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Poslání Církevního gymnázia Plzeň
Posláním CG
je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání,
které je zakořeněné v křesťanské tradici,
respektuje osobnost studenta
a je otevřené celoevropské perspektivě.
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Úvodní slovo biskupského vikáře pro školství
Plzeňské diecéze
Každý člověk, ale mladý především, dnes více než dříve potřebuje porozumět sobě
i světu, ve kterém žije a před kterým se nemůže schovat, i kdyby chtěl. Světu, který
se díky globalizaci rychle otvírá i člověku z malé České republiky a který do jeho
života intenzivně vstupuje – svými požadavky a svými nabídkami. Vyznat se v tom
všem, ale i vyznat se sám v sobě, je čím dál tím obtížnější – a naléhavější!
Vzdělání a určitá intelektuální a mravní formace jsou jistě jedním z nejdůležitějších
kroků na cestě k potřebnému poznání a pochopení. Vzdělání, které není jen
přívalem informací, formace, která není jen otesáváním do podoby uniformního,
pasivního konzumenta a producenta práce a služeb.
Přáli bychom si, aby studenti na našem gymnáziu získali nejen mnoho, ale hlavně
to správné poznání, ty správné studijní a osobní návyky, které jim budou prospěšné
jak při dalším studiu, tak v životě – v malém rodinném společenství stejně, jako
v širokém společenství obce, národa, světa.
Tím, že se člověk naučí cizí jazyky, je připraven ke komunikaci s lidmi, s vědou a se
společenským děním.
Tím, že pronikne do tajů přírodních a společenských věd nebo se alespoň naučí, jak
do nich pronikat, je připraven nalézat pochopení sebe i toho všeho, co jej
obklopuje.
A tím vším se učí správně v životě vybírat, správně se rozhodovat, a prožívat tak
život bohatý a naplněný – ne chudý a prázdný, ale ani přeplněný a otupující.
Modlím se k Pánu, aby naše gymnázium bylo prostředím, ve kterém prožije
student svá nejcitlivější léta tak, že se správně nasměruje a naučí se tím správným
směrem jít.

P. Vojtěch O. Soudský OP
Biskupský vikář pro školství
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Úvodní slovo ředitele školy
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení rodiče, milé studentky a studenti,
vážení zájemci o studium na naší škole, přátelé a příznivci Církevního
gymnázia,
dovolte, abych Vás pozdravil a nabídl Vám na následujících stránkách letmý pohled
na uplynulý školní rok. Nejprve mi však dovolte krátké zamyšlení.
Nový školní rok začal na pozadí pokračujících společenských změn. Nová vláda se
musí vypořádat s hospodařením státu v letošním i příštím roce a kromě probíhající
reformy školství bude řešit například i reformu sociálního a penzijního systému
a zdravotnictví. Není toho málo, a to jsem zdaleka neuvedl všechny výzvy, kterým
vláda čelí a bude čelit.
Situace státu a stav státní pokladny se projevují ve všech oblastech života
společnosti, tedy i ve školství. Naší jedinou jistotou je nejistota, normálním se stal
stav permanentních změn. Nároky kladené na každého z nás se stále zvyšují.
Tento stav nás více než jindy nutí zamýšlet se nad zásadními otázkami po smyslu
naší existence a volit hodnoty, které jsou nadčasové.
Takovou hodnotou je bezesporu vzdělání; je tím, co má smysl předávat našim
žákyním a žákům. Nabyté vědomosti, které si mladí lidé osvojí, nepodléhají inflaci
ani měnícím se stavům a náladám společnosti. Vzdělání je hodnotou trvalou, která
pomáhá při orientaci jak ve vlastním životě, tak i v životě společnosti.
Gymnaziální vzdělání, mající všeobecný charakter, je základem pro vysokoškolská
studia a celoživotní vzdělávání. S rostoucím objemem informací a rozvojem nových
technologií se ukazuje stále více, jak je důležité umět se v této záplavě orientovat
– a to není možné bez kvalitního základu, který se snažíme našim žákům předat.
Významnou úlohu při tom plní zejména všeobecnost gymnaziálního vzdělání – která
umožňuje orientovat se i na filosofii, etiku a křesťanství – a tak kromě do vzdělání
umožňuje investovat i do výchovy a soustředit se na celkový osobnostní rozvoj
žáků včetně oblasti mezilidských vztahů a spirituality.
Být dobrým lékařem, právníkem či inženýrem neznamená osvojit si pouze znalosti
daného oboru a naučit se příslušné dovednosti, ale zvažovat i etické aspekty,
přistupovat citlivě k oblasti mezilidských vztahů a brát v úvahu i pohled křesťanský
a přemýšlet o věcech, jež nás přesahují.
Vzdělání je vkladem do budoucnosti, a proto bych Vám všem, zejména studentům,
při pomyslném spoření vědomostí rád popřál mnoho sil a úspěchů.

Daniel Petříček
ředitel gymnázia
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Charakteristika školy
Církevní gymnázium Plzeň je všeobecně zaměřené osmileté gymnázium. Poskytuje kvalitní
všestranné vzdělání, vychází z křesťanských tradic, respektuje osobnost studenta, nabízí
otevřenou a přátelskou atmosféru. Je otevřeno všem bez ohledu na víru.
Klade důraz na výuku cizích jazyků, již od prvního ročníku se studenti učí dva cizí jazyky (angličtinu,
francouzštinu nebo němčinu), ve vyšších ročnících se přidává latina a volitelně i další cizí jazyk.
Na škole působí rodilí mluvčí.
Studenti si podle svých zájmů volí na konci šestého ročníku přírodovědnou nebo společenskovědní
třídu, aby tak měli možnost intenzivněji se věnovat předmětům, které považují za rozhodující pro
přípravu na své další studium.
Škola usiluje o všestranný rozvoj osobnosti žáka, všeobecně vzdělávací předměty doplňuje proto
i religionistika – předmět, který vede k pochopení kořenů naší civilizace, seznamuje s morálními
principy a usnadňuje orientaci v dnešním složitém světě.
• Škola má velmi dobrou polohu v centru města, je snadno dostupná městskou hromadnou
dopravou. V budově školy najdete dvě tělocvičny, odborné učebny pro chemii, biologii, fyziku,
zeměpis, cizí jazyky, hudební, výtvarnou a literární výchovu. Je zde knihovna i multimediální
a počítačová učebna. Pro volný čas studentů je k dispozici školní dvůr se zahradou,
basketbalovým košem a pingpongovým stolem. Stravování zajišťuje vlastní školní jídelna.
• Škola průběžně zdokonaluje bezbariérový přístup, díky němuž je již nyní studium umožněno
i tělesně postiženým žákům.
• Díky tomu, že na škole neexistuje systém klasických kabinetů a učitelé sdílejí otevřený
pracovní prostor ve třech propojených sborovnách, je v pedagogickém sboru zajištěna
velmi dobrá komunikace. Toto specifické uspořádání vytváří velmi pozitivní a otevřenou
atmosféru mezi učiteli, která se promítá i do jejich vztahu ke studentům a do vztahů mezi
studenty navzájem. I při relativně vysokém počtu 500 studentů je tak vytvořen prostor pro
individuální přístup a je zamezeno anonymitě.

Výlet 5.A do Dobřívi

Meditační kurz kvarty
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• Na základě společné smlouvy škola spolupracuje se ZČU v Plzni. Vybraní studenti Církevního
gymnázia tak dostávají možnost osobně se podílet jako asistenti na projektech ZČU
z přírodovědné či technické oblasti. Odborníci ze ZČU zase přicházejí studentům gymnázia
přednášet na různá témata z těchto oborů.
• Studenti se úspěšně účastní řady projektů, soutěží a festivalů. Každoročně škola pořádá
výstavu výtvarných prací studentů. Na škole již od jejího vzniku působí pěvecký sbor, který
absolvuje každoročně řadu vystoupení doma i v zahraničí.
• Škola pravidelně nabízí studentům doplňkové aktivity – odborné exkurze, jazykové
i tělovýchovné kurzy, výlety, projektové dny. Cesty k sobě i k ostatním hledají studenti
na takzvaných meditačních dnech, během nichž mohou v neformálním prostředí diskutovat
a uvažovat o podnětech ze své blízkosti i okolního světa.
• Věřícím dětem nabízí škola další duchovní rozvoj, mohou navštěvovat školní kapli Sv. Ducha, kde
se pravidelně slouží mše. Všem studentům je k dispozici spirituál školy P. Vojtěch Soudský, OP.
• Rodiče studentů mají možnost spolupodílet se na řízení školy prostřednictvím svých zástupců
ve školské radě.

Profil absolventa školy
Absolvent Církevního gymnázia je všestranně vzdělaný mladý člověk, jehož způsob myšlení
a schopnosti odpovídají absolventům škol stejného typu v Evropě.
Je seznámen se základy všech vědeckých disciplín, což by mu mělo umožnit přístup na vysoké
školy všech směrů. Je osobností, která má úctu ke svým bližním, k životu, ke křesťanskému
dědictví, která se orientuje v pluralitním světě a usiluje o život podle křesťanských zásad. Je
člověkem radostným, vnitřně svobodným, otevřeným, zodpovědným a pravdivým, který se dokáže
rozhodnout podle svého svědomí.
Je to zdravě sebevědomý a kultivovaný člověk, který vědomě rozvíjí svoji osobnost, aktivně buduje
společenství, svým dílem programově pracuje pro druhé a přispívá k rozvoji společnosti. Člověk,
který si je vědom toho, kdo je, co chce a kam kráčí.

Studium
Denní studium je určeno pro nadané absolventy 5. ročníků ZŠ, kteří mají zájem se kvalitně
připravit pro další studium na vysokých a vyšších odborných školách všech směrů a současně
komplexně rozvíjet svoji osobnost – inteligenci kognitivní, kreativní, emoční, sociální a spirituální.
Studium je určeno žákům, kteří chtějí objevovat smysl a směr svého života a respektují základní
křesťanské hodnoty a křesťanský životní styl.
Absolventi 9. tříd se případně mohou hlásit na uvolněná místa v osmiletém studijním cyklu.
Dálkové studium je určeno pro dospělé, kteří si při zaměstnání chtějí doplnit středoškolské
studium zakončené maturitní zkouškou a dále pokračovat ve studiu na VŠ. Tento typ studia je též
určený pro mladé lidi, kteří kvůli osobním problémům nedokončili gymnaziální vzdělání a chtějí jej
absolvovat a úspěšně ukončit.
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Schéma vedení Církevního gymnázia Plzeň
zřizovatel
Plzeňské biskupství reprezentované
Mons. Františkem Radkovským
ředitel školy
Mgr. Daniel Petříček
pedagogický zástupce
pro nižší gymnázium
Mgr. Blanka Študentová
pedagogický zástupce
pro vyšší gymnázium
PhDr. Petr Halajčuk
výchovná poradkyně
Mgr. Milena Deglová

vedoucí předmětových sekcí
katechetická sekce: P. Vojtěch Ondřej Soudský, OP
společenskovědní sekce: PhDr. Petr Halajčuk
sekce českého jazyka a latiny: Mgr. Milena Deglová
sekce francouzského jazyka: Mgr. Alena Smejkalová
sekce anglického jazyka: Mgr. Klára Pašková
sekce německého jazyka: Mgr. Monika Ulrychová
sekce matematiky: RNDr. Zdeněk Kobeda
sekce přírodních věd: Mgr. Miloš Novotný
sekce tělesné výchovy: Mgr. Jiří Pour
koordinátor výtvarné výchovy: Mgr. Lydie Šloufová
koordinátor informatiky: Mgr. Martin Groulík
koordinátor OV a ZSV: Mgr. Jan Sovadina

spirituál
P. Vojtěch Ondřej Soudský, OP

Pracovníci školy ve školním roce 2009/2010
Profesorský sbor (denní studium)
Mgr. Ota Blail
zeměpis
Mgr. Alena Böhmová
český jazyk
		
a literatura, dějepis
Mgr. Vladimíra Brčáková občanská výchova
Mgr. Olga Buvalová
francouzský jazyk,
		
čes. jazyk a literatura
Mgr. Milena Deglová
čes. jazyk a literatura,
		
psychologie, hudební
		
výchova
Mgr. Radka Drápelová
matematika, fyzika
Mgr. Martin Groulík
tělesná výchova,
		
informatika
PhDr. Petr Halajčuk
dějepis
RNDr. Blanka Heringová matematika
Mgr. Marcela Chuchlíková matematika, fyzika
RNDr. Zdeněk Kobeda
matematika
PaedDr. Věra Kubová
italský jazyk
Mgr. Jarmila Kumpová
německý jazyk,
		
tělesná výchova
Mgr. Kateřina Lipertová matematika, fyzika
Mgr. Eva Machálková
anglický jazyk
Mgr. Hana Motlová
anglický jazyk
Mgr. Marta Nocarová
anglický jazyk, český
		
jazyk a literatura
Mgr. Miloš Novotný
biologie, chemie
Mgr. Zuzana Ottisová
latina, francouzský
		
jazyk
Mgr. Klára Pašková
anglický jazyk
Tereza Pechová
německý jazyk,
		
anglický jazyk

Mgr. Marcela Pešová
Mgr. Bc. Michal Petrášek
Mgr. Daniel Petříček
Mgr. Eva Píhrtová
		
Mgr. Jana Poláčková
		
Mgr. Jiří Pour
		
Mgr. Jiří Sankot
		
Mgr. Alena Smejkalová
P. Vojtěch O. Soudský, OP
Mgr. Jan Sovadina
		
		
Jakub Šedivý
		
		
Mgr. Lydie Šloufová
		
Mgr. Blanka Študentová
		
Mgr. Naděžda Toužimská
		
Mgr. Monika Ulrychová
Ing. Petr Vlček
Mgr. Marie Zemenová
		
Mgr. Michaela Zemenová
Mgr. Hana Zlámalová

biologie, chemie
religionistika
religionistika
německý jazyk,
tělesná výchova
matematika,
chemie
tělesná výchova,
zeměpis
anglický jazyk,
dějepis
francouzský jazyk
religionistika
občanská
výchova, základy
spol. věd, zeměpis
hudební výchova,
dějiny hudby,
sborový zpěv
výtvarná výchova,
dějiny umění
dějepis,
francouzský jazyk
tělesná výchova,
matematika
německý jazyk
informatika
český jazyk
a literatura
anglický jazyk
biologie, zeměpis
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Zahraniční lektoři
Sr. Gisela Heitz, CSJ
Sr. Celine Kalathoor, CSJ

německý jazyk
anglický jazyk

Učitelé – externisté
(dálkové studium)
Mgr. Lenka Martincová
Mgr. Yvona Špetová
Mgr. Jana Šváchová

fyzika
anglický jazyk
dějepis

Další zaměstnanci
Eva Svejkovská
Ludmila Krůtová
Dana Stoklasová
Zdeňka Marchesiová
		
Milan Vlček
Roman Štangl
Anna Jírovcová
Marie Bartošová
Jan Krůta

referentka vedení školy
účetní
hospodářka
administrativní
pracovnice
správce budovy
vedoucí školní jídelny
hospodářka školní jídelny
vrátná
vrátný

✝ RNDr. Stanislav Beneda
Dne 5. 6. 2010 skonal ve věku nedožitých 79 let náš bývalý
kolega, dlouholetý vyučující biologie, nadšený ornitolog a účastník
školních biologických kurzů RNDr. Stanislav Beneda. Neexistuje
nikdo, kdo by v posledních desetiletích ovlivnil západočeskou
ornitologii více než on. Neuvěřitelných 28 let pracoval jako
předseda Západočeské pobočky České společnosti ornitologické
při Západočeském muzeu v Plzni. Pro své zásluhy o rozvoj
ornitologie byl zvolen dokonce čestným členem České společnosti
ornitologické. Na CG vyučoval biologii v letech 1993–2002.
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DLOUHODOBÉ PROJEKTY A PROGRAMY
NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
Program MINIMÁLNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE
Ve snaze předejít vzniku a následkům sociálně patologických jevů jsou v jednotlivých předmětech
vhodnou formou s přihlédnutím k věku studentů začleňovány do výuky aktivity, které je seznamují
s problematikou negativních dopadů záškoláctví, šikany, rasismu, drogové závislosti, rizikového
sexuálního chování atd. Na tomto programu spolupracuje CG s mnoha dalšími institucemi (např.
ped.-psych. poradna, Sdružení Ledovec, Zdravotní ústav atd.).

Projekt NAVZDORY
Úkolem projektu je prostřednictvím řady aktivit, v nichž hlavní úlohu hrají besedy s pamětníky,
prohloubit znalosti studentů o nejnovějších českých (československých) dějinách.
Studenti se setkávají s osobnostmi, které NAVZDORY režimu a politické moci projevily svoji osobní
statečnost, a seznamují se s historickými událostmi formou zážitku, aby si uvědomili roli své
vlastní identifikace s názorem na minulost skupiny, etnického celku, národa i nadnárodního
společenství.
Projekt je založen na spolupráci vyučujících dějepisu, základů společenských věd a českého jazyka
a literatury. Akce uskutečněné v rámci projektu Navzdory najdete v sekci Kalendář akcí.

Projekt INTEGRACE PŘEDMĚTŮ
Základní myšlenkou projektu je pomoci studentům pochopit určité historické období uceleně
a z pohledu různých uměleckých směrů, slohů i vědních disciplín. Během tzv. projektových dní
(Den renesance, Den klasicismu) studenti absolvují tematicky propojené přednášky a semináře
z dějepisu, literatury, filozofie, hudební a výtvarné výchovy, chemie a fyziky. Tento rok se projekt
týkal studentů tercií a kvart.

Antický den

Budujeme barokní panství
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Projekt ČESKÉ DĚJINY NA VLASTNÍ KŮŽI
Jedná se o řadu „exkurzí“ týkajících se různých období dějin naší země. Jejich záměrem je
zprostředkovat studentům co nejbližší kontakt s významnými historickými osobnostmi, událostmi
a dokumenty. Studenti pracují ve skupinách a mají přidělené jednotlivé role, opatřují si kostýmy
a podle konkrétního historického období pracují s více či méně dobovými dokumenty. Během
exkurze a předchozí přípravy by tak měli studenti získat pocit, že jsou účastníky historických
událostí a že se podílejí na tvorbě dějin.

Projekt ADOPCE NA DÁLKU
Již šestým rokem podpořili naši studenti částkou cca 5 000 Kč adoptovaného Jaie Kumara.

Studentské projekty
KAROTKA je klub deskových her, který funguje na CG již několik let. Teprve nedávno se ale

stal občanským sdružením a podařilo se mu získat dotaci na nové hry pro studenty i veřejnost.
V současné době disponuje klub více než třiceti stolními a karetními hrami všeho druhu. Více
na www.karotka.wu.cz.

OKTAGON je souhrnný název netradičně upraveného

prostoru půdy CG a studentských aktivit, jež se v něm
odehrávají. První z nich odstartovaly v březnu 2010,
do června se konalo 23 oktagonových akcí. V rámci
Oktagonu funguje mimo jiné i Filmový klub, jenž má na CG
dlouholetou tradici. K hlavním činnostem Oktagonu patří
interaktivní tematické večery, autorská čtení a diskuze nad
nejrůznějšími tématy…
Festival CIGISTOCK je bezesporu nejpopulárnějším
projektem v dějinách CG vůbec, a to již po celou dobu
své existence, tedy již od roku 2003, kdy byl studenty CG
založen. Každoročně dává prostor mladým hudebníkům
představit se před svými vrstevníky a zároveň si
vyzkoušet atmosféru velkých pódií. Ke slovu se během
8. ročníku ve dnech 28. – 29. června 2010 dostali
i zástupci divadla, filmu, výtvarného umění a literatury,
Hudební scéna na Církevním gymnáziu představila vítěze
Českých tučňáků i stálice plzeňské alternativní scény.

Studentské volby na Církevním gymnáziu
V úterý 27. 4. 2010 se na Církevním gymnáziu uskutečnil projekt zaštítěný společností Člověk
v tísni, do kterého se zapojilo na 130 středních škol z celé republiky. Hlavním smyslem akce bylo
dát možnost mladým lidem, ve většině případů ještě bez volebního práva, vychutnat si prožitek
z vyplnění volebního lístku za plentou, jeho vhození do volební urny a uvědomit si, že právě hlas
každého z nich má stejnou váhu jako hlas každého jiného občana. Studenti CG celou akci v rámci
školy iniciovali i organizačně zajistili. Z 293 oprávněných voličů (zde ke dni voleb starších 15 let)
se akce účastnilo 147, tedy polovina.
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STUDIM CIZÍCH JAZYKŮ NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
Pro Církevní gymnázium je charakteristická intenzivní jazyková příprava. Vycházíme z toho, že kvalitní
znalost cizích jazyků je v současné době nutným předpokladem pro uplatnění studenta při jeho
dalším působení na vysoké škole i v praktickém životě. Důraz klademe i na další aspekt jazykové
výuky, a to na její roli ve formování multikulturního povědomí ve stále se globalizujícím světě.
Vyučujeme anglickému, německému, francouzskému, italskému jazyku a latině, pro zájemce je
připraven nepovinný předmět ruský jazyk. Dvěma živým jazykům se studenti povinně věnují
po celých osm let studia.
Jazykovou výuku dále prohlubují výměnné pobyty s našimi partnerskými školami v zahraničí,
poznávací zájezdy a intenzivní týdenní jazykové kurzy. Na naší škole působí zahraniční lektoři
pro anglický, německý a francouzský jazyk.
O kvalitě jazykové přípravy svědčí jak řada úspěchů v soutěžích, tak i fakt, že každoročně vybraní
studenti CG absolvují dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí. Tradiční je v tomto směru především
naše spolupráce s Benediktinským gymnáziem sv. Michala v Metten v SRN, s Angelaschule
v Osnabrücku, s gymnáziem v Ampleforthu ve Velké Británii a s LYCÉE PRIVÉ SAINT-PAUL-BOURDON BLANC v Orléansu (Francie). Již několik studentů CG zvítězilo v celostátním konkurzu
MŠMT, a bylo tak vybráno ke tříletému studiu ve francouzském Dijonu.
Na základě smlouvy s francouzskou ambasádou organizuje CG již několik let mezinárodně
uznávané zkoušky DELF za sníženou cenu. Nabízí také přípravné kurzy k těmto zkouškám, vedené
rodilým mluvčím. Ve školním roce 2009/2010 úspěšně vykonalo tuto mezinárodně uznávanou
zkoušku Delf z francouzštiny v různých úrovních 9 našich studentů.
Pět našich studentů německého jazyka, kteří absolvovali jeden rok studia v zahraničí, získalo
po návratu na základě zkoušek mezinárodní Zertifikat Deutsch.
Výuka angličtiny je na CG koncipována tak, aby byli studenti v závěru studia schopni vyhovět
požadavkům na úspěšné složení cambridgské zkoušky First Certificate.

Ve školním roce 2009/2010 studovali
na partnerských školách v zahraničí tito naši studenti:
Jana Florianová, 6.B – Osnabrück, SRN
Anastázie Jegorová, 7.A – Osnabrück, SRN
Dominika Včalová, 7.A – Orléans, Francie
Anna Rajtmajerová, 7.B – Metten, SRN
Tereza Regnerová, 7.B – Durham, VB

Miroslava Kourová, 7.B – Ann Arbor, USA
Julie Koskubová, 7.B – Orléans, Francie
Olga Leharová, 7.A – Ampleforth, VB
Barbora Švarcová, 6.A – Osnabrück, SRN

… Když se nyní dívám nazpět, ani na vteřinu bych neváhala s odpovědí na otázku, zda
svého rozhodnutí odjet do Ampleforth College lituji, či ne. Kromě značného zlepšení úrovně
anglického jazyka jsem získala příležitost setkat se se spoustou zajímavých lidí, poznat
kulturu jiného národa a celkově zažít něco naprosto nového.
Je samozřejmé, že všechno má svá pro a proti. Ne každý den má člověk náladu a chuť čelit
neznámým situacím, domýšlet si význam toho, co bylo řečeno a čemu tak úplně
neporozuměl, či jej zastihne stesk. Jenže poté, co se sžijete a seznámíte se vším a všemi okolo
a konečně si přestanete připadat jako Alenka v říši divů, nemůžete se dočkat, až se ráno
probudíte a znovu tady bude ta možnost dozvědět se, vidět a zažít něco, o čem se vám dřívě
třeba ani nesnilo nebo vám to připadalo přinejmenším krajně nereálné… Olga Leharová
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… I když nám všichni tak nezištně pomáhali, bylo ze začátku těžké si zvyknout na spoustu
nových pravidel, která se týkala zejména školy. Zprvu nás nejvíce vyčerpávala nezvykle
dlouhá, pětapadesátiminutová, vyučovací hodina. Vyučování nám začínalo každý den
různě. Třikrát týdně jsme zahajovali v 8:30 a zbylé dva dny v 11 hodin, přičemž jsme končili
v šest večer. Docházka byla velmi přísně kontrolována a během vyučování neproklouzla ze
školy ani myš.
Na začátku roku jsme byly zařazeny do literární třídy. Mohu říct, že jsme s tím měla zprvu
trochu problémy, jelikož jsem zaměřena spíše přírodovědně. Biologii a fyziku jsme měli pouze
jednou za dva týdny, ale dějepis a zeměpis mě nakonec v podání tamějších profesorů tak
okouzlily, že bych neměnila. S francouzštinou jsme se vyrovnaly celkem hladce a mohu říci,
že mi teď ty dlouhé hodiny ve francouzštině schází…
Julie Koskubová
… Bylo pro mne velmi zajímavé sledovat podobnosti i odlišnosti v životním stylu našich
sousedů. Jsem ráda, že jsem bydlela v rodině a zažívala tak každodenní situace(nakupování,
vaření, společné večery u televize) i různá zpestření (výlety, návštěvy, oslavy). Mohla jsem se
věnovat i svým koníčkům, například jsem hrála na elektrickou kytaru ve školním
orchestru…
Anastázie Jegorová

English Camp
Církevní gymnázium už řadu let spolupracuje s americkým sdružením Most – The Bridge
(www.most-thebridge.cz), které pravidelně zpestřuje výuku angličtiny na CG aktivitami svých
dobrovolníků – rodilých mluvčích z USA. V červenci 2010 pořádalo toto sdružení ve spolupráci
s CG již druhý ročník English Camp – intenzivního jazykového kurzu angličtiny pro studenty
gymnázia i veřejnost. Výuka je vedena výhradně rodilými mluvčími, její součástí jsou i sportovní
a hudební aktivity a poznávání americké kultury. Kurz absolvovalo s nadšením více než 100
učastníků nejrůznějšího věku a již se těšíme na další rok…

English Camp – intenzivní jazykový kurz angličtiny s rodilými mluvčími
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KALENDÁŘ AKCÍ CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA
VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010
ZÁŘÍ
Zahájení školního roku v kostele „u dominikánů“
za doprovodu pěveckého sboru, slavnostní přivítání
primánů.

Září | Mgr. Daniel Petříček
zahajuje nový školní rok

Září | Zahájení školního roku

Projektový týden
V rámci projektového týdne se uskutečnilo několik
paralelně probíhajících akcí:
• seznamovací kurz pro primány s noční hrou
a přespáním ve škole
• astronomický kurz pro sekundy
• společenskovědní exkurze pro tercie nazvaná
„Proměny Plzně a okolí za posledních sto let“
• tradiční intenzivní jazykové kurzy angličtiny,
němčiny a francouzštiny pro kvarty a sexty
• dvoudenní hudební exkurze pro kvinty nazvaná
„Historickým autobusem po stopách skladatelů
na Plzeňsku“
• komplexní přírodovědný kurz pro septimy
• společenskovědní kurz pro septimy
• tělovýchovný kurz pro oktávy
Dny vědy a techniky
Již tradiční prezentace fyzikálních atrakcí žáky CG
v ulicích Plzně.
Primární prevence
• Primy: S tebou o tobě – výchovně-vzdělávací
program o dospívání.
• Sekundy: Ochrana proti krádežím a trestněprávní
odpovědnost – přednáška Policie ČR.
• Tercie: Kudy, kam – interaktivní seminář na téma
„Obchodování s lidmi a komerční sexuální
zneužívání.“

Září | Z astrokurzu

Září | Dny vědy a techniky
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ŘÍJEN
Exkurze prim do pražského planetária
a do „Mořského světa“ Praha
Poznávací zájezd studentů do Vídně
Školní kolo v přespolním běhu
Týdenní výměnný pobyt našich studentů
v partnerské škole v Orléansu ve Francii
Odpoledne v pravěku
Zábavný a naučný program pro primány.
Kurz první pomoci pro septimy
Primární prevence
Den s ulicí – divadelní představení a beseda se členy
terapeutických komunit.

LISTOPAD
Září | Ještě jednou astrokurz …

Projekt Navzdory
• Jednodenní seminář studentů septim v Terezíně.
• Příběhy bezpráví – projekce dokumentárního filmu
„Sedm světel“ režisérky Olgy Sommerové
ve spolupráci se společností Člověk v tísni.
Program byl následně doplněn besedou s paní
Doris Grozdanovičovou, bývalou vězenkyní
terezínského ghetta.
Návštěva výstavy „Josef Čapek“ v Praze

Říjen | Kruz první pomoci pro septimy

Odpoledne plné překvapení
Tradiční zábavné, ale i poučné odpoledne, které
neobvyklou formou představuje naši školu zájemcům
o studium.
Turnaj církevních škol ve volejbale
Celorepublikový turnaj organizovaný naší školou.
Mistrovství ČR ve skládání puzzle
Akce zorganizovaná studentským klubem deskových
her Karotka.
Primární prevence
Štíhlá až k smrti – beseda a videopořad o zdravé
výživě a životním stylu.
Improvizace klavíristy Jiřího Pazoura
Koncert pro studenty CG.

Říjen | Odpoledne v pravěku

Rozsvícení vánočního stromku na náměstí
Republiky
Účast pěveckého sboru CG na tradiční plzeňské
předvánoční akci.
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KALENDÁŘ AKCÍ CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA
VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010
PROSINEC
Mezinárodní zkoušky DELF
Jazykové zkoušky probíhající na naší škole v rámci
spolupráce CG a Francouzské aliance v Plzni.
Výběrový lyžařský kurz v Alpách
Předvánoční Štrasburk
Zájezd za vánoční atmosférou významných měst EU.

Leden | Lyžařský kurz, Alpy

Vánočka
Každoroční vánoční turnaj plzeňských gymnázií
ve volejbale.
Vánoční akademie
Program tradičně připravený studenty CG pro
spolužáky, rodiče a přátele. Vzácným hostem byl
pan Miloň Čepelka, přední člen a spoluzakladatel
Divadla Járy Cimrmana.

LEDEN
Lyžařský kurz kvint
Pravidelný lyžařský kurz, tentokrát v Alpách.
Projektový den Holocaust
Přednášky, workshopy a filmy, které mají za úkol
zprostředkovat studentům kvart vývoj historie
židovského národa.
Exkurze studentů oktáv do Parlamentu ČR
Maturitní ples

ÚNOR
Leden | 2x z maturitního plesu

Lyžařský kurz sekundánů v Železné Rudě
na Šumavě
Fyzikální dvojvýstava
Sekundáni se představili s výstavou „Hračky
a hejblátka“, terciáni připravili výstavu „Optické
hračky a iluze“.
Multikulturizace v Evropě
Přednáška pro sexty.

Únor | Lyžařský kurz sekundy
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Primární prevence
• Primy: Týrání, zanedbávání a zneužívání dětí
v rodině – přednáška a konzultace.
• Kvarty, kvinty: Prevence kriminality a teorie
sebeobrany – přednáška a beseda s praktickými
ukázkami sebeobranných technik.
Konverzační soutěž
Školní kola soutěže v AJ, NJ, FJ.

BŘEZEN
Jeden den v Egyptě
Cesta proti proudu času do starověkého Egypta
i za jeho současností, kterou studenti prošli
v dobových oblecích a ve stylově vyzdobených
třídách.

Březen | Jeden den v Egyptě

Vývoj divadla
Humorný a netradiční pohled na základní mezníky
ve vývoji světového a českého divadla. Pro studenty
sekund a tercií připravili karlovarští herci.
Spolupráce s partnerskou školou
ve francouzském Orléansu
Výměnný pobyt francouzských studentů na naší
škole.
BESIP Tour
Působivý, emotivně laděný program, který má za cíl
varovat studenty kvint až septim před následky
nezodpovědného chování v rámci dopravního
provozu.

Březen | Malujeme světlem

Exkurze do Belgie
Čtyřdenní exkurze vybraných studentů
do Evropského parlamentu a sídla NATO, návštěva
dalších významných evropských měst (Maastricht,
Antverpy, Gent, Bonn).
Malujeme světlem
Fyzikální projekt septimy B (http://lightdrawing.
kvalitne.cz)
Primární prevence
The action BESIP Tour 2010 – bezpečnostní
program Ministerstva dopravy ČR pro studenty
septim.

Březen | V belgickém parlamentu
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KALENDÁŘ AKCÍ CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA
VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010
DUBEN
Zájezd do Skotska
Výběrový zájezd pro studenty všech ročníků.
Pašijové hry
Koncert v kostele „u dominikánů“ provedený
bývalými studenty CG.

Květen | Z cesty do Itálie

Primární prevence
Smoke Free Days – beseda pro terciány zaměřená
na problematiku kouření.

KVĚTEN
Itálie 2010
Tradiční cesta septimánů ke kořenům evropské
civilizace.
Morava 2010
Oblíbený výlet sextánů za poznáním historických
památek a přírodních krás Moravy.
Exkurze kvartánů do Paleontologického
oddělení Národního muzea v Praze
Červen | Balonový den

Koncert pěveckého sboru
Vystoupení pro seniory v Domově pokojného stáří
sv. Alžběty v Plzni.
Solární vařiče
Fyzikální projekt septimy B.
Primární prevence
Kurz první pomoci – dvacetihodinový seminář
s praktickými ukázkami.
Středoškolský přebor ve volejbale
Každoroční soutěž dívčích volejbalových družstev.

Červen | 2x vodácký kurz
na Berounce
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ČERVEN
Balonový den
Přehlídka horkovzdušných balonů vlastnoručně
vyrobených našimi sekundány (www.youtube.com/
watch?v=NCIGumFB8BA&feature=player_embedded).
Botanický kurz
Každoroční exkurze pro kvintány zaměřená
na praktickou práci v terénu.
Červen | Botanický kurz

Vodácký kurz pro kvartu A
Čtyři dny všestranného vodáckého výcviku na řece
Berounce.
Festival mladé kultury Cigistock
Mimořádně oblíbený festival studentů CG.
Sportovní den
Přátelské sportovní soutěže, které již po léta patří
neodmyslitelně k závěru školního roku.
Slavnostní zakončení školního roku v kostele
„u dominikánů“.

Červen | Maturitní vysvědčení

ČERVENEC
English Camp
Netradiční jazykový kurz vedený rodilými mluvčími
z USA, pořádaný na naší škole již druhým rokem.
Summer Camp CG
Týden plný her a zábavy v tábořišti u Myslíva pro
zájemce z řad žáků nižšího gymnázia, vedený
mladými učiteli CG.

Červenec | English Camp

Červenec | Summer Camp CG
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NA CO JSME LETOS (právem) HRDÍ
Zpráva o grantech a dotacích v průběhu školního roku 2009/2010
Církevní gymnázium Plzeň využilo, podobně jako v předchozích letech, možnosti čerpat finanční
prostředky z dotačních programů města Plzně, Plzeňského kraje, Ministerstva školství ČR a dalších
nadačních fondů a organizací. Vzhledem k úspěšné realizaci projektu na realizaci vybudování nové
učebny fyziky (www.youtube.com/watch?v=rbwtIlzE3xQ&feature=player_embedded) a revitalizaci
učebny literatury spolufinancované z Regionálního operačního programu ve školním roce
2008/2009, byl v roce 2009 předložen nový projekt v celkovém objemu téměř 8 milionů Kč
do stejné oblasti podpory.
Výrazné finanční škrty a rozpočtové úspory samospráv i státní správy se značně promítly
do celkového objemu získaných finančních prostředků i počtu úspěšných projektů Církevního
gymnázia v Plzni. I přes tyto obtíže se podařilo gymnáziu získat více než čtvrt milionu Kč na podporu
vzdělávání a další aktivity pro seberealizaci studentů a rozvoj jejich klíčových kompetencí.
Počátkem listopadu 2010 uspělo Církevní gymnázium Plzeň v páté výzvě Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad zaměřené na podporu základního, středního a vyššího odborného
vzdělání s projektem „S novými laboratořemi k modernímu vzdělávání“. Díky této dotaci měly být
v prostorách podkroví školy vybudovány nové odborné učebny pro výuku cizích jazyků, ateliér
výtvarné výchovy a učebna základů společenských věd a dějepisu včetně sociálního zařízení
a multifunkčního prostoru pro trávení volného času. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
však došlo k pozastavení celého procesu poskytování dotací a přes všechny peripetie nebylo
dosud rozhodnuto o přidělení finančních zdrojů.
Družstvo CG ve složení V. Bílý, J. Valeš, M. Nová, J. Novák, M. Stupková, V. Skala, M. Kellarová,
V. Bílý, M. Míčka, R. Krejčí a P. Hrabačka a stejně jako v předchozím roce zvítězilo v semifinále
Garnier Juniorského maratonu v Plzni a zdatně reprezentovalo školu na finále tohoto
prestižního závodu v Praze.
Student CG Ondřej Hrách získal za své fotografie 1. místo v celostátní soutěži „Fotograf
Junior Matrathonu 2010“ pořádané organizátory této sportovní akce.
XVI. ročníku literární soutěže Památníku Terezín s tématem „Jak můžeme dál žít?“ se za CG
zúčastnili Matěj Forejt (5.B) a Kateřina Melnyková (7.A). Oba byli ve své kategorii oceněni,
K. Melnyková dokonce získala 1. místo, M. Forejt 8. místo. Slavnostní vyhlášení výsledků
proběhlo v Muzeu ghetta v Terezíně 4. 6. 2010.
Třída 1.B získala 2. místo v soutěži Ars Poetica pořádané DDM v Plzni. V kategorii anglicky hrané
divadlo uspěla s představením Rumpelstiltskin. Student Vojtěch Bílý (5.B) byl na základě vítězství
v konkurzu MŠMT vyslán na tříleté studium do Dijonu.
Třídy 8.A a 8.B získaly v regionálním kole soutěže „Tablo 2010“ 2. místo za své maturitní tablo
na motivy The Beatles.

Úspěchy našich studentů na soutěžích a olympiádách
Okresní kolo Pythagoriáda
		
kat. 6. ročník: Ondřej Tichý – 1. místo
		
kat. 7. ročník: Martin Haniš – 1. místo
			
Magdaléna Böhmová – 3. místo
		
		

Konverzace v anglickém jazyce
kat. B: Michaela Stupková – 3. místo

Krajské kolo
		

Konverzace ve francouzském jazyce
Anna Štětková, 2.B – 1. místo a vzorná reprezentace v národním kole
Dominika Pourová, 2. B – 2. místo
Kristýna Jančíková, 7. B – 2. místo
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Úspěšná účast v Garnier Juniorském maratonu v Plzni

První prázdninový tábor CG – novinka roku 2009/2010
V červenci měli studenti nižšího gymnázia možnost zúčastnit se prvního ročníku letního tábora
Summer Camp CG pod vedením profesorů Jakuba Šedivého, Terezy Pechové a bývalého
absolventa CG Pavla Korpy, který se jako medik pečlivě staral o zdraví a bezpečí dětí. Program byl
převážně zaměřen na aktivní procvičení angličtiny, zdokonalení cizojazyčné komunikace a rozšíření
slovní zásoby pomocí her, seriálů a písniček. Studenti se také naučili mnoho tábornických
dovedností. Některé nadchla noční stezka odvahy či Fire show, jiné zase batikování triček, hraní
na kytaru a bubínky, hledání táborového pokladu, deskové hry herního klubu Karotka či
geocaching. Příjemnými, poučnými a zároveň zábavnými oživeními byly návštěvy profesorů
Církevního gymnázia – Marcely Chuchlíkové, která se studenty tvořila megabubliny, vlastní svíčky
či provázkové telefonní spojení, a spirituála Vojtěcha Soudského, se kterým si mohli společně
zameditovat nad zajímavými tématy. Odměnou organizátorům byly jistě ohlasy: „Nerada jedu
domů, bavilo mě to tu. Hlavně být s kámoškama, které bych jinak přes léto neviděla. A navíc
tu vařili líp než doma!“

Pohoda na letním Summer Campu CG
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NAŠIM POTENCIÁLNÍM STUDENTŮM
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A PŘÍPRAVNÉ KURZY
Jako každým rokem byl i letošní duben ve znamení přijímacích zkoušek.
Protože podle platné legislativy si žáci mohli podat přihlášku na více škol, konaly se přijímací
zkoušky ve dvou termínech – 22. 4. a 23. 4. Po loňském experimentu s testy společnosti SCIO
se naše škola opět vrátila k osvědčenému modelu vlastních přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky
z českého jazyka a matematiky vykonalo 153 přihlášených dětí. Do budoucí primy A (německý
jazyk) bylo přijato 33 studentů a do budoucí primy B (francouzský jazyk) nastoupí 34 dětí.
Modelové přijímací zkoušky a informace s nimi spojené naleznete na http://cirkevnigymnazium.cz/
prijimaci-rizeni.html.
Podobně jako v minulých letech i v tomto školním roce jsme nabídli žákům pátých tříd základních
škol možnost přípravy na přijímací zkoušky. Přípravné kurzy zahajujeme na počátku listopadu.
Až do dubna si děti pod vedením zkušených učitelů opakují a prohlubují učivo českého jazyka
a matematiky. Kromě systematické přípravy na přijímací zkoušky se děti seznamují s prostředím
školy.

Odpoledne plné překvapení

Mikuláš s čertem na CG

ODPOLEDNE PLNÉ PŘEKVAPENÍ – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Otevřou-li se dveře, můžeme za nimi očekávat i nějaké překvapení. A otevřou-li se „ dveře“
Církevního gymnázia, pak o překvapení není nouze. Divadelní představení, scénky, pokusy, koncert,
tajemný svět fyziky i chemie, ukázky prací studentů i prezentace jednotlivých předmětů – to vše je
odpoledne plné překvapení. Děti i rodiče se vydávají na cestu školou, putují podle plánku
a v bludišti chodeb hledají cestu do „jeskyněk“, kde na ně čekají s úkoly vyučující jednotlivých
předmětů. Za každý splněný úkol dostane malý adept středoškolského studia kupon, na konci
putování děti získané kupony promění za malou odměnu. Rodiče mají navíc možnost pohovořit si
s vedením školy.
V letošním roce se na putování školou vydalo více než 200 zájemců o studium.
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ZPRÁVA O MATURITNÍCH ZKOUŠKÁCH
Ve školním roce 2009/2010 se konaly šestnácté maturitní zkoušky Církevního gymnázia Plzeň.
Kandidáti maturitní zkoušky se veřejnosti představili na 16. maturitním plese Církevního gymnázia,
který se konal v Měšťanské besedě v Plzni.

ABITURIENTI CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA PLZEŇ
OKTÁVA A
(denní studium)

OKTÁVA B
(denní studium)

ČTVRTÁ D
(dálkové studium)

Třídní profesorka:
Mgr. Píhrtová Eva

Třídní profesorka:
Mgr. Toužimská Naděžda

Třídní profesor:
Mgr. Novotný Miloš

Apolín Miloslav
Bernard Jan
Čížková Markéta
Doležalová Kateřina
Drnec Filip
Frdlíková Markéta
Hejlová Jana
Jandová Kristýna
Kellarová Markéta
Kepková Veronika
Kilbergr Pavel
Kršáková Lucie
Lepková Klára
Majerová Lucie
Nasswettr Ondřej
Němečková Hana
Polívková Barbora
Polláková Michaela
Ptáčková Karolína
Sláma Ladislav
Staněk Aleksandra
Staněk Michalina
Trávníček Jiří
Trtílková Karolína
Vaňková Kristýna
Vomáčková Anna
Zdeňková Klára

Boček Jan
Bříza Jan
Dolejšová Aneta
Dolejšová Dagmar
Fiedler David
Filaunová Klára
Forejtová Kateřina
Hofmeister Filip
Houba Robert
Hriczová Veronika
Jehličková Helena
Kapicová Markéta
Korbel Jakub
Králíčková Anna
Krausová Magdaléna
Kroupa Lukáš
Kural Jan
Kuťáková Michaela
Majdl Jakub
Makrlíková Anna
Maršálek Tomáš
Mužíková Martina
Navrátilová Lenka
Oplová Michaela
Procházka Michal
Regnerová Anna
Stolzová Kateřina
Šíma Miroslav
Todorov Marek
Váně Josef
Vanešová Petra
Vidová Kateřina

Baumann Jarmila
Bejmová Soňa
Bernášková Martina
Doležel Karel
Dostálová Věra Maria
Hozmanová Michaela
Janíková Štěpánka
Pánková Ivana
Vlachová Lenka
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Denní studium
ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY denního studia se konaly ve dnech 17. – 20. května 2010.
Stálí členové zkušebních komisí
Oktáva A:
Mgr. Petra Šípová – Biskupské gymnázium Krupka 1-Bohosudov – předsedkyně
Mgr. Zuzana Ottisová – Církevní gymnázium Plzeň – místopředsedkyně
Mgr. Eva Píhrtová – Církevní gymnázium Plzeň – třídní profesorka
Oktáva B:
Mgr. Šárka Bardoňová – Gymnázium F. Křižíka Plzeň
Mgr. Radka Drápelová – Církevní gymnázium – místopředsedkyně
Mgr. Naděžda Toužimská – Církevní gymnázium – třídní profesorka
Nestálými členy zkušební komise jsou zkoušející jednotlivých předmětů a přísedící.
Povinným maturitním předmětem je český jazyk a literatura a cizí jazyk podle volby.
Dále uvádíme přehled volitelných předmětů.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY TŘÍD 8.A a 8.B
Předmět

Počet

Průměr

Č

Český jazyk a literatura

61

1,72

Aj

Anglický jazyk

52

1,67

Nj

Německý jazyk

12

1,42

Fj

Francouzský jazyk

9

1,67

D

Dějepis

12

1,75

Z

Zeměpis

10

1,80

M

Matematika

18

1,57

Fy

Fyzika

9

1,89

Ch

Chemie

19

1,37

Bi

Biologie

15

1,47

Iv

Informatika a výpočetní technika

3

1,33

La

Latina

1

1,00

Re

Religionistika

3

2,00

ZSV

Základy společenských věd

20

1,55

Celkový průměrný prospěch: 1,63
Stupeň
hodnocení

Prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

34
26
1
0
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Dálkové studium
ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY dálkového studia se konaly ve dnech 24. května 2010.
Stálí členové zkušebních komisí
Čtvrtá D:
Ing. Hana Čápová – CSOŠ Spálené Poříčí – předsedkyně
Mgr. Blanka Študentová – Církevní gymnázium Plzeň – místopředsedkyně
Mgr. Miloš Novotný – Církevní gymnázium Plzeň – třídní profesor
Nestálými členy zkušební komise jsou zkoušející jednotlivých předmětů a přísedící.
Povinným maturitním předmětem je český jazyk a literatura a cizí jazyk podle volby.
Dále uvádíme přehled volitelných předmětů.

DÁLKOVÉ STUDIUM – TŘÍDA 4.D
Předmět

Počet

Průměr

Č

Český jazyk a literatura

9

2,33

Aj

Anglický jazyk

5

2,20

Nj

Německý jazyk

4

2,50

D

Dějepis

1

3,00

Z

Zeměpis

3

3,33

Ch

Chemie

1

4,00

Bi

Biologie

5

2,40

Ov

Občanská výchova

8

2,00

Celkový průměrný prospěch: 2,42
Stupeň
hodnocení

Prospěl s vyznamenáním

1

Prospěl

8

Neprospěl

0

Nehodnocen

0

Maturity jsou zahájeny

Šťastní abiturienti
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VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ
ABSOLVENTŮ CG 2009/2010
Denní studium
Přijatí absolventi, akademický rok 2009/2010
Třída

Počet
absolventů

Hlásili se
na VŠ

Nehlásili se
na VŠ

Přijati
na VŠ

Nepřijati
na VŠ

8.A

28

28

100 %

–

27

96,4 %

1

3,6 %

8.B

33

33

100 %

–

33

100,0 %

0

0,0 %

Celkem

61

61

100 %

–

60

98,4 %

1

1,6 %

Z výsledků uvedených v tabulkách vyplývá, že úspěšnost absolventů CG u přijímacích řízení na VŠ
je velmi vysoká, přes polovinu z nich bylo navíc přijato na více vysokých škol. V návaznosti
na údaje z předchozích let je třeba zde zdůraznit fakt, že největší zájem dlouhodobě projevují naši
absolventi o studium medicíny – jedná se o studenty z přírodovědných tříd, kteří jsou na studia
na lékařské fakultě výborně připraveni a každým rokem jsou téměř bez výjimky všichni přijati
na LFUK v Praze nebo Plzni.

Absolventi přijatí na více VŠ
Třída

Přijati
na VŠ

Přijati
na jednu VŠ

Přijati
na více VŠ

8.A

27

13

14

8.B

33

15

18

51,9 %
54,5 %

Celkem

60

28

32

53,3 %

jen VŠ technické,
lékařské,
přírodovědecké,
ekonomické

VŠ humanitní
+ přírodovědecké

Poměr přijatých na VŠ humanitního
a přírodovědeckého/technického směru
Třída

Přijati na VŠ

jen VŠ
humanitní, práva,
pedagogické

8.A

27

15

7

8.B

33

2

31

5
–

Celkem

60

17

38

5

Dálkové studium
Přijatí absolventi, akademický rok 2009/2010
Třída

Počet
absolventů

4.D

9

Hlásili se
na VŠ
7

77,8 %

Nehlásili
se na VŠ
2

22,2 %

Přijati
na VŠ
2

28,5 %

Přijati
na VOŠ
nehlás.

Nepřijati
5

71,4 %
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