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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy 

ve školním roce 2019/2020 
 

I. Výroční zpráva o činnosti školy 
 

1. Charakteristika školy 
 

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

 

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

 www stránky: www.mgplzen.cz 
 

 jméno ředitele, jména zástupců:  Ing. Olga Matějková, ředitelka 
    Mgr. Zbyněk Vastl, zástupce 
    Mgr. Radim Skočný, zástupce 
 

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

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

Název vzdělávacího programu č. j. 

7941K81 Gymnázium  
 ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ 

  ŠVP: 
„Jazykovým vzděláním proti průměrosti“  

 
ŠVP-8V/MG573/09 
ŠVP-8J/MG574/09 

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

 
ŠVP-4V/MG571/09 
ŠVP-4J/MG572/09 

 

1.5. Součásti školy 
 

 

IZO a název součásti 
 

 

Kód oboru 
 

Kapacita oboru 

049778099 
Masarykovo gymnázium, 

Petákova 2, Plzeň 

7941K41 356 

7941K81 765 

 

  

http://www.mgplzen.cz/
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1.6. Počet tříd a žáků, včetně žáků závěrečných ročníků  
 

 
Kód a název oboru      

Počet 
žáků/studentů 
v denní formě 

studia 

Počet 
žáků/studentů 

v jiné formě studia Počet 
tříd 

k 30. 9. 
2019 

k 31. 8. 
2020 

k 30. 9. 
2019 

k 31.8. 
2020 

7941K41 Gymnázium  
ŠVP:  „Všestranným 
vzděláním proti průměrnosti“ 

„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“  

248 247 0 0 8 

7941K81 Gymnázium  
ŠVP:  „Všestranným 
vzděláním proti průměrnosti“ 

„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“  

489 489 0 0 16 

Celkem 737 736 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) 526 
 

 

2. Údaje o zaměstnancích 
 
2.1. Přehled pracovníků školy – podle stavu k 30. 6. 2020 
  

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) 
81/71,84 63/57,74 61/1/1 20,47 

 

2.2. Údaje o pedagogických pracovnících – podle stavu k 30. 6. 2020 
 

Ped. 
pracovník

-číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace-stupeň 

vzdělání, obor, aprobace Věk Roků ped. 
praxe 

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

dějepis 
40 17,61 

4950 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 

matematika 

fyzika 

deskriptivní geometrie 

32 6,75 

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

dějepis 
36 9,51 

28698 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ matematika 

chemie 
59 36,01 

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

zeměpis 
38 10,00 
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365 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ český jazyk 

anglický jazyk 
43 17,99 

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

německý jazyk 
45 22,37 

417 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Výchovný poradce 
1,000 VŠ chemie 

biologie 
49 23,55 

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

německý jazyk 
39 16,85 

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

anglický jazyk 
47 22,34 

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

německý jazyk 
44 19,34 

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

německý jazyk 
42 17,92 

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

občanská nauka 
61 34,56 

385 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ český jazyk 

dějepis 
64 41,01 

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

zeměpis 
28 2,94 

29407 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ chemie 

biologie 
59 35,02 

401 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,476 VŠ informatika 43 16,29 

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

dějepis 
41 17,92 

190 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VOŠ hudební výchova 66 42,81 

351 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ anglický jazyk 43 18,66 

357 

Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Výchovný poradce 

Předseda předmět. komise 

1,000 VŠ biologie 

zeměpis 
46 22,86 

516 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,333 VŠ matematika 

fyzika 
35 6,94 

111 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ matematika 

fyzika 
52 28,74 

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

biologie 
52 27,95 

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

fyzika 
28 4,85 

467 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,952 VŠ český jazyk 

francouzský jazyk 
38 13,93 
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309 
Učitel všeob. vzděl. Předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ český jazyk 

občanská nauka 
54 30,73 

541 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,619 SŠ anglický jazyk 27 2,83 

133 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,762 VŠ 
český jazyk 

výtvarná výchova 
54 30,93 

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

dějepis 
61 36,98 

32576 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ informatika 54 31,01 

485 
Učitel odborných předmětů 

Ředitelka školy 
1,000 VŠ ekonomie 61 37,1 

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

dějepis 
52 25,45 

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

německý jazyk 
27 3,02 

550 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ německý jazyk  54 28,00 

420 
Učitel všeob.vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ matematika 

fyzika 
49 23,62 

270 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ biologie 

tělesná výchova 
47 23,91 

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

zeměpis 
36 9,21 

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

tělesná výchova 
50 25,15 

407 
Učitel všeob. vzděl. Předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ německý jazyk 

hudební výchova 
38 17,64 

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

anglický jazyk 
37 14,23 

507 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,127 VŠ fyzika 

matematika 
61 36,83 

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

dějepis 
49 22,43 

360 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,095 VŠ 

matematika 

technická výchova 

ekonomie 

55 35,86 

329 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Zástupce ředitelky školy 
1,000 VŠ německý jazyk 

dějepis 
44 20,01 

435 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ 

psychologie 

tělesná výchova 

anglický jazyk 

37 12,17 
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514 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,095 VŠ pedagogika 

právo 
48 22,04 

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

chemie 
42 14,99 

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

tělesná výchova 
43 20,47 

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

fyzika 
54 31,01 

526 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,190 VŠ 
anglický jazyk 

politologie 
43 19,33 

557 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,508 VŠ matematika 

fyzika 
24 1,00 

434 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ tělesná výchova 35 12,00 

283 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ český jazyk 

občanská nauka 
54 29,15 

27268 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ český jazyk 

anglický jazyk 
62 38,00 

436 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ Německý jazyk 

tělesná výchova 
45 19,98 

295 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ anglický jazyk 46 28,00 

34536 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Zástupce ředitelky školy 
1,000 VŠ matematika 

fyzika 
56 32,45 

549 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,476 VŠ výtvarná výchova 32 5,35 

433 Učitel všeob. vzděl. předmětů 1,000 VŠ německý jazyk 47 24,63 

358 
Učitel všeob. vzděl. předmětů 

Předseda předmět. komise 
1,000 VŠ německý jazyk 

dějepis 
47 22,44 

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

chemie 
52 28,36 

114 Učitel všeob. vzděl. předmětů 0,571 VŠ český jazyk 

výtvarná výchova 
63 35,76 

 
 2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Počet navštívených vzdělávacích akcí 11 

Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili 17 
 

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

počet fyzických osob 2 
zařazení do platové třídy 13 
vyučovací povinnost – hodin 19 
funkci ŠMP zastává let 13 a 10 
působí i jako výchovný poradce ano  

 

Vzdělání školního metodika prevence 
 

Vysokoškolské bakalářské Vysokoškolské magisterské Jiné 

- ano - 
 

Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin 
 

absolvoval/a ve školním roce 2017-2018 
studuje, studium dokončí ve školním roce - 
u jaké organizace ŠMP specializační kurz absolvoval/a Krajské centrum vzdělávání a JŠ 

 

Primární prevence rizikového chování ve škole 
 

Škola využívá nabízených programů neziskových či 
jiných programů 

ano 

Pokud ano, uveďte jaké programy NNO se ve školním 
roce uskutečnily 

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

západ, Zdravotní ústav 

Škola realizuje vlastní preventivní program, projektové 
dny zaměřené na primární prevenci rizikového chování, 
adaptační programy aj. (realizátory jsou učitelé) 

v rámci adaptačních kurzů 

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

více nabídek programů  

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

působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO ano 
uveďte jeho aprobaci matematika, biologie 

Počet fyzických osob 1 
 
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin 
 

absolvoval/a ne 

studuje, studium dokončí ve školním roce - 
 
Bezbariérová škola 
 

bezbariérová škola ne 
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2.6. Asistent pedagoga 
 

počet fyzických osob - 
přepočtený úvazek - 

důvod zřízení funkce asistenta pedagoga - 
 
2.7. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 
 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 
Z toho odučených 

neaprobovaně 

Český jazyk 116 0 

Německý jazyk 159 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 

Tělesná výchova 92 0 

Konverzace v anglickém jazyce 8 0 

Konverzace v německém jazyce 4 0 

Seminář z anglického jazyka 4 0 

Seminář z francouzského jazyka 2 0 

Začínáme s francouzštinou 1 0 

Reálie anglicky mluvících zemí 10 0 

Reálie německy mluvících zemí 6 0 

Příprava na německý jazykový diplom DSD II 2 0 

http://www.mgplzen.cz/ostatni-clanky/2875-priprava-na-nemecky-jazykovy-diplom-dsd-ii
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Tlumočnictví a překladatelství - německý jazyk 4 0 

Začínáme s ruštinou 1 0 

Literární seminář 4 0 

Seminář z psychologie 2 0 

Seminář a cvičení z matematiky 14 0 

Cvičení matematicko-fyzikální 1 0 

Finanční gramotnost 1 0 

Seminář a cvičení z biologie 10 0 

Přírodovědný seminář 2 0 

Seminář moderních dějin 4 0 

Seminář a cvičení z fyziky 4 0 

Seminář ze zeměpisu 4 0 

Seminář a cvičení z chemie 4 0 

Společenskovědní seminář 4 0 

Základy ekonomie a práva 8 0 

Cvičení chemicko-biologická 2 0 

Psaní na klávesnici všemi deseti prsty  2 0 

Sportovní hry 3 0 

Seminář z programování 4 0 

celkem 1154 0 

 

 

3. Údaje o přijímacím řízení  
 

3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia / v ostatních formách 
studia pro školní rok 2020/2021 
 

forma studia 

Počet žáků 
přihlášených celkem Počet žáků, kteří 

skutečně nastoupili 
k 30. 9. 2020 

Počet odvolání proti 

nepřijetí ke studiu 1. kolo 
př. říz. 

další kola 
př. říz. 

denní forma 526 0 122 0 

jiná forma 0 0 0 0 

 

http://www.mgplzen.cz/ostatni-clanky/1451-Tlumo%C4%8Dnictv%C3%AD-a-p%C5%99ekladatelstv%C3%AD---n%C4%9Bmeck%C3%BD-jazyk
http://www.mgplzen.cz/ostatni-clanky/1952-Finan%C4%8Dn%C3%AD-gramotnost
http://www.mgplzen.cz/ostatni-clanky/1708-Př%EDrodovědn%FD-semin%E1ř
http://www.mgplzen.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=962&Itemid=
http://www.mgplzen.cz/ostatni-clanky/1619-Cvi%C4%8Den%C3%AD-chemicko-biologick%C3%A1
http://www.mgplzen.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=423&Itemid=
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3.2. Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních 
oborů v denním studiu, včetně nástavbového studia. 
 

 

 
Kód a název oboru 
 

Počet žáků 
přihlášených 

celkem 

Počet 
žáků 

přijatých 
celkem  
k 30. 9. 

2020 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

Počet 
tříd 

* 
Z toho 

víceoborové 
třídy 

1. 
kolo 

př. říz. 

další 
kola 
př. 
říz. 

7941K41 Gymnázium 
ŠVP: „Všestranným 

vzděláním proti průměrnosti“ 
121 0 30 

0 
1 0 

7941K41 Gymnázium 
ŠVP: „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ 

65 0 32 1 0 

7941K81 Gymnázium 
ŠVP: „Všestranným 
vzděláním proti průměrnosti“ 

188 0 30 
0 

1 0 

7941K81 Gymnázium 
ŠVP: „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“  

152 0 30 1 0 

celkem 526 0 122 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. 2020 včetně žáků závěrečných 
ročníků a studentů, kteří ukončili studium k 30. 6. 2020). 

 

Počet žáků 
celkem 

z toho 
prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo neklasifikováno 

736 433 303 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 

vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nekonali 

Maturitní zkouška:     

7941K41 Gymnázium 
ŠVP: 

 „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ 
17 13 0 0 

7941K41 Gymnázium 
ŠVP: 

„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ 
12 17 2 0 

7941K81 Gymnázium 
ŠVP:  

„Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ 
12 11 0 0 

7941K81 Gymnázium 
ŠVP: 

„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“  
17 12 0 0 

celkem 58 53 2 0 

  

Výsledky MZ v podzimním období 

 

Součást – kód a název oboru 
Prospěli s 

vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nekonali 

Maturitní zkouška:     

7941K41 Gymnázium 
ŠVP:  
„Všestrannýmvzděláním proti průměrnosti“ 

0 0 0 0 

7941K41 Gymnázium 
ŠVP:  
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ 

0 2 0 0 

7941K81 Gymnázium 
ŠVP:  
„Všestrannýmvzděláním proti průměrnosti“ 

0 0 0 0 

7941K81 Gymnázium 
ŠVP:  
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“  

0 0 0 0 

celkem 0 2 0 0 

 
 4.3. Chování žáků k 31. 8. 2020  
 

Součást - 
počet žáků celkem 

k 31. 8. 2020 

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 

736 0 0 0 0 

 
4.4. Žáci s individuálním vzdělávacím plánem podle § 18 školského zákona, žáci 
nadaní a mimořádně nadaní 
 

počet žáků/studentů s IVP 0 
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Žáci nadaní a mimořádně nadaní v 1. až 4. stupni podpory dle vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. (1. stupeň podpory: nadaní žáci posouzení školou, 2. – 4. stupeň podpory: 
mimořádně nadaní žáci dle školského poradenského zařízení) 
 

 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

Počet žáků /studentů 
nadaných/mimořádně 
nadaných ve stupni 

0 1 0 0 

v jakém oboru/předmětech 
+ počet žáků v oboru* 

0 
přírodovědné 1 

jazykové 1 

společenskovědní 1 
0 0 

* (např. obory/předměty přírodovědné 3, jazykové 2, společenskovědní 1, sportovní 2, 
umělecké 1, …) 
Pozn.: Pokud škola nemá nadané žáky, uveďte do všech polí 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. Většina programů se stihla realizovat ještě před uzavřením škol v březnu. 

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. 

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. Opět 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).  

Besedy s Městskou policií na téma prevence závislostí, které byly naplánovány na duben 
a květen, se bohužel nemohly realizovat, budou proto studentům nabídnuty v náhradním 
termínu. 

Pravidelně probíhaly rozhovory se studenty závěrečných ročníků ohledně možností studia 
na vysokých školách. Vzhledem k epidemiologické situaci neproběhlo tradiční setkání pro 
studenty 3. ročníků a septim se zástupci vysokých škol z regionu.  

V letošním školním roce podalo 112 žáků čtyř maturitních ročníků celkem 298 přihlášek (tj. 
průměrně 2,7 přihlášky na žáka) na české i zahraniční vysoké školy. První místo podle zájmu 
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  
178 600 Kč na odměny žákům úspěšným ve sportovních a jazykových soutěžích, 
olympiádách přírodovědných předmětů, nejlepším studentům při maturitních zkouškách, 
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přispěla na výměnné zahraniční zájezdy studentů, zajištění sportovních akcí a činnost 
sportovních kroužků, zájezdů žáků na divadelní představení do Prahy, na nákup desek 
na maturitní vysvědčení, maturitní plesy a na další akce pro studenty. 

                                                               Mgr. Jitka Drahokoupilová, Mgr. Ilona Kloudová 

 
4.6. Zahraniční spolupráce  
 

Typ zahraniční spolupráce Se státem - školou 

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

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

 

4.7. Projekty a granty  
 

Projekty a granty 

kolik projektů a kde (ESF, města, kraj, …) bylo podáno a vyjmenovat jaké 

kolik projektů a kde uspělo 

získaná podpora v Kč 

Zrealizované projekty 

Název projektu 
poskytnutá 

dotace 
poskytovatel 

Dotační program „Podpora mezinárodní spolupráce 
dětí a mládeže v roce 2019“ 

30.000,00 KÚ PK 

Dotační program „Mikrogranty pro oblast školství, 
mládeže a sportu v roce 2019“ 

30.000,00 KÚ PK 

Dotač. program  „Nadání 2019“ 71.471,00 KÚ PK 

RP „Částečné vyrovnání mezikrajových 

rozdílů v odměňování PP v roce 2019“ 
1.759,00 MŠMT 

Rozvojový program  „Exelence SŠ 2019“ 184.539,00 MŠMT 

Rozvojový program  „Exelence ZŠ 2019“ 19.840,00 MŠMT 

Dotač. program  „Podpora tělovýchovných aktivit 
pro rok 2019“ 

16.000,00 město Plzeň 

Dotační program „Podpora volnočasových aktivit 
dětí a mládeže“ 

7.000,00 město Plzeň 

 
Poznámka: 

Finanční prostředky na všechny rozvojové programy a projekty byly zcela vyčerpány a využity na 
stanovený účel. 
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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 

20. 9. 2019 Autorské čtení a beseda se spisovatelkou Viktorií Hanišovou, zúčastnil se 
výběr studentů, organizace Mgr. Kuchtová.  

4. 11. 2019 Autorské čtení a beseda se spisovatelem Václavem Dvořákem, zúčastnila 
se sekunda A, organizace Mgr. Kuchtová. 

18. 11. 2019 Exkurze do Knihovny města Plzně, zúčastnila se prima A, organizace 
Mgr. Tesař. 

22. 11. 2019 Šíráníčko – kulturní pořad – autorské čtení a hudební vystoupení našich 
studentů, zúčastnil se výběr studentů, organizace Mgr. Kuchtová. 

27. 11. 2019 Pořad studentů MG „Máme glanc“ v Masných krámech, zúčastnil se 
výběr studentů, organizace Mgr. Řeháčková. 

16. 12. 2019 Filmové představení „Hodinářův učeň“ v Cinema City Plaza, zúčastnili se 
studenti prim–tercií osmiletého studia, organizace Mgr. Tesař. 

16. 12. 2019 Filmové představení „Poslední aristokratka“ v Cinema City Plaza, 
zúčastnili se studenti kvart–oktáv osmiletého studia a 1.–4. ročníků 
čtyřletého studia, organizace Mgr. Tesař. 

6. 2. 2020 Autorské čtení a beseda se spisovatelem Janem Tománkem, zúčastnil se 
výběr studentů, organizace Mgr. Kuchtová. 

Výtvarná výchova 

Září 2019 – březen 2020 – Připravovali a realizovali jsme výtvarné celky pro výstavu studentů 
Masarykova gymnázia ke stoletému výročí školy, která se uskuteční 
v říjnu 2020 v galerii Paletka.  

Prosinec 2019 Vytvořili jsme návrhy na novoročenku školy a modelovali keramické 
dárky.  

 V rámci Dne otevřených dveří jsme prezentovali výtvarné práce. 

 V galerii Visio Art jsme navštívili výstavu významného grafika Milana 
Bauera. Svou výstavou nás provedl autor.  

Leden 2020 V Galerii města Plzně jsme na výstavě děl Šárky Trčkové zažili zajímavou 
výtvarnou dílnu.  

 V galerii Visio Art jsme se inspirovali na výstavě obrazů cestovatele 
a dobrodruha Jiřího Šorma. Výstava měla název „Na cestě“ a my jsme 
na ni navázali vlastní tvorbou.  

Biologie 

27. 9. 2019 Exkurze do ZOO Praha, zúčastnili se studenti 2. B, organizace 
Mgr. Páník, Mgr. Pavlíček. 
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7. 10. 2019 Návštěva ZOO Plzeň, Výukový program „Savci“, zúčastnili se studenti 
biologických seminářů 3. ročníků a septim, organizace Mgr. Kloudová, 
Mgr. Horská. 

23. 1. 2020 Návštěva Národního muzea v Praze, zúčastnili se studenti 4. B, 
organizace Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová. 

Na podzim se v rámci přírodovědného semináře uskutečnily přírodovědné vycházky do okolí 
Plzně a návštěvy expozice Akva-tera při ZOO Plzeň. 

V rámci výuky seminářů proběhly v březnu přednášky lektora JČU na téma „Obojživelníci ČR“ 
a „Rozmnožovací strategie ptáků“, které zorganizovala Mgr. Kloudová. 

Další akce předmětové komise biologie plánované vzhledem k vegetační sezóně na jaro 
(exkurze na Moravu, komplexní biologická exkurze pro semináře a mnoho dalších) se již 
bohužel nemohly uskutečnit z důvodu zrušením prezenční výuky žáků až do konce 2. pololetí. 

Dějepis 

10. 9. 2019 Přednáška PhDr. Pavla Suka na téma „Totalita“ pro studenty semináře 
moderních dějin, organizace Mgr. Mervartová. 

1. 10. 2019  Spolupráce s katedrou archeologie FF ZČU – přenáška Mgr. Luboše 
Chroustovského, Ph.D., na téma „Archeologie a práce archeologa“, 
zúčastnili se studenti 1. A a 1. B, organizace Mgr. Walterová. 

3. 10. 2019 Spolupráce s katedrou archeologie FF ZČU – přenáška PhDr. Petra 
Krištufa, Ph.D., o pravěkých archeologických nálezech v západních 
Čechách doplněná fotografiemi a artefakty pro žáky kvarty A a kvarty B, 
organizace Mgr. Walterová. 

9. 10. 2019  Spolupráce s katedrou archeologie FF ZČU – odborná exkurze vedená 
PhDr. Josefem Hložkem, Ph.D., zaměřená na archeologické lokality 
v okolí Plzně, konkrétně na hrad v Plzni – Liticích, doplněná přednáškou 
v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích, zúčastnili se studenti 1. A a 1. B, 
organizace Mgr. Walterová. 

14. 10. 2019 Spolupráce s katedrou archeologie FF ZČU – návštěva archeologické 
laboratoře v Sedláčkově ulici, žáky kvarty A provázel Mgr. Ladislav 
Čapek, Ph.D., organizace Mgr. Walterová, doprovod PaedDr. Lisková.  

16. 10. 2019  Spolupráce s katedrou archeologie FF ZČU – návštěva archeologické 
laboratoře v Sedláčkově ulici, žáky kvarty B provázel Mgr. Ladislav 
Čapek, Ph.D., organizace Mgr. Walterová, doprovod PaedDr. Lisková. 

22. 10. 2019 Historická exkurze třídy sexta A do Prahy – Bílá hora a letohrádek 
Hvězda, organizace Mgr. Walterová, doprovod PaedDr. Lisková. 

5. 11. 2019 Návštěva Západočeského muzea (archeologie) v Plzni, žáci třídy prima B, 
organizace Mgr. Walterová, doprovod PaedDr. Hirschová. 

13. 11. 2019 Školní kolo Dějepisné olympiády, zúčastnilo se 20 žáků tercií a kvart 
v I. kategorii a 20 studentů kvint až oktáv v II. kategorii, organizace 
Mgr. Řeháčková. 

21. 11. 2019 Finále Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu, zúčastnili tři studenti ze tříd 
septima B a 3. A, organizace Mgr. Mervartová. 

22. 11. 2019 Slavnostní vyhodnocení XII. ročníku soutěže vyhlašované Masarykovým 
demokratickým hnutím „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost 
i budoucnost “, zúčastnili se tři studenti, organizace Mgr. Walterová. 

29. 11. 2019 Návštěva Západočeského muzea (archeologie) v Plzni, žáci třídy prima A, 
organizace Mgr. Walterová. 
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15. 1. 2020 Okresní kolo Dějepisné olympiády, účast čtyř studentů Masarykova 
gymnázia (dva v I. a dva v II. kategorii), organizace Mgr. Řeháčková.
  

24. 1. 2020 Spolupráce s katedrou archeologie ZČU – přenáška Mgr. Ladislava 
Čapka, Ph.D., na téma „Sídelní výstavba země a vznik měst“ pro 
studenty 2. A a 2. B, organizace Mgr. Walterová. 

11. 2. 2020 Přednáška PhDr. Pavla Suka na téma „Komunistická propaganda“ pro 
studenty semináře moderních dějin, organizace Mgr. Mervartová. 

24. 2. 2020 Přednáška Mgr. Věry Tydlitátové, Th.D., na téma „Československo 
a Izrael“ pro studenty semináře moderních dějin, organizace 
Mgr. Walterová. 

9. 3. 2020 Přednáška Mgr. Věry Tydlitátové, Th.D., na téma „Vnitřní prostor 
svobody“ (vývoj ČSSR po srpnové okupaci 1968 až do sametové 
revoluce 1989) pro studenty semináře moderních dějin, organizace 
Mgr. Walterová. 

Základy společenských věd 

Září 2019 Výstava „Samizdat, exil, cenzura“, zúčastnili se studenti 3. A a 4. B, 
organizace Mgr. Tesař. 

Říjen 2019 Multimediální putovní projekt „Totalita“, zúčastnili se studenti OKB 
a 4. B, organizace Mgr. Tesař. 
Beseda a prezentace s členkou společnosti „Tady a teď“ na téma 
podpory 
vzdělávání dětí z chudých a sociálně znevýhodněných rodin, zúčastnily 
se 
4. ročníky a oktávy, organizace Mgr. Tesař. 
Beseda s 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. 

 Listopad 2019 Beseda s kriminalisty o Policii ČR, zúčastnily se 4. ročníky a oktávy, 
organizace Mgr. Tesař. 

Zeměpis 

13. 11. 2019 Hvězdárna a planetárium Plzeň, zúčastnila se prima A, organizace 
Mgr. Kloudová. 

8. 1. 2020 Planeta 3000 – Kolumbie, zúčastnily se třídy kvarta A, kvarta B, kvinta A, 
kvinta B, 2. A, 2. B, sexta A a sexta B, organizace Mgr. Kloudová. 

Hudební výchova 

22. 11. 2019 Šíráníčko na schodišti budovy Masarykova gymnázia v Plzni – literárně-

hudební pořad studentů a učitelů, spoluorganizace Mgr. Puda. 

27. 11. 2019 „Máme glanc“ – koncert v Masných krámech, Plzeň – sólová i sborová 

vystoupení, organizace Jolana Chaloupková a Mgr. Puda. 

9. a 10. 12. 2019 Hudební program k příležitosti Dne otevřených dveří, organizace Jolana 

Chaloupková a Mgr. Puda. 
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24. 6. 2020 Slavnostní vyřazení maturantů – budova Masarykova gymnázia, hudební 

doprovod Jolana Chaloupková a Mgr. Petr Puda. 

Chemie 

17. 10. 2019 Vodárna Plzeň, zúčastnila se prima A, organizace Mgr. Wintrová. 

Informatika a výpočetní technika 

21. 10 2019 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY, organizace Mgr. Cón. 

25. 11. 2019 Oblastní kolo soutěže PIŠQWORKY, organizace Mgr. Cón. 

28. 2. 2020 Školní kolo soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda 2020 (ZŠ) 
– letošní témata byla: „Škola nebo život“ nebo „Vocaď pocaď“, 
organizace Ing. Martínková. 

Environmentální výchova 

27. – 28. 9. 2019 Ekologická olympiáda (Spálené Poříčí), organizace Mgr. Korčáková. 

Duben 2020 Sběr hliníku proběhl formou individuálního odvozu do ZOO Plzeň, 
organizace Mgr. Korčáková. 

Škola je zapojena do 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. V projektu 
Recyklohraní bylo za 1. pololetí nasbíráno 533 kg elektrozařízení, 19 kg baterií a 17 PC, 
organizace Mgr. Korčáková. 
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JAZYKOVÁ VÝUKA, ZAHRANIČNÍ AKTIVITY 

Anglický jazyk 

14. 9. 2019 Pod záštitou Akademie věd České republiky se v Praze uskutečnilo 

slavnostní předávání certifikátů mezinárodních AP zkoušek, které skládali 

studenti v rámci online studia v angličtině (Center for Talented 

Minds/CTM). Těmi úspěšnými byli Jakub Křižanovský, 3. B, AP Computer 

Science, Václava Sedláková, 3. A, AP Calculus AB, Nicole Hlušičková, 

4. B, AP Biology, Denisa Turečková, 4. A, AP Psychology, Michal Polák, 

SPA, AP Physics, Petr Chalupský, SPA, AP Calculus AB. Koordinátorky 

CTM PhDr. Tolletová, Mgr. Komprdová. 

20.–21. 9. 2019 V tyto dny se uskutečnil Workshop with Minerva Students pro dvanáct 

studentů třetích ročníků a septim. Akce vznikla z podnětu naší 

absolventky Kristýny Vu Thao Chi, jež s sebou přivezla svoje kolegy 

z americké univerzity Minerva School at KGI, San Francisco, USA. Bohatý 

studijní program byl doplněn i programem kulturním. Organizace 

Vu Thao Chi, Mgr. Egrmajerová. 

23. 9. 2019 V rámci Evroského dne jazyků se v Anglické knihovně v Plzni zúčastnila 

třída tercie B pořadu Landing on the Moon pořádaného Americkým 

centrem US point v rámci Evropského dne jazyků. Pedagogický 

doprovod Mgr. Eretová. 

1. 10. 2019 V tomto školním roce začalo rovněž studium v online CTM/CTY pro 

studenty – Vojtěch Naar, 3. B, AP Calculus AB, Michelle Kiers, 2. B, 

World Culture I, Eliška Šnajdrová, 2. B, AP Psychology, Vojtěch Kuna, 

SPB, AP US Government&Politics, Helena Hadrbolcová, KAB, Great 

Minds, Nina Petříková, TA, Start with Creative Writing, Ondřej Čermák, 

TA, Start with Creative Writing. Všichni studenti získali od MŠMT 

stipendium ve výši 4 000 Kč. Koordinátorky CTM PhDr. Tolletová, 

Mgr. Komprdová.  

7. 10. 2019 Proběhl ve znamení Dne EYP (European Youth Parliament) pro 36 

studentů naší školy z kvart, kvint a sext, kteří získávali nové poznatky 

a zkušenosti v několika workshopech. Mnozí z nich projevili zájem dále 

se v této oblasti rozvíjet a zároveň reprezentovat naše gymnázium. 

Organizace Mgr. Babčaníková. 

10. 10. 2019 Zástupce ředitelky školy Mgr. Zbyněk Vastl a koordinátorky CTM 

PhDr. Tolletová a Mgr. Komprdová předali certifikáty  CTM všem 

10 studentům, kteří úspěšně v červnu zakončili svoje studium. Byli jimi 

Michal Polák, AP Physics, SPA, Petr Chalupský, SPA, AP Calculus AB, 

Nicole Hlušičková, AP Biology, 4. B, Veronika Klausová, 4. A, Advanced 

Creative Writing, Zuzana Burianová, 4. A, Advanced Creative Writing, 

Denisa Turečková, 4. A, AP Psychology, Nina Petříková, TA, Literature 

for Curious Minds, Jakub Křižanovský, AP Computer Science, 3. B, 
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Vendula Sedláková, 3. A, AP Calculus AB, Helena Hadrbolcová, KAB, 

Comprehensive Science 1. 

20. 11. 2020 English Cup, 9. ročník literární soutěže pro studenty kvart–septim a 1.–

3. ročníků, hodnocen byl rekordní počet 76 prací, básní (31) a esejí (45), 

a to ve dvou kategoriích. Vítězové v jednotlivých kategoriích už tradičně 

kromě jiných věcných cen získávají taktéž slevový kupón na jednu 

z Cambridgeských zkoušek. Organizace soutěže Mgr. Čermáková, 

Mgr. Babčaníková. 

22.–24. 11. 2019 Výběrová konference EYP (European Youth Parliament) v Uherském 

Hradišti, akce se zúčastnili Filip Wintr, KIB, Klára Vísnerová, KIB, Simona 

Melicharová, KIB, Anežka Hurtová, SXA, Phuong Thao Nguyen, KIA, 

Anna Perdoková, KIA, Tomáš Hartl, SXA, Jan Mach, KIB. Organizace 

a pedagogický doprovod Mgr. Babčaníková. 

29. 11. 2019 Best in English, 9. ročník populární mezinárodní online soutěže, jež 

nabízí možnost srovnání znalostí angličtiny v gramatice, poslechu a čtení 

s porozuměním se zahraničními studenty v zemích EU. Za naši školu 

k hodinovému testu nastoupilo 44 studentů třetích a čtvrtých ročníků, 

septim a oktáv. Soutěže se zúčastnilo 624 škol, což bylo 16 462 

studentů z 25 států EU. Dosáhli jsme fantastického výsledku v podobě 

20. místa ze škol v mezinárodním hodnocení, 6. místa v České republice 

a 1. místa v Plzeňském kraji, koordinátorka Mgr. Babčaníková. 

9. 12. 2019 Den otevřených dveří pro studenty budoucích prim, informace 

a přípravné testy připravily Mgr. Jindřichová, Mgr. Čermáková. 

10. 12. 2019 Den otevřených dveří pro budoucí studenty prvních ročníků, informace 

a přípravné testy připravily Mgr. Eretová, Mgr. Babčaníková, 

PhDr. Tolletová. 

11. 12. 2019 Konverzační soutěž v anglickém jazyce, I. kategorie (primy–sekundy), 

do školního kola se zapojilo 23 studentů, organizace Mgr. Čermáková, 

Mgr. Haasová. 

11. 12. 2019 Konverzační soutěž v anglickém jazyce, II. kategorie (tercie–kvarty), 

do školního kola se zapojilo 18 studentů, organizace Mgr. Boříková, 

Mgr. Pytel. 

11. a 13. 12. 2019 Konverzační soutěž v anglickém jazyce, III. kategorie (1.–3. ročník, 

kvinty–septimy), do školního kola se zapojilo 56 studentů, organizace 

Mgr. Jindřichová, Mgr. Babčaníková. 

7. 1. 2020 Beseda s absolventkami naší školy, které studují ve Velké Británii, 

Renátou Chalupskou, University of Glasgow, a Mirkou Novoveskou, 

University of Cambridge. Akce se uskutečnila pro třídu 3. B, organizace 

Mgr. Brichtová.  

20. a 21. 1. 2020 Tři přednášky v angličtině o studiu na University of Sussex, Brighton, 

Velká Británie, kde studuje psychologii naše absolventka Kamila 

Švajcrová. Zaměřila se hlavně na obsah a způsob studia, zdůraznila 

nutnost osvojit si schopnost samostudia, četby obsáhlé studijní literatury 

a zejména kvalitní písemný projev, na který se klade velký důraz. 
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Přednášky byly určeny pro studenty 3. A, 3. B, semináře Reálie anglicky 

mluvících zemí a Semináře z anglického jazyka. Organizace 

PhDr. Tolletová. 

27. 1. 2020 Best in English: Nejúspěšnější studenti obdrželi certifikáty a pochvalu 

ředitelky školy za skvělé umístění naší školy v soutěži. Jsou jimi Monika 

Školová, SPA, Alena Konášová, OKB, Eva Brázdilová, OKB, Eva 

Pomajbíková, OKB, Lucie Steinbachová, SPA, Diana Pechová, OKB, Anna 

Smetanová, SXA, Dominik Polák, 4. A, Anežka Hurtová, SXA, Lucie Holá, 

4. A. Organizace Mgr. Babčaníková, PhDr. Tolletová. 

12. 2. 2020 Pre-testing, Cambridgeské zkoušky nanečisto, vybrané testové úlohy pro 

zkoušky FCE a CAE. Celkem 50 studentů si vyzkoušelo FCE a 25 

studentů CAE, aby získali zkušenost, jak dané zkoušky probíhají a jak by 

případně uspěli při skutečných zkouškách. Celá akce proběhla ve 

spolupráci s jazykovou školou Eufrat, koordinátorka Mgr. Čermáková. 

19. 2. 2020  Konverzační soutěž – okresní kolo se tradičně konalo na našem 

gymnáziu, organizace Mgr. Vachovcová, členy jednotlivých porot byli 

Mgr. Pytel, Mgr. Babčaníková, Mgr. Eretová, Mgr. Čermáková. 

11. 3. 2020 Lockdown. Uzavření škol kvůli pandemii koronaviru. Výuka přechází do 

online režimu. 

19. 3. 2020 Konverzační soutěž – regionání kolo je zrušeno. 

 EYP – European Youth Parliament – šest našich studentů se kvalifikovalo 

na Národní výběrovou konferenci v Kroměříži, jež se měla uskutečnit 

v druhé polovině března. Vzhledem k uzavření škol a karanténě v zemi 

byla akce zatím přesunuta na září/říjen 2020. Reprezentovat naši školu 

budou ze třídy KIB Simona Melicharová, Klára Vísnerová, Filip Wintr, ze 

třídy KIA Phuong Thao Nguyen a Anna Perdoková. Koordinátorka 

Mgr. Babčaníková. 

20. 4. -13. 5. 2020 proběhlo online výběrové řízení pro studenty online kurzů v rámci CTM 

na další akademický rok 2020/21. 18. 5. začalo přihlašování do 

jednotlivých kurzů pro Zuzanu Kohoutovou, 2. A, AP Psychology, Helenu 

Hadrbolcovou, KAB, Anatomy and Physiology Honors, Kateřinu 

Červenou, TA, Creative Writing (Literary Lab), Matěje Vachovce, TB, 

Honors Biology Honors, Annu Martínkovou, KIB, Anatomy and 

Physiology Honors, Benjamina Dominika Zajíčka, SXB, AP US 

Government&Politics. Studenti získali od MŠMT stipendium 4 000 Kč 

v případě ceny kurzu nad 7 000 Kč a stipendium 2 500 Kč v případě 

ceny nižší. Koordinátorky PhDr. Tolletová, Mgr. Komprdová. 

16. 5. 2020 Původní termín konání mezinárodních Cambridgeských zkoušek FCE 

a CAE na naší škole byl přesunut pro FCE na 5. 9. 2020 a pro CAE na 

12. 9. 2020. Na 31. 8. 2020 je naplánován pro přihlášené uchazeče 

Workshop: Speaking. Přihlašování ke zkouškám bylo uzavřeno k 

15. června 2020. Koordinátorka Mgr. Čermáková. 

20. 5. 2020 K tomuto datu dokončilo studium šest studentů, kteří v době uzavření 

škol pokračovali paralelně ve školní online výuce a zároveň v online 
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studiu kurzů CTM. Helena Hadrbolcová, KAB, úspěšně zakončila 

semestrální kurz Great Minds (Grade A, 95 %) v dubnu. Nina Petříková 

(TA), a Ondřej Čermák (TA), oba v březnu ukončili s výborným 

výsledkem (Grade A, 90 %) kurz Start with Creative Writing. Michelle 

Kiers (2. B), ukončila v květnu World Culture, Eliška Šnajdrová (2. B), 

a Vojtěch Naar (3. B), skládali mezinárodní AP testy z psychologie 

a matematiky, jež se poprvé konaly rovněž online. Výsledky všech tří 

budou známy v červnu.   

1. 6. 2020 Maturitní zkouška z anglického jazyka – didaktický test a poslech 

společné (státní) části se týkal 53 studentů čtvrtých ročníků a oktáv. 

Písemná práce byla kvůli pandemii zrušena. 

11.–16. 6. 2020 Maturitní zkoušku z angličtiny si zvolilo 102 studentů čtvrtých ročníků 

a oktáv, z toho profilovou (školní) 49 studentů a společnou (státní) 53 

studentů. 4. A – vyučující PhDr. Tolletová, Mgr. Čermáková, 4. B – 

Mgr. Vachovcová, Mgr. Babčaníková, OKA – Mgr. Babčaníková, OKB – 

PhDr. Tolletová, Mgr. Čermáková. 

Studenti v zahraničí 

Veronika Klausová, 4. A – letos získala certifikát CAE/A (C2) a je přijata pro akademický rok 

2020/2021 na University of Brighton, Velká Británie, obor Creative Writing. 

Francouzský jazyk 

Francouzský jazyk se u nás vyučuje formou volitelných seminářů. V letošním roce si je zvolili 
studenti kvarty a z loňského roku pokračovaly ve druhém roce dvouletého cyklu třetí ročníky 
a septimy. V lednu tohoto roku nás navštívili studenti Pedagogické fakulty z Université de 
Franche-Comté ve francouzském Besançonu, kteří se během jednoho dne účastnili naší 
výuky. 

Moc nás mrzí, že se neuskutečnil zájezd Obchodní akademie do Alsaska, který jsme po 
dohodě s organizátory měli doplňovat. Zájezd se prozatím přesouvá na příští rok. 

V tomto roce zakončí své studium maturitní zkouškou z francouzského jazyka dva studenti 
z letošní oktávy A. Anna Školoudová a Daniel Giebel si zvolili statní verzi maturity 
a svědomitě se na ni připravovali i během distančního studia. 

Ruský jazyk 

Ve školním roce 2019/2020 probíhal seminář ruského jazyka „Základy ruštiny“ pro tercie 
a kvarty, do kterého se přihlásilo 16 žáků ze tříd tercie A, tercie B a kvarta A. Tito žáci také 
pomáhali při realizaci stanoviště „Puškinův památník“ projektového dne k výročí 
17. listopadu, kde recitovali ruské básně. V následujícím školním roce budou ve výuce ruštiny 
pokračovat formou nepovinného předmětu. 

Německý jazyk 

3.–4. 10. 2019 Zeměvědná exkurze tříd 2. A a 4. A do Berlína, program zahrnoval 
procházku po ulicích Unter den Linden a Kurfürstendamm, návštěvu 
Museumsinsel, Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie a Bundestagu, 
organizace a doprovod Mgr. Skočný, Mgr. Wagnerová, Mgr. Trávníková. 
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7.–11. 10. 2019 První část výměnného pobytu 2. A a sext se studenty z gymnázia Alberta 
Magna z Regensburgu, bavorští hosté navštívili Prahu, Karlštejn a v Plzni 
Loosovy interiéry, plzeňský pivovar a Pivovarské muzeum, organizace 
Mgr. Walterová, Mgr. Hrušková. 

15.–18. 10. 2019 První část výměnného pobytu sekund se studenty Gymnázia Antona 
Brucknera z bavorského Straubingu, hosté navštívili spolu se sekundány 
naši školu, Techmanii, plzeňské podzemí a jeden den strávili 
prohlídkou Prahy, organizace Mgr. Puda, Mgr. Míšková. 

18. 10. 2019 Divadelní představení „Smombie“, hra v německém jazyce na téma 
mobilní komunikace, zúčastnila se třída 4. B, organizace Mgr. Walterová. 

6. 11. 2019 Zeměvědná exkurze třídy 3. B a vybraných studentů ze sexty B a 2. B do 
Drážďan, program zahrnoval galerii Alte Meister ve Zwingeru, 
Fürstenzug, Semperoper, Brühlsche Terasse, Frauenkirche a Muzeum 
hygieny, organizace a doprovod Mgr. Fleischerová, Mgr. Míšková, 
Mgr. Haasová, Mgr. Egrmajerová. 

11. 11. 2019 Jazyková animace od organizace Tandem v německém jazyce pro primu 
A a primu B, účastníci si hravým způsobem ověřili své jazykové 
dovednosti, organizace Mgr. Hrušková, Mgr. Walterová, Mgr. Haasová. 

20. 11. 2019 Pilotní zkouška DSD II, ústní část, studenti oktáv a čtvrtých ročníků byli 
diváky ústní zkoušky a jejího hodnocení, organizace Mathias Müller. 

27. 11. 2019 Písemná část jazykové zkoušky DSD II, studenti zúročili své dovednosti 
získané v přípravném semináři a v dosavadní výuce, organizace Mathias 
Müller. 

Listopad a prosinec 2019 – Školní kola konverzační soutěže ve všech kategoriích, členy 
komisí byli všichni vyučující německého jazyka. 

9. 12. 2019 Den otevřených dveří pro budoucí primy, informace hravou formou 
připravily Mgr. Davídková a Mgr. Míšková. 

10. 12. 2019 Den otevřených dveří pro budoucí první ročníky, informace pro studenty 
a prezentaci výuky německého jazyka připravily Mgr. Wagnerová 
a Mgr. Trávníková. 

7.–8. 1. 2020 Ústní část zkoušky DSD II, organizace Mathias Müller. 

5. 2. 2020 Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, organizace 
Mgr. Fleischerová. 

27. 2. 2020 Pilotní zkouška DSD I, ústní část, studenti sext, druhých ročníků, septimy 
B a třetích ročníků měli možnost vidět, jak v praxi probíhá ústní zkouška 
a jak se hodnotí, organizace Mgr. Hrušková, Mgr. Egrmajerová, studenty 
na pilotní zkoušku připravila Mgr. Wagnerová. 

26. 5. 2020 Písemná část jazykové zkoušky DSD I, organizace Mgr. Egrmajerová. 

2. 6. 2020 Didaktický test společné (státní) části maturitní zkoušky z německého 
jazyka. 

11.–16. 6. 2020 Ústní část společné (státní) i profilové (školní) maturitní zkoušky 
z němčiny. 

16.–18. 6. 2020 Ústní část jazykové zkoušky DSD I, organizace Mgr. Egrmajerová. 

Studenti v zahraničí 

Julie Pašková, septima A – Regensburg, Německo, studium na partnerském gymnáziu 
Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg 

Regína Waltová, kvarta A – Švýcarsko 
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Jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom II 

Tuto zkoušku úrovně C1 a B2 podle Evropského referenčního rámce složilo 8 studentů 
a studentek oktáv a 4. ročníků, kteří byli připravováni lektorem německého jazyka Mathiasem 
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. 

Jazyková úroveň C1 

OKA – Školoudová Anna, Sadílková Hana, Kolorosová Sára, Tomanová Tereza, Soumarová 
Kateřina, Uhle Nikola 

OKB – Svobodová Lucie  

Jazyková úroveň B2 

4. A – Kulíková Martina 

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 termínu 26. 5. 2019 a skládala se tradičně ze tří 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 – Klimtová Karolína, Šálková Kateřina, Petrželková Adéla, Picková Michaela, Pojarová 
Barbora, Kostlivá Markéta, Samek Dominik, Reiserová Michala, Křížková Eliška, 
Krejsová Kateřina, Špilarová Simona, Hoferková Lucie, Schmiedhuberová Simona, 
Čechová Marcela 

3. B – Novoveská Martina, Marková Eliška, Pánková Tereza, Němec Ondřej, Ohajdová 
Markéta, Hohlberger Filip, Tlačilová Lucie, Čechurová Markéta, Křižanovský Jakub, 
Chmelařová Klára, Vokáčová Magda, Bezděková Karolína  

SPB – Drahokoupilová Lucie, Kantová Eva Marie, Mencl Filip, Jelínek Jan, Krus František, 
Mádl Rostislav, Suchá Anna, Čejka Pavel, Kučera Václav 

2. A – Fárková Alžběta, Malúšová Stefanie, Sýkorová Markéta, Boehmová Štěpánka, 
Syrovátková Lucie 

SXA – Grossmann David, Špidlová Barbora, Šindelářová Magdalena, Svoboda Martin, Černá 
Kateřina, Rottenbornová Hana, Janů Veronika, Nguyen The Dung, Strnad Martin 

SXB – Zapletalová Lenka, Doan Tien Tai 

 

Schodiště nikam 
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SPORTOVNÍ AKCE A NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ 

ÚSPĚCHY 

Mistrovství ČR středních škol v atletice 

Družstvo dívek Masarykova gymnázia se po vítězství v okresním kole Středoškolského 
atletického poháru v Plzni, resp. v krajském kole v Domažlicích, probojovalo na MČR, které 
se konalo 5. 12. 2019 v Ostravě.  

Přes počáteční nervozitu při pohledu na špičkové atletky a jejich osobní rekordy předvedly 
dívky naprosto fantastické výkony, mnohdy ošperkované osobním rekordem. Děvčata 
obsadila konečné 13. místo, což vzhledem k tomu, že v sestavě byla pouze jedna 
„čistokrevná“ atletka doplněná dívkami, které se věnují jinému sportu, považujeme za velký 
úspěch.  

Atletických závodů se zúčastnili i chlapci a díky obrovskému nasazení a bojovnému výkonu se 
dostali do krajského finále, kde obsadili 4. místo. 

Okres – dívky 

60 m: Viktorie Sýkorová (SXB) – 1. místo 

800 m: Vanda Krsová (2. B) – 3. místo 

Štafeta 4 x 200 m – 1. místo 

Skok vysoký: Markéta Davídková (KIB) – 1. místo 

Skok vysoký: Lucie Wiesnerová (4. B) – 3. místo 

Skok daleký: Viktorie Sýkorová (SXB) – 1. místo 

Vrh koulí: Anna Kinkorová (2. B) – 1. místo 

 

Okres – chlapci 

Skok vysoký: Filip Svoboda (2. A) – 1. místo 

Kraj – dívky 

60 m: Viktorie Sýkorová (SXB) – 2. místo 

200 m: Viktorie Sýkorová (SXB) – 2. Místo 

800 m: Vanda Krsová (2. B) – 1. místo 

Štafeta 4 x 200 m – 1. místo 

Skok vysoký: Markéta Davídková (KIB) – 1. místo 

Skok daleký: Markéta Davídková (KIB) – 2. místo 

Vrh koulí: Anna Kinkorová (2. B) – 2. místo 

 

Kraj – chlapci 

60 m: Marek Páník (SPB) – 1. místo 

400 m: Marek Páník (SPB) – 1. místo 

Štafeta 4 x 200 m – 2. místo 

 

Sára Kolorosová (OKA), Anna Kinkorová (2. B), Vanda Krsová (2. B), Viktorie Sýkorová 
(SXB), Nikola Egrová (KIB), Lucie Wiesnerová (4. B), Barbora Polcarová (3. B), Andrea 
Pospíšilová (OKA) 
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Přespolní běh – okresní kolo 

Dne 2. října 2019 se v Borském parku konalo okresní kolo v přespolním běhu. Akce byla 
velice zdařilá. I naši studenti se s náročnou tratí vypořádali se ctí. V V. kategorii se družstvo 
dívek  umístilo na 3. místě, družstvo hochů bylo na místě 4. Ve IV. kategorii se družstvo 
dívek umístilo na 4. místě. Ve III. kategorii se družstvo dívek umístilo na 7. místě a chlapci 
získali stříbrné medaile za 2. místo.  

 

Turnaj středních škol v basketbale 

Dne 23. října 2019 se konaly „středoškolky“ 
v basketbale. Naše jediná basketbalistka byla 
doplněna hokejistkou, fotbalistkou, házenkář-
kou a volejbalistkami :-). Dívky předvedly 
skvělou hru a maximální nasazení a za to jim 
patří velké DÍKY. Jejich 4. místo v silné kon-

kurenci bylo milým překvapením. 

Nikola Uhle (OKA), Barbora Polcarová (3. B), 
Lucie Wiesnerová (4. B), Vanda Krsová (2. B), 
Anna Suchá (SPB), Karolína Klimtová (3. A), 
Michala Reiserová (3. A) 

Házená 

Dne 26. 11. 2019 proběhly v hale Lokomotiva 
„středoškolky“ v házené. Masarykovo gymná-

zium vyslalo do boje dívčí družstvo. Dívky 
předvedly fantastickou hru a obsadily 1. místo, 
které znamenalo postup do republikového 
finále. Bohužel situace kolem koronaviru 
zasáhla i školní soutěže, a tak se republikové 
finále neuskutečnilo. Držíme palce v příštích 
letech, aby si holky vysněné finále zahrály. 
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Barbora Polcarová (3. B), Sabina Bradová (2. B), Eva Šimková (2. B), Lucie Randlíková, 
Nikola Melicharová, Nela Krsová (všechny 1. B), Pavlína Sedláčková (3. A), Karolína 
Bezděková (3. B), Lucie Wiesnerová (4. B), Sára Kolorosová (OKA), Michala Reiserová (3. A) 

Dvakrát stříbrní florbalisté 

Dne 4. února 2020 se konalo 
krajské kolo florbalového 
turnaje KB Florbal Challenge, 
do kterého se po vítězství 
v okresním kole probojovali 
i naši studenti (ročník 2002–
2004). V turnaji změřili síly 
s florbalisty z Rokycan, Do-

mažlic a florbalisty z Gymná-

zia Luďka Pika v Plzni. Po 
bojovném výkonu obsadili 
hoši Masarykova gymnázia 
2. místo v kraji. 

 

Dne 5. února 2020 se naši 
studenti zúčastnili florbalo-

vého turnaje středních škol 
Plzně. Tento turnaj organi-
zovalo Gymnázium Plzeň 
v rámci soutěží AŠSK.  V tomto turnaji ukázali naši florbalisté, že patří mezi tři nejlepší školy 
v tomto sportu nejen v Plzni, ale v kraji vůbec. V turnaji středních škol obsadili studenti 
Masarykova gymnázia 2. místo a získali stříbrné medaile. 
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Turnaj středních škol ve florbalu dívek 

Dne 6. 2. 2020 se dívky Masarykova gymnázia zúčastnily středoškolských her ve florbalu. 
I přes změny v sestavě na poslední chvíli předvedla děvčata bojovnost, soudržnost a parádní 
hru a obsadila celkové 3. místo. 
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Volejbalový úspěch 

Ve dnech 5. a 7. listopadu 2019 se 
konal turnaj středních škol ve volejbalu. 
Naši hoši se umístili na krásném pátém 
místě, děvčata nenechala nikoho na 
pochybách, kdo je dlouhodobě nejlepší 
střední školou v Plzni, a postoupila do 
krajského finále. Ani tam nenašla naše 
děvčata přemožitele a po skvělých vý-

konech postoupila do kvalifikace na 
republikové finále. Bohužel dalšího po-

kračování se již nedočkala. Z důvodu 
koronavirové krize musela být i tato 
soutěž předčasně ukončena, aniž by 
dívky změřily síly s vítězkami Jiho-

českého a druhým týmem Středočes-
kého kraje. Držíme palce v příštím roce. 

 

Anna Martínková (KIB), Kateřina Hellmayerová (SXB), Karolína Klimtová (3. A), Michala 
Reiserová (3. A), Lucie Vybíralová (KIA), Alžběta Šlapáková (KIA), Anna Suchá (SPB), 
Markéta Roubová (SPA), Marie Miková (SPA) 

Plavání – sdružený okresní a krajský 
přebor 

III. kategorie (primy–sekundy)  

2. místo – Jiří Kňourek (SB), Filip Krumpos 
(PA) – náhradník, Jan Havránek (PA) – 
náhradník, Jiří Němec (SB), Michal Tichý (SB), 
Jan Kindelmann (PA), Pavel Kůželka (PA), 
Vojtěch Šedivý (SB) 

Sdružený okresní a krajský přebor 
v plavání družstev 

V. kategorie (1.–4. ročník, kvinty–oktávy) 

3. místo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojtěch Plešmíd (KIA), Martin Lang (KIB), 
Vladislav Veliký (SXA), Jakub Nosek (KIB), 
Filip Mencl (SPB) 
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Šachové úspěchy 

V přeboru školních týmů v šachu dosáhli studenti Masarykova gymnázia historického 

úspěchu, když v okresním i krajském kole, které se uskutečnily 5. 2. 2020 v Plzni, 

respektive 26. 2. 2020 v Nýřanech, 

reprezentovala naši školu tři 

čtyřčlenná družstva. V kategorii 

2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií vyhrálo naše 

„áčko“ okresní i krajské kolo. 

Družstvo hrálo ve složení Jan 

Langmajer (KAA), Václav Konjata 

(TA), Eduard Plic (TB) a Vojtěch 

Urbánek (PB). Ve stejné kategorii 

obsadilo „béčko“ druhé místo 

v okresním a sedmé místo 

v krajském kole. Reprezentovali 

Vojtěch Hodl (TB), Richard Zíka 

(PB), Anna Cajthamlová (PB), Do-

minik Veličkov (TB) a Lukáš Urbá-

nek (PB). V kategorii středních škol 

skončilo naše družstvo v okresním 

i krajském přeboru shodně na druhém místě a stejně jako mladší „áčko“ postoupilo do ce-

lostátního finále, které bylo letos bohužel kvůli koronavirové pandemii zrušeno. V tomto týmu 

hráli Michal Polák (SPA), Matěj Šeterle (SXB), Theodor Mastný (KIA), Jana Langmajerová 

(3. A) a Duc Dung Le (SXB). 

Na naší škole fungují dva šachové kroužky pod vedením Ing. Petra Herejka (pondělí) 

a Mgr. Jany Eretové (pátek). 
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Den s tělocvikářem 

Pro třídy kvintu B a tercii A byl 6. 9. 2019 uspořádán „Den s tělocvikářem“ ve Škodalandu 

jako odměna za vyhranou loňskou školní sportovní soutěž. Obě třídy dostaly možnost si celý 

den zasportovat a využily to náležitě. Ať jim sportování vydrží i v dalších letech! 

 

Futsal 

Ve školním roce 2019/2020 se dívčí futsalové družstvo Masarykova gymnázia zúčastnilo dvou 

turnajů. Vánoční turnaj středních škol v Plzni naše družstvo vyhrálo. V celostátní soutěži jsme 

postoupili do Prahy a jistě bychom bojovali o republikové finále, kdyby turnaj nebyl zrušen 

kvůli epidemii koronaviru. Tým byl plný skvělých fotbalistek, ale jmenovitě bychom chtěli 

poděkovat Lucce Wiesnerové a Sáře Kolorosové, pro které to byly poslední reprezentační 

turnaje. 
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Kurz přežití 

V termínu od 30. září do 2. října 2019 se již podruhé uskutečnil „kurz přežití“ v Melchiorově 

Huti, tzv. Melchiorce. V letošním roce nám počasí nevyšlo jako vloni, ale ani to nám 

nezabránilo v plnění všech aktivit. Studenti, někdy opravdu v náročných podmínkách poznali 

místní okolí a flóru a pomocí orientačních pomůcek zjistili, že dokáží i v neznámém prostředí 

najít správnou cestu. Vyzkoušeli si i různé tábornické dovednosti od přípravy dřeva 

a rozdělání ohně po vaření buřtguláše, který by jim záviděla kdejaká vyhlášená restaurace. 

Zjistili, že by dokázali přenocovat v přírodě pod provizorními přístřešky nebo ve stanu. I když 

stavění starších modelů byl mnohdy oříšek. Získali základy zdravovědy pod vedením 

zkušených záchranářů z plzeňské záchranky. Vrcholem pak byl „predator race“, kde 

nejoblíbenější překážkou byl přechod po laně nad rozvodněnou řekou v podobě místní 

nádrže. 

Opravdu nabitý program složený nejen z pohybových aktivit všichni zvládli a hlavně „přežili“. 

 

Lyžařský kurz sekund 

Lyžařského kurzu na šumavském Špičáku, který se konal 6.–10. ledna 2020, se účastnily 

třídy, sekunda A a sekunda B. Leden 2020 byl velice sychravý a sněhové podmínky nebyly 

ideální, nicméně studenti lyžovali statečně celý týden nejen na menších sjezdovkách kolem 

Špičáku, ale i ve velkém ski areálu Špičák a neodradily je ani běžky na Weissově louce. 

Vedoucím kurzu byla Mgr. Barbora Šturmová. 
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Lyžařský kurz kvint a 1. ročníků 

Ve dnech 9.–14. března 2020 jsme pro studenty prvních ročníků a kvint uspořádali zimní 

lyžařský kurz v Rokytnici nad Jizerou. I přes náročné sněhové podmínky a nastávající dobu 

„koronavirovou“ jsme kurz všichni zvládli ve zdraví a studenti si na delší dobu naposled užili 

kolektivní aktivity i legraci na svahu. Vše jsme na závěr zakončili u školy rozchodem za 

asistence zásahové jednotky Policie ČR, kterou nám zajistili okolobydlící spoluobčané. 

Vedoucí kurzu byla Mgr. Eva Provodová. 
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VÝSLEDKY OLYMPIÁD A SOUTĚŽÍ 

Matematická olympiáda 

Michal Polák, SPA 1.–2. místo ve školním kole, 2. místo v krajském kole, kategorie A 
František Krůs, SPB 1.–2. místo ve školním kole, kategorie A 
Matouš Křížek, SXB 1. místo ve školním kole, kategorie B 
Ladislav Čákora, KIB 1. místo ve školním kole, kategorie C 
Theodor Mastný, KIA 2. místo ve školním kole, kategorie C 
Martin Polák, KIA 3.–5. místo ve školním kole, kategorie C 
Daniela Karpíšková, KIB 3.–5. místo ve školním kole, kategorie C 
Jakub Klesa, KIB 3.–5. místo ve školním kole, kategorie C 
David Němec, KAB 1. místo v okresním kole, kategorie Z9 
Šimon Stehlík, KAB 4. místo v okresním kole, kategorie Z9 
Ondřej Lukeš, KAB 5. místo v okresním kole, kategorie Z9 

Pythagoriáda 

Eduard Plic, TB 1. místo ve školním kole, kategorie tercie 
Monika Florianová, TB 2. místo ve školním kole, kategorie tercie 
Jakub Kasal, TB 3.–4. místo ve školním kole, kategorie tercie 
Matyáš Matta, TB 3.–4. místo ve školním kole, kategorie tercie 
Antonín Lukeš, SB 1. místo ve školním kole, kategorie sekundy 
Michal Helma, SB 2.–3. místo ve školním kole, kategorie sekundy 
Jaroslav Kudrna, SA 2.–3. místo ve školním kole, kategorie sekundy 
Kamila Groeslová, PA 1.–3. místo ve školním kole, kategorie primy 
Bartoloměj Hurda, PB 1.–3. místo ve školním kole, kategorie primy 
Marie Špalková, PB 1.–3. místo ve školním kole, kategorie primy 

Fyzikální olympiáda 

Eduard Plic, TB 2. místo v okresním kole, kategorie F 
Matyáš Matta, TB 3. místo v okresním kole, kategorie F 
Jakub Kasal, TB 7. místo v okresním kole, kategorie F (úspěšný řešitel) 
Ondřej Knížek, TB 8. místo v okresním kole, kategorie F (úspěšný řešitel) 
Matyáš Landa, TB 13. místo v okresním kole, kategorie F (úspěšný řešitel) 
Tomáš Čepický, TB 15. místo v okresním kole, kategorie F (úspěšný řešitel) 
Lucie Fiedlerová, TB 16. místo v okresním kole, kategorie F (úspěšný řešitel) 
Ondřej Galovič, TB 17. místo v okresním kole, kategorie F (úspěšný řešitel) 
Lukáš Pavel Křížek, TB 18. místo v okresním kole, kategorie F (úspěšný řešitel) 
David Němec, KAB 1. místo v okresním kole, kategorie E 
Šimon Stehlík, KAB 7. místo v okresním kole, kategorie E (úspěšný řešitel) 
Ondřej Lukeš, KAB 8. místo v okresním kole, kategorie E (úspěšný řešitel) 
Jakub Klesa, KIB 3. místo v krajském kole, kategorie D 
Daniela Karpíšková, KIB 5. místo v krajském kole, kategorie D  
Jana Kňourková, KIB 10. místo v krajském kole, kategorie D  
Natálie Plicková, KIA 15. místo v krajském kole, kategorie D  
Martin Polák, KIA 19. místo v krajském kole, kategorie D  
Martin Lang, KIB 26. místo v krajském kole, kategorie D  
Matouš Křížek, SXB 1. místo v krajském kole, kategorie C 
Veronika Janů, SXA 11. místo v krajském kole, kategorie C  
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Michal Polák, SPA 1. místo v krajském kole, kategorie B  
František Krůs, SPB 9. místo v krajském kole, kategorie B 
Jan Jelínek, SPB 11. místo v krajském kole, kategorie D 

Fyziklání (týmová soutěž středoškoláků) 

Michal Polák (SPA), Jakub Čekan (SPB), Jan Jelínek (SPB), Matěj Komprda (SPB) 
– 19. místo v mezinárodní soutěži, kategorie B 

Astronomická olympiáda 

Vladimír Tureček, SB 4. místo v krajském kole, kategorie GH(úspěšný řešitel) 
Jan Toman, SB 5. místo v krajském kole, kategorie GH(úspěšný řešitel) 
Štěpán Sýkora, SB 11. místo v krajském kole, kategorie GH(úspěšný řešitel) 
David Němec, KAB 2. místo v krajském kole, kategorie EF 
Ondřej Lukeš, KAB 6. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel) 
Lukáš Pavel Křížek, TB 7. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel) 
Kateřina Čermáková, TB 8. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel) 
Matyáš Matta, TB 8. místo v krajském kole, kategorie EF (úspěšný řešitel) 
Matouš Křížek, SXB 1. místo v krajském kole, kategorie CD 
Benjamin Dominik Zajíček, SXB 5. místo v krajském kole, kategorie CD (úspěšný řešitel) 
Daniela Karpíšková, KIB 6. místo v krajském kole, kategorie CD (úspěšný řešitel) 
Michal Polák, SPA 2. místo v krajském kole, kategorie AB 
Pavel Čejka, SPB 4. místo v krajském kole, kategorie AB 

Technická olympiáda a ENERSOL 

Dne 6. února 2020 se konal 7. ročník Technické olympiády Plzeňského kraje, který probíhal 
v prostorách Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni. Letošního ročníku se zúčastnilo 37 
soutěžních týmů ze 13 středních škol. Naši školu reprezentovali studenti septimy B František 
Krůs, Jakub Čekan a David Rajchman se soutěžní prací „Dostupná chytrá domácnost“, se 
kterou ve své kategorii zvítězili. Kromě radosti z vítězství a nových zkušeností si odnesli 
i věcnou cenu věnovanou FEL ZČU – tablet. 
David se o týden později zúčastnil s touto prací krajského kola programu ENERSOL 2020, 
která je zaměřená na opatření k energetickým úsporám. Zde skončil těsně pod stupni vítězů 
na pěkném 4. místě. 
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Prezentiáda (soutěž v prezentačních dovednostech) – družstva 

Do krajského kola v kategorii ZŠ postoupilo družstvo ve složení Anna Benediktová, Adriana 
Soukupová a Julie Ženíšková (všechny ze SB) 

V loňském roce se náš tým z primy B ve složení Anna Benediktová a Michal Tichý v silné kon-

kurenci mnohem starších a zkušenějších soutěžících umístil v krajském kole na 4. místě, což 
byl velký a doslova nečekaný úspěch. 

 

Pišqworky – družstva 

Do oblastního kola postoupil tým ve složení Barbora Špidlová, Adam Šebesta, Tomáš Hartl, 
David Grossmann a Filip Vacek (všichni ze sexty A). 
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Chemická olympiáda 

Andrea Slívová, KAA 1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním kole kategorie D 
David Němec, KAB 2. místo ve školním kole, 2. místo v okresním kole kategorie D 
Adéla Siková, KAA 3. místo ve školním kole, 3. místo v okresním kole kategorie D 
Žaneta Holá, KAA 4. místo ve školním kole, 4. místo v okresním kole kategorie D 
Matěj Vachovec, TB 5. místo ve školním kole kategorie D 
Jakub Kasal, TB 6. místo ve školním kole kategorie D 
Kateřina Vochová, TA 7. místo ve školním kole kategorie D 
Jakub Wirth, TA 8. místo ve školním kole kategorie D 
Anna Kovaříková, TB 9. místo ve školním kole kategorie D 
Andrea Slívová, KAA 1. místo ve školním kole kategorie C 
Matouš Křížek, SXB 2. místo ve školním kole kategorie C 
Benjamin Dominik Zajíček, SXB 3. místo ve školním kole kategorie C 
Tien Tai Doan, SXB 4. místo ve školním kole kategorie C 
Duc Dung Le, SXB 5. místo ve školním kole kategorie C 
Plicková Natálie, KIA 6. místo ve školním kole kategorie C 
Anna Perdoková, KIA 7. místo ve školním kole kategorie C 
Jakub Klesa, KIB 8. místo ve školním kole kategorie C 
Petr Chalupský, SPA 1. místo ve školním kole, 2. místo v krajském kole, 

24. místo v celostátním kole kategorie A 
Polák Michal, SPA 2. místo ve školním kole, 3. místo v krajském kole kategorie A 

Biologická olympiáda 

Marek Šimurda, OKB 1. místo ve školním kole, kategorie A 
Lucie Steinbachová, SPA 2. místo ve školním kole, kategorie A 
Václav Kučera, SPB 3. místo ve školním kole, kategorie A 
Matouš Křížek, SXB 1. místo ve školním kole, kategorie B 
Kateřina Sornasová, SXB 2. místo ve školním kole, kategorie B 
Martin Svoboda, SXA 3. místo ve školním kole, kategorie B 
Adéla Siková, KAA 1. místo ve školním kole, kategorie C 
Andrea Slívová, KAA 2. místo ve školním kole, kategorie C 
Jakub Wirth, TA 3. místo ve školním kole, kategorie C 
Anna Zoubková, PB 1. místo ve školním kole, kategorie D 
Barbora Baxová, PA 2. místo ve školním kole, kategorie D 
Štěpán Sýkora, SB 3. místo ve školním kole, kategorie D 

Ekologická olympiáda (Spálené Poříčí) – družstva 

Kateřina Sornasová, Matouš Křížek (oba SXB) a Albert Pavlásek (1. B) – 7. místo v krajském kole 

Dějepisná olympiáda 

Ve školním kole se letošního 49. ročníku zúčastnilo 20 studentů z tercií a kvart v I. kategorii 
a 20 studentů kvint až oktáv v II. kategorii. 
Do okresního kola postoupili a umístili se následovně: 

I. kategorie 
Matěj Kvapil, KAA 1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním kole 
Andrea Slívová, KAA 2. místo ve školním kole, 4. místo v okresním kole 
Žaneta Holá, KAA 3. místo ve školním kole 

II. kategorie 
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Vojtěch Kuna, SPB 1. místo ve školním kole, 3. místo v okresním kole 
Tereza Pánková, 3. B 2. místo ve školním kole, 5. místo v okresním kole 
Šimon Hlavsa, SXB 3. místo ve školním kole 

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

Ivana Bělová, SXA 1. místo, 
1. kategorie 

Hana Rottenbornová, SXA mimořádná cena, 
1. kategorie 

Matouš Křížek, SXB 2. místo, 
1. kategorie 

Dějepisná soutěž studentů  
gymnázií ČR a SR 

Naši studenti pod vedením Mgr. Mervartové obsadili 43. 
místo (ze 75 zúčastněných škol). 
Složení družstva bylo následující: Markéta Kostlivá (3. A), 
Natálie Bartovská (3. A) a Vojtěch Kuna (SPB). 

Zeměpisná olympiáda 

Tomáš Bolda, PB 1. místo ve školním kole, 2. místo v okresním kole, kategorie A 
Eliška Buršíková, PB 2. místo ve školním kole, kategorie A 
Richard Zíka, PB 3. místo ve školním kole, kategorie A 
Vojtěch Šedivý, SB 1. místo ve školním kole, kategorie B 
David Tran, SA 2. místo ve školním kole, kategorie B 
Vladimír Tureček, SB 3. místo ve školním kole, kategorie B 
Marek Krčál, KAB 1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním kole, kategorie C 
Matyáš Landa, TB 2. místo ve školním kole, kategorie C 
Sabina Křížková, TB 3. místo ve školním kole, kategorie C 
Tien Tai Doan, SXB 1. místo ve školním kole, kategorie D 
Václav Kučera, SPB 2. místo ve školním kole, 3. místo v okresním kole, kategorie D 
Dominik Benjamin Zajíček, SXB 3. místo ve školním kole, kategorie D 

Pravopisný přebor školy 

Kategorie IA – primy, sekundy – soutěž jednotlivců 
Zvítězila Ella Kolovratová, SB 

Kategorie IB – tercie, kvarty 
Zvítězila Andrea Slívová, KAA 

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

Zvítězilo družstvo 1. A ve složení Yvona Krystlová, Tereza Zímová a Vlastislav Lukáš.  
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Olympiáda v českém jazyce 

Helena Hadrbolcová, KAB 1. místo ve školním kole, I. kategorie, postup do okresního kola 
Lucie Fiedlerová, TB 2. místo ve školním kole, I. kategorie, postup do okresního kola 
Andrea Slívová, KAA 3. místo ve školním kole, I. kategorie 
Matěj Kvapil, KAA 3. místo ve školním kole, I. kategorie 
Matouš Křížek, SXB 1. místo ve školním kole, II. kategorie, postup do okresního kola 
Barbora Mlčáková, KIA 2. místo ve školním kole, II. kategorie, postup do okresního kola 
Kristýna Kiričenková, 4. A 3. místo ve školním kole, II. kategorie 

Lingvistická olympiáda 

Matouš Křížek, SXB 1. místo ve školním kole, postup do regionálního kola Praha 
Zuzana Suchá, SPA 2. místo ve školním kole  

Soutěž dětských recitátorů 

4. kategorie 
Rita Firýtová, TA 1. místo v obvodním kole, postup do okresního kola 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Školního kola se zúčastnilo 97 studentů ve třech kategoriích. 
Ondřej Sojka, 3. A 1. místo ve školním kole, 2. místo v okresním kole, kategorie III 
Jakub Čekan, SPB 2. místo ve školním kole, kategorie III 
Klára Kadlecová, 2. A 3. místo ve školním kole, kategorie III 
Vanda Janů, KAA 1. místo ve školním kole, 2. místo v okresním kole, kategorie II 
Ondřej Klekner, KAB 2. místo ve školním kole, kategorie II 
Matěj Kvapil, KAA 3. místo ve školním kole, kategorie II 
Václav Koubík, SA 1. místo ve školním kole, 3. místo v okresním kole, kategorie I 
Karolína Vlčková, PA 2. místo ve školním kole, kategorie I 
Julie Karasová, PB 3. místo ve školním kole, kategorie I 
 
Regionální kolo soutěže 19. 3. 2020 bylo bez náhrady zrušeno. 

ENGLISH CUP – soutěž Masarykova gymnázia ve vlastní tvorbě 

9. ročník – soutěže se v I. kategorii (sexty–septimy, 2.–3. ročník) a ve II. kategorii (kvarty–
kvinty, 1. ročník) zúčastnilo celkem 45 studentů – 31 z nich psalo jak esej, tak poezii. 

Poezie, I. kategorie – nižší ročníky 
Filip Wintr, KIB 1. místo 
Simona Melicharová, KIB 2. místo 
Jaroslava Štruncová, 1. B 3. místo 
Jan Bárta, 1. A 4. místo 
Ondřej Vainer, KIB 5. místo 

Poezie, II. kategorie – vyšší ročníky 
Ondřej Němec, SXA 1. místo 
David Grossmann, SXA 2. místo 
Matěj Bureš, SPA 3. místo 
Anežka Hurtová, SXA 4. místo 
Lenka Zapletalová, SXA 4. místo 

Esej, I. kategorie – nižší ročníky  
Adéla Kotková, KIB 1. místo 
Daniela Holecová, KIB 2. místo 
Zuzana Havlová, 1. A 3. místo 
Tereza Hejduková, KIB 4. místo 
Jaroslava Štruncová, 1. B 5. místo 

Esej, II. kategorie – vyšší ročníky  
Matěj Bureš, SPA 1. místo 
Filip Vacek, SXA 2. místo 
Tomáš Hartl, SXA 3. místo 
Kateřina Sornasová, SXB 4. místo 
Martina Konečná, 2. A 5. místo 
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Konverzační soutěže v německém jazyce 

Sára Hejnová, SA 1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním kole, kategorie I 
Barbora Lukášová, SB 2. místo ve školním kole, kategorie I 
Vojtěch Šedivý, SB 3. místo ve školním kole, kategorie I 
Monika Pelcová, KAA 1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním kole, kategorie II 
Linda Řeřichová, TA 2. místo ve školním kole, kategorie II 
Bára Knaizlová, TA 3. místo ve školním kole, kategorie II 
Martina Bosáková, SPA 1. místo ve školním kole, kategorie III 
Veronika Janů, SXA 2. místo ve školním kole, kategorie III 
Věra Jirásková, 1. A 3. místo ve školním kole, kategorie III 

CTM Online kurzy 

Ve školním roce 2019/2020 naše gymnázium opět spolupracovalo s Centrem pro 
talentovanou mládež (CTM – http://www.ctm-academy.cz/) a do studia se zapojilo 7 
studentů: 

Eliška Šnajdrová, 2. B – AP Psychology 

Michelle Kiers, 2. B – World Cultures 1 

Vojtěch Naar, 3. B – AP Calculus AB 

Vojtěch Kuna, septima B – AP US Government & Politics 

Helena Hadrbolcová, kvarta B – Great Minds in Science 

Nina Petříková, kvarta A – Start with Creative Writing – JuniorLitLab 

Ondřej Čermák, kvarta A – Start with Creative Writing – JuniorLitLab 

 Mgr. Petra Komprdová 
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Šíráníčko potřetí! 

Už potřetí jsme se sešli na schodech gymnázia… Po vyučování… Odpoledne… To zní jako 
šílený nápad! Šílené to není, ale začíná to na stejné písmeno. Opět jsme totiž uspořádali naše 
Šíráníčko, autorské čtení a hudební vystoupení našich studentů. 

Odpolednem nás provedla naše osvědčená moderátorka Ivča Salivarová a poslechnout jsme 
si mohli jazzové tóny, klasiku i lidovky, naše slechy pookřály nad ukázkami poezie a prózy 
našich studentů, těch současných i bývalých, což mi vždy působí obrovskou radost. Chtěla 
bych zde poděkovat nejen zakladateli, panu profesoru Laškovi, ale také Marii Zichové, 
pedagožce našeho gymnázia, která přišla s nápadem tato setkání obnovit. Vždy je to na 
škole malý literární svátek. 

 Mgr. Kateřina Kuchtová  

 

O krok blíže k literatuře: autorská literární čtení na MG 

V loňském roce k nám do školy zavítala Jana Poncarová, autorka románů Eugenie 
a Podbrdské ženy. Setkání to bylo více než milé. Skromná a kultivovaná spisovatelka nám 
přitom přislíbila účast i v roce letošním, ale kulovitý virus s drobnými paprsky tomu chtěl 
jinak a bohužel už na setkání nedošlo… Avšak! Hned 20. září školního roku 2019/2020 
navštívila prostory „Masarykáče“ neméně skromná a neméně zářící literární hvězda Viktorie 
Hanišová, autorka tří románů, pedagožka, jazykářka a nesmírně zajímavá osobnost. Viktorie 
působila velmi neformálně a studenty dokázala svým vyprávěním o vzniku svých knih 
zaujmout. Přestože ji lze bez přehánění považovat za jednu z nejzajímavějších ženských 
autorek píšících česky, chovala se naprosto přirozeně a spíše v ní náš zájem a obdiv 
vyvolával rozpaky. Ten den ukázal, jak jsou naši studenti šikovní a zvídaví: nebáli se zeptat 
a padala jedna otázka za druhou! Z plánovaného autorského čtení se tak vyvinula příjemná 
debata o práci spisovatele a jeho tvůrčím světě. 

Dne 6. února 2020 nám věnoval svůj čas autor Jan Tománek, „otec“ Kozích příběhů 
(animovaných filmů) a autor dvou románů, z nichž jeden, Lustr pro papeže, vypráví osudy 
politického vězně v dobách normalizace. Ožehavé téma spustilo žhavou debatu, do níž se 
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zapojili studenti, a dokázali na autora skvěle reagovat a dát najevo kultivovanou formou 
i svůj nesouhlas… 

Obě čtení vždy skvěle zpracoval náš školní časopis Maschinen Gewehr, zachytil tak něco ze 
školního dění i pro nezúčastněné. Viktorie nám dokonce poskytla rozhovor, který vedl 
student Dominik Samek. 

 Mgr. Kateřina Kuchtová  
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Máme glanc i dobré srdce 

Dne 27. listopadu 2020 se výstavní síň Masné krámy rozezněla hudbou a proměnila se i na 
prkna, která znamenají svět. Studentský pořad, který jsme nazvali „Máme glanc“, ukázal, že 
naši studenti mají nejen onen lesk a šarm osobnosti, ale také mnoho talentů a dostatek 
pracovitosti. Večer byl naplněn hereckými scénkami, recitací, sólovými hudebními výstupy 
i sborovým zpěvem. 

 

Kulturní projekty nás nejen baví, ale také nám umožňují pomáhat při různých charitativních 
akcích a benefičních večerech. V tomto školním roce jsme  vystupovali na Benefici pro 
Dětské centrum Plzeň, která se konala 29. listopadu v Západočeské galerii v Plzni. Literárně-
hudební program jsme si připravili také do Domova sv. Jiří. Dne 19. prosince jsme tam 
zavítali s adventním pořadem a vnesli  do domova seniorů vánoční atmosféru. 

Těšíme se na další projekty v příštím roce, ve kterém naše škola oslaví 100. výročí. 

 Mgr. Andrea Řeháčková 
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UNESCO – XXV. zasedání Valného shromáždění 

Ve dnech 23. a 24. září 2019 se zástupci Masarykova gymnázia zúčastnili již XXV. zasedání 
Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice. Zasedání, jehož 
organizátorem a zároveň hostitelskou školou byla Základní škola JUDr. Josefa Mareše, se 
tentokrát uskutečnilo v krásném prostředí budovy Louckého kláštera ve Znojmě a účastnili se 
ho zástupci všech 52 členských škol z České republiky. 

Na zasedání zazněly velmi zajímavé prezentace jednotlivých škol, které se zapojily do 
projektů UNESCO pro rok 2019 (Mezinárodní rok periodické tabulky, Mezinárodní rok jazyků 
původních obyvatel a Mezinárodní rok umírněnosti). Dále si účastníci konference mohli 
vyslechnout tematické přednášky Mgr. Petra Zemka, Th.D., z Muzea J. A. Komenského v 
Uherském Brodě k 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského a Mgr. Lenky Reiterové z NP 
Podyjí k tématu zdraví rostlin. Tyto přednášky měly motivovat a inspirovat přítomné školy k 
uspořádání Týdne škol UNESCO v domácích školách. 

Pro letošní školní rok byla vyhlášena témata: 

1) 1670–2020: 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského 

2) 1989–2019: 30. výročí Sametové revoluce 

3) Mezinárodní rok zdraví rostlin 

Jak se jednotlivé školy těchto témat zhostí, se dozvíme na příštím zasedání, které se bude 
konat v roce 2020 v Praze. 

 Mgr. Barbora Boříková 
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EYP – Evropský parlament mládeže 

Za posledních deset let se naše škola pravidelně účastní akcí EYP. I letošní školní rok nebyl 
výjimkou. Tak veleúspěšná generace posledních let, z nichž mnozí postoupili na mezinárodní 
výběrové konference a setkání, loni odmaturovala, a proto bylo nutné najít nové zájemce 
a nadšence pro myšlenku EYP. V září se tedy ve škole konal tzv. EYP den. Instruktoři z řad 
vysokoškolských studentů (někteří z nich naši absolventi) celý den simulovali konferenci EYP 
s vybranou hrstkou asi třiceti nadšených noviců, převážně kvintánů a sextánů. Nakonec byla 
vybrána osmička statečných, kteří jeli na regionální výběrovou konferenci do Uherského 
Hradiště. Ta proběhla 22.–24. listopadu 2019. Z mnohých témat, která studenti projednávali 
a pokoušeli se řešit, určitě stojí za zmínku např. klimatické změny, odliv odborných 
pracovních sil z naší země nebo třeba rovný přístup k minoritám a LGBT komunitě. Vše 
probíhalo v angličtině. Přestože byli naši zástupci nováčky a střetli se v jednáních s již 
několikaletými účastníky, dopadli skvěle. Z osmi jich šest bylo vybráno na celorepublikovou 
výběrovou konference do Kroměříže. Odtud je již krůček k mezinárodní účasti na EYP 
jednáních, jejichž výsledky jsou předávány skutečnému Evropskému parlamentu jako návrhy 
mladých neotřelých mozků možných řešení ožehavých problémů dnešního světa.  

Bohužel však celonárodní konference, která měla proběhnout na konci března, byla kvůli 
pandemii Covid 19 zrušena a přesunuta na září či říjen 2020. Proto poprvé za existenci EYP 
nebude tento školní rok v rámci Evropského parlamentu mládeže ukončen a v prvním pololetí 
dalšího školního roku zároveň proběhnou akce starého a nového školního roku 2020/2021. 

 Mgr. Monika Babčaníková 

 

 



48 
 

Německé divadlo 

V pátek 18. října 2019 navštívila třída 4. B kulturní dům JAS v Jablonského ulici. Konalo se 
tam divadelní představení na podporu výuky německého jazyka. Letos připravila pro žáky 
a studenty plzeňských škol divadelní skupina DRAMABOX z Norimberku hru „Smombie“. Jejím 
cílem bylo nejen mladým divákům rozšířit znalosti němčiny, ale hlavně jim připomenout, že 
chytrý mobilní telefon může být dobrým sluhou, avšak i špatným pánem. Co takhle zavést na 
něj „řidičák“? Všichni museli obdivovat velké nasazení a kreativitu obou protagonistů, kteří 
nám dokázali, že dobrý herec zvládne ztvárnit svoji roli, i když ztratí hlas. 

 Mgr. Martina Walterová 

 

Jazyková animace 

V pondělí 11. listopadu 2019 se studenti primy A 
a primy B zúčastnili programu „Němčina ne-

kouše“. Využili, co se za první čtvrtletí v ně-

meckém jazyce naučili, a pomocí metod 
zážitkové pedagogiky se dozvěděli mnohem více 
o německy mluvících zemích a jejich kultuře. 
Stavěli německé domino, hráli hry nebo soutěžili 
mezi sebou. Hodina jazykové animace proběhla 
díky podpoře Koordinačního centra česko-
německých výměn Tandem.  

 Mgr. Šárka Hrušková 
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Výměnný pobyt se studenty z Regensburgu 

Ve dnech 7. až 11. října nás přijeli navštívit výměnní studenti z Regensburgu. Poprvé jsme se 
setkali v pondělí po jedné hodině odpolední na hlavním vlakovém nádraží v Plzni. Sami jsme 
si vybrali studenta, se kterým budeme tento týden sdílet domov. Společně jsme šli odložit 
zavazadla našich kamarádů a poté na oběd. S plnými břichy jsme došli na náměstí, kde 
začala prohlídka po Plzni, při které jsme se i my dozvěděli něco nového. Také jsme dostali za 
úkol v česko-německých dvojicích vyplnit pracovní list týkající se plzeňského náměstí, 
a dokonce jsme si i zahráli tichou poštu. Ke konci dne nám nezbývalo než se rozejít domů do 
rodin. 

V úterý nás čekala návštěva našeho hlavního města, Prahy. Příjemný mladý průvodce nás 
seznámil s historickým pražským centrem a památkami. Jeho poutavé vyprávění přerušoval 
jen déšť. Užili jsme si také plavbu po Vltavě doplněnou o obrázky, které ukazoval 
kormidelník. A pak už jen hurá vlakem zpět do Plzně a věnovat se individuálnímu programu 
v rodinách. 

Středu jsme začali návštěvou školy. Studenti z Regensburgu se zúčastnili našich hodin 
angličtiny a němčiny, a dokonce se mohli i zapojit. Následovala prohlídka Pivovarského 
muzea a podzemí, kde jsme se rozdělili na německou a českou polovinu. Po pauze na oběd 
jsme ještě navštívili plzeňský pivovar, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací 
o výrobě piva. Dnes jsme měli asi nejdelší individuální program, protože jsme se nevzdálili 
z našeho domovského města. 

Cílem čtvrtečního výletu byl Karlštejn. Vlakem a pěšky jsme se přesunuli na hrad a zde 
vyslechli prohlídku v němčině či češtině. Průvodci nám ukázali i kapli sv. Kříže, kde jsme 
užasli nad krásou jejích prostor. Obohacení o mnohá fakta české historie i historie hradu 
samotného jsme se po obědě vrátili zpět do Plzně. 

Pátek, poslední den našeho společně stráveného času v Plzni, jsme začali uložením kufrů ve 
škole. Následovala prohlídka Brummelova domu v Plzni, jednoho z architektonických děl 
Adolfa Loose. Poté už nám nezbylo než společně naposledy poobědvat, vyzvednout kufry 
a doprovodit německé kamarády na nádraží. Tam nastalo před odjezdem autobusu 
hromadné loučení, objímání a mávání při odjezdu našich hostů zpět do Regensburgu. 

 Veronika Janů, sexta A 
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Výměnný pobyt se studenty ze Straubingu 

V úterý k nám přijeli studenti z Německa, konkrétně ze Straubingu, na které jsme se všichni 
moc těšili. Autobus zastavil naproti Masarykovu gymnáziu. My (z Masarykova gymnázia) jsme 
šli k autobusu a doufali jsme, že naše partnery poznáme. Velmi jsme se těšili, ale zároveň se 
báli. Dva učitelé, kteří přijeli s dětmi, se nám představili: paní Zora a pan Bernhard. Přidělili 
české studenty k těm německým a šli jsme na krátkou prohlídku naší školy. Němci si odložili 
kufry a batohy do jedné ze tříd. Prohlídka trvala zhruba 30 minut a poté jsme se přesunuli do 
Techmanie – vědeckého centra. Měli jsme rozchod dvě hodiny a chodili jsme společně se 
svými partnery po různých atrakcích. Velmi nás zaujal např. Titanic, obrovské jojo a spousta 
dalších věcí. Čas plynul a my se museli vrátit společně do školy. Rodiče si nás vyzvedli 
a každý jel se svým německým partnerem domů. Pak už to bylo jen na českých studentech. 
Měli jsme je nějak zabavit. Někdo s nimi šel do ZOO, někdo do Jump areny nebo na tříkolky. 

 

Ve středu jsme měli sraz na náměstí a poté jsme plnili úkoly týkající se Plzně v rámci 
Stadtrallye. Nějak jsme se s německými partnery museli dorozumět, abychom vyplnili 
předložené pracovní listy. Po vyhodnocení úkolů jsme hráli různé hry a pak jsme měli hodinu 
rozchod, bylo to moc fajn. Aspoň jsme se s Němci více skamarádili. Když nám skončil 
rozchod, tak jsme šli na dvě skupiny do plzeňského historického podzemí. Po obědě ve školní 
jídelně jsme šli všichni na bowling. To bylo asi nejlepší z celého dne. Všichni si to moc užili. 
Po skončení bowlingu jsme jeli domů a dělali si, co jsme chtěli. Třeba já jsem šla se svojí 
německou kamarádkou do ZOO, ze které jsme odešli až večer. 

Ve čtvrtek jsme se sešli brzo ráno na hlavním vlakovém nádraží. Naše cesta vedla do 
hlavního města, do Prahy. Hned po příjezdu jsme vyrazili do Muzea smyslů. Tam jsme si 
vyzkoušeli, jak naše smysly fungují, jak bychom se bez některých obešli a jak by se náš život 
bez nich změnil. Následovně jsme přešli na Václavské a Staroměstské náměstí. Tam mohli 
naši němečtí přátelé obdivovat Staroměstský orloj a také jsme tam dostali pauzu na oběd. Po 
obědě jsme vyrazili na Karlův most a do Muzea Karlova mostu. Potom jsme se ve dvou 
skupinkách projeli po Vltavě, ze které jsme viděli spoustu zajímavých míst. Po projížďce jsme 
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se prošli po Kampě a pak už jsme bohužel museli zpět na nádraží, abychom nezmeškali vlak, 
který nás odvezl zpět do Plzně. 

Pátek byl poslední den našeho výměnného pobytu. První dvě vyučovací hodiny jsme našim 
partnerům ukázali výuku hudební výchovy, angličtiny a němčiny. Potom jsme měli prohlídku 
v Plzeňském Prazdroji, kterým nás provedla paní učitelka Míšková. Následoval oběd ve školní 
jídelně a pak jsme vzali všechny věci a vyrazili na nádraží, odkud naši kamarádi odjížděli zpět 
do Straubingu. Všem nám bylo líto, že se už musíme rozloučit a že se uvidíme až v červnu, 
a také jsme to oplakali. Během celého pobytu se paní Zora vyznačovala svým častým 
slovem: „Gruppenfoto!“ a ke konci už nás to docela štvalo, ale věděli jsme, že to myslí ze 
srandy a nikdy ne špatně :-D. 

Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Míškové a panu učiteli Pudovi za celou organizaci. 

 Johanka Štíbrová a Sára Hejnová, sekunda A 

Exkurze do Drážďan 

Dne 6. listopadu 2019 jsme se spolu se žáky 2. B, 3. B a sexty B vypravili na exkurzi do 
Drážďan, hlavního města spolkové republiky Sasko v sousedním Německu. 

Jako první jsme navštívili interaktivní Muzeum hygieny, ve kterém jsme měli možnost lépe 
poznat lidské tělo a jednotlivá období lidského života. Poté jsme prošli historickým centrem 
s jeho nejzajímavějšími pamětihodnostmi. Prohlédli jsme si Zwinger, neslavnější komplex 
v Drážďanech, ve kterém sídlí několik muzeí, mj. i Gemäldegalerie Alte Meister, jedna 
z nejlepších obrazových galerií v Evropě. Viděli jsme impozantní neorenesanční budovu Saské 
státní opery Semperoper, monumentální barokní královský kostel Hofkirche nebo 102 m 
dlouhý vlys znázorňující průvod saských panovníků Fürstenzug. Ujít jsme si nenechali ani 
říční promenádu Brühlsche Terrasse a významný barokní kostel Frauenkirche, který svým 
odvážným architektonickým pojetím velkolepého vnitřního prostoru s ohromnou kopulí vévodí 
panoramatu Drážďan. Vydařenou exkurzi jsme završili rozchodem v nákupní ulici Prager 
Straße. 

 Mgr. Jana Míšková 
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Exkurze do Berlína 3.– 4. října 2019 

Časný odjezd od budovy školy nemohl naší kondicí vůbec zatřást, proto jsme se okamžitě po 
výstupu na Friedrichsstrasse odebrali přes Gendarmenplatz na Bebelsplatz. Dalšími 
památkami, které upoutaly naši pozornost, byly kostel sv. Hedviky, Humboldtova univezita 
a Zeughaus. 

Také jsme se prošli po nejznámějším bulváru Unter den Linden, načež jsme zamířili k budově 
berlínského Dómu. Naší první opravdovou zastávkou bylo Nové muzeum na Muzejním 
ostrově, které je z velké části věnováno starověkému Egyptu. Okouzleni slavnou Nefertiti 
jsme se zašli podívat k Braniborské bráně, poté pokračovala exkurze přes Památník 
holokaustu až na Postupimské náměstí a Checkpoint Charlie. Četné demonstrace krajní 
pravice ve státní svátek SRN nemohly náš program a hlavně pozornost vůbec narušit. Po 
náročném dni jsme ale byli rádi, když jsme mohli sednout do autobusu a nechat se odvézt do 
hotelu na okraji Berlína. 

Po vydatné hotelové snídani se výprava našich studentů vydala autobusem přímo na Alexan-
derplatz, kde nás čekala výprava na televizní věž. Procházka po Nikolaiviertel kolem Sprévy 
a nového městského zámku nás přivedla až k návštěvě budovy bývalého Říšského sněmu, 
kde dnes sídlí jedna z komor německého parlamentu. Výhled z kupole i přes silný déšť byl 
hezkým zážitkem. Poslední zastávkou našeho programu byla návštěva západního Berlína. Po 
uspokojení nákupních potřeb některých účastníků jsme se rozloučili s třídou 
Kurfürstendamm, obchodními domy jako KaDeWe a polorozpadlým chrámem Kaiser Wilhelm 
Gedächtniskirche, jenž slouží jako připomínka hrůzných činů 2. světové války. Neméně 
náročný přesun do Plzně nás uvrhl do víkendové reality, tedy přípravy na další školní dny. 

 Kateřina Richterová, Adéla Šimková, 2. A 
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Cesta strojem času do doby nedávno minulé 

aneb Zažili jsme jeden předlistopadový den 

Naše škola se v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce a připomenutí 17. listopadu 1989 
jako Dne boje za svobodu a demokracii změnila v jednu velkou učební pomůcku. V pátek 15. 
listopadu 2019 jsme si připomněli 30 let od sametové revoluce. Díky stroji času jsme se 
přesunuli do předlistopadové doby. Bylo to úžasné, kreativní, veselé, ale i děsivé – poučili 
jsme se i pobavili. Na vlastní kůži jsme zažili nedávné dějiny naší země v praxi. Velký dík 
patří všem učitelům, kteří se na realizaci projektového dne podíleli, ať už vymýšleli 
a připravovali jednotlivá stanoviště, nebo měli na starosti studenty a diskutovali s nimi 
o právě zažitém. 

Přehled jednotlivých pracovišť 

1. pracoviště – Branné cvičení 
2. pracoviště – Bramborová brigáda 
3. pracoviště – Módní přehlídka 70. a 80. let 
4. pracoviště – Recitační soutěž Puškinův 
 památník 
5. pracoviště – Československá lidová 
armáda 
6. pracoviště – Sbor národní bezpečnosti 
(SNB) 
7. pracoviště – Státní bezpečnost (StB) 
8. pracoviště – Pěvecký sbor pionýrů 
9. pracoviště – Dobový tělocvik 

  

10. pracoviště – Nástěnky – propaganda 
11. pracoviště – Rudé právo – cenzura 
12. pracoviště – Dějepis před rokem 1989 
13. pracoviště – Socialistický učitel 
14. pracoviště – Jiskra, pionýr, svazák, 
 komunista 
15. pracoviště – Brigáda socialistické práce 
16. pracoviště – Nakupování 
17. pracoviště – Rozdělení socialistické 
 společnosti 

Třídy si samy vyzdobily učebny, změnila se i výzdoba školy. Ve školním rozhlasu zněly budo-
vatelské písně a četlo se z Rudého práva. V Cón TV a ve vybraných učebnách probíhalo 
promítání motivačních filmů. Škola i ulice byly přejmenovány – na Gymnázium v ulici Pionýrů. 
Nechyběl ani úderný zahajovací a ukončovací soudružský proslov – nicneříkající, zato však 
uvědomělý. 

Čest práci! 

 Ing. Simona Martínková 

 

Obdivujeme pružná těla cvičenek-džezgymnastek – nacvičujeme na spartakiádu, nebo že by 
to bylo Cvičme v rytme? 
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Příslušníci Sboru národní bezpečnosti (SNB) a jejich sveřepé výrazy – třídní nepřítel nikdy 
nespí. 

 

Příprava nováčků na vojenskou přísahu – to se ještě smějí, netuší, že během dvou let 
vojenské služby se z naivních chlapců stanou otrlí chlapi. Vojna není kojná – studenti si zažili 
odvod, přísahu i vojenskou šikanu a mohli se také pocvičit ve vojenské hantýrce. 
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Sbírání brambor na čas. Kdo byl ráno při nástupu rychlejší, mohl si vybrat menší kýbl. Ještě 
štěstí, že nepršelo a neměli jsme gumáky díky lepivému bahnu o pět kilo těžší. 

 

Nechybí ani nekompromisní dohled zasloužilé soudružky jezeďačky. 
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Nezapomeňte si otevřít filtr, ať se neudusíte – ztráty nemáme povoleny! 

 

Přidej, s touhle rychlostí už bys byl dávno mrtvej! Imperialisté čekat nebudou. 
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Rozdíl mezi profesionální a improvizovanou protichemickou ochranou (IPChO) je jasný na 
první pohled. 

 

Jednotný cvičební úbor stírá třídní rozdíly (není poznat, kdo je dělnického, rolnického nebo 
buržoazního původu – natož kdo je zástupce pracující inteligence). Soudruh učitel je přísný, 
ale spravedlivý – kdo nezvládne výmyk, může se rovnou rozloučit s jedničkou z tělocviku. 
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Plníme různé úkoly, zjišťujeme fakta a souvislosti – trhneme sebou při každé ráně obuškem 
do stolu, kterou nás popohání dohlížející orgán. Z některých z nás se pod nátlakem stanou 
pomocníci VB. 

 

Máte...? Nemáme. Ale počkejte, vždyť nevíte, co? Stejně to nemáme. 
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Učivo povinné a to, které byste v učebnicích hledali marně. 

 

Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás upozornit na jednu velice 
nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá 
slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko...  
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Recitační soutěž Puškinův památník: Pro koho Lenin žil? Všem lidem pro štěstí. Teď tichým 
spánkem spí na Rudém náměstí... 

 

Začneme Písní práce, nebo Internacionálou? A pěkně zvesela. A pro naše mladé, nadějné 
a uvědomělé pionýry tady máme další budovatelskou píseň: Rudé šátky na slunci hoří jako 
rozkvetlý vlčí mák a po celém kraji letí píseň za skřivánkem vzhůru do oblak... 



61 
 

 

Tak se podíváme, v jakém outfitu na zábavě minulých let budete in :-). To, co neseženete 
v obchodě, si můžete sami ušít podle střihu z Burdy. 

 

Společně se naučíme nový discotanec... 
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Soutěž o nejlepší nástěnku k výročí Velkého října (7. listopadu 1917 – VŘSR) nebo Vítězného 
února (25. února 1948) – který kolektiv se zapojí? Že by nějaká brigáda socialistické práce 
(BSP)? 

 

Všudypřítomná rudá barva a připomínání velkých vůdců socialistických revolucí. Nemůže tedy 
chybět ani nástěnka oslavující na „věčné časy“ naplánované přátelství se Sovětským svazem 
– oporou míru a pokroku na celém světě. 
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Hesla a fotografie z protivládních a protirežimních demonstrací, které se od 17. listopadu 
1989 konaly nejen v Praze, ale i v mnoha dalších městech po celé zemi. 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST 

STUDENTŮ MASARYKOVA GYMNÁZIA 

Listopad 2019 Den před letošní podzimní celonárodní Sbírkou potravin se na naší škole 

uskutečnil již 2. ročník potravinové 

sbírky Masarykova gymnázia. Praco-

vníkům Potravinové banky Plzeň (PB) 

jsme předali celkem 208 kg trvanlivých 

potravin a 137 kg drogerie, školních 

potřeb, ale i krmiva pro domácí mazlíčky 

– pro představu to dělalo 24 plných 

banánových krabic. Po přidání několika 

opožděných tašek příspěvků jsme se 

dostali na celkových 435,1 kg materiální 

pomoci pro potřebné v Plzeňském kraji. 

Naše sbírka se konkrétně dostane 

k matkám s dětmi v tísni z azylového 

Domova sv. Zdislavy, k seniorům 

z Domovinky, k postiženým z Diakonie 

i k lidem bez domova z Domova sv. 

Františka. 

Organizace Mgr. Jindřichová 

Prosinec 2019 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. 
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Pomáhat je ADRAnalin – Předvánoční čas je i čas, kdy se uskuteční největší počet 

charitativních akcí a sbírek. Ale co když chci pomáhat celoročně? Kam a na koho se mám 

obrátit? Jednou z možností je ADRA. Dne 19. prosince 2019 proběhly na naší škole ve 

druhých a třetích ročnících besedy s Nikolou Novákem z dobrovolnického 

centra mezinárodní humanitární organizace ADRA. Studenti se dozvěděli, 

kde všude tato organizace působí a jak pomáhá se vzděláváním mladých 

lidí na našich školách, při mimořádných událostech v celé České 

republice, ale i jak se podílí na projektech v zahraničí. Podstatnou 

součástí jejího působení je dobrovolnictví – v dětských domovech, 

nemocnicích, domovech seniorů a hospicech (Plzeň). Dobrovolník musí být starší 15 let, 

zdravotně způsobilý, bezúhonný, měl by být zodpovědný, spolehlivý, empatický, optimistický 

a také psychicky odolný a měl by mít aspoň 1–2 h týdně na pomoc druhým. Kontaktní 

osobou pro zájemce o dobrovolnickou práci je na naší škole Ing. Martínková. 

V roce 2004 jsme začali podporovat projekt Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha. 
Máme tak za sebou 16 let pomoci. Do adopce se zapojuje většina studentů a pracovníků 
školy a pomáháme už čtvrtému mladému člověku, aby mohl chodit do školy. V současné 
době podporujeme Evelyn Kayenypamungu z Ugandy. Základní částka pomoci pro jedno dítě 
je 7 000 Kč. My jsme každý rok vybrali větší částku, a tak naše pomoc mohla putovat ještě 
na další místa. Podporovali jsme provoz Česko-slovensko-ugandské nemocnice sv. Karla 
Lwangy, podpořili jsme Konto bariéry a v posledních letech jsme peníze věnovali na 
transparentní účet zřízený pro naši vážně nemocnou studentku. Celkově jsme v průběhu let 
pomohli částkou převyšující 150 tisíc korun. Organizace Mgr. Zichová a Mgr. Lindová. 

  

https://adra.cz/oddeleni-vzdelavani
https://adra.cz/oddeleni-vzdelavani
https://adra.cz/pomoc-v-cr
https://adra.cz/pomoc-v-zahranici
https://adra.cz/dobrovolnictvi
https://adra.cz/dobrovolnictvi/plzen/o-nas
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5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku 
(včetně výsledků inspekce provedené ČŠI) 
 

Datum 
uskutečnění 

inspekce 
Typ inspekce 

Hlavní 
závěry 

inspekce 

Opatření přijatá 
ředitelem 

k  odstranění 
zjištěných 
nedostatků 

17. 10.  
2019 

Okresní správa sociálního zabezpečení 
Plzeň-město 
provedena kontrola plnění povinností 
v nemocenském pojištění, důchodovém 
pojištění a při odvodu pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti 

 

bez 
nedostatků 

žádná 

1. 8. – 31. 10.  
2019 

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 
o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 
255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů  

 komplexní kontrola hospodaření za 
roky 2016 – 2018 

 dodržování Směrnic RPK 
 dodržování povinností ze zákona č. 

340/2015 Sb. 

drobné 
nedostatky 

nedostatky 
odstraněny do 
 30. 11. 2019 

prosinec  
2019 

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 
o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 
255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů 

 vnitřní kontrolní systém 

 poskytování informací 
 dodržování Směrnic RPK 
 dodržování povinností ze zákona č. 

340/2015 Sb. 

drobné 
nedostatky 

nedostatky 
odstraněny do 
 30. 8. 2020 

12. 12.  
2019 

Česká školní inspekce 
získávání informací o vzdělávání žáků podle 
§ 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 
Sb. se zaměřením na čtenářskou 
gramotnost 

bez 
nedostatků 

žádná 

5. 12. 
2019 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 
dodržování povinností stanovených 
předpisy o požární ochraně 

bez 
nedostatků 

žádná 
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6. Činnost školy 
 

6.1. Zpráva o činnosti Rady školy 
 

Ve školním roce 2019/ 2020:  
Školská rada Masarykova gymnázia v Plzni  
-   vzala na vědomí a seznámila se s Plánem práce MG Plzeň pro školní rok 2019/ 2020,  
-   prostudovala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy a s ní spojenou zprávu 
o hospodaření školy za školní rok 2019/2020. 
   

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 2019/2020 se vybrala částka 178 600,- Kč. Zástupci 
rodičů, kteří tvoří výbor této společnosti, se scházejí dvakrát ročně, posuzují vynakládání 
prostředků na činnosti žáků, přicházejí s návrhy na jejich další využívání a navrhují i výši 
částky pro daný školní rok. Výbor Společnosti se každým rokem obnovuje. Novými členy se 
stávají rodiče studentů 1. ročníků a prim. Se zprávou o  hospodaření, jehož účetní stránku 
zajišťuje též zástupce rodičů, jsou seznamováni rodiče všech žáků na třídních aktivech. Takto 
se financují zejména odměny žákům v soutěžích, materiální vybavení zájmových kroužků, 
odměny úspěšným maturantům, Společnost také přispívá na dopravu žáků do pražských 
divadel, výměnné pobyty, maturitní plesy apod. 
 
 
6.3. Řešení stížností 
 

počet stížností 
celkem 

z toho 
důvodných částečně důvodných nedůvodných 

0 0 0 0 
 

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

 

počet podaných žádostí o informace 0 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 

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

 

Název kroužku Den Hodina Vedoucí kroužku 

Chemický kroužek pondělí, 1x za 14 dní 14.45–16.15 Mgr. Brichtová 

Divadelní kroužek pátek 14.45–16.15 Mgr. Pytel 

Fotografický kroužek pondělí 15.00–16.30 Mgr. Hlavatá 

Pěvecký kroužek pondělí 14.30–15.15 Jolana Chaloupková 

Fyzikální hrátky 1 čtvrtek, 1x za 14 dní 15.00–16.30 Mgr. Koza 

Fyzikální hrátky 2 čtvrtek, 1x za 14 dní 15.00–16.30 Mgr. Koza 

Čínský jazyk pondělí 14.45–15.45 M. A. Štěpánková 

Španělský jazyk pondělí 14.30–16.00 Mgr. Boříková 

Šachový kroužek 1 pondělí 14.00–18.00 Mgr. Eretová 

Šachový kroužek 2 pátek 14.30–16.00 Ing. Herejk 

Deskové hry pondělí 13.30–17.00 Mgr. Stoček 

 

  



70 
 

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. Máme plně kvalifikovaný 
pedagogický sbor. 

V březnu 2020 byly školy z důvodu zhoršené epidemiologické situace v zemi 
uzavřeny. Výuka postupně přešla na formu on-line a snažili jsme se učit v rámci ŠVP 
dále. Zpočátku hlavně prostřednictvím mailové korespondence, později už pomocí 
nahrávaných a sdílených videí, doporučovaných videí a materiálů, videokonferencí 
prostřednictvím skypu a dalších možných forem. Podle převážně kladných ohlasů ze 
strany rodičů jsme byli ve výuce úspěšní, což se projevilo jednak na výsledcích 
výročních vysvědčení, ale také u maturitních zkoušek, u kterých naši žáci uspěli ve 
státní části maturit na 100% z českého jazyka i ostatních jazyků. Neuspěl pouze 
1 student z matematiky. Ve školní části maturit pak neuspěla pouze 1 studentka 
z chemie. Příprava a realizace maturitních zkoušek byla velmi náročná především pro 
management školy, tentokrát hlavně z důvodu dodržování všech hygienických 
opatření. Pořízení všech pomůcek k ochraně učitelů i dětí nás stálo nemalé finanční 
prostředky. 

V souvislosti s maturitními zkouškami je důležité zmínit také vysoké počty našich 
absolventů přijímaných na kvalitní vysoké školy, kde poptávka mnohonásobně 
převyšuje nabídku, jako jsou například lékařské obory a farmacie. Mnozí naši 
absolventi, kteří jsou přijati na studia technických VŠ, a 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  a zdravotní 
fakulty 22 studentů, 15 na obory ekonomické, další pak na fakulty právnické, 
filosofické a 7 na fakultu pedagogickou. Dalších 7 našich absolventů pak studuje na 
prestižních zahraničních univerzitách, například Veronika Klausová na University 
of Brighton. Pro právě uplynulý školní rok údaje nyní teprve shromažďujeme, ale 
už teď víme, že např. Miroslava Novoveská studuje chemii na University 
of Cambridge. 

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 526 zájemců. Přípravné kurzy pak 
musely být ukončeny z důvodu celostátního uzavření škol, kurzovné bylo samozřejmě 
rodičům vráceno. Na začátku školního roku jsme úspěšně pořádali adaptační kurzy 
pro nově přijaté žáky, pro naše tercie třídenní kurz přežití v přírodě. Také lednové 
lyžařské kurzy proběhly ještě bez problémů, z březnového kurzu se museli žáci 
předčasně vrátit. Letní turistické kurzy pak již neproběhly vůbec.  Ve školním roce 
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se znovu rozběhly některé kroužky – chemický, keramický, pěvecký, fyzikální, jejich 
činnost byla pak v březnu ukončena. 

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 kurzy úspěšně 
absolvovalo 10 studentů. V ročence školy pak sdělují ostatním studentům svoje 
zkušenosti a přínosy tohoto studia. Dalších 7 žáků pak získalo od MŠMT stipendium 
a kurzy zahájilo. 

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. Úspěšní jsme byli 
také už tradičně při skládání zkoušky s mezinárodní platností Německý jazykový 
diplom II. stupně (Deutsches Sprachdiplom Stufe II), který uděluje Konference 
ministrů školství a kultury spolkových zemí SRN a jehož složení je naše škola jako 
jedna z 20 škol 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, záznamové archy žáků se rovněž odesílají k centrální opravě do Kolína 
nad Rýnem. Zájem o složení zkoušky z nižších ročníků byl opět velký – přihlásilo 
se k ní 51 žáků a všichni u zkoušky uspěli. V říjnu proběhl výměnný týdenní pobyt 
studentů z Regensburgu v naší škole a v hostitelských rodinách našich 
žáků.                             

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. 

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 našich učitelů a rodilých mluvčích. 

Velice úspěšná je i nadále spolupráce se Západočeskou univerzitou Plzeň. 

Největší ohlasy žáků pak jistě zaznamenal projektový den „Cesta strojem času do 
doby nedávno minulé aneb Zažili jsme jeden předlistopadový den“. Naše škola 
se v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce změnila v jednu velkou učební 
pomůcku, na vlastní kůži jsme zažili nedávné dějiny naší země v praxi. Velký dík patří 
všem učitelům, kteří se na realizaci podíleli, ať už vymýšleli a připravovali jednotlivá 
stanoviště, nebo měli na starosti studenty a diskutovali s nimi o právě zažitém 
branném cvičení, bramborové brigádě na dvoře školy, SNB, STB, pěveckém sboru 
pionýrů, BSP, dobovém tělocviku, recitační soutěži Puškinův památník atd., stanovišť 
bylo celkem 17. 
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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 pod 
souhrnným heslem „Pomáháme, protože máme štěstí, že můžeme“ jako pomoc při 
Darovací výstavě opuštěných koček, Sbírku nového oblečení a hygienických potřeb 
pro dětský domov, Život dětem, Adopce na dálku, již 2. ročník Potravinové sbírky 
Masarykova gymnázia a další akce.  Velmi pozitivně jsou chápány i akce na ochranu 
životního prostředí – 8. ročník čištění Berounky bohužel neproběhl, ale třídili jsme 
odpad, sbírali hliník a staré elektrospotřebiče, baterie, nebo pečovali o záhony před 
školou. Ty nám ale veřejnost permanentně ničí.  

S velmi pozitivním hodnocením se setkávají také naše prosincové 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 aktivně 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, úpravy proběhly i v naší výdejně jídel.  

Zlepšování prostředí a nabízených aktivit vede ke spokojenosti a větší bezpečnosti 
našich žáků, a tím i spokojenosti jejich rodičů.  

 

Datum zpracování zprávy: 17. září 2020  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. 2019 (v Kč) 

 a) příjmy  

1. celkové příjmy (včetně dotací a bez HČ) 50.348.211,00 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 30.638,00 

3. příjmy z hospodářské činnosti 411.115,00 

4. ostatní příjmy (bez HČ) – bez dotací 970.400,00 

b) výdaje  

1. investiční výdaje celkem 648.098,00 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: (bez HČ) 51.443.757,00 

    - náklady na platy pracovníků školy 33.453.448,00 

    - ostatní osobní náklady 60.000,00 

    - náhrady mzdy za DPN 105.958,00 

    - zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění 11.344.600,00 

    - výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 162.573,00 

    - stipendia 0,00 

    - ostatní provozní náklady 6.317.178,00 

 

Poznámka: 
Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2019 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 

 


