta Česalová, Tomáš Fiala, Kryštof Krs, Petr Mild, Petr Noháč,
Lucie Pergnerová, Karolína Prchalová, Nikola Rybáčková, Aneta Varáčková,
Karolína Volfíková, Kateřina Vopalecká, Jiří Morkes, Radek Hájek, Miroslav Cipra
4. A – Martina Jandová, Eliška Průšová
Cambridge Exam – First Certificate of English, Level A (C1) – 5 studentů
4. B – Andrea Burianová, Jiří Šuster, Lucie Rosenthalerová
4. A – Ladislav Janík
OKB – Anežka Vondrášková
Cambridge Exam – Certificate of Advanced English (C1) – 1 studentka
OKB – Miroslava Novoveská
Výuka a příprava PhDr. Tolletová
Cambridge Exam – First Certificate of English (B2/C1) – 34 studentů
3. A – Adam Vinš, Adéla Kovářová, Kateřina Bučková, Anh Le Quoc (Petr), Denisa Turečková,
Eliška Vrzalová, Kristýna Kiričenková, Lucie Holá, Markéta Rodová, Tereza Horčičková,
Veronika Klausová, Viktorie Hirschová, Zuzana Burianová
3. B – Nicole Hlušičková (termín 13. 7.)
SPB – Eva Brázdilová, Alena Konášová, Helena Konášová, Helena Švarcová, Diana Pechová,
Eva Pomajbíková, Jiří Novák, Kateřina Krůsová, Lukáš Koranda, Pavel Píchal,
Lucie Svobodová, Ivana Kozáková
Výuka a příprava PhDr. Tolletová
SPA – Arlungua Baatarboldová, Anna Školoudová, Kateřina Soumarová, Kristýna Bednářová,
Lucie Prošková, Natalia Motysová, Nikola Uhle, Viktorie Sýkorová
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Cambridge Exam – Certificate of Advanced English (C1) – 2 studentky
SPA – Valentýna Fuchsová
SXA – Monika Školová
Výuka a příprava Mgr. Babčaníková
Studenti v zahraničí
Po maturitě jsou přijati na univerzity v zahraničí:
Miroslava Novoveská, OKB
Cambridge University, Velká Británie (chemie)
Kamila Švajcrová, OKB
Brighton University, Velká Británie (psychologie)
Michaela Rubášová, OKB
UCL (London), Velká Británie (mezinárodní vztahy)

Francouzský jazyk
Francouzský jazyk se na našem gymnáziu vyučuje formou volitelných seminářů, jež mají
dvouhodinovou týdenní dotaci. Jeden ze seminářů je určen pro druhé ročníky a sexty, druhý
seminář navštěvují studenti třetích ročníků a septim. Vedle seminářů se francouzština
vyučuje také pro studenty kvint v nepovinném cvičení z francouzského jazyka.
Ve spolupráci s Filozofickou fakultou ZČU jsme i letos uvítali na našem gymnáziu dva
francouzské studenty pedagogiky z francouzského regionu Franche-Comté. Raphael Grux
a Ophélie Figent u nás strávili svoji měsíční náslechovou stáž, během níž si rovněž
vyzkoušeli, co všechno obnáší výuka jejich mateřštiny v cizí zemi.
V letošní 4. B si jedna studentka zvolila francouzštinu jako maturitní předmět.

Ruský jazyk
Ve školním roce 2018/2019 probíhaly dva kurzy ruského jazyka – seminář pro septimy
a 3. ročníky navštěvovalo 15 žáků ze tříd 3. A, 3. B, SPA a SPB. Jednalo se o druhý rok
dvouletého semináře.
Nově se otevřel jednoletý seminář pro kvarty, který ovšem může mít i v pozdějších letech
studia svoji návaznost, seminář navštěvovalo 10 žáků ze tříd kvarta A a kvarta B.

Německý jazyk
24.–27. 9. 2018

3.–5. 10. 2018
8.–12. 10. 2018
16. 10. 2018
13. 11. 2018
26.–27. 11. 2018

28. 11. 2018

První část výměnného pobytu sekund se studenty gymnázia Antona
Brucknera z bavorského Straubingu, organizace Mgr. Puda,
Mgr. Majerová.
Zeměvědná exkurze tříd 3. A a 4. A do Vídně, organizace a doprovod
Mgr. Davídková, Mgr. Egrmajerová.
První část výměnného pobytu 2. A a sext se studenty z gymnázia Alberta
Magna z Regensburgu, organizace Mgr. Walterová, Mgr. Hrušková.
Divadelní představení „Der Turm“, zúčastnila se třída 3. B, organizace
Mgr. Walterová, Mgr. Hrušková.
Pilotní zkouška jazykové zkoušky DSD II, ústní část, organizace Matthias
Müller.
Německo-české debatní setkání studentů v Drážďanech v rámci projektu
Jugend debattiert international, zúčastnil se výběr studentů sext,
organizace Mgr. Hrušková, Mgr. Wagnerová.
Písemná část jazykové zkoušky DSD II, organizace Matthias Müller.
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Listopad 2018
7.–8. 1. 2019
8. 1. 2019
16. 1. 2019
13. 2. 2019
20. 2. 2019

12. 3. 2019

14. 3. 2019
18.–20. 3. 2019
23. 4. 2019
6.–10. 5. 2019

14. 5. 2019

4.–7. 6. 2019

Školní kola konverzační soutěže ve všech kategoriích, členy komisí byli
všichni vyučující německého jazyka.
Ústní část zkoušky DSD II, organizace Matthias Müller.
Návštěva německé a rakouské knihovny SVK, zúčastnila se třída 3. A,
doprovod Mgr. Egrmajerová.
Pilotní zkouška DSD I, ústní část, organizace Mgr. Davídková,
Mgr. Egrmajerová.
Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, organizace
Mgr. Skočný, Mgr. Walterová.
Školní kolo debatní soutěže v německém jazyce Jugend debattiert
international, soutěžili zástupci tříd sexta A a sexta B, organizace
Mgr. Hrušková.
Regionální kolo debatní soutěže v německém jazyce Jugend debattiert
international, tématem soutěže bylo „Sollen an tschechischen Schulen
Schulbücher aus Papier durch E-Books ersetzt werden?“, organizátorem
soutěže je Goethe Institut v Praze, iniciátorem je nadace „Erinnerung,
Veranwortung und Zukunft“ a nadace Hertie. Organizace Mgr. Hrušková.
Písemná část jazykové zkoušky DSD I, organizace Mgr. Egrmajerová.
Ústní část jazykové zkoušky DSD I, organizace Mgr. Egrmajerová.
Zeměvědná exkurze do Drážďan, zúčastnily se třídy 2. A a 3. B,
organizace Mgr. Walterová, Mgr. Hrušková a Mgr. Skočný.
Výměnný pobyt studentů – druhá část, studenti ze sext a 2. A navštívili
gymnázium Alberta Magna v Regensburgu, město Regensburg a okolí.
Studenti byli ubytování v hostitelských rodinách, organizace a doprovod
Mgr. Walterová a Mgr. Hrušková.
Den s němčinou, pořádá pravidelně Goethe-Institut v Praze, součástí byl
hudební workshop a koncert zpěváka Uwe Kaa v DEPO 2015, Plzeň.
Workshopu se zúčastnili studenti sexty A, následného koncertu i třídy
2. A, 1. A, kvinta A a kvinty B. Organizace Mgr. Petr Puda.
Výměnný pobyt studentů – druhá část, studenti ze sekundy A a sekundy
B navštívili partnerskou školu ve Straubingu, prohlédli si město a okolí.
Byli ubytováni v hostitelských rodinách, organizace a doprovod
Mgr. Puda a Mgr. Míšková.

Studenti v zahraničí
Martina Bosáková, SPA
Jan Pohořelý, SPA

Regensburg, Německo
Pegnitz, Německo

Jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom II
Tuto zkoušku úrovně C1 a B2 podle Evropského referenčního rámce složilo 18 studentů
a studentek oktáv a 4. ročníků, kteří byli připravováni lektorem německého jazyka
Matthiasem Müllerem 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.
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Jazyková úroveň C1
OKA – Čekelská Terezie, Nocarová Kateřina, Poláková Sára, Brožová Marie, Kovařík Tomáš,
Virtová Táňa
4. A – Kasík Jan, Piskunová Sára, Syslová Eliška, Vinšová Natálie
OKB – Novoveská Miroslava
Jazyková úroveň B2
OKA – Kopová Barbora, Tolar Štěpán, Žáková Klára, Marková Eliška, Kraus Martin
4. A – Jandová Martina
OKB – Bajer Filip
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 nebo B1. Písemná část proběhla
v celosvětově jednotném termínu 14. 3. 2019 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 – Husárková Eliška, Aubrechtová Lucie, Zimanová Kamila, Ramajzl Jakub, Hirschnerová
Nina, Bursíková Kristýna, Raisová Aneta, Kulíková Martina, Šindelářová Natálie,
Richterová Tereza, Nestlerová Anna, Janochová Magdaléna, Felcmanová Patricie,
Křišťanová Vendula, Prudká Eliška, Slavotínková Eliška, Kovářová Adéla, Holá Lucie,
Rodová Markéta, Jírová Zuzana
3. B – Vakešová Sabina, Bezpalcová Zuzana
SPA – Tomanová Tereza
SPB – Novák Jiří, Konášová Alena, Konášová Helena, Dohnalová Aneta, Pomajbíková Eva,
Šimurda Marek, Brázdilová Eva, Krůsová Kateřina, Pechová Diana
SXA – Miková Marie, Zlámalová Michaela, Mařík Karel, Pašková Julie, Negerová Karin Anna,
Mergl Jakub František, Šyrjajeva Darina, Vodičková Lucie, Vaculčíková Adéla,
Nosálová Markéta, Bubeníková Lucie, Bourová Viktorie, Brůžková Barbora, Dolívková
Lucie, Hoang Ngoc Lan, Chalupský Petr, Polák Michal, Roubová Markéta,
Steinbachová Lucie, Suchá Zuzana, Žáková Eliška
SXB – Brotánková Petra, Komiš Jan, Páník Marek, Plasová Leona, Richtr Lukáš
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SPORTOVNÍ AKCE A NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ
ÚSPĚCHY
Okresní přebor v přespolním běhu
Okresní přebor v přespolním běhu se
uskutečnil 2. 10. 2018 v Borském parku
v Plzni a naši chlapci z prim a sekund
(III. kategorie) se jako družstvo umístili
na 3. místě.

Jakub Stehlík (PB),
Ondřej Čermák (SA),
Vojtěch Šedivý (PB),
Martin Tomášek (SA),
Vojtěch Sýkora (SB),
Vojtěch Hodl (SB)

Republikové finále v krosu
Dne 18. 10. 2018 se družstva dívek a chlapců V. kategorie zúčastnila republikového finále
v krosu v Malšově Lhotě (Hradec Králové), kam postoupila po vítězství v okresním i krajském
kole. V Tachově v krajském kole obsadily dívky kompletně stupně vítězů a zajistily si tak
postup na republiku. I chlapci předvedli vyrovnané výkony (2., 4., 5., 6. a 7. místo), což
v součtu pořadí taktéž znamenalo 1. místo, a tedy postup. Za krásného slunečného a téměř
letního počasí předvedli všichni v republikovém finále skvělé výkony, které dívkám vynesly
7. a chlapcům 11. místo.

Chlapci V. kategorie: Jakub Marek (1. A), Martin Kraus (OKA), Lukáš Richtr (SXB), Patrik
Hiťha (2. B), Vojtěch Naar (2. B), Kryštof Krs (4. B)
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Dívky V. kategorie: Kateřina Soumarová (SPA), Magda Vokáčová (2. B), Martina Novoveská
(2. B), Sára Kolorosová (SPA), Zuzana Wolfová (3. B), Vanda Krsová (1. B)
Středoškolský atletický pohár
Počátkem roku se, jako každý rok, konal středoškolský atletický pohár. I v letošním školním
roce jsme do boje vyslali družstva hochů i dívek V. kategorie. Okresní kolo se konalo na
atletickém stadionu v Plzni ve Skvrňanech, kde obě naše družstva podala výborný výkon.
Bohužel jen družstvu dívek to stačilo na postup do krajského finále.
Krajského finále se zúčastnily velmi silné týmy z Plzeňského kraje, ale ani v této nabité
konkurenci se naše atletky neztratily a obsadily 4. místo, když skončily pouhých 30 bodů od
stupňů vítězů.

Okres – dívky

60 m: Andrea Pospíšilová (SPA) – 1. místo
200 m: Andrea Pospíšilová (SPA) – 1. místo, Barbora Polcarová (2. B) – 3. místo
800 m: Vanda Krsová (1. B) – 2. místo
Štafeta 4x 200 m – 1. místo
Skok vysoký: Lucie Wiesnerová (2. B) – 1. místo, Lucie Heinrichová (2. B) – 2. místo

Okres – chlapci
1 500 m: Lukáš Richtr (SXB) – 2. místo
Skok vysoký: Filip Svoboda (1. A) –
2. místo

Kraj – dívky

800 m: Vanda Krsová
(1. B) – 2. místo
Štafeta 4x 200 m –
1. místo
Vrh koulí: Anna Kinkorová (1. B) –
3. místo
Skok vysoký: Viktorie Sýkorová (KIB) –
3. místo
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Orientační běh
Dne 5. 6. 2019 v Celostátním finále přeboru
škol v orientačním běhu v Brně získal 1. místo
v konkurenci více než 50 závodníků v kategorii
H9 (starší žáci) Šimon Stehlík z tercie B.
Celkově se náš tým umístil na krásném
9. místě z 19 zúčastněných škol.

Krajský přebor v plavání družstev
III. kategorie (primy + sekundy): Dívky i chlapci vybojovali 3. místo v kraji v plavání
šestičlenných družstev, které se konalo 25. 10. 2018 na 1. ZŠ v Plzni.
Naši školu reprezentovali:
Dívky – Justýna Havlová (PA), Tereza Egrmaierová (PA), Simona Nosková (SB), Ingrid
Jungová (SB), Adéla Solfronková (SB), Adéla Pechová (PA)
Chlapci – Michal Tichý (PB), Jiří Kňourek (PB), Jiří Němec (PB), David Sýkora (PA), Vojtěch
Šedivý (PB), Jaroslav Kudrna (PA)
Krajský přebor v plavání šestičlenných družstev
Dne 26. 11. 2018 se uskutečnily plavecké závody středních a základních škol v bazénu
Radbuza v Plzni. Chlapci se ve IV. kategorii (tercie–kvarty) umístili na 3. místě.
Dívky se v V. kategorii (1.–4. ročník a kvinty–oktávy) umístily na 1. místě a postoupily do
republikového finále, které se konalo v Jindřichově Hradci dne 28. 1. 2019, a dívky tam
získaly 7. místo.

Šimon Ságner (TB), Martin Lang (KAB),
Jakub Šedivý (TB), Jakub Nosek (KAB),
Marek Krčál (TB), Vojtěch Plešmíd
(KAA)

V republikovém finále naši školu reprezentovala
tato děvčata: Kristýna Kloudová (OKB,

náhradník),
Petra Hauerová (OKB), Vanda Krsová (1. B),
Jitka Krocová (OKB), Julie Pašková (SXA),
Eliška Marková (OKA), Hana Říšská (kvinta B)
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Futsal
V letošním školním roce se dívčí futsalové družstvo probojovalo až do regionálního finále
v Praze. Postup jsme si zasloužili za dobré výkony v předchozích okresních kolech. Naše
fotbalistky se dokázaly vypořádat i s absencí několika opor a vždy se snažily předvést
maximum.

Badminton družstev
Sdružený okresní a krajský přebor v badmintonu
družstev v V. kategorii proběhl 10. 4. 2019 na
25. ZŠ v Plzni – naše čtveřice studentů obsadila
3. místo.

Klára Kabátová (3. B), Dominik Samek (2. A),
Nicole Hlušičková (3. B),
Radim Karel Žihla (1. A)
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Postup na maratonu
Dne 9. 4. 2019 jsme se zúčastnili semifinálového kola Juniorského maratonu a po výborném
výkonu obou našich štafet jsme se štafetou TOP TEAM Masarykova gymnázia postoupili do
republikového finále do Prahy. V republikovém finále v rámci pražského Mattoni Volkswagen
maratonu 5. 5. jsme ve složení Kryštof Krs (4. B), Vojtěch Bistrý (SXB),
Bezpalcová Zuzana (3. B), Petržílka Adam (SXB), Kolorosová Sára (SPA), Šimek Ondřej
(1. B), Krsová Vanda (1. B), Le Duc Dung (KIB), Marek Jakub (KIB), Naar Vojtěch (2. B)
obsadili 20. místo.

Volejbal
Dne 2. 5. 2019 jsme se zúčastnili
krajského finále ve volejbalu dívek
v Rokycanech. V konkurenci sedmi
okresních týmů dívky obstály a
postoupily
na
kvalifikaci
do
republikového finále, které se konalo 14.
5. v Rakovníku.
Ve dnech 20. a 21. 11. 2018 se naše
družstva dívek i hochů zúčastnila
okresního kola ve volejbalu v hale
Lokomotivy na Slovanech. Ve složení
Kateřina Hellmaeyrová (KIB), Marie
Miková (SXA), Michaela Reiserová (2. A),
Táňa Virtová (OKA), Karolína Klimtová
(2. A), Markéta Roubová (SXA) a Jan
Kasík (4. A), Lukáš Kovanda (SPB), Petr
Chalupský (SXA), Jan Janiš (OKA),
Tomáš Regner (3. B), Ladislav Janík (4.
A), Marek Páník (SXB) obě družstva
zvítězila a postoupila do krajského finále
v Rokycanech, kde se dívky umístily na
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2. a chlapci na 1. místě. Kvalifikace na republiku jim bohužel unikla, protože se zranil hlavní
tahoun týmu Jan Kasík.
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Pohár rozhlasu
Po roční pauze se naše škola opět zúčastnila atletických závodů Pohár rozhlasu pořádaných
pro studenty nižšího gymnázia. Do boje jsme vyslali čtyři družstva ve dvou kategoriích,
z nichž tři se dokázala probojovat na stupně vítězů. K postupu do krajského kola to ale
stačilo jen oběma družstvům dívek, které obsadily první (mladší žákyně), respektive druhé
místo (starší žákyně). Druhé místo obsadilo i družstvo mladších žáků, ale jim dosažené body
bohužel nestačily k postupu.
Krajské kolo bylo již kvalitněji obsazeno, ale i přesto se mladší žákyně dokázaly probojovat
na stupně vítězů a obsadily vynikající třetí místo. Starší žákyně zůstaly těsně pod stupni
vítězů na čtvrtém místě.

Okres – mladší žákyně

60 m: Kateřina Čermáková (SB) – 1. místo
600 m: Simona Nosková (SB) – 3. místo
Skok daleký: Kateřina Čermáková (SB) – 1. místo

Okres – starší žákyně

Vrh koulí: Markéta Davídková (KAB) – 3. místo
Skok daleký: Magdalena Hellmayerová (TA) – 2. místo

Okres – mladší žáci

1 000 m: Jakub Stehlík (PB) – 1. místo, Vojtěch Šedivý (PB) – 3. místo
Štafeta 4x 60 m – 2. místo
Skok vysoký: Ondřej Čermák (SA) – 1. místo

Okres – starší žáci

1 500 m: Šimon Stehlík (TB) – 2. místo

Kraj – mladší žákyně

60 m: Kateřina Čermáková (SB) – 1. místo
Skok daleký: Kateřina Čermáková (SB) – 1. místo

Kraj – starší žákyně

Štafeta 4x 60 m – 1. místo
Skok daleký: Markéta Davídková (KAB) – 1. místo
Skok vysoký: Markéta Davídková (KAB) – 2. místo

Dívky IV. kategorie: Sarah Aubrechtová (TA), Kateřina Bohůnková (TB), Kateřina Šauli (KAB),
Markéta Davídková (KAB), Nikola Egrová (KAB), Michaela Kaderová (TB), Veronika Hašková
(TA), Magdalena Hellmayerová (TA), Nela Slaníková (TB), Julie Dubská (TB)
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Florbal
V únoru 2019 proběhly středoškolské hry ve florbale. Turnaje florbalistů a florbalistek se
konaly v halách Lokomotivy Plzeň. Zápasy měly velice dobrou úroveň. Družstvo chlapců
obsadilo 7.–8. místo. Tým děvčat postoupil dokonce do semifinále. Zde však prohrál a získal
4. místo.
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Šachové úspěchy
Naše družstva se tradičně se zúčastnila okresního i krajského přeboru školních týmů a získala
cenné úspěchy. V kategorii druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
vyhráli naši studenti oba turnaje a postoupili do celostátního finále, které se uskutečnilo 17.–
19. června 2019 ve Zlíně. Krajskými přeborníky se stali Jan Langmajer (TA), Theodor Mastný
(KAA), Eduard Plic, Vojtěch Hodl (oba SB) a hrající náhradník Filip Wintr (KAB).
V kategorii středních škol bojovali naši studenti ve složení Michal Polák (SXA), Matěj Šeterle
(KIB), Jana Langmajerová (2. A) a Le Duc Dung (KIB). V okresním přeboru obsadili druhé
místo, v kraji skončili trochu smolně čtvrtí.
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Kurz přežití
V termínu 3.–5. 10. 2018 se uskutečnil kurz „Exkurze do přírody“ pro tercie. Kurz, nazván
studenty také „Kurz přežití“, probíhal v rekreačním středisku Melchiorova Huť severně od
Plzně. Studenti poznali místní okolí pomocí různých orientačních pomůcek, poznávali houby,
určovali léčivé rostliny a pomocí nafukovacích lodí přeplavili rozvodněnou „Amazonku“
v podobě požární nádrže. Dále se naučili různým tábornickým dovednostem od přípravy
dřeva a rozdělání ohně po vaření buřtguláše. Vyzkoušeli si i stavění stanů, což zvláště u
historických kousků byl docela oříšek. Jeden den dopoledne přijela i plzeňská záchranná
služba, pod jejímž vedením studenti získali základy zdravovědy, což si ověřili i prakticky.
Celkově se kurz velice vydařil a studenti budou mít na co vzpomínat.

Sportovní kurz 3. ročníků a septim
Ve dnech 3.–7. 6. 2019 se v areálu chatového tábora „Přátelé dětí“ v Nové Peci na Lipně
uskutečnil sportovní kurz pro septimy a 3. ročníky. Studenti si tak mohli zasportovat v
krásném prostředí Šumavy a pokochat se například peřejnatou řekou Vltavou mezi Vyšším
Brodem a Rožmberkem, navštívit na kole i pěšky Plešné jezero, někteří dobyli nejvyšší vrchol
české části Šumavy Plechý nebo prošli Medvědí stezkou. Dále studenti předváděli hezké
výkony na kolečkových bruslích mezi Novou Pecí a Stožcem nebo se orientovali v neznámém
terénu pomocí map a buzol. Také díky slunečnému a teplému počasí se vše zdařilo a tato
akce byla velice pěkná.
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Lyžařský kurz sekunda A a sekunda B
Lyžařský kurz se uskutečnil v termínu 14.–18. 1. 2019 na šumavském Špičáku. Žáci byli
ubytovaní v hotelu Stella. Nepřízeň počasí zastavila velkou lanovku na Špičáku, tak jsme
využívali jiné menší svahy jako Weissova louka, Alpa louka, Sirotek nebo Dolní Šance.
Vedoucí kurzu byla Mgr. Laďka Šedivá a ostatní kolegové, kteří se zúčastnili kurzu: Mgr. Eva
Provodová, Mgr. Barbora Šturmová, Mgr. Štěpán Stoček a Mgr. Tomáš Pavlíček.

Lyžařský kurz kvint a 1. ročníků
Lyžařský kurz kvint a prvních ročníků proběhl ve dnech 4.–10. 3. 2019 v Rokytnici nad
Jizerou. Ubytováni jsme byli v hotelu Krakonoš přímo na náměstí Horní Rokytnice. Lyžovali
jsme na svazích Studenova, Modré hvězdy a Lysé hory. Běžecký výcvik proběhl na přilehlých
kopcích a celodenní výlet jsme vedli po hřebenech směrem na Krakonošovu zahrádku až do
Harrachova. Opět se ukázala síla týmovosti předmětové komise tělocviku. Instruktoři
pracovali se svými týmy velmi profesionálně, takže výkonnost dětí se zlepšila. Se stejným
nasazením přistupovali učitelé i k odpolednímu programu, tím pádem byli studenti vytíženi až
do večerních hodin. Celkově byl kurz hodnocen všemi účastníky velmi pozitivně.
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VÝSLEDKY OLYMPIÁD A SOUTĚŽÍ
Matematická olympiáda
Pádecký Lukáš, OKB
Ha David, OKA
Krůs František, SXB

1. místo ve školním kole, kategorie A
2. místo ve školním kole, kategorie A
1.–2. místo ve školním kole, 6. místo v krajském kole,
kategorie B
Polák Michal, SXA
1.–2. místo ve školním kole, kategorie B
Křižanovský Jakub, 2. B
3. místo ve školním kole, kategorie B
Šebesta Adam, KIA
1.–2. místo ve školním kole, 1. místo v krajském kole,
kategorie C
Zajíček Benjamin Dominik, KIB 1.–2. místo ve školním kole, kategorie C
Doan Tien Tai, KIB
3. místo ve školním kole, 4. místo v krajském kole,
kategorie C
Čákora Ladislav, KAB
6. místo v okresním kole, kategorie Z9
Němec David, TB
2. místo v okresním kole, kategorie Z8
Stehlík Šimon, TB
4.–6. místo v okresním kole, kategorie Z8
Růžičková Adéla, SA
2. místo v okresním kole, kategorie Z7
Vachovec Matěj, SB
7.–9. místo v okresním kole, kategorie Z7
Polanková Markéta, PB
8. místo v okresním kole, kategorie Z6
Kňourek Jiří, PB
9. místo v okresním kole, kategorie Z6

Náboj (mezinárodní matematická soutěž) – družstva
Bajer Filip, OKB
Pádecký Lukáš, OKB
Štilip Jiří, OKB
Krůsová Kateřina, SPB
Píchal Pavel, SPB
Čekan Jakub, SXB
Krůs František, SXB
Sedláková Václava, 2. A
Doan Tien Tai, KIB
Le Duc Dung, KIB

83. místo
Senioři
83. místo
Senioři
83. místo
Senioři
83. místo
Senioři
83. místo
Senioři
65. místo
Junioři
65. místo
Junioři
65. místo
Junioři
65. místo
Junioři
65. místo
Junioři

v ČR, 316. místo v mezinárodní soutěži, kategorie
v ČR, 316. místo v mezinárodní soutěži, kategorie
v ČR, 316. místo v mezinárodní soutěži, kategorie
v ČR, 316. místo v mezinárodní soutěži, kategorie
v ČR, 316. místo v mezinárodní soutěži, kategorie
v ČR, 224. místo v mezinárodní soutěži, kategorie
v ČR, 224. místo v mezinárodní soutěži, kategorie
v ČR, 224. místo v mezinárodní soutěži, kategorie
v ČR, 224. místo v mezinárodní soutěži, kategorie
v ČR, 224. místo v mezinárodní soutěži, kategorie
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Pythagoriáda
Stehlík Šimon, TB
Slívová Andrea, TA
Němec David, TB
Beran Daniel, TB
Žižka Martin, SB
Červená Kateřina, SA
Matta Matyáš, SB
Plic Eduard, SB
Kolovratová Ella, PB
Ženíšková Julie, PB
Kňourek Jiří, PB

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

Matematický klokan
Ha David, OKA
Naar Vojtěch, 2. B
Němec David, TB
Plic Eduard, 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
Němec David, TB
Vondráčková Anna, TB
Stehlík Šimon, TB
Beran Daniel, TB
Kňourková Jana, KAB
Karpíšková Daniela, KAB
Perdoková Anna, KAA
Wintr Filip, KAB
Plicková Natálie, KAA
Egrová Nikola, KAB
Lang Martin, KAB
Vainer Ondřej, KAB
Křížek Matouš, KIB
Tai Doan Tien, KIB
Šebesta Adam, KIA
Janů Veronika KIA
Česal David, KIB
Polák Michal, SXA
Krůs František, SXB
Chalupský Petr, SXA
Novoveská Miroslava, OKB

1. místo v okresním kole, kategorie F
3. místo v okresním kole, kategorie F
6. místo v okresním kole, kategorie F (úspěšný řešitel)
7. místo v okresním kole, kategorie F (úspěšný řešitel)
1. místo v okresním kole, 11. místo v krajském kole,
kategorie E (úspěšný řešitel)
2. místo v okresním kole, 17. místo v krajském kole,
kategorie E (úspěšný řešitel)
10. místo v okresním kole, 22. místo v krajském kole,
kategorie E (úspěšný řešitel)
10. místo v okresním kole, 15. místo v krajském kole,
kategorie E (úspěšný řešitel)
19. místo v okresním kole, kategorie E (úspěšný řešitel)
19. místo v okresním kole, kategorie E (úspěšný řešitel)
19. místo v okresním kole, kategorie E (úspěšný řešitel)
23. místo v okresním kole, kategorie E (úspěšný řešitel)
2. místo v krajském kole kategorie D
4. místo v krajském kole, kategorie D (úspěšný řešitel)
5. místo v krajském kole, kategorie D (úspěšný řešitel)
7. místo v krajském kole, kategorie D (úspěšný řešitel)
12. místo v krajském kole, kategorie D (úspěšný řešitel)
2. místo v krajském kole, kategorie C
4. místo v krajském kole, kategorie C (úspěšný řešitel)
11. místo v krajském kole, kategorie C (úspěšný řešitel)
1. místo v krajském kole, 11. místo v celostátním kole,
kategorie A (vítěz)

43

Fyzikální olympiáda – Archimediáda (družstva)
Plic Eduard, Havránek Filip, Matta Matyáš (SB)
Vachovec Matěj, Galovič Ondřej (SB), Tautrman Jiří (SA)

3. místo v okresním kole
7. místo v okresním kole

Fyziklání (týmová soutěž středoškoláků)
Bajer Filip, Hejman Jakub, Pádecký Lukáš (OKB)
– 8. místo v mezinárodní soutěži, kategorie A
Polák Michal, Chalupský Petr (SXA), Šebesta Adam (KIA), Čekan Jakub (SXB), Křížek Matouš
(KIB)
– 15. místo v mezinárodní soutěži, kategorie C

Energetická olympiáda
Krůs František, Rajchman David, Čekan Jakub (SXB)
– 2. místo školní kolo (vyhodnocení celorepublikové)
Janiš Jan, Jonák Vilém, Kellich Adam (OKA)
– 3. místo školní kolo (vyhodnocení celorepublikové)

Astronomická olympiáda
Čermáková Kateřina, SB
Kasal Jakub, PB
Knížek Ondřej, SB
Červená Kateřina, SA
Matta Matyáš, SB
Havránek Filip, SB
Bečvaříková Nicole, SB
Fiedlerová Lucie, SB
Plic Eduard, SB
Křížek Lukáš Pavel, SB
Němec David, TB
Čákora Ladislav, KAB
Karpíšková Daniela, KAB
Šebesta Adam, KIA
Křížek Matouš, KIB
Novoveská Miroslava, OKB
Šebesta Adam, KIA
Polák Michal, SXA

5. místo v krajském kole, kategorie GH(úspěšný řešitel)
6. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel)
8. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel)
10. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel)
16. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel)
17. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel)
20. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel)
20. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel)
26. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel)
28. místo v krajském kole, kategorie GH (úspěšný řešitel)
4. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel)
7. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel)
12. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel)
1. místo v krajském kole, 10. místo v celostátním kole,
kategorie CD (úspěšný řešitel)
2. místo v krajském kole, kategorie CD
2. místo v krajském kole, kategorie AB
3. místo v krajském kole, kategorie AB
4. místo v krajském kole, kategorie AB

Chemická olympiáda
Klesa Jakub, KAB
Němec David, TB
Slívová Andrea, TA
Plicková Natálie, KAA
Stehlík Šimon, TB

1. místo ve školním, 1. místo v okresním kole,
1. místo v krajském kole, kategorie D
2. místo ve školním kole, 5. místo v okresním kole,
10. místo v krajském kole, kategorie D
3. místo ve školním kole, 2. místo v okresním kole,
2. místo v krajském kole, kategorie D
5. místo ve školním kole, 7. místo v okresním kole,
5. místo v krajském kole, kategorie D
6. místo ve školním kole, 6. místo v okresním kole,
11. místo v krajském kole, kategorie D
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Mokrejš Filip, TB

4. místo ve školním kole, 11. místo v okresním kole,
kategorie D
Perdoková Anna, KAA
7. místo ve školním kole, 10. místo v okresním kole,
kategorie D
Chalupský Petr, KIA
2. místo ve školním kole, 2. místo v krajském kole,
kategorie C
Doan Tien Tai, KIB
5. místo ve školním kole, 9. místo v krajském kole,
kategorie C
Křížek Matouš, KIB
1. místo ve školním kole, 10. místo v krajském kole,
kategorie C
Polák Michal, SXA
4. místo ve školním kole, 11. místo v krajském kole,
kategorie C
Zajíček Dominik Benjamin, KIB 3. místo ve školním kole, 19. místo v krajském kole,
kategorie C
Chalupský Petr, KIA
1. místo ve školním kole, 2. místo v krajském kole,
kategorie B
Samcová Natálie, 3. B
2. místo ve školním kole, 6. místo v krajském kole,
kategorie B
Novoveská Miroslava, OKB
1. místo ve školním kole, 1. místo v krajském kole,
7. místo v celostátním kole, 4. místo výběrového kola na
mezinárodní kolo CHO, zlatá medaile v mezinárodním kole
CHO, kategorie A
Chalupský Petr, SXA
2. místo ve školním kole, 5. místo v krajském kole,
36. místo v celostátním kole, kategorie A,
Hluchý Adam, OKB
3. místo ve školním kole, 4. místo v krajském kole,
kategorie A

KSICHT (Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou)
Novoveská Miroslava, OKB

3. místo v konečném pořadí v České republice

CHEMIKLÁNÍ (týmová soutěž středoškoláků)
Chalupský Petr (SXA), Novoveská Miroslava (OKB), Hluchý Adam, Bajer Filip (oba OKB)
– 8. místo v rámci celé České republiky. Soutěž pořádá
VŠCHT a MŠMT a týmy řeší soubory úloh na čas.

Soutěž Europasecura
Celostátní soutěž pro studenty středních škol se zájmem o mezinárodní a bezpečnostní
politiku České republiky, Evropské unie a NATO. David Rajchman, Vojtěch Kuna a František
Krůs ze sexty B obhajovali bezpečnostní analýzu tématu „Vliv Ruska v Evropě“. Získali 1.
místo a postupují do pětidenního republikového finále na vojenské základně v Brdech. V celé
republice se soutěže zúčastnilo přes 1 450 lidí.
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Prezentiáda (soutěž v prezentačních dovednostech) – družstva
Adam Francouz, Vladimír Kvarda a Jiří Kouba (OKB) – 1. místo v krajském kole s prezentací
na téma „Ta dnešní mládež“ a 6. místo v celostátním
Grandfinále v Brně – s prezentací na téma „Život pro
followera“

Pišqworky

– družstva

V krajském kole tým ve složení Michal Polák (SXA), Petr Chalupský (SXA), Adam Šebesta
(KIA), Tereza Nováková (SPB) a Alan Karlíček (KIA) obsadil 2. místo.
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Biologická olympiáda
Steinbach Martin, OKA
Krejčová Kateřina, 4. A
Soumarová Kateřina, SPA
Steinbachová Lucie, SXA
Křížek Matouš, KIB
Vracovská Tereza, 2. A
Slívová Andrea, TA
Siková Adéla, TA
Pečená Agáta, KAA
Dusíková Magda, TA
Křížková Sabina, SB
Wirth Jakub, SA
Kasal Jakub, SB

1. místo ve školním kole, 8. místo v krajském kole,
kategorie A
2. místo ve školním kole, účast v krajském kole, kategorie A
3. místo ve školním kole, kategorie A
1. místo ve školním kole, 8. místo v krajském kole,
kategorie B
2. místo ve školním kole, 7. místo v krajském kole,
kategorie B
3. místo ve školním kole, účast v krajském kole, kategorie B
1. místo ve školním kole, 2. místo v okresním kole,
7. místo v krajském kole, kategorie C
2. místo ve školním kole, 12. místo v okresním kole,
kategorie C
3. místo ve školním kole, kategorie C
3. místo ve školním kole, kategorie C
1. místo ve školním kole, kategorie D
2. místo ve školním kole, kategorie D
3. místo ve školním kole, kategorie D

Dějepisná olympiáda
Ve školním kole se letošního 48. ročníku zúčastnilo 11 studentů z tercií a kvart.
Do okresního kola postoupili a umístili se následovně:
Mištera Petr Josef, TB
1. místo v okresním kole
Plešmíd Vojtěch, KAA
4. místo v okresním kole
Slívová Andrea, TA
5. místo v okresním kole

Korespondenční soutěž „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“
(vyhlašovaná Masarykovým demokratickým hnutím)
Rottenbornová Hana, KIA
Křížek Matouš, KIB
Sýkorová Viktorie, KIB
Zimmermannová Barbora, KIB

1.
2.
3.
3.

místo,
místo,
místo,
místo,

1.
1.
1.
1.

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

XXVIII. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR
Naši studenti pod vedením Mgr. Mervartové obsadili 2. místo a postoupili do ústředního kola
v Chebu. Složení družstva bylo následující: Markéta Kostlivá, Natálie Bartovská (obě 2. A)
a Vojtěch Kuna (SXB).

Zeměpisná olympiáda
Lukeš Antonín, PB
Holeček Miroslav, PB
Tichý Michal, PB
Matta Matěj, SB
Landa Matyáš, SB
Florianová Monika, SB

1.
A
2.
3.
1.
3.
2.
3.

místo ve školním kole, 5. místo v okresním kole, kategorie
místo
místo
místo
místo
místo
místo

ve školním kole, kategorie A
ve školním kole, kategorie A
ve školním kole, 2. místo v okresním kole,
v krajském kole kategorie B
ve školním kole, kategorie B
ve školním kole, kategorie B
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Krčál Marek, TB

1. místo ve školním
kategorie C
Gabriel Adam, TA
2. místo ve školním
Popule Daniel, KAB
3. místo ve školním
Zajíček Benjamin Dominik, KIB 1. místo ve školním
kategorie D
Regner Tomáš, 3. B
2. místo ve školním
kategorie D
Špidlová Barbora, KIA
3. místo ve školním

kole, 13. místo v okresním kole,
kole, kategorie C
kole, kategorie C
kole, 8. místo v okresním kole,
kole, 9. místo v okresním kole,
kole, kategorie D

Soutěž Eurorebus
Této týmové vědomostní soutěže se zúčastnily třídy sekunda B a 2. A. Ve školním kole
musely plnit různé úkoly a testy po internetu a získávat body, aby se jim otevřely brány
dalšího kola konaného v Praze. To se nakonec podařilo a mohly si tak poměřit své znalosti se
školami z jiných krajů. Tady to již naši studenti neměli vůbec jednoduché a určitě se v
obrovské konkurenci neztratili, posbírali cenné zkušenosti a již spřádají plány na příští rok.
Umístění našich studentů v krajském kole:
Sekunda B
2. A

8. místo
21. místo

Pravopisný přebor školy
Kategorie IA – primy, sekundy – soutěž jednotlivců
Zvítězila Zuzana Jelínková, PB.

Kategorie IB – tercie, kvarty

Zvítězila Barbora Mlčáková, KAA.

Kategorie II – kvinty–oktávy, 1.–4. ročníky – soutěž družstev

Zúčastnilo se 16 tříčlenných družstev.
Zvítězilo družstvo oktávy B ve složení Miroslava Novoveská, Jiří Štilip, Lukáš Pádecký.

Literární kvíz
Rybová Eliška, 3. B
Wolfová Zuzana, 3. B
Kantová Eva Marie, SXB

vítěz – „Literární kvízař 2019“
vítěz – „Literární kvízař 2019“
3. místo

Lingvistická olympiáda
Baabarboldová Arlungua, SPA
Suchá Zuzana, SXA
Křížek Matouš, KIB

postup do regionálního kola Praha
postup do regionálního kola Praha
postup do regionálního kola Praha

Olympiáda v českém jazyce
Mlčáková Barbora, KAA
Plicková Natálie, KAA
Slívová Andrea, TAA

1. místo ve školním kole, postup do okresního kola, I.
kategorie
1. místo ve školním kole, postup do okresního kola, I.
kategorie
3. místo ve školním kole, I. kategorie
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Křížek Matouš, KIB
Horčičková Tereza, 3. A
Šteinerová Barbora, 1. B

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

Soutěž dětských recitátorů
3. kategorie

Víznerová Veronika, SA

4. kategorie

Firýtová Rita, TA
Hadrbolcová Helena, TB

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

Recitační soutěž Poetický ševel
Rybová Eliška, 3. B
Nosálová Markéta, SXA

1. místo ve školním kole, postup do městského kola
1. místo v regionálním kole, postup do celostátního kola

Literární soutěž O cenu Ivony Březinové
Schmiedhuberová Simona, 2. A

umístila se do 20. místa v celorepublikovém kole

Ars Poeticae (francouzský jazyk)
Překlad do českého jazyka
Školoudová Anna, SPA

Divadelní představení

ocenění na krajské
přehlídce s překlady
Milana Kundery a jeho
„Nesnesitelné lehkosti
bytí“

Seminář francouzkého jazyka

ocenění za invenci

Horčičková Tereza, 3. A

Cena pro autorku hry. Inspirovala se básní Jacquesa
Préverta „Déjeuner du matin“. Hra pojednávala o současném
světě, v němž je všudypřítomným vlivem moderních
technologií občas problém komunikovat z očí do očí a
prožívat skutečnou realitu, jež nás obklopuje.
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Školního kola se zúčastnilo 82 studentů ve třech kategoriích.
Grossmann David, KIA
1. místo ve školním kole, 4. místo v okresním kole,
kategorie III
Fuchsová Valentýna, SPA
2. místo ve školním kole, kategorie III
Hartl Tomáš, KIA
3. místo ve školním kole, kategorie III
Holecová Daniela, KAB
1. místo ve školním kole, 3. místo v okresním kole,
kategorie II
Perdoková Anna, KAA
2. místo ve školním kole, kategorie II
Kotková Adéla, KAB
3. místo ve školním kole, kategorie II
Petříková Nina, SA
1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním kole,
kategorie I
Dvořáková Nela, SA
2. místo ve školním kole, kategorie I
Kovaříková Anna, SB
3. místo ve školním kole, kategorie I

ENGLISH CUP – soutěž Masarykova gymnázia ve vlastní tvorbě
8. ročník – soutěže se zúčastnilo 29 studentů v I. kategorii (sexty–septimy, 2.–3. ročník),
ve II. kategorii 43 studentů (kvarty–kvinty, 1. ročník)

Poezie (I. kategorie)
Bureš Matěj, SXA
Pechová Diana, SPB
Salivarová Iva, SPA

Poezie (II. kategorie)

Hartl Tomáš, KIA
Zapletalová Lenka, KIB
Hurtová Anežka, KIA

Essay (I. kategorie)

1. místo
2. místo
3. místo

Vaculčíková Adéla, SXA
Školová Monika, SXA
Salivarová Iva, SPA

Essay (II. kategorie)

1. místo
2. místo
3. místo

Hurtová Anežka, KIA
Perdoková Anna, KAA
Grossmann David, KIA

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

Ars Poeticae (anglický jazyk)
Storytelling

Chmelařová Klára, 2. B
Srb Tomáš, KIB

Umělecký překlad
Srb Tomáš, KIB

ocenění za nejvtipnější příběh
ocenění za originální příběh
ocenění za umělecký překlad z angličtiny

Konverzační soutěže v německém jazyce
Řeřichová Linda, SA
Pelcová Monika, TA
Škaloudová Anna, SPA

1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním kole,
kategorie I
1. místo ve školním kole, 2. místo v okresním kole,
kategorie II
1. místo ve školním kole, 2. místo v okresním kole,
kategorie III

Deutsch plus – zahraniční stipendium
Markéta Kostlivá z 2. A získala stipendium na třítýdenní pobyt v Německu, dva týdny stráví
v Marburgu a jeden týden v Berlíně. Program je určen pro studenty ve věku 15–17 let, ročně
se ho zúčastní cca 450 studentů z 90 zemí. Jsou ubytováni v hostitelských rodinách

50

a navštěvují školu spolu se svým hostitelem. Zároveň jim bude poskytnuta jazyková výuka.
Celý program je obohacen o doprovodné kulturní akce a exkurze.

Jugend debattiert international – Mezinárodní debaty mládeže
Negerová Karin, SXA
Pašková Julie, SXA

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

CTM Online kurzy
Centrum pro talentovanou mládež nabízí studentům
v Čechách a Evropě ojedinělý a atraktivní program online
studia podporující akademický růst. CTM umožňuje
talentovaným a motivovaným žákům základních škol a středoškolákům ve věku od 12 let po
maturitu studovat online kurzy amerických univerzit i kurzy vytvořené CTM pro motivované
studenty a získat již v průběhu středoškolského studia mezinárodní certifikát klíčový pro
přijetí na nejlepší světové univerzity. Každoročně zprostředkovává přípravu na úspěšné
složení mezinárodních AP zkoušek. Absolvováním AP zkoušek se studentovi usnadní cesta ke
studiu na vysoké škole nejen v České republice, ale i v zahraničí, zajistí možná stipendia
a pomůže zlepšit studentovy vědomosti v oblasti nejen daného předmětu, ale i v rovině
jazykové, neboť je celý kurz v angličtině.
Na základě velmi dobré práce a díky úspěšným studentům v rámci CTM (Centrum pro
talentovanou mládež) bylo rozhodnuto poskytnout naší škole jedno stipendium ve výši 5 000
USD na třítýdenní studijní program v USA – CTY Summer Center for Talented Youth, Johns
Hopkins University. Z výběrového řízení naší školy a poté Centra pro talentovanou mládež
vyšel úspěšně Petr Chalupský. Zde jsou jeho dojmy a zkušenosti:
V létě jsem měl jedinečnou možnost navštívit Spojené státy. Tento pobyt mi umožnilo
Centrum pro talentovanou mládež (CTM) a Center for Talented Youth (CTY-USA). Po dvou
výběrových kolech, jež probíhala ve formě slohových prací psaných v angličtině, jsem vyhrál
grant na studijní pobyt v USA, a tak jsem
se mohl začít připravovat na cestu.
Život v kampusu probíhal v mnohém jako
ve škole. V průběhu týdne se chodilo do
třídy a o víkendu bylo volno. Ubytovali nás
na pěkně zařízených kolejích, kde se o
nás starali „vedoucí chodby“. Každý kurz
byl ubytován pospolu a měl svého
vedoucího. Náš se jmenoval Alimou
Wann, který nám vždy pomáhal a s nímž
byla legrace.
Nevěnovali jsme se jenom škole, ale
každé odpoledne jsme měli aktivity. Ty se
různily od meditace, přes fotbal po kopání
do kýble. Na oslavu konce týdne se
pořádaly diskotéky, ačkoliv se na nich
zrovna moc netancovalo.
Po třech nabitých týdnech jsme museli všichni psát post-test, který měl ukázat, kolik jsme se
toho naučili. Mám-li zhodnotit svoje dojmy, tak mi tento kurz dal mnoho nejen v organické
chemii, ale i v jazyce, a zároveň jsem získal spoustu přátel z různých zemí světa. Byla to
skvělá zkušenost a doufám, že na tento zážitek nikdy nezapomenu.

Petr Chalupský, SXA
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Dne 10. 10. 2018 navštívil naši školu pan Martin Herman, prezident American Fund of Czech
and Slovak Leadership Studies v New Yorku (AFCSLS, www.afcsls.org), fondu amerických
krajanů, který usiluje o co nejlepší úroveň vzdělání mladých lidí ve staré vlasti. Spolu s ním
přijel i koordinátor CTM v Praze pan Áda Boček. Oba se zajímali zejména o zkušenosti těch,
kteří již mají studium úspěšně za sebou, chtěli slyšet jejich připomínky a hodnocení, co jim
studium dalo a co naopak postrádali. Seznámili nás s dalšími plány a výhledem do dalšího
studijního roku. Rádi jsme od nich slyšeli, že jsme jednou z mála škol v Česku, kromě
několika prestižních pražských gymnázií, kde se studenti rozhodli v takovém počtu pro tuto
moderní formu studia, jež skvěle doplňuje gymnaziální učivo a zároveň jim poskytuje
výborný základ pro studium na vysokých školách nejen u nás, ale i v zahraničí.

Dne 3. 12. 2018 nám byl oficiálně
udělen titul Partnerská škola Centra
pro talentovanou mládež, kterým jsou
oceňovány
vybrané
školy,
jež
dlouhodobě podporují větší počet
svých studentů při studiu online kurzů
v angličtině na školách CTY a CTM.
Paní Jeanne Bočková, ředitelka CTM
v Praze, nás ujistila, že nám i nadále
budou poskytovat maximální péči,
a zároveň potvrdila, že je naše škola
zařazena do sekce Partnerské školy na
webu CTM spolu s jinými prestižními
školami v Česku i v zahraničí.
Ve školním roce 2018/2019 naše
gymnázium
opět
spolupracovalo
s Centrem pro talentovanou mládež (CTM) a do studia se zapojilo 11 studentů: Nina
Petříková (SA), Helena Hadrbolcová (TB), Michal Polák (SXA), Petr Chalupský (SXA), Václava
Sedláková (2. A), Jakub Křižanovský (2. B), Nicole Hlušičková (3. B), Zuzana Burianová (3.
A), Veronika Klausová (3. A), Denisa Turečková (3. A), Michaela Rubášová (OKB).

Mgr. Petra Komprdová
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Zde jsou jejich zkušenosti:
Pro své studium jsem si vybrala kurz AP Biology. CTM mu poskytne online kurzy, kde student
s pomocí svého lektora studuje daný obor. Někoho může odrazovat studium online, ze své
vlastní zkušenosti však musím říci, že se jedná o velice efektivní cestu k porozumění látky.
Sledujete videa, vypracováváte projekty a látku projednáváte se svým lektorem.
Každý, kdo chce dosáhnout nějakého cíle, si za ním musí jít, i když to znamená jisté
vystoupení z komfortní zóny. CTM není výjimkou. AP zkoušky nepatří k těm nejsnadnějším,
a proto ani cesta k nim se nedala považovat za procházku růžovým sadem. Ne všechny
zkoušky jsou stejné obtížnosti, ale studium biologie vyžadovalo pravidelné brzké stávání či
naopak ponocování, velice dobrý časový harmonogram a netřeba dodávat, že sem a tam se
i ty slzy objevily. Odříkání se brzy stalo denním chlebem, protože ne vždy jste si mohli kvůli
studiu dovolit věnovat se svým zájmům či se účastnit akce s kamarády.
Nelituji, že jsem se účastnila CTM kurzů. Je to velice cenná zkušenost, která se zajisté bude
hodit i v nadcházejícím studiu. Teď jen počkat do července, kdy nám přijdou výsledky naší
roční snahy.

Nicole Hlušičková, 3. B
Tento školní rok jsem se účastnila online kurzu od CTM. Vybrala jsme si AP Calculus AB. Kurz
se mi líbil a hodně jsem se naučila. I když se občas zdál těžší, dalo se to zvládnout.
Vyzkoušela jsem si učení online a jiný systém než náš. Bylo zajímavé učit se pouze
v angličtině. Instruktorka byla moc milá a se vším mi pomohla. Závěrečné AP Exams byly
náročné a vysilující, ale jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela a můžu z toho v buducnosti
čerpat. Byla to výjimečná zkušenost, za kterou jsem hodně ráda, jelikož mi ukázala, čeho
jsem schopná.

Václava Sedláková 2. A
Online kurz od CTM pro mě byl skvělou zkušeností. Pomohl mi nejen naučit se základy
programování v Javě, ale také procvičit si angličtinu a naučit se lépe hospodařit s časem.
Učivo bylo podáno jasně a srozumitelně a po celou dobu jsem navíc měl k dispozici lektora,
kterému bych mohl napsat, kdybych čemukoliv nerozuměl. Celý kurz byl zakončený AP
zkouškou v Praze, na kterou mě kurz velmi dobře připravil. Celkově byl kurz skvělý
a rozhodně ho každému doporučuji.

Jakub Křižanovský, 2. B
Absolvovala jsem kurz Comprehensive science a můžu vám říct, že to bylo jedno z nejlepších
rozhodnutí mého života. Na začátku jsem pochopitelně měla obavy, protože jsem nejmladší,
kdo z naší školy kdy projekt od CTM dělal, a tak to bylo nové a nikdo mi o tom nic nemohl
říct. A tak chci vám všem, kteří o CTM uvažujete, říct – jděte do toho! Je to perfektní
příležitost naučit se nové věci, zdokonalit se v angličtině a rozvíjet se v oblasti, která vás
zajímá. Lektor odepisoval téměř okamžitě, všechny otázky rád zodpověděl a vůbec mi moc
pomáhal. Můj kurz pochopitelně nebyl zakončen AP zkouškou, takže mi zabral 3-4 hodiny
týdně, možná se to takhle zdá jako dlouhá doba, ale vůbec to tak není, ono to dost utíká,
protože pořád máte co dělat. Vyrábíte modely, dáváte agar do Petriho misek, pouštíte
autíčko po nakloněné rovině a ani si nevšimnete, že jste nad tím vlastně strávili dvě hodiny,
právě naopak. CTM se mi velmi líbilo a již teď jsem zaregistrovaná do dalšího kurzu.

Helena Hadrbolcová, tercie B
Ke studiu jsem si zvolila online kurz AP Psychology v domnění, že mi otevře dveře do světa
opravdové psychologie. Počáteční obavy, že nezvládnu cizí jazyk, mne opustily, jakmile jsem
se do studia pustila. Anglický jazyk používaný v učebnici a během lekcí byl nenáročný
a naprosto srozumitelný. Během studia mne doprovázela milá a vstřícná lektorka, která mi
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poskytla pomoc, kdykoli bylo třeba. Studium bylo rozvrženo do dvou semestrů a vyžadovalo
minimálně deset hodin učení týdně. Společně s běžnými povinnostmi do školy to bylo proto
velice náročné, přesto jsem se na každou lekci psychologie těšila. Jako zakončení programu
jsem skládala mezinárodní zkoušky z psychologie, na které jsem byla během kurzu
připravena. Při zpětném ohlédnutí mohu říct, že jsem udělala jedno z nejlepších rozhodnutí v
životě. Kromě nespočetného množství nových informací jsem se také naučila sžít s cizím
jazykem, uvažovat v něm a psát bez větších problémů delší texty. AP kurzy jsou obrovskou
příležitostí pro začátek profesního oboru. Kdybych měla možnost, rozhodně bych neváhala
a šla do toho znovu. Rozhodně bych program doporučila všem, kdo mají skutečný zájem
studovat něco odborného a jsou ochotni obětovat pro studium dva semestry volného času.

Denisa Turečková, 3. A
CTM Online kurz kreativního psaní pro mě byla skvělá zkušenost. Kurz mi pomohl hlavně
prohloubit a zdokonalit mé znalosti týkající se uměleckého zpracování textu. Přínosná pro mě
byla zejména zpětná vazba od lektora. Díky ní jsem se naučila věnovat pozornost detailům,
nad kterými bych se předtím nezamyslela. Nyní již vím, že v konečném výsledku hrají velmi
důležitou roli. Během kurzu jsem si nejen procvičila a rozšířila svoji slovní zásobu, ale
i osvojila nové způsoby, jakými angličtinu používat. Nově nabyté znalosti mi pomáhají
zformulovat poutavý příběh jak v angličtině, tak i v češtině. Kurz se skládal z několika
tematických kapitol, jejichž náplní byl obsáhlý a zajímavý výklad. Na základě tohoto výkladu
jsem zpracovávala několik cvičení a následnou slohovou práci. Časová náročnost kurzu byla
přiměřená, bez problémů se mi kurz podařilo skloubit s mým školním rozvrhem. A slovo
závěrem? Tento kurz mohu doporučit všem, kteří se zajímají o angličtinu a literaturu a chtějí
zdokonalit své tvůrčí schopnosti.

Zuzana Burianová 3. A
Letošní rok jsem měl příležitost se účastnit výukového programu AP Calculus AB od CTM.
Ačkoliv jsem před začátkem výuky neměl žádné zkušenosti s derivacemi a integrály, pomohl
mi tento kurz vše pochopit bez problémů. Součástí výuky bylo také mnoho příkladů
k upevnění získaných vědomostí a zpětná vazba od zkušené koordinátorky. Vyučování
probíhalo videoformou, proto byla jednou z největších výhod možnost zopakovat si již
probranou látku. Videa taky lze kdykoliv posunout zpět v případě přeslechnutí a zlepšují tedy
pochopení látky. V kurzu se probírala i témata, která přímo připravovala na těžší učivo, jako
základy goniometrie či porozumění běžným grafům funkcí. Tato zkušenost pro mě byla velmi
důležitá, jelikož jsem se nenaučil pouze látku probíranou, ale i jak pracovat s časem a také
jak se správně učit. Celkově považuji kurz AP Calculus AB jako velmi užitečný nejen pro
matematiky, ale i pro studenty se zájmem o přírodovědné vědy.

Petr Chalupský, SXA
Tento rok jsem se zúčastnil nového kurzu od CTM zaměřeného na středoškolskou fyziku.
Kurz byl pro několik zájemců vytvářen těsně před výukou, objevilo se proto několik menších
chyb (hlavně v gramatice) a zpoždění. Součástí kurzu byly lekce na různá témata, příklady na
procvičení, experimenty, testy a také přístup na portál Thinkwell s dalšími příklady. V květnu
jsem kurz zakončil AP zkouškou (předpokládám úspěšnou), bohužel se vyskytl jakýsi problém
u autora a kurz nebyl před zkouškou zcela dokončen, musel jsem proto jednu kapitolu
nastudovat jinde a zpětně už jsem se na ni nedíval. V porovnání s kurzem AP Calculus AB,
který jsem dělal minulý rok, byla fyzika mnohem lépe vysvětlená a určitě bych ji doporučil
spíše i těm, jejichž silnou stránkou fyzika není.

Michal Polák, sexta A
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Ve školním roce 2018/2019 jsem se zúčastnila online kurzu od CTM zaměřeného na kreativní
psaní. Z počátku jsem s registrací hodně váhala a zvažovala, jak náročné bude skloubit kurz
se školou, ale kladné ohlasy účastníků z předešlých let mě nakonec přesvědčily. Kurz
kreativního psaní patří k těm časově méně náročným, to však neznamená, že by nenabízel
spoustu užitečných rad. Díky němu jsem se naučila posoudit důležitost jednotlivých částí
textu a to, jak jimi autor komunikuje se čtenáři. Co se týče mé vlastní tvorby, lektor byl vždy
ochotný pomoci z jazykové i umělecké stránky a jeho zpětná vazba mi umožňovala se
zlepšovat. Celkově proto kurz hodnotím kladně a vřele bych ho doporučila všem studentům,
které baví psát nebo si naopak chtějí k psaní anglických textů vytvořit vztah.

Veronika Klausová, 3. A
Můj první CTM kurz (Literature for Curious Minds Online) byl velice zábavný a moc jsem si ho
užila. Můj učitel na mne byl velice milý a rád mi pomohl, když jsem potřebovala s něčím
poradit. Úkoly byly velmi obohacující. Naučila jsem se díky nim spousty zajímavých a hlavně
důležitých věcí jak v pravopisu, tak psaní obecně. Texty byly zajímavé a jednoduché na
pochopení. Měla jsem i příležitost napsat si několik esejí na různá témata, což se stalo mou
nejoblíbenější aktivitou. Celý kurz byl dobře organizovaný a strukturu se dalo lehce pochopit.
Jsem velmi ráda, že mi bylo umožněno něco takového vyzkoušet.

Nina Petříková, sekunda A

Šíráníčko 2019
I letošní rok jsme využili sváteční atmosféry před vánočními svátky a sešli se v mezipatře
budovy našeho gymnázia, abychom si společně vychutnali něco málo z literární tvorby našich
studentů a nechali se unést jejich hudebními vystoupeními.
Zazněly verše, slam poetry, originální úvahy, hra na flétnu i cello, klávesy a housle.
Studentské šíráníčko se tak opět stalo příležitostí k setkání učitelů a studentů, dokonce
i bývalých vyučujících naší školy; stalo se možností protnout se v jiné a osobnější rovině
a doufáme, že jej i příští rok budeme moci zopakovat.

Mgr. Kateřina Kuchtová, Mgr. Marie Zichová

„Pomáháme, protože máme to štěstí, že můžeme.“
– 1. potravinová sbírka Masarykova gymnázia
V pátek 9. listopadu 2018, den před oficiální Národní potravinovou sbírkou, se na naší škole
uskutečnil 1. ročník potravinové sbírky Masarykova gymnázia a na to, že šlo o premiéru,
o velmi narychlo zorganizovanou sbírku „na zkoušku“, se nám podařilo nasbírat
neuvěřitelných 202 kg trvanlivých potravin plus 110 kg drogerie. Díky paní Janě Tallové,
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manažerce Potravinové banky Plzeňského kraje, se zmínka o naší sbírce dokonce dostala do
Českého rozhlasu.
Všem dárcům i pomocníkům s organizací sbírky proto ještě jednou velké díky.
Odhadnout počet lidí podpořených díky 1. potravinové sbírce Masarykova gymnázia je
opravdu těžké. Co se týče vyloženě potravinové pomoci, obecně se jedna dávka nebo porce
počítá jako 500 g bez ohledu na výživovou hodnotu, takže tento údaj je zjednodušený,
nicméně z našich 202 kg potravinové pomoci je 404 takových standardizovaných porcí.
Drogerie z naší sbírky byla vydána během několika málo dnů a konkrétně putovala do
organizace Domus, centrum pro rodinu, z. s., kde jsou malé děti a kde cíleně žádali o dětské
zubní kartáčky, kterých se nám na Masarykově gymnáziu podařilo vybrat celou krabici.
Zbytek drogerie pak společně s potravinami od nás zamířil do NADĚJE, do města Radnice,
kde pomoc vydává sociální odbor, do Exodu, z. s., Diecézní charity Plzeň, Farní charity
Stříbro a Kotce o. p. s. v Tachově.
Z dopisu sociální pracovnice z Radnic, paní Hirmanové, si můžeme udělat alespoň trochu
bližší představu:
„Mockrát děkujeme paní učitelce i všem studentům, kteří se na sbírce podíleli. Potraviny
a drogerie ze sbírky MG budou rozděleny mezi 34 lidí, kterým pomáháme dlouhodobě. Jde
o 4 rodiny a 4 matky samoživitelky. Rodiče pracují na plný nebo alespoň částečný úvazek,
jeden otec pobírá ID a pracuje na částečný úvazek, tři maminky jsou na rodičovské
dovolené. Vzhledem k tomu, že Radnice jsou malé město a pro lidi je mnohdy stigmatizující
přijít si pro pomoc na úřad, s výdejem pomáhá místní katolický kněz. Lidé se často nechají
slyšet, že díky této pomoci „to nějak překlepali“ a odolali tomu půjčit si pro překlenutí
posledních dnů do výplaty, což je obrovský úspěch, když uvážíme následky. Jedna z
maminek, která má 5 dětí, je věřící a každý měsíc říká: „Bůh žehnej všem těm dobrým
lidem...“ – tak Bůh žehnej vám všem.“
Jen pro doplnění, během listopadového 6. ročníku Národní potravinové sbírky se
v obchodech Plzeňského kraje shromáždilo celkově 14 tun zboží, které byly postupně
distribuovány lidem v nouzi v rámci Plzeňského kraje, samozřejmě společně s naším
příspěvkem.

Mgr. Petra Jindřichová

56

Evropský parlament mládeže – European Youth Parliament
(EYP)
Evropský parlament mládeže (EPM) je organizace, která pořádá konference (zasedání neboli
sessions), na kterých se potkávají studenti středních a vysokých škol ze 40 zemí v Evropě.
Zasedání se účastní nejdříve coby delegáti a v malých skupinkách napodobují činnosti komisí
Evropského parlamentu. Debatují, vyjednávají a formulují znění rezolucí, které následně
obhajují během valného shromáždění (general assembly), a usilují o jejich schválení. Zároveň
napadají rezoluce ostatních komisí, kladou otázky a požadují vysvětlení myšlenek ostatních
delegátů během otevřené diskuse (open debate). Veškerá jednání v rámci komisí, valného
shromáždění a vlastně i mimo oficiální část probíhají v anglickém jazyce. Aktivity EPM tak
v sobě spojují rozvíjení tzv. „soft skills“, komunikačních, argumentačních i organizačních
dovedností, zdokonalování se v angličtině a zároveň zapojují studenty do diskuse
o evropských a globálních tématech.
Studenti Masarykova gymnázia se aktivit a zasedání Evropského parlamentu mládeže účastní
již deset let. V letošním školním roce hájil barvy naší školy pouze jeden delegát, Alan Karlíček
z kvinty A. Navázal na své úspěchy z předchozích let, když v tomto školním roku nejdříve
úspěšně postoupil z Regionální výběrové konference, která se konala 9.–11. listopadu 2018
v Litoměřicích na Národní výběrovou konferenci v Plzni (21.–24. března 2019).
Student Alan Karlíček dosáhl vynikajícího výsledku a postoupil na Národní výběrovou
konferenci, která se bude konat v září ve třech městech v Polsku (Gdańsk, Sopot, Gdynia).
Účast na zahraniční konferenci studentům vždy přináší nenahraditelnou zkušenost. Úspěch
delegáta z MG může být inspirací a motivací do budoucna i dalším případným zájemcům
z řad studentů naší školy. Aktivity EPM nepřinášejí jen spoustu práce a intenzivní užívání
angličtiny, ale také mnoho zábavy a poznávání nových lidí z ČR i ze zahraničí.

Mgr. Jana Kajanová
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Oslavili jsme sto let republiky
Studentským pořadem nazvaným Vzpomínka na TGM a první republiku oslavilo Masarykovo
gymnázium sté výročí vzniku republiky. Pořad proběhl 7. listopadu 2018 ve výstavní síni
v Masných krámech.
Velký potlesk sklidily jak dramatizace a divadelní scénky, tak hudební vstupy. Část programu
se zaměřovala na příběhy ze života našeho prvního prezidenta, jehož jméno naše škola nese.
Jsme rádi, že jsme mohli toto významné výročí oslavit v krásném prostředí Západočeské
galerie v Plzni.

Mgr. Andrea Řeháčková
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Divadlo pro radost
V pátek 30. listopadu 2018 proběhl Benefiční večer pořádaný ve prospěch Dětského centra
Plzeň a my jsme se opět zúčastnili a přispěli do kulturního programu této charitativní akce.
Dodrželi jsme i další milou tradici a v adventním čase jsme připravili vánoční pásmo pro
seniory v Domově sv. Jiří. Adventní literárně-dramatický pořad doplněný hudebními vstupy
Jiřího Morkese, Kateřiny Vopalecké a Elišky Tauchenové udělal divákům velkou radost. Hrát
divadlo nás baví a jsme rádi, když můžeme zároveň pomoci při benefičních a charitativních
akcích. Další taková nás čekala 19. června 2019.

Mgr. Andrea Řeháčková
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Výměnný pobyt se studenty z Regensburgu
V pondělí kolem 13. hodiny jsme natěšení čekali na hlavním nádraží na naše budoucí
kamarády a spolubydlící z Gymnázia Alberta Magna v Regensburgu. Přijeli veselí a plní
energie. Zavazadla si odložili do školy a společně jsme se vydali na prohlídku centra Plzně.
Průvodkyně byla příjemná, mluvila velmi dobře německy, takže jsme jí rozuměli i my. Poté
jsme se se svými novými kamarády rozprchli do rodin.
V úterý jsme se ještě zdrželi v Plzni, na první dvě hodiny se podívali do školy a navštívili
pivovar, Pivovarské muzeum a podzemí. Bylo to moc zajímavé a i německé studenty
nahlédnutí do samotné výroby piva ohromilo.
Ve středu nás čekal nejvíce nabitý den, výlet do hlavního města Prahy. Navštívili jsme
Pražský hrad a historické město. Náš průvodce mluvil jako rodilý mluvčí a svým výkladem
nás vtáhl do historie města. Na Staroměstském náměstí jsme si v celou lichou hodinu
poslechli a prohlédli orloj a poté hurá na oběd! Do odpoledního programu patřila plavba po
Vltavě na lodičkách s příjemným a zábavným kormidelníkem. Následovala prohlídka Muzea
Karlova mostu a rozchod na individuální prohlídku centra a samozřejmě nějaké to
nakupování a kávu. Po páté hodině odpolední jsme nasedli na vlak do Plzně. Všichni byli
unavení, a tak jeli rovnou domů a na kutě.
Ve čtvrtek jsme si udělali výlet do Chebu. Tam jsme se na prohlídky rozdělili, takže jsme
našim německým kamarádům museli na téměř celé dopoledne říct 'Tschüs'. Tentokrát
s českou průvodkyní jsme prošli téměř celý Cheb a prohlédli si dominanty města, jako je
například náměstí se Špalíčkem a Chebský hrad. Poté jsme si ve skupinkách zašli na oběd,
nakoupili drobnosti a kolem půl čtvrté jsme nasedli na vlak a jeli zpátky do Plzně.

V pátek dopoledne jsme šli do Techmánie, kde jsme měli možnost vyzkoušet si různé pokusy
a prohlédnout si expozice a v planetáriu zhlédnout 3D film. Před polednem následovalo volno
na oběd. Na vlakovém nádraží jsme měli sraz před jednou hodinou, své kamarády jsme
odvedli na nástupiště, kde proběhlo srdceryvné loučení a děkování. Pár minut po jedné už
vlak do Regensburgu odjížděl a nám nezbylo nic jiného než jen mávat na rozloučenou.

Bára Hausnerová a Eliška Křížková, 2. A
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Německý workshop
Dne 14. 5. 2019 se angličtinářská skupina sexty A pod vedením pana učitele Pudy v DEPO
2015 zúčastnila workshopu s německým hudebníkem jménem Uwe Kaa. Zpočátku panovala
jistá stydlivost, ale tu se nám brzy podařilo překonat a jen co jsme si zvykli na mluvení
v němčině, začal být workshop opravdu zábavný. Na úvod nám Uwe spolu se svým
kytaristou Danielem a DJem Steffanem zahráli svou píseň „Eine Liebe“, kterou jsme pak ještě
dlouho nemohli dostat z hlavy.
Poté jsme se navzájem představovali, říkali si své oblíbené barvy, hudební skupiny atd.,
následovala různá cvičení a hry na koncentraci a v neposlední řadě hledání rýmů na různá
slova na téma láska. A to nás již přivedlo k samotnému zlatému „hřebu
večera“ (dopoledne)... Rozdělili jsme se do skupin po třech, každá skupinka napsala dva
verše a dohromady nám tak vznikla zcela nová sloka pro náš remix právě na již zmíněnou
„Eine Liebe“. A co jsme si napsali, to jsme si také nazpívali, a to hned několikrát. No a po
krátké pauze na oběd jsme se odebrali na Uweho vystoupení, kde se k nám připojili studenti
z jiných tříd i škol. Koncert se, nutno říci, vydařil, Uwe si bezpochyby získal srdce bezpočtu
divaček a diváků, což potvrzovala dlouhá řada při autogramiádě a focení, které celou akci
zakončilo. Všem se nám tento workshop spojený s koncertem opravdu velice líbil, s chutí
bychom si tento nezapomenutelný zážitek zopakovali.

Matěj Bureš, sexta A

Zářijový výměnný pobyt se studenty z německého Straubingu
Dne 24. 9. 2018 se někteří žáci ze sekundy A a sekundy B vydali na vlakové nádraží přivítat
nové kamarády, kteří k nám přijeli z Anton-Bruckner Gymnasium v německém městě
Straubing. Vzhledem k nepříznivým podmínkám dorazili s tříhodinovým zpožděním. Trochu
nás tížila nervozita, ale na druhé straně jsme se všichni těšili na nové kamarády a zkušenosti.
Poté co autobus konečně dorazil, jsme všichni netrpělivě čekali, kdo z autobusu vystoupí.
V hlavách se nám honily otázky: „Jak budou naši budoucí kamarádi asi vypadat, budeme si
rozumět?“
Náš první den a vlastně i první setkání jsme začali před katedrálou sv. Bartoloměje. Zde
začaly skupinové aktivity pod názvem Tandem-Stadtrallye (městská rallye). Zde jsme každý
do českoněmecké dvojice dostali papír, do kterého jsme následně umisťovali odpovědi
a informace o Plzni. Večer v 18 hodin jsme se společně sešli před budovou našeho gymnázia,
kde si nás vyzvedli rodiče. Následoval individuální program v našich rodinách.
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V úterý směřovala naše první společná cesta do Techmanie Plzeň. Zde se nám všem
společně moc líbilo. Vyzkoušeli jsme spoustu zajímavých experimentů a stanovišť a nakonec
společně poobědvali v tamější jídelně. Odpoledne jsme se společně vydali na vlakové
nádraží, odkud jsme jeli do Klatov. Zde jsme navštívili klatovské katakomby a Černou věž.
Myslím, že návštěva katakomb byla pro nás všechny velkým zážitkem. Večer nás opět čekal
individuální program v rodinách.
A už tady byla středa. Na tento den jsme se všichni moc těšili. Čekal nás společný výlet do
našeho hlavního města Prahy. Společně jsme všichni odjeli v 8.13 vlakem směr Praha.
V Praze jsme se vydali na Karlův most, Pražský hrad, ale stejně si myslíme, že se všem
nejvíce líbila návštěva Pražských Benátek. Pluli jsme po Vltavě na přívoze a viděli jsme
například Pražský hrad, Národní divadlo a tolik známou Čertovku a krásy našeho hlavního
města Prahy. Po nástupu na přívoz jsme všichni obdrželi sluchátka, každý si poslechl výklad
ve svém jazyce. Večer nás opět čekal individuální program. Někteří z nás se zúčastnili
společné laser-game a musím konstatovat, že jsme si to všichni užili na maximum. Večer nás
čekalo balení a příprava na další a tím také poslední společný den.
Ve čtvrtek jsme odložili zavazadla do určené třídy naší školy a vydali se společně
k Pivovarskému muzeu do plzeňského historického podzemí. Následoval také krátký rozchod
a nákup upomínkových předmětů. Poté jsme se všichni vydali ke škole, kam ve 13.30 přijel
pro naše kamarády ze Straubingu autobus, a následovalo loučení. Pro všechny to bylo moc
zajímavé a poučné. Už nyní se těšíme na další společné setkání v červnu 2019. Na celý pobyt
dohlíželi a byli stále při nás pan učitel Mgr. Petr Puda a paní učitelka Mgr. Eva Majerová. Za
jejich organizaci celého výměnného pobytu jim velice děkujeme.

Linda Řeřichová, Phoebe Hnátová, sekunda A
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Exkurze do Drážďan
Studenti 2. A a 3. B si na poznávací exkurzi do Drážďan prodloužili velikonoční prázdniny!
V úterý 23. 4. 2019 se uskutečnila zajímavá exkurze do Drážďan. První zastávka nás čekala
v Německém muzeu hygieny, kde jsme se dozvěděli spoustu nových informací a vyzkoušeli si
několik pokusů. Zaujalo nás, že výstava zmiňuje téměř všechny oblasti lidského života
(mozek a myšlení, výživu, sport, sexualitu nebo ideály krásy). Zkrátka jsme se vydali na
napínavou cestu do lidského těla.

Procházka historickým centrem byla na programu odpoledne. Došli jsme k jedné z
nejvýznamnějších staveb z období baroka v Německu, kde nás také čekala prohlídka. Nachází
se zde Sixtinská madona – světoznámý obraz od italského malíře Raffaela Santiho. A pokud
stále nevíte, o jakou stavbu se jedná, máme na mysli Zwinger. Komplex se ale také pyšní
krásnou a přepychovou zahradou.
Další přenádherná dominanta města je Frauenkirche. Kopule sahá do výšky 91 metrů a my
zažili krásnou podívanou!
Celý výlet se moc vydařil, máme spoustu skvělých zážitků a nových fotek do třídního alba!

Barbora Pojarová, 2. A

Úspěch v debatní soutěži Jugend debattiert international 2019
Ve středu 12. 3. 2019 jsme odjeli do Prahy ve složení Karin Anna Negerová, Julie Pašková,
Michaela Zlámalová, Marie Miková, Jakub Mergl, Monika Školová, Dáša Šyrjajeva a Karel
Mařík, všichni pod dohledem naší debatní lektorky p. Hruškové, abychom se na Gymnáziu
Thomase Manna zúčastnili soutěže „Jugend debattiert“. Nejlepší dvě studentky Karin
Negerová a Julie Pašková se účastnily debaty na téma „Sollen an tschechischen Schulen
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Schulbücher aus Papier durch E-Books ersetzt werden?“ Karin nakonec skončila na krásném
třetím místě a postupuje tak do dalšího kola jako náhradnice. Pro nás všechny, ať už fandící
nebo debatující, to byla zajímavá zkušenost. Bylo pro nás vytvořené skvělé prostředí a i díky
tomu jsme si to moc užili.

Jakub František Mergl, sexta A

Fyzikální hrátky
V letošním školním roce byl otevřen nový kroužek „Fyzikální hrátky“ určený pro nižší
gymnázium. Přihlásilo se na něj 10 žáků z primy, sekundy a tercie, kteří v úterý odpoledne
pravidelně proměňovali fyzikální laboratoř na továrnu na chodící chobotnice, poslušné
vracející se plechovky, artistické berušky, fontány, rakety, katapulty, lodičky atd. Při výrobě
hraček fungujících na základě různých fyzikálních principů a při řešení kvízů a hádanek si žáci
na vlastní kůži vyzkoušeli, že je fyzika zajímavá a člověk si s ní může užít spoustu zábavy.

Mgr. Petr Koza
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST
STUDENTŮ MASARYKOVA GYMNÁZIA
Prosinec 2018

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

Duben 2019

Sbírková akce pro Fond Sidus (prodej propisovacích tužek) – charitativní
sbírka na podporu nemocných dětí a zlepšení jejich životních podmínek,
bylo vybráno 4 114 Kč, zúčastnili se vybraní studenti z kvarty A,
organizace Mgr. Hájková.
Peříčkový den – prodej peříčkových broží jako podpora „televizního
Kuřete“ projektu Pomozte dětem – Nadace rozvoje občanské
společnosti. Studenti našeho gymnázia vybrali úžasných 62 675 Kč
a stali se tak nejlepší školou v České republice, zúčastnila se 3. B,
organizace Mgr. Tesař.
Český den proti rakovině – charitativní sbírka (23. ročník), kterou pořádá
Liga proti rakovině, je určená na výzkum a léčbu této nemoci – letos
byla zaměřena na nádorová onemocnění plic, akci pořádá Liga proti
rakovině Praha. Vybraní studenti ze všech ročníků nabízeli kvítky
měsíčku lékařského společně s informativním letáčkem o této zákeřné
nemoci. Prodáno bylo všech 5 500 kytiček a vybralo se 139 270 Kč
a 13 euro, organizace Mgr. Hájková.
Pomoc v Potravinové bance Plzeň – Potravinová banka je shromaždiště
zboží, které se pak rozděluje humanitárním a charitativním organizacím.
Tyto instituce pak poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.
Zúčastnila se tercie A, organizace Mgr. Jindřichová.

Květen 2019
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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 i další projekty. V roce 2019 jsme
peníze, které byly vybrány navíc, odeslali na transparentní účet založený pro léčbu vážně
nemocné studentky naší školy.
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

29. 1. –
15. 3. 2019

14. 5.
2019

Typ inspekce

Krajský úřad Plzeňského kraje
provedena kontrola dle zákona č. 255/2012
Sb.,
• personální a mzdová agenda
• hospodaření a správnost účtování
přímých dotací
• dodržování Směrnic RPK o zadávání
veřejných zakázek
• dodržování povinností vyplývajících
ze zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o
registru smluv)
Krajský úřad Plzeňského kraje
provedena kontrola na základě ustanovení
§ 9 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
§ 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
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Hlavní
závěry
inspekce

Opatření přijatá
ředitelem
k odstranění
zjištěných
nedostatků

bez
nedostatků

žádná

bez
nedostatků

žádná

6. Činnost školy
6.1. Zpráva o činnosti Rady školy
Ve školním roce 2018/ 2019:
Školská rada Masarykova gymnázia v Plzni
- vzala na vědomí a seznámila se s Plánem práce MG Plzeň pro školní rok 2018/ 2019,
- prostudovala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy a s ní spojenou zprávu
o hospodaření školy za školní rok 2018/2019.
Za Školskou radu MG Plzeň
Mgr. Petr Tesař
6.2. Zpráva o činnosti SPMG
Rodiče žáků školy každoročně dobrovolně finančně přispívají na účet Společnosti přátel
Masarykova gymnázia, ve školním roce 2018/2019 se vybrala částka 173 800,- 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
0

důvodných

z toho
částečně důvodných

nedůvodných

0

0

0

6.4. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
počet podaných žádostí o informace

0

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace

0

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

Počet
žáků

Počet
hodin

Chemický

13

2

Keramický

12

2

Fyzikální hrátky

10

2

Název kroužku

Pěvecký kroužek

1

Den
pondělí
2 krát za
měsíc
pondělí
2 krát za
měsíc
úterý
2 krát za
měsíc
pondělí
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Hodina

Vedoucí kroužku

14:30 – 16:00

Mgr. J. Brichtová

14,20 – 15,50

Mgr. M. Zichová

15:00 – 16:30

Mgr. P. Koza

14:30 – 15:15

J. Chaloupková

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 a v září 2019 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 a podzimním termínu z celkového počtu 126
maturantů 13% žáků dosáhlo průměru 1,00 a celkem 46 % žáků prospělo s vyznamenáním.
U státních maturit neuspěla pouze jediná studentka z matematiky. Ve školní části maturitní
zkoušky uspěli všichni maturanti.
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. Mnozí naši absolventi, kteří jsou přijati na studia
technických VŠ, ve vysokém procentu studium úspěšně dokončí. 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. Ve školním roce 2018/2019 nastoupilo ke studiu na technických
školách 31 studentů, na lékařské fakulty a zdravotní fakulty 22 studentů, 20 (15 na české VŠ
a 5 na zahraniční VŠ) na obory ekonomické, další pak na fakulty právnické, filosofické
a pedagogické.
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 491 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 rozběhly některé kroužky – chemický, keramický,
pěvecký, fyzikální.
Díky 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, biologii, programování, psychologii
a kreativní psaní. V tomto školním roce se zúčastnilo 11 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,
astronomie, 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 24 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 písemnou i ústní část. Zájem o složení
zkoušky z nižších ročníků byl opět velký. Pro posílení motivace při výuce německého jazyka
pořádáme každoročně výměnné pobyty – pro nižší stupeň gymnázia ve Straubingu, pro starší
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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.
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 i 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 7. 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.
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 2019

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. 2018 (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

46.555.346,00
35.775,00
390.973,00
1.791.351,00

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

524.730,00
46.678.856,00
28.961.395,00
65.000,00
84.099,00
9.781.339,00
206.976,00
0,00
7.580.047,00

Poznámka:
Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2018 u příspěvkových organizací zřízených krajem (Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní uzávěrce – viz příloha).
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Přílohy
• ROZVAHA (BILANCE)
• VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
• PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
• BULLETIN „VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVA GYMNÁZIA“
PRO STUDENTY A RODIČE
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