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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 biskupa plzeňského
Naše gymnázium má za sebou dvacet let života, dá se říci docela úspěšných, a začíná svůj 
dvacátý první školní rok. To je důvod k radosti a oslavě a k děkování těm, kteří iniciovali jeho vznik 
a stáli u jeho zrodu, a také všem, kteří po dvacet let ve škole studentům sloužili, a spolu se 
studenty dali gymnáziu jeho dobrý zvuk a pověst. Také je to důvod k ohlédnutí se po uplynulých 
dvaceti letech. To, doufám, udělají jiní. Ale také je to důvod k pohledu na to, co je důležité dnes. 
O tento pohled se chci pokusit. Bude to pohled biskupa, reprezentanta zakládající instituce, který 
má za toto gymnázium odpovědnost před Bohem, před církví a společností, zejména pak před 
studenty a jejich rodiči.
Důležitou úlohou křesťanských církevních škol je vedle vzdělávání žáků a studentů také jejich 
výchova, a sice výchova v duchu křesťanských zásad a hodnot. Každá škola musí vychovávat. 
Pokud se této povinnosti zříká, nebo ji plní jen nedostatečně, je to ke škodě žáků a nakonec i celé 
společnosti, protože společnost potřebuje mít občany nejen vzdělané, ale také morálně zdatné 
a formované. Morální džungle, ve které žijeme, je toho výmluvným dokladem. To, co nás denně 
šokuje ve zprávách a vůbec v médiích, je jen špičkou ledovce. Jistě, největší krádeže dělají ti, kdo 
k nim mají největší příležitost, a to jistě nejsou obyčejní řadoví občané. Přesto se však dá říci,  
že politická a občanská elita je zrcadlem celé společnosti a určitě není horší než její průměr. 
Je ovšem také pravda, že naše společnost po více jak dvaceti letech svobody a při poměrně dobré 
životní úrovni poznává, že tyto hodnoty jí ke štěstí nestačí, a proto hledá hodnoty duchovní, a je 
na ně poměrně dosti citlivá. Ochotně přijímá širokou nabídku nejrůznějších duchovních 
i pseudoduchovních směrů. Nedokáže se v nich však k vlastní škodě orientovat. Křesťanství tu 
vystupuje jako jedna z těchto nabídek a není nijak privilegované, protože kontinuita křesťanství se 
v naší zemi do značné míry ztratila. Přesto to bylo  především křesťanství, které po dva tisíce let 
Evropu vychovávalo a podstatným způsobem přispělo k její vzdělanosti a kultuře a do značné míry 
i k celému dnešnímu životnímu stylu obyvatel Evropy i obyvatel mnoha dalších částí světa. Pokud 
lidé nedostanou alespoň základní orientaci a vzdělání v křesťanství, stávají se cizinci v kultuře 
vlastní země. O mnoha sochách, které na ulicích potkávají, a obrazech, které mohou spatřit 
na nejrůznějších místech, nic nevědí, o náplni a obsahu mnohých svátků, které slavíme, nevědí 
také  nic a většinou je berou pouze jako den volna a odpočinku. Jsou tak ochuzeni o velké 
bohatství citové a morální a o mnohou inspiraci, která jim může být posilou, útěchou a nadějí 
v nejrůznějších náročných životních situacích. 
Stojí tedy za to, aby se s křesťanstvím mohli seznámit především mladí lidé a měli šanci být 
vychováváni v jeho zásadách a hodnotách. Aby jejich rodiče, kteří rozhodují o jejich výchově 
a vzdělání, měli možnost jim tuto formaci a vzdělání poskytnout. Tak to ostatně dělají všechna 
světová náboženství a křesťanství v tom má velkou zkušenost a tradici. Je proto nasnadě, aby  
se církve a jejich instituce o to postaraly. Proto vzniklo před dvaceti lety i toto gymnázium a proto 
se snažíme, abychom mohli vedle co nejkvalitnějšího vzdělání zajistit jeho studentům i křesťanskou 
formaci a vzdělávání. O tom, že naše škola splňuje požadavek kvalitního vzdělávání, jistě není 
pochyb, vždyť je jedním z nejlepších gymnázií v Plzni i v celém kraji a neubývající zájem o studium 
na něm je víc než výmluvným důkazem. Křesťanské vzdělávání a vůbec přehled o ostatních 
světových náboženstvích zajišťuje výuka religionistiky, která probíhá ve všech ročnících. V nabídce 
křesťanské formace a výchovy jsme však zatím pokulhávali. Myslím, že všichni vyučující se snaží 
vychovávat v těchto zásadách, je však třeba, aby tu byl spirituál, tedy osoba, nejlépe kněz, který 
svým osobním svědectvím a také nabízenou křesťanskou praxí bude tento důležitý rozměr 
zpřítomňovat. Jeho úkolem je nabízet, nikoliv vnucovat tyto hodnoty a tento styl života s plným 
respektem k osobnostem studentů a jejich svobodě.  
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Tito spirituálové působí na převážné většině církevních škol. U nás jsme zatím neměli spirituála 
vůbec nebo jen na část úvazku, takže kromě toho měl jiné povinnosti mimo školu. Cítili jsme to - 
nejenom já, ale zvláště pan ředitel Mgr. Petříček  - jako velký nedostatek. A ten se letos podařilo 
odstranit tím, že jsem mohl uvolnit kněze Mgr. Roberta Bergmana na plný úvazek pro naše 
gymnázium. Je to muž, který se už na naší škole osvědčil, studenti ho mají rádi a on je také. Jsem 
přesvědčen, že jeho trvalá přítomnost na škole v této funkci se brzy pozitivně projeví a bude 
ku prospěchu všem studentům, kteří jeho přítomnost a jeho nabídku budou pozitivně reflektovat 
a přijímat.
Toto pokládám za velký vklad do budoucnosti našeho gymnázia a jeho studentů, a proto jsem 
považoval za důležité se o to s vámi rozdělit.

Mons. František Radkovský,
římsko-katolický biskup plzeňský
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Úvodní slovo ředitele školy
Vážené kolegyně a kolegové, vážení rodiče, milé studentky a studenti, vážení zájemci o studium 
na naší škole, přátelé a příznivci Církevního gymnázia,
rád bych Vás pozdravil a nabídl Vám na následujících stránkách letmý pohled na uplynulý školní 
rok. Nejprve mi však dovolte, abych zmínil jeden z významných momentů života gymnázia,  
20. výročí vzniku školy.
Prvního září letošního roku 2012 uplynulo 20 let od chvíle, kdy paní ředitelka Mgr. Jana Hrbotická, 
zakladatelka školy, vítala historicky první žáky nově otevřené školy. 20 let není tak velkým jubileem 
jako výročí 50 nebo 100 let, ale vzhledem k věku naší demokracie -23 let - jde o výročí bezesporu 
významné.
Chtěl bych se s Vámi podělit o radost z pomyslných dárků, které naše škola k 20. narozeninám 
dostala. Zřizovateli Mons. Františku Radkovskému, biskupovi plzeňskému, se podařilo najít pro 
školu kněze P. Mgr. Roberta Bergmana, který byl s účinností od letošního školního roku jmenován 
spirituálem, a to na celý úvazek. Jsem rád, že je zde někdo, kdo je k dispozici žákům 
a zaměstnancům, někdo, kdo je zárukou rozvoje duchovní dimenze školy.
Druhým dárkem je, že se Mons. Františkovi Radkovskému a vedení školy podařilo zajistit 
prostředky na opravu fasády školy. V r. 2011 byly opraveny cca 2/3 fasády bočního traktu 
v Houškově ulici, letos byla opravena čelní fasáda na Mikulášském náměstí. Jde o velký posun, 
škola získala pěkný vzhled a stala se přirozenou dominantou revitalizovaného prostoru 
Mikulášského náměstí, kde byla obnovena původní parková úprava.
Prvkem, který školu po celou dobu existence utváří, je kromě žáků především kvalitní pedagogický 
sbor i nepedagogičtí zaměstnanci. O stabilitě nejlépe vypovídá fakt, že téměř 25 % pedagogů je 
na gymnáziu od zahájení výuky, tedy celých 20 let. 
Kolegyně, kolegové, děkuji Vám za uplynulých 20 let, za to, jací jste a jak jste svým rukopisem 
spoluutvářeli nezaměnitelnou atmosféru školy. To, jaká škola je, přátelská a kvalitní, je díky Vám. 
20 let je velký kus lidského života a právě Vy jste po celou tuto dobu byli lidmi dobrými, 
ke studentům přátelskými a náročnými. 
Naše škola je dílnou lidskosti, prostředím, kde se nebojíme žákyně a žáky vychovávat, předávat jim 
hodnoty a rozvíjet u nich pozitivní vztah k duchovním kořenům evropské civilizace - ke křesťanství. 
Nabízíme kompas, který - budou-li se jím řídit - jim umožní svobodně se rozhodovat, dát svému 
životu pozitivní cíl, tvořivě jej naplnit a rozvíjet své lidství ve vztahu k ostatním.
Dovolte, abych poděkoval zakladatelce školy paní ředitelce Janě Hrbotické za odvahu, s jakou 
v době po listopadu 1989 školu téměř z ničeho vybudovala, a za to, jak školu nasměrovala 
a vedla. 
Děkuji zřizovateli Mons. Františku Radkovskému za osobní podporu a živý vztah ke škole, který byl 
a je nejen pro mě povzbuzením.
Díky Vám, kolegyně, kolegové, přátelé a příznivci za to, co jste pro naši školu udělali, za to, že jste. 
Do dalších let škole přeji trpělivé, vlídné, a přesto náročné vyučující, radostné a talentované žáky, 
štěstí a hojnost Božího požehnání.

Daniel Petříček
ředitel gymnázia
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Pozdrav zakladatelky a bývalé ředitelky CG
Milí přátelé a studenti CG,
už jsem „stále na prázdninách“, a proto vám posílám ke 20. výročí školy alespoň pozdrav. Zdá se, 
že už brzy budete chodit do pěkné nové školy, a tak vám chci připomenout, že jsme od začátku 
mysleli hlavně na to, co se děje uvnitř. Škola totiž  byla postavena na určitých ideálech. Chtěli 
jsme, aby se v ní  studenti i vyučující cítili dobře, aby spolu jednali s úctou a respektem a měli chuť 
se dozvídat stále něco nového a orientovat na hodnoty, které jsou pro naši společnost podstatné. 
Byla bych ráda, kdyby se naše původní představa v podmínkách dnešní doby alespoň zčásti 
realizovala a vám se dařilo vše, co si přejete. Bylo by pěkné, kdybyste se  všichni  ve škole cítili 
doma, chodili sem rádi a  navazovali mezi sebou pevné vazby. Takoví absolventi již existují, přidejte 
se k nim. 

 
Jana Hrbotická

zakladatelka a bývalá ředitelka CG



7

HISTORIE CG
školní rok významné události
1.9.1992 
  •  otevření CG v části budovy v Houškově ulici, kterou vyklidil dosavadní nájemce- ZČU
1993/4 
  •  založení pěveckého sboru (P. Mecl)
  •  první stipendijní výměnný pobyt studenta v Metten (NSR) 
  •  vybudováno bezpečnostní zařízení (zabezpečení školy)
  •  zemřel spirituál školy P. Petr Eliáš
1994/5 
  •  vybudování kaple, vysvěcena biskupem plzeňským 6. dubna1995, 
   interiér - sochař Jaroslav Šindelář
  •  první student přijat na zahraniční studijní pobyt do Anglie 
   (Ampleforth College Yorksiher)
  • výměnný studijní pobyt Winterthur (Švýcarsko)
  • vybudování kotelny na plyn a centrální topení (hrazeno z prostředků církve)
1995/6  
  • otevření ordinace MUDr. Prachové v prostorách školy 
   (pediatrie, tělových. lékařství)
  • stipendijní studium studentů v Anglii (1), Belgii (1), Německu (3)
  •  projekt Tulipán - výhra a cesta vybraných studentů do Holandska
  • exkurze studentů: Francie, Německo (Metten), Itálie
  • 1. maturitní ples - únor 1996
  • první maturitní zkoušky
  • ZČU definitivně opouští komplex budov
  • vybudování školní kuchyně a jídelny - duben 1996 uvedení do provozu
  • vybudovány šatny a sprchy pro TV
1996/7 
  • vybudování průjezdu na školní dvůr v Jablonského ulici
1997/8 
  • 5. výročí založení školy
  • ustanovení Studentské rady CG
  • zahájen EU program výuky v německém a francouzském jazyce
   (zeměpis, dějepis, religionistika, občanská výchova) 
1998/9 
  • EU program výuky v anglickém jazyce (viz výše)
  • od tohoto školního roku pouze osmileté gymnázium
  • každý student má svou skříňku (sponzorský dar z řad rodičů)
  • otevřen 1.ročník dálkového studia
  • rekonstrukce školního dvora, parková úprava jedné z částí
   (hrazeno z prostředků církve)
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1999/2000  
  • zahájena projektová spolupráce německých, českých a polských 
   studentů Guardini Stiftung
  • exkurze studentů: Francie, Itálie
  • výměna oken v celém objektu kromě vnitrobloku (hrazeno z prostředků církve)
  • ukončen EU program 
2000/01  
  • projekt Guadrini Stiftung Berlín, Poznaň
  • exkurze studentů: Francie, Itálie
2001/02  
  • první maturanti dálkového studia
   • pokračuje projekt Guardini Stiftung
  • exkurze studentů: Francie, Itálie, Německo (Berlín, Metten)
2002/03 
  • 10. výročí založení CG - září 02 – tzv. Velká přestávka pro absolventy gymnázia 
   – oslava a neformální setkání bývalých absolventů v prostorách CG
  • zahájeny roční studijní pobyty v Osnabrücku (stále trvají)
  • poprvé festival Cigistok
  • exkurze studentů: Německo (Berlín, Metten), Itálie, Francie, Anglie
  • rekonstrukce prostor v Jablonského ul., 
   zahájení činnosti mateřského centra Jablíčko, o.s.
2003/04  
  • oprava střechy z prostředků církve a za přispění města
  • exkurze studentů: Francie, Rakousko (Vídeň), Itálie, Anglie
  • výměnný zájezd pěveckého sboru do Francie
  • vybudování bezbariérového WC v 1. patře
2004/05  
  • březen - připojení k programu adopce na dálku (chlapec z Indie)
  • 1. 7. nastupuje do funkce ředitele D.Petříček, odchod J. Hrbotické do důchodu
  • exkurze studentů: Itálie, Francie, Anglie
  • nová vzduchotechnika pro školní kuchyni a jídelnu
2005/06  
  • 24.10. návštěva biskupa Václava Malého v rámci projektu Navzdory
  • projekt Budoucnost Zukunft - prezentace SRN
  • 30. 6. poprvé zakončen školní rok v kostele P. Marie Růžencové 
  • exkurze studentů: Itálie, Francie
  • oprava topné soustavy
2006/07  
  • vedle hlavního sboru CG zakládá J. Šedivý i sbor přípravný
  • exkurze studentů - Francie, Itálie, Anglie
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2007/08  
  • 15. výročí CG - září – oslava – tzv. Velká přestávka pro absolventy, 
   tzv. Malá přestávka pro stávající studenty
  • pěvecký sbor přijímá jméno „Grey Donkeys“
  • exkurze studentů: Francie, Polsko (Krakov - Osvětim), Anglie, Itálie
  • Orleans - výměnný pobyt v rámci projektu Comenius
  • mezinárodní fórum v Krakově
  •  výměna oken ve vnitrobloku (finanční dar církve)
2008/09
  • exkurze studentů: Itálie, Francie
  • 1. ročník English Camp - intenzivní prázdninový jazykový kurz Aj (nyní každoročně)
  • zavedení optického kabelu (internet)
  • umístění výměníkové stanice, příjem tepla od Plzeňské teplárenské, a.s.
2009/10
   Vznik projektů: 
                    minimální prevence
                    Navzdory
                    Holocaust
                   Integrace předmětů (projektové dny)
                    České dějiny na vlastní kůži
                    Karotka - klub deskových her
                    Oktagon -  filmový klub
  • otevřena nově vybavená učebna fyziky a literatury (financováno z ROP)
  • exkurze studentů: Francie, Evropský parlament Belgie, Skotsko, Itálie
  • 5. 6. 2010 zemřel bývalý učitel CG RNDr. Stanislav Beneda
  • 1. prázdninový tábor Summer Camp CG (nyní každoročně)
2010/11
  • rekonstrukce fasády křídla školy v Houškově ulici
  • exkurze studentů: Itálie, Francie, Anglie
2011/12
  • 7. 9. 2011 zemřel Mons. Dr. Robert Falkenauer (v letech 1993–97 spirituál CG)
  •  účast CG na mezinárodním projektu „Silní bez násilí“ – na veřejném muzikálovém 
    představení se pod vedením hudební skupiny Gen Rosso podílelo 280 studentů CG
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Ačkoliv jsem nepatřil k premiantům, období 
na Církevním gymnáziu Plzeň ve mně zanechalo 
příjemné vzpomínky. Dodnes jsem přesvědčen, 
že pro svoji otevřenost a individuální přístup 
ke studentům patří k těm nejlepším školám 
v regionu. Vážím si vysokého morálního kreditu 
vyučujících a hodnot, které výchovou předávají 
studentům. 
Církevní gymnázium mi poskytlo kvalitní 
všestranné vzdělání a průpravu pro život. 
Vyzdvihl bych především intenzivní výuku cizích 
jazyků, jež má v dnešní moderní době 
internacionalizace nezastupitelné místo. 
Rád bych popřál gymnáziu mnoho zdaru 
do dalších let a dostatek finančních prostředků 
pro rozvoj. Rovněž studentům a absolventům 
přeji mnoho úspěchů ve studiu a dobré 
uplatnění na poli pracovním.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.  
1. náměstek ministra zdravotnictví

Na Církevní gymnázium velmi rád vzpomínám. 
A také po očku sleduji (z dálky a přes obrazovku 
svého počítače), co se na „cégéčku“ děje.  
Při prohlížení fotografií z meditačních dnů z roku 
2010 vzpomínám na naše meditační dny v raných 
90. letech na oprýskaných farách čerstvě po pádu 
komunizmu. Ta doba měla zvláštní pozitivní 
energii, bezprostřednost, naději (možná i naivitu), 
které ve mně dodnes zanechaly víru v lidské vztahy. 
Církevní gymnázium začínalo jako poměrně malá 
skupina žáků a učitelů, spíše jako rodina než 
vzdělávací instituce, Církevní gymnázium tak pro 
mě bylo prostorem pro hledání nových věcí, 
vztahů, myšlenek a gramatických paradigmat 
(tehdy se latina učila už od primy!).
Před několika týdny jsme se s manželkou 
přestěhovali z Aucklandu do Amsterdamu. 
V novém městě přednáším na Vrije Universiteit 
v angličtině – jazyku, který jsem se kdysi začínal 
učit na CG. Asi mám ještě někde odložené sešity 
plné jenoduchých vět („Mary has a new dog.“) 
a gramatických chyb v nich. Zpět na starém 
kontinentu a v roce 20. výročí založení CG cítím 
zvláštní blízkost, spřízněnost a s téměř dětskou 
radostí se mi chce křičet: „Byl jsem u toho!“

Vaclav Brezina, Ph.D.  
VU University Amsterdam 

Linguistics Faculty Member

Dvacet let? Když mi řekli, že našemu gymnáziu už 
je tolik, nevěřila jsem. Stále mám často pocit, že 
mne teprve čeká zkouška dospělosti, přitom 
od maturity už je to 12 let. Znamená to také, že 
z naší školy už jsem pryč skoro dvakrát takovou 
dobu, než jakou jsem strávila v ní (a také za ní). 
Během těch let se již vypařila řada získaných 
znalostí. Některé však zůstaly, během dalšího 
studia mi třeba zápisky z některých předmětů 
nahrazovaly skripta. Větším přínosem mi však 
byli samotní učitelé, jednalo se o skutečné 
osobnosti. Dokázali v nás často inspirovat to lepší, 
přitom byli shovívaví i k projevům našeho 
tehdejšího věku her a malin nezralých. Některé 
z nich mohu dnes počítat mezi své nejlepší přátele, 
a ty, kteří velmi ovlivnili celý můj život. Všem 
mým učitelům bez výjimky patří nyní můj veliký 
dík.

  JUDr. et Mgr. Eva Drdáčková

Církevní gymnázium v 90. bylo výjimečné a já 
jsem vděčný za to, že jsem jej mohl navštěvovat. 
Myslím, že dobrá škola potřebuje mít zapálené 
kantory, klima osobních vztahů a jasná pravidla 
s možností respektujícího dialogu. To vše CG 
v mých očích mělo. Dobrý kantor neklade důraz 
pouze na memorování, ale snaží se rozkrývat 
žákům souvislosti a učit je přemýšlet. Dobrý 
kantor umí studentům naslouchat a respektovat 
je, umí šetrným způsobem bořit předsudky 
a odkrývat důležité lidské hodnoty. Takových 
kantorů bylo na CG mnoho. CG mi dalo jakožto 
dospívajícímu člověku několik morálních vzorů. 
To hodnotím jako nejdůležitější. CG mi poskytlo 
dobré všeobecné vzdělání a naučilo mě svobodněji 
myslet. V osobní rovině mi CG přineslo moji 
životní partnerku, a tím i spokojenou rodinu. 
Dnes chápu, že snažit se být opravdu dobrým 
kantorem je tvrdá, ale velmi důležitá práce.

Mgr. Martin Spousta, Ph.D. 
Research Scientist 

Columbia University, New York

Na CG mám mnoho hezkých vzpomínek. Patří 
mezi ně především zkušenost kolegiality mezi 
učiteli a studenty, vzájemná pozitivní očekávání 
a smysl pro spravedlnost. Pokud jde o přípravu 
na další studium, jsem velmi vděčný za úroveň 
výuky přírodních věd, díky níž jsem mohl začít 
studovat na Matematicko-fyzikální fakultě UK, 
a mnohostrannou jazykovou přípravu. 

Několik absolventských ohlédnutí… 
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Gymnázium dnes zpětně vnímám také jako 
jedinečnou příležitost začít aktivně hledat, jaké 
životní hodnoty jsou pro mě osobně důležité, 
jakým problémům čelí moje společnost a jak 
mohu skrze své schopnosti a zájmy přispět k jejich 
řešení. Poznávání sebe sama a hledání svého 
místa mezi druhými pokládám za celoživotní 
úkoly, ale na CG jsem dostal k takovému hledání 
a kladení si otázek mnoho užitečných podnětů. 
Když jsem v létě 2007 krátce vyučoval jako 
dobrovolník na Moravian Mission School 
v severní Indii a následně se podílel na přípravě 
rozvojového vzdělávacího projektu La Ngonpo, 
uvědomil jsem si velmi silně, jak může škola 
otevřít dveře do netušeného světa a jak je obtížné 
potkat dospívajícího člověka právě tam, kde se 
snaží udělat nový krok. Domnívám se, že něco 
velmi podobného platí i v Čechách, a jsem 
vděčný, že jsem kroky svého dospívání mohl dělat 
právě na Církevním gymnáziu.

Mgr. Jan Zemen, Ph.D. 
Postdoctoral research fellow 

University of Nottingham

Při ohlédnutí zpátky nemohu jinak než označit 
Církevní gymnázium jako bránu do světa (resp. 
v mém případě zatím jenom Evropy). Díky 
ročnímu pobytu na partnerské škole v Metten 
(SRN) a účasti na vícero mezinárodních 
seminářích jsem mohl - dobře připraven - 
nastoupit na studium na německé univerzitě. 
Významný podíl na tom má i tehdejší ředitelka 
školy Jana Hrbotická, která mne v tomto 
podporovala i po maturitě, za což jí patří moje 
velké díky. Zároveň pro mne Církevní gymnázium 
neznamená jenom vědomosti a zkušenosti získané 
během osmi let výuky, ale především široké 
a i nadále aktivní společenství kamarádů 
a přátel, a to napříč ročníky. Nejspíš díky tomu, 
že jsme tam všichni chodili rádi.

Dipl. Math. Jan Hering 
doktorand 

obor informatika v odděleni  
‚Biomedicinská informatika‘  

Německé výzkumné centrum rakoviny  
(Deutsches Krebsforschungszentrum)

Jsem rád……., aneb střípky z jiné doby
Červen 1993. Staňkov základní škola. Nástěnka před učebnou chemie a na ní seznamy osmáků s uve-
dením střední školy, na kterou byli přijati. Martin Kubica - Církevní gymnázium Plzeň. „Von bude 
farářem?!“ 
Jsem rád a jsem vděčný, že dnes je pohled na církevní školství obecně jiný, že se církevní školy staly 
přirozenou a obohacující ingrediencí moderního školského systému v České republice. Může za to nejen 
změna společnosti, ale také dobrá práce kantorů církevních škol. Dnes je normální jít učit na církevní 
školu. Tehdy to potřebovalo osobní i ekonomickou odvahu.
Červenec 1993. Budova Církevního gymnázia v Plzni. Se svým tátou jsme jeli pomoci s materiálním 
zázemím školy. Nosili jsme tehdy lino ze sborovny do šaten. (Tedy dříve tam byly šatny. Dneska je tam 
dolní sborovna.) Vyklízeli jsme třídy. Bylo to spíše staveniště než škola. Gymnázium tehdy bylo jen 
v polovině dnešní budovy. Vchod byl z ulice Houškova. Jsem rád, že dnes škola vypadá, jak vypadá. 
Studenti mají vše, co potřebují k řádnému studiu. Není to samozřejmostí. Dříve např. nebyla jídelna, 
my museli tramvají dojíždět až do Částkovy ulice. A na tělocvik na Lokomotivu. Nebyla ani tělocvična.
Leden 1994. Budova Církevního gymnázia v Plzni. Neučí se. Před některými učebnami postávají 
hloučky studentů. Zkouškový týden. V počátcích své existence církevní gymnázium aplikovalo systém 
tzv. zkouškových týdnů. 2x do roka se neučilo. Ráno se šlo od 8 hodin na celotřídní písemnou zkoušku 
a během dne pak následovala individuální zkouška ústní. Z každého důležitějšího předmětu se dělala 
buď ta, nebo ona. Známky se nedávaly, dávaly se body. 20 byla jednička bez ztráty květinky. Jsem rád, 
že už na zkoušky nemusím, ale mělo to své kouzlo.
Září 1995. Benediktinské gymnázium sv. Michaela v Mettenu. Školní rok 95/96 jsem strávil na gymná-
ziu v bavorském Mettenu. Jako pilotní stipendista z východního bloku. Bylo to poprvé. Pro mě i pro ně.  
Ale dopadlo to dobře. A jsem rád, že mi tuto zkušenost i zážitek církevní gymnázium zprostředkovalo. 
Červen 1998. Maturita a konec jedné životní etapy, začátek jiné. Lidi, které jsem denně vídal, profesory 
i spolustudenty, už nevídám, a některé možná už nikdy nepotkám. Ta budova už není budovou mojí. 
Lavice patří dávno jiným. Ale jsem rád, že jsem tam mohl být. Zrovna tehdy a zrovna tam.
Často s láskou a vděčností vzpomínám na paní ředitelku Hrbotickou a celý učitelský sbor.  
Občas jen tak mimochodem kouknu na web a probírám se seznamy učitelů, kdo tam ještě učí, kdo 
odešel. Sleduji ten gymnazijní cvrkot a pociťuji lásku, úctu a vděčnost. Je to tak dávno, ale žiju z toho 
dodnes. Na své gymnázium nedám dopustit. Ono totiž nejen vzdělávalo, ale i vychovávalo. A výchovy, 
té je dneska pomálu…

Mgr. Martin Kubica, vedoucí odboru projektů 
Státní fond životního prostředí ČR
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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 
a 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. 

• 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 zúčastňují řady projektů, soutěží a festivalů. Každoročně škola pořádá 
výstavu výtvarných prací studentů. Na škole již od jejího vzniku působí pěvecký sbor, který 
každoročně absolvuje 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 
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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. Mgr. Robert Bergman.

• Rodiče studentů mají možnost spolupodílet se na řízení školy prostřednictvím svých zástupců 
ve školské radě

• CG pro svoje studenty v době letních prázdnin každoročně pořádá vlastní letní tábor  
(pod vedením mladých pedagogů školy).

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 mladým lidem, kteří kvůli osobním problémům nedokončili gymnaziální vzdělání a chtějí jej 
absolvovat a úspěšně ukončit.



Pracovníci školy ve školním roce 2011/2012
Učitelé (denní studium)

SM Mgr. Vojtěcha  
Beránková OP religionistika
Mgr. Ota Blail zeměpis
Mgr. Alena Böhmová český jazyk  
  a literatura, dějepis
Mgr. Vladimíra Brčáková občanská výchova
Mgr. Petra Brunerová španělský jazyk
Mgr. Olga Buvalová francouzský jazyk, 
   čes. jazyk   
  a literatura
Mgr. Milena Deglová  český jazyk  
  a literatura,  
  psychologie, 
   hudební výchova
Mgr. Radka Drápelová matematika, fyzika
Mgr. Marie Fritzová religionistika 
Mgr. Martin Groulík tělesná výchova,  
  informatika
PhDr. Petr Halajčuk dějepis

RNDr. Blanka Heringová matematika
Mgr. Marcela Chuchlíková matematika, fyzika
P. Vlastimil Kadlec religionistika
Mgr. Tomáš Kerndl anglický jazyk, 
  dějepis,  
  německý jazyk
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. Marta Nocarová anglický jazyk,  
  český jazyk  
  a literatura
Mgr. Miloš Novotný biologie, chemie
Mgr. Zuzana Ottisová latina,  
  francouzský jazyk

Vedení školy ve školním roce 2011/2012
Mgr. Daniel Petříček  ředitel školy 
Mgr. Blanka Študentová pedagogický zástupce pro nižší gymnázium 
PhDr. Petr Halajčuk  pedagogický zástupce pro vyšší gymnázium  
Mgr. Milena Deglová  výchovná poradkyně

Vedoucí předmětových sekcí
P. Robert Bergman katechetická sekce 
PhDr. Petr Halajčuk společenskovědní sekce 
Mgr. Milena Deglová sekce českého jazyka a latiny 
Mgr. Alena Smejkalová sekce francouzského jazyka 
Mgr. Klára Pašková sekce anglického jazyka 
Mgr. Monika Ulrychová sekce německého jazyka 
RNDr. Zdeněk Kobeda sekce matematiky 
Mgr. Miloš Novotný sekce přírodních věd 
Mgr. Jiří Pour sekce tělesné výchovy 
Mgr. Lydie Šloufová koordinátor výtvarné výchovy 
Jakub Šedivý koordinátor hudební výchovy 
Mgr. Martin Groulík koordinátor informatiky 
Mgr. Jan Sovadina koordinátor OV a ZSV
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Mgr. Klára Pašková anglický jazyk
Tereza Pechová německý jazyk,  
  anglický jazyk 
Mgr. Michaela  
Pešková PhD. ruský jazyk
Mgr. Marcela Pešová biologie, chemie 

Mgr. Daniel Petříček religionistika
Mgr. Eva Píhrtová německý jazyk,  
  tělesná výchova
Mgr. Jana Poláčková matematika,  
  chemie
Mgr. Jiří Pour tělesná výchova,  
  zeměpis
Mgr. Jiří Sankot anglický jazyk,  
  dějepis
Mgr. Alena Smejkalová francouzský jazyk
Mgr. Jan Sovadina občanská výchova, 
   základy spol. věd, 
   zeměpis

Mgr. Petra Šampalíková český jazyk  
  a literatura
Jakub Šedivý hudební výchova, 
  dějiny hudby,  
  sborový zpěv
Mgr. Lydie Šloufová výtvarná výchova,  
  dějiny umění
Ing. Mgr. Vladimír Straka informatika 
Mgr. Blanka Študentová dějepis,  
  francouzský jazyk
Mgr. Naděžda Toužimská tělesná výchova,  
  matematika
Mgr. Monika Ulrychová německý jazyk
Mgr. Marie Zemenová český jazyk  
  a literatura
Mgr. Michaela Zemenová anglický jazyk
Mgr. Hana Zlámalová biologie, zeměpis
Mgr. Petra Zítková německý jazyk,  
  zeměpis
Mgr. Hana Zlámalová biologie, zeměpis

Eva Svejkovská referentka vedení školy
Ludmila Krůtová účetní
Dana Stoklasová hospodářka
Zdeňka Marchesiová administrativní  
  pracovnice
Mgr. Jitka Petrášková účetní
Roman Štangl vedoucí školní jídelny

Anna Jírovcová hospodářka školní  
  jídelny
Milan Vlček správce budovy
Jan Krůta vrátný
Marie Bartošová vrátná
Bc. Tomáš Hejduk správce  
  počítačové sítě

Zahraniční lektoři 
Sr. Gisela Heitz, CSJ německý jazyk
Sr. Celine Kalathoor CSJ anglický jazyk
Melissa Anne Lewis anglický jazyk

Učitelé - externisté (dálkové studium) 
Mgr. Lenka Martincová fyzika
Mgr. Lenka Prunerová německý jazyk
Mgr. Yvona Špetová anglický jazyk

Provozní personál Církevního gymnázia

✝ Mons. Dr. Robert Falkenauer
7. 9. 2011 zemřel v nemocnici v Plzni generální vikář plzeňské diecéze Mons. Dr. Robert 
Falkenauer, bývalý kolega a člověk, který se během svého působení na CG  nezapomenutelně 
zapsal do našich myslí svým charismatickým projevem a vřelým zájmem o rozvoj a kvalitu CG. 
V letech 1995–1999 poté vykonával službu vicerektora Arcibiskupského semináře v Praze 
a následně se jako biskupský vikář pro školství, vzdělávání a styky se zahraničím věnoval 
především pastoraci vysokoškoláků a pedagogické činnosti na Západočeské univerzitě 
a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Na CG byl spirituálem a učitelem religionistiky 
v letech 1993–1997.



KALENDÁŘ AKCÍ CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA  
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

ZÁŘÍ
Slavnostní zahájení školního roku v kostele 
„u dominikánů“
Projektový týden 
Během projektového týdne byl pro každý ročník 
připraven samostatný program:
1.A, 1.B – seznamovací aktivity
2.A, 2.B – meditační dny, návštěvy výstav
3.A – literární projekt Holocaust
3.B – Limes Romanus – historická poznávací 
exkurze na území Slovenska, Maďarska a Rakouska
4.A, 4.B – jazykový kurz AJ
5.A, 5.B – geograficko-geologická exkurze, hudební 
exkurze 
6.A – jazykový kurz AJ
6.B – jazykový kurz NJ, FJ
7.A – společenskovědní kurz
7.B – přírodovědný kurz, exkurze do JE Temelín
8.A, 8.B – tělovýchovný kurz 

Nejdůležitější akce konané 
v následujících zářijových týdnech:
Projekt Comenius – účast vybraných studentů 
septim a oktáv na mezinárodní schůzce škol,      
konané v SRN
Velký okruh západní Francií – poznávací zájezd 
pro zájemce z tercií – septim
Dny vědy a techniky – účast studentů na již 
tradiční plzeňské akci
Noc vědců – prezentace naší „fyzikální dílny“  
na celostátní akci, v Plzni pořádané pod záštitou 
Techmanie            
Návštěva představení v Národním divadle   
pro zájemce z řad studentů, jejich rodičů a přátel

Září | Mgr. Daniel Petříček zahajuje 
nový školní rok

Září | Projekt Comenius

Září |  Projekt Comenius  
- mezinárodní schůzka škol

Září |  Hejblata
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ŘÍJEN
Týdenní příprava a realizace muzikálu  
Silní bez násilí pod vedením členů  
skupiny Gen Rosso
Výměnný pobyt našich studentů v Orléansu
Návštěva představení v divadle Hybernia  
v Praze  pro zájemce z řad studentů,  
jejich rodičů a přátel

LISTOPAD
Vzdělávací seminář v Terezíně pořádaný  
pro septimány v rámci projektu Holocaust
Za Gen Rossem do Regensburgu  
– setkání studentů s kapelou Gen Rosso 
a muzikálem, který ovlivnil říjnové dění ve škole
Návštěva divadelního představení 
ve Stavovském divadle  
v Praze pro zájemce z řad studentů,   
jejich rodičů a přátel
Exkurze 8.A do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR
Maturitní ples oktáv

PROSINEC
Vánočka  
– tradiční turnaj středních škol ve volejbale
Lyžařský výběrový kurz  
v rakouských Alpách pro zdatné lyžaře  
z tercie – oktávy
Slavnostní vánoční akademie  
v kostele „u dominikánů“

Říjen |   Silní bez násilí 

Říjen |   Výměnný pobyt Orléans

Říjen |   Seminář v Terezíně

Prosinec |   Lyžařský kurz, Alpy
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KALENDÁŘ AKCÍ CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA  
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

LEDEN
Lyžařský kurz 2.A na Šumavě

ÚNOR
Lyžařský kurz 2.B na Šumavě
Lyžařský kurz 5.A, 5.B  v Rakousku

BŘEZEN
Návštěva studentů z partnerské školy v Orléansu
Primáni pokusují – fyzikální odpoledne  
pro primány, jejich rodiče a příznivce fyziky
1. víkend s Trialogem – následné setkání v rámci 
projektu Silní bez násilí
Poznávací zájezd do Velké Británíe  
pro zájemce z řad studentů sekundy – sexty
Mezinárodní pracovní schůzka pro zástupce 
všech škol zapojených do projektu Comenius, 
organizovaná tentokrát naší školou

DUBEN
2. víkend s Trialogem  
– další následné setkání v rámci projektu  
Silní bez násilí
Beseda studentů vyššího gymnázia  
s regionálními představiteli politických stran

Leden | Lyžařský kurz, Alpy

 Březen | Primáni pokusují

 Březen || Primáni pokusují

Březen | Projekt Comenius - Plzeň 
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KVĚTEN
Katholikentag Mannheim – účast vybraných 
studentů na mezinárodním víkendovém projektu 
v Německu
3. víkend s Trialogem  
– poslední následné setkání v rámci projektu  
Silní bez násilí
Zájezd vybraných studentů německého jazyka 
do Švýcarska
Oblíbená poznávací exkurze na Moravu určená 
studentům 6.A a 6.B
Itálie 2012 – tradiční cesta septimánů 
za významnými evropskými památkami
Vernisáž výstavy studentských výtvarných prací, 
umístěné v prostorách budovy CG

ČERVEN
Kurz vodní turistiky pro žáky 4.B
Výběrové kurzy vodní turistiky pro 5. A a 5.B 
Botanický kurz studentů 5.A a 5.B
Theatre Afternoon – pět divadelních představení 
v angličtině, která připravili žáci 3.A a 3.B.
Slavnostní zakončení školního roku  
v kostele „u dominikánů“

ČERVENEC – SRPEN
Summer English Camp 
– další ročník oblíbeného netradičního kurzu 
angličtiny pro studenty i veřejnost vedený rodilými 
mluvčími z USA 
Summer Camp – letní tábor pro studenty CG 
organizovaný každoročně jejich mladými učiteli

Květen | Katholikentag Mannheim

 Červen | Kurz vodní turistiky

Červen | Botanický kurz

Červenec, srpen | Summer English  Camp
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Sekce českého a latinského jazyka
Sekce českého jazyka nabízí kromě běžné výuky i kulturní a literární programy. Žáci mají možnost 
pravidelně navštěvovat divadelní představení v rámci Klubu mladého diváka DJKT v Plzni.
Studenti mají také možnost rozvíjet svou tvořivost i účastí v literárních soutěžích - např. 
Fantastická povídka (Šimon Honal), Pohádka - knihovna Jičín (Radek Vaník), Němá tvář (J. Burda,  
V. Holý, B. Radová), Máš oči jako Trnka (K. Kahounová, M. Nocarová), literární a výtvarná soutěž 
Památníku Terezín a dalších. V mnoha soutěžích se v roce 2011/2012 naši studenti úspěšně 
umístili - 1. místo získala Klára Zemanová (1.A) v soutěži Evropa ve škole, stejně tak Linda 
Kreslová (1.A) v soutěži Malá Proseč Terézy Novákové, 3. místo v soutěži Moje kniha získala 
Karolina Kahounová (1.A).  
Žáci primy se účastnili i soutěže META - sdružení pro příležitosti mladých migrantů (Evropský dům 
Praha) s názvem Čeština je i můj jazyk. Do literární soutěže Bratrstva 17. střeleckého 
praporu Cena Jana Palacha se zapojila Dominika Vyskočilová. 
Matěj Forejt ze 7.A zvítězil v okresním a krajském kole Olympiády v českém jazyce .
Ve školním roce 2011/2012 u nás poprvé proběhla i recitační soutěž. Naši studenti se probojovali  
až do okresního kola.
Práci novinářů si studenti mohli vyzkoušet i v projektu Studenti čtou a píší noviny. V MF Dnes 
byly publikovány texty Anny Macháčkové, Lukáše Kadlece, Dominika Vu a Tomáše Vaníka ze 6.B
Úspěchem se mohou pochlubit i studenti latiny. V dubnu se zúčastnili soutěže Certamen latinum, 
do zemského kola postoupili v kategorii A Vojtěch Frank (6.B) – obsadil 8. místo, v kategorii B 
Barbora Novotná (7.A) - 12. místo. 

Sekce matematiky, fyziky a informatiky
Ve školním roce 2011/2012 se všechny primy, sekundy a tercie zapojily do školního kola 
matematické soutěže „Pythagoriáda“. Čtyři nejlepší úspěšní řešitelé z každého ročníku postoupili 
do okresního kola. Z deseti zúčastněných studentů pouze tři nebyli úspěšnými řešiteli. Ve dvou ze 
tří kategorií jsme získali první místo (Enkhmaa Bolormaa, Tichý Ondřej).

Dny vědy a techniky
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Potěšilo nás, že přes velké problémy spojené se státní maturitou z matematiky všichni naši 
studenti, kteří se jí zúčastnili, úspěšně tuto maturitní zkoušku složili, včetně těch, kteří si zvolili 
vyšší úroveň této zkoušky.
Fyzikálně jsme na CG rozjeli už začátek září, kdy studenti předváděli vlastnoručně vyrobená 
hejblata, tančící brouky, beznohou lavičku, obří kaleidoskopy, laserové i magnetické hry a další 
atrakce z naší „fyzikální dílny“. To vše v rámci školní expozice na Dnech vědy a techniky v Plzni 
a samozřejmě za doprovodu dnes již slavného školního Komorního lahvového orchestru.
S vervou se do svého prvního fyzikálního roku vrhli primáni. V listopadu už stačili uspořádat 
výstavu magnetických hraček, v březnu pozvali své rodiče na fyzikální představení Primáni 
pokusují, kde předvedli, co už se naučili během prvního pololetí. Rodiče se jako publikum osvědčili, 
byli ochotni zapůjčit vlastní bankovky k ohňovým pokusům, stavět pyramidu z vlastních těl i sedět 
na hřebících, zahráli si s námi na vodovodní trubky i vyzkoušeli netradiční elektrostatické účesy.
V květnu primáni vystavovali své elektrické testovací stroje a hračky. Návštěvníci výstavy si mohli 
vyzkoušet své znalosti ze zeměpisu, jazyků a překvapivě třeba i z chovu slepic, pokochat se 
nádhernými květinami, které se po zalití rozsvítí, vyzkoušet hračku „Jistá ruka“ i úžasnou 
elektromagnetickou sirénu.
V červnu jsme s naším filmem Hejblata vyhráli Cenu pro mladé vědátory na Filmfestu MFF.
Hejblata byla vůbec velmi úspěšným projektem. Loni byla prezentována na konferenci Science on 
stage, kde byla dokonce zařazena do závěrečné přehlídky Highlights of the festival, tedy toho 
nejlepšího ze zúčastněných 200 projektů. Vyučující fyziky Mgr. Kateřina Lipertová zde byla 
odbornou porotou vybrána jako jeden z devíti členů české delegace, která pojede v dubnu 2013 
reprezentovat ČR na mezinárodní festival Science on Stage do Polska.
Fyzikálním hrátkám se oddávaly samozřejmě i vyšší ročníky. Sekundáni stavěli hračky na téma 
Těžiště a stabilita, vyráběli pumpy. Kvartáni v rámci projektu Žrouti energie zkoumali spotřebiče 
v domácnosti a poté navrhovali úsporná opatření. Septimáni v rámci volitelného předmětu 
laboratorní práce kreslili vlastnoručně vyrobenými lampičkami obrazy světlem do tmy, vyráběli 
blikače a letadla-kluzáky.

Videa z našich projektů: Hejblata, Brouci, Lahvový orchestr, Balónový den a další  
jsou k vidění na našem fyzikálním kanálu:  
http://www.youtube.com/user/KatkaLipertova/
Cena na Filmfestu 
http://filmfest.mff.cuni.cz/aktuality/vitezne-filmy-mff-uk-filmfestu-2012
Primáni pokusují  
http://fotogalerie.cirkevni-gymnazium.cz/index.php?folder=/2012/Prim%E1ni%20pokusuj%ED/

Magnetické hračky
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Dny vědy a techniky 
http://fotogalerie.cirkevni-gymnazium.cz/index.php?folder=/2011/Dny%20v%ECdy%20a%20
techniky%202011/
Magnetické hračky 
http://fotogalerie.cirkevni-gymnazium.cz/index.php?folder=/2011/Fyzika%20-%20
magnetick%E9%20hra%E8ky/
Hejblata 
http://fotogalerie.cirkevni-gymnazium.cz/index.php?folder=/2011/Fyzika%20v%20akci%20-%20
hejblata/
Pro výuku informatiky a výpočetní techniky a specializovaných seminářů z informatiky škola 
v současné době disponuje dvěma počítačovými učebnami, které ale také slouží pro výuku 
ostatních předmětů s využitím ICT technologií (jazyky, mediální výchova a další).
V každé učebně je 19 počítačů, dataprojektor, laserová tiskárna a v jedné i kvalitní zvuková 
aparatura poskytující zvuk v prostorovém formátu 5.1.
Nově je v každé třídě včetně odborných učeben učitelům k dispozici notebook, dataprojektor 
a internet. Škola je vybavena šesti interaktivními tabulemi.
Naší největší prioritou je dokázat všechny tyto prostředky začlenit do výuky a používat je 
k modernějšímu vzdělávání našich žáků.
 

Ekologická exkurze, Zábělá

SOOS

Dny vědy a techniky
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Sekce přírodovědná
Výuka chemie, biologie a zeměpisu probíhá na CG 
v odborně vybavených učebnách. Studenti si pro 
poslední dva roky studia volí přírodovědné nebo 
společenskovědní zaměření, v přírodovědné třídě 
pak mají rozšířenou výuku biologie, chemie 
a fyziky. Také jim jsou nabídnuty další rozšiřující 
semináře. Výuka je pravidelně doplňována 
exkurzemi a kurzy. Vyučující vedou studenty 
k účasti na odborných aktivitách - přírodovědné 
a zeměpisné olympiády, středoškolská odborná 
činnost. 
Absolventi CG jsou dlouhodobě výrazně úspěšní 
při přijímacím řízení na VŠ přírodovědného 
a technického charakteru, zejména na lékařské 
fakulty, ale i další (PřF, VŠCHT, MFF, FAV, ČVUT,  
FEL atd.).
V zářijovém projektovém týdnu studenti 
přírodovědně zaměřené 7.B absolvovali exkurzi 
v jaderné elektrárně Temelín, kde zhlédli film 
o štěpných reakcích a radioaktivitě v informačním 
centru a posléze si prohlédli část provozu.
V dalších dnech proběhla v rámci biologické části 
projektu pitva kapra a savce pod vedením 
odborníka – veterináře a ekologická exkurze 
do Zábělé u Plzně, kde mimo botanických znalostí 
studenti oprášili i zoologii a viděli párek mloků 
skvrnitých v přirozeném biotopu.
V chemicky zaměřené části studenti navštívili provoz v Prazdroji Plzeň a úpravnu pitné vody 
Veolia.
Kvinty vyrazily do Františkových Lázní a navštívily Národní přírodní rezervaci SOOS, v níž je 
tamní průvodce poučil o vzniku mofet (laicky nazývaných bahenní sopky). Cestou zpět se zastavily 
v nedaleké obci Žírovice v Motýlím domě, kde studenti viděli mnoho druhů cizokrajných motýlů. 
Druhý den proběhla exkurze do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, kde nás provázela 
průvodkyně přímo ze správy CHKO. Okruh stezky začíná a končí v lesní osadě Kladská, v jejím okolí 
jsou vidět vrchovištní rašeliniště, rašelinné lesy a mnoho druhů vzácných rostlin. 
Přírodovědné třídy 7.B a 8.B prošly v říjnu kurzem první pomoci pod vedením mediků z Lékařské 
fakulty v Plzni a odborníka ze Záchranné služby v Plzni, kde si vyzkoušeli neodkladnou resuscitaci 
a další základy první pomoci. Většina studentů 8.B obdržela po úspěšné zkoušce Mezinárodní 
průkaz ČK.
V dubnu přírodovědná septima navštívila výstavu „Lidské tělo“ na pražském Výstavišti.
Každoročně navštěvujeme vzdělávací program v rámci projektu Planeta země 3000. Tentokrát 
jsme se prostřednictvím cestovatelů podívali do Ekvádoru a na Galapágy. Zopakovali jsme si 
některé poznatky ze školy, např. jak funguje El Niňo, co je endemit a které z nich najdeme právě 
na Galapágách.
V červnu se obě kvinty zúčastnily tradičního dvoudenního botanického kurzu, který letos probíhal 
v Prusinách. Náplní bylo určování rostlin v terénu. Studenti pracovali s botanickým klíčem a lupou 
a seznámili se s běžnými i chráněnými druhy rostlin české květeny, jejich morfologií a systémem.

Exkurze Slavkovský les
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Sekce cizích jazyků
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 jazyku a latině, pro zájemce je připraven 
nepovinný předmět ruský a španělský 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.

Anglický jazyk
První týden v září absolvovaly ročníky 4.A, 4.B a 6.A intenzivní týdenní kurz anglického jazyka.
Při tlumočení, přípravě a samotném účinkování v muzikálu se skupinou Gen Rosso měli studenti 
možnost uplatnit své znalosti angličtiny v praxi.
Třída 4.B se zúčastnila soutěže Ars Poeticae s divadelním představením: Midsummer Night�s 
Dream ve vlastní úpravě W. Shakespeara.
Během školního roku k nám zavítali a obohatili výuku angličtiny – Američan Ben Morgan, 
Australanka Ann-Rose Shack a skupina Američanů z Texasu. Ann-Rose Shack ve spolupráci 
s vyučujícími a třídou 3.B pracovala na divadelních představeních pohádek od Roalda Dahla 
a úryvků z Malého prince od Antoina de Saint Exupéryho. 

Ke zhlédnutí zde:
POPELKA  
http://www.youtube.com/
watch?v=B0DeTz1pZw0&feature=youtu.be
ČERVENÁ KARKULKA  
http://www.youtube.com/
watch?v=nkzxNPB7ERA&feature=youtu.be
SNĚHURKA  
http://www.youtube.com/
watch?v=EFwrxRL22qI&feature=youtu.be
LITTLE PRINCE  
http://www.youtube.com/
watch?v=nvrjzJugvKM&feature=youtu.be
BFG  
http://www.youtube.com/
watch?v=BDPJ13RDojs&feature=youtu.be English Camp
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THANK YOU  
http://www.youtube.com/
watch?v=iCxh2vRWovo&feature=youtu.be
V prvním červencovém týdnu se opět uskutečnil 
English Camp – intenzivní kurz anglického 
jazyka pouze s rodilými mluvčími z USA.

Francouzský jazyk
Během roku proběhly pravidelné týdenní 
výměnné zájezdy do Orléansu.
Pokračovaly také práce na několikaletém 
projektu Comenius s tématem: Ochrana 
životního prostředí a jeho zachování  
pro budoucí generace společně se školami 
v Orléansu, Münsteru, Miškolci, Krakově 
a Istanbulu .
Studenti v projektu pracují na konkrétních 
úkolech během vyučování, připravují 
prezentace, které pak předvádějí a komentují 
na pracovních schůzkách. Prezentace jsou vždy 
připraveny ve francouzštině nebo v angličtině. 
V říjnu proběhla pracovní schůzka v Münsteru 
s tématem globální oteplování a změny 
klimatu, v březnu bylo CG hostitelskou školou 
pro všechny zúčastněné země a organizovalo 
v  Plzni pracovní setkání s tématem 
Hospodaření s vodou.
Studenti se připravují na další pracovní schůzky 
v Istanbulu a Miškolci, které proběhnou 
ve školním roce 2012/13. 
Na základě smlouvy s francouzskou 
ambasádou organizuje CG již několik let 
mezinárodně uznávané zkoušky z francouzštiny 
DELF za sníženou cenu. Nabízí také přípravné 
kurzy k těmto zkouškám, vedené rodilým 
mluvčím. 
Ve školním roce 2011/2012 absolvovaly roční 
studium v Orléansu Adéla Mašková a Karolina 
Hladíková.
 

Jako již tradičně jsme byli úspěšní 
v soutěžích:

 kategorie A1 - krajské kolo  
1. místo - Barbora Fremlová 
2. místo - Lucie Šindelářová

 
kategorie B2 - krajské kolo  
2. místo - Gabriela Silovská

Exkurze - Itálie

Exkurze - Švýcarsko

Comenius - Orléans
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Německý jazyk
Školní rok 2011/2012 začal tradičně. Studenti 6.B absolvovali týdenní intenzivní jazykový kurz 
v letním táboře Sobenský rybník u Rožmitálu pod Třemšínem, kde si každoročně studenti sext 
zábavnou formou procvičují gramatiku a rozšiřují slovní zásobu. Konverzují také s naší lektorkou, 
sestrou Giselou Heiz. Ve volných chvílích poznávají krásnou přírodu v okolí tábora, vydávají se 
po stopách Jakuba Jana Ryby do Rožmitálu. Jsou zde i výborné podmínky pro sportovní vyžití.
Sekce německého jazyka také každým rokem pořádá zájezd za poznáním zemí, kde se mluví 
německy. Několikrát jsme již navštívili Berlín a Vídeň. Tentokrát jsme se vypravili do Švýcarska 
za poznáním hor i měst. Líbil se nám výlet na Jungfrau, ale i hlavní město Bern a hospodářsky 
nejvýznamnější město Curych.
Naši studenti se také pravidelně účastní konverzační soutěže a překladatelské soutěže  
Ars Poeticae.

 
Ve školním roce 2011/2012 studovali v SRN  
na partnerských školách tito studenti:  
 
Benediktinské gymnázium sv. Michala v Metten 
Lucie Duong, Klára Kopicová a Hana Mózerová
Angelaschule Osnabrück 
Martin Polívka a Josef Švéda
 
Také v dalším školním roce bude mít pět studentů možnost studovat v zahraničí.  
Je to výborná příležitost, jak se zdokonalit v jazyce, poznat mnoho nových přátel  
a seznámit se s životem v jiné zemi.

Sekce společenskovědní
Výuka společenských věd na Církevním gymnáziu zahrnuje předměty dějepis (dvoucyklické pojetí 
na obou stupních gymnázia), občanská výchova (nižší gymnázium) a základy společenských věd 
(vyšší gymnázium). V rámci předmětu základy společenských věd vyučujeme filozofii, politologii, 
sociologii, psychologii, základy ekonomie a práva. 
V celkovém pohledu by výuka společenskovědních předmětů měla vytvářet jakéhosi příručního 
průvodce minulostí, současností a případně i budoucností lidské civilizace.
S ohledem na tento cíl využíváme při výuce nejrůznějších netradičních metod, různých zážitkových 
aktivit, exkurzí, seminářů, workshopů, besed, zařazujeme prvky projektového vyučování, využíváme 
e-learning, pracujeme s audiovizuální technikou, používáme prezentace.
Snažíme se vést žáky k samostatné práci, která tříbí schopnost argumentace, logického myšlení 
a sebeprezentace.
 
Mezi ty nejdůležitější aktivity, které proběhly ve školním roce 2011/2012, patří např.:

Zážitkové aktivity 
Pravěké odpoledne, Egyptský den, Antický den, Budujeme středověký český stát, Budujeme 
barokní panství a další

Projektové vyučování s využitím e-learningu 
Projekt Holocaust - výstupy z projektu úspěšně reprezentují školu v literární a výtvarné soutěži 
Památníku Terezín
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Poznávací exkurze 
Lidice, Limes Romanus, Brusel (EP, NATO), Itálie (Řím, Vatikán, Toskánsko, Umbrie), Osvětim

Semináře 
Památník Terezín - třídenní vzdělávací seminář pro septimy

Besedy 
Pamětníci (Lidice, Terezín, třetí odboj), významné osobnosti společenského a politického života 
(expremiér Miloš Zeman)

 
V rámci těchto aktivit klademe důraz na klíčové historické události našich i světových dějin 
a aktuální politická a společenská témata.
Každoročně se účastníme i řady vědomostních i uměleckých soutěží, jako je např. dějepisná soutěž 
gymnázií v Chebu, SOČ a dalších. Ve školním. roce 2011/2012 získala krásné 3. místo v národním 
kole SOČ Eliška Pekárková s prací Felix Nussbaum - život v obrazech.
V neposlední řadě se již tradicí stala vysoká úspěšnost našich studentů při přijímacím řízení 
na vysoké školy humanitního zaměření po celé České republice.
Naším cílem není vytvářet chodící encyklopedie, ale vychovávat všestranně vzdělané osobnosti, 
které jsou schopny orientovat se ve stále složitějším světě, správně se rozhodovat a spolupodílet 
na životě společnosti a formování její budoucnosti.

Sekce religionistiky
Součástí výuky na Církevním gymnáziu je i religionistika jakožto věda o náboženských projevech 
člověka. Těžištěm její výuky na naší škole je vzhledem ke zřizovateli školy křesťanství, ale nevyhýbá 
se ani oblastem jiných náboženských systémů a religionistice v její obecnosti. Religionistika patří 
mezi všeobecné vzdělávací předměty s hodinovou týdenní dotací. 
V současnosti probíhá výuka v následujících tematických celcích: úvod do předmětu, starozákonní 
a novozákonní události a dějiny, vybrané kapitoly z dějin církve, obecná a konkrétní křesťanská 
etika, nekřesťanská náboženství a sekty a úvod do obecné religionistiky. 
Pro každou třídu jsou připravovány tzv. meditační dny. Jde o jednodenní či vícedenní aktivity 
s cílem uvědomit si duchovní hodnoty v praktickém životě. Témata jsou volena s ohledem na věk 
tak, aby odpovídala otázkám současného člověka a zachovala svobodu názorů a postojů 
studentů.  
Pedagogové sekce religionistiky nabízejí také dobrovolné semináře, například seminář pro bližší 
seznámení s křesťanstvím a duchovním životem, seminář věnující se východním náboženstvím 
a v neposlední řadě i seminář prohlubování vědomostí a přípravy na volitelnou maturitní zkoušku.
Religionistickou sekci v současnosti tvoří jeden kněz, řeholní sestra a dva laičtí učitelé. Veškerá 
výuka je vedena v ekumenickém duchu s respektem k osobnímu vyznání a přesvědčení studentů. 
Kromě vědomostí se ohlíží na duchovní otázky člověka a snaží se vést k individuálnímu hledání 
odpovědí. 
V rámci studia religionistiky se naši studenti mohou také účastnit např. soutěže „Bible a my“ 
ve znalostech Bible. 
Další dobrovolnou aktivitou je slavení liturgie, která pomáhá propojovat život všedního dne 
s životem duchovním. Na škole je zřízena kaple jako místo pro osobní ztišení a meditaci.  
Pro aktivní věřící je zde samozřejmě možnost přistupování a přípravy ke svátostem.  
Vše je vedeno s ohledem na věk, zájem a možnosti studentů a snaží se o formu přijatelnou  
pro současného člověka. 
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Sekce estetické výchovy
Estetická výchova na Církevním gymnáziu se učí 
od primy do sexty. Všichni žáci mají povinnou jak 
výtvarnou, tak hudební výchovu. Na výtvarnou 
výchovu vychází od sekundy do sexty 1 hodina týdně 
a praktická výtvarná činnost je od tercie nahrazena 
dějinami umění. Po celou dobu však mají studenti 
možnost pracovat ve svém volném čase v semináři 
výtvarných technik a v semináři dějin umění.
Každoročně je na závěr školního roku na chodbách 
školy uspořádána výstava vycházející z celoroční 
práce studentů. Studentské práce pocházejí převážně 
z nižšího gymnázia, zejména z prim a sekund, tedy 
od žáků ve věku 11 až 13 let. Ve školním roce 
2011/2012 jsme se zaměřili na doznívání dojmů ze 
silného zážitku, jakým bylo vystupování v muzikálu 
Streetlight. Proto se tentokrát výstava jmenovala 
Vzpomínky na muzikál. Tradičně se také 
zúčastňujeme celonárodní výtvarné soutěže pořádané 
Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově. Letošní 
téma bylo Společenství, ve kterém se cítím dobře. 
První místo ve své věkové kategorii získala Lucie 
Straková, druhé Amálie Macková, 20 dalších 
studentů bylo odměněno diplomy.
V literárně výtvarné soutěži v rámci kampaně 
na podporu četby knih - Rosteme s knihou „Komiks 
nás baví“ získal Lukáš Vacek z 2.B 5. místo 
v národním kole a zúčastnil se mezinárodního knižního 
veletrhu a lit. festivalu „Svět knihy“.
Cílem povinného předmětu hudební výchova (v primě 
- kvartě) a předmětu dějiny hudby (v kvintě a sextě) 
je prohlubovat u studentů vztah k hudbě starší 
i současné, rozvíjet vokální a instrumentální 
dovednosti, naučit tvořivé práci ve skupině a zároveň 
poskytnout základní přehled o vývoji evropské hudby 
v kulturním kontextu dané doby. 
Kulturní vzdělání podporují i další doprovodné aktivity: 
účast na koncertních a divadelních představeních, 
včetně např. generálních zkoušek v plzeňském Divadle 
Josefa Kajetána Tyla a představení v předních 
pražských divadlech.Výuku doplňují i klavírní 
a houslové koncerty přímo ve vyučovací hodině 
(častým hostem gymnázia je klavírní virtuóz pan 
Štěpán Kos). K výjimečným událostem patří i speciální 
vánoční hosté, např. pan Miloň Čepelka (2009), pan 
Jiří Pazour (2009) a pan Michal Horáček (2011).
K dalšímu hudebnímu rozvoji slouží nepovinný 
předmět pěvecký sbor určený především studentům 
nižšího gymnázia, v jehož repertoáru jsou písně 
vícehlasé, starší i současné, české i cizojazyčné.  
Sbor existuje při Církevním gymnáziu v Plzni již 
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od jeho založení, tj. od roku 1992, a reprezentuje gymnázium při slavnostních, kulturních 
a církevních akcích v ČR i v zahraničí. Ve školním roce 2011/2012 sbor zpíval mimo jiné:
 • na slavnostním zahájení a ukončení školního roku a na Vánoční akademii CG  

 v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni
 • na plzeňském náměstí Republiky při první adventní neděli na rozsvěcení vánočního stromu  

 s plzeňským primátorem panem Mgr. Martinem Baxou a s panem biskupem  
 Mons. Františkem Radkovským

 • na adventním zpívání pod vánočním stromem plzeňských Slovan
 • v předprogramu muzikálu Streetlight v plzeňské ČEZ Aréně a v Ústí nad Labem  

 (s pásmem písní kapely The Beatles) 
 • v německém Regensburgu na Diecézním dnu pořádaném organizací Ackermann-Gemeinde
 • v německém Manheimu na čtyřdenním festivalu Katholikentag (Katolické dny) 
V současné době má koncertní sbor pod vedením (od r. 2007) Mgr. Jakuba Šedivého přibližně  
30 sboristů, na klávesy a kytaru sbor doprovázejí septimáni Jakub Šmaus a Vojtěch Frank. 
Nepovinný předmět dramatická výchova nabízí studentům prim a sekund možnost zdokonalit  
se v mluveném projevu, osvojit si tvořivými aktivitami základní divadelní principy a naučit  
se při nacvičování divadelní hry skupinové komunikaci a spolupráci.
Ve školním roce 2011/2012 studenti Dramatické výchovy nacvičili divadelní hru Dlouhý, Široký 
a Krátkozraký (autorského tandemu Svěrák - Cimrman - Smoljak), představení jsou plánována 
na podzim roku 2012.

Program minimální primární prevence
Tento program je celoškolní aktivitou a probíhá celý rok. Slouží k vytvoření bezpečného, 
respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole. Jeho cílem je předejít projevům sociálně 
patologických jevů a minimalizovat jejich negativní dopad.
Program využívá spolupráce školy a rodiny, kvalitní práce třídního učitele, mezipředmětových 
vztahů a pomoci školených lektorů různých organizací.
Našimi partnery jsou Policie ČR, PPP - poradna Plzeň, P - centrum Plzeň, Teen challenge Plzeň, 
Sdružení Ledovec, Ulice - agentura terénní sociální práce Plzeň, Acet ČR, Diakonie ČCE Plzeň, 
Národní iniciativa pro život Plzeň, Centrum lékařské prevence Plzeň a další.
 
  V každém ročníku je řešeno téma, které odpovídá věkovým rozdílům mezi studenty:
 1. ročník - Prevence záškoláctví, bezpečnost ve městě
 2. ročník - Prevence šikany a kyberšikany, rozvoj mezilidských vztahů
 3. ročník - Prevence rizikového sexuálního chování, lidská práva
 4. ročník - Prevence drogových závislostí, právní odpovědnost jedince
 5. ročník - Zdravý životní styl, poruchy příjmu potravy
 6. ročník - Prevence kriminality a delikvence, finanční gramotnost
 7. ročník - Zásady první pomoci, sexuální onemocnění
 8. ročník - Prevence duševních onemocnění
 
K prevenci využíváme přednášky, besedy, tématické soutěže, screeningy, nástěnky, letáky, filmy, 
schránku důvěry a další.
Řada těchto aktivit je finančně podpořena dotacemi a granty různých institucí, jejichž vyhlášení 
důsledně sledujeme, a vždy se účastníme výběrového řízení.
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Přehled akcí primární prevence za školní rok 2011/2012 

Říjen:  1. – 5. ročník  
 „Silní bez násilí“ – muzikál „Streetlight“ (Trialog Brno)

  6. ročník  
 „Zdravý životní styl“ - beseda , videopořad o zdravé výživě  
 (Centrum lékařské prevence Plzeň) 

  „Řekni drogám NE!“ – interaktivní seminář o drogové problematice a legislativě  
 (Drop IN Praha) 

  7. ročník  
 Kurz první pomoci – seminář s praktickými ukázkami zásad první pomoci  
 a orientace v záchranném systému (ČČK Plzeň) 

Listopad:  3. ročník  
 Trestně-právní odpovědnost – přednáška a beseda o zneužívání návykových  
 látek (Policie ČR)

  7. ročník  
 Pomoc starým lidem – přednáška (ADRA Plzeň)

Prosinec:  6. ročník  
 „Den s ulicí“ – divadelní představení a beseda se členy terapeutických  
 komunit (Ulice – agentura terénní soc. práce) 

Únor:  5. ročník  
 Legální a nelegální drogy – interaktivní seminář (CPPT Plzeň)

Duben:  7. ročník  
 „Body Human“ – výstava anatomie lidského těla Praha

Květen:  3. ročník  
 „Kudy, kam“ – program zabývající se základními lidskými právy a svobodami  
 (Diakonie ČCE Plzeň)

  Neplánovaná těhotenství a interupce – přednáška a beseda o lidské sexualitě 
 (Národní iniciativa pro život)

  4.ročník  
  „C´est la vie“ - seminář o finanční gramotnosti (Diakonie Plzeň)
 

NA CO JSME HRDÍ 
 
Škola v novém
V roce 2012 se po dlouholetém úsilí podařilo za finančního přispění církve a Ministerstva financí 
ČR nashromáždit dostatek prostředků na velmi nákladnou opravu fasády budovy školy CG, a její 
generální rekonstrukce tak mohla být zahájena. Jelikož byla původní fasáda již v havarijním stavu, 
nová tvář bude pro celkový vzhled školy znamenat skutečně zásadní změnu a studenti budou mít 
i v souvislosti s právě dokončenou revitalizací parku před budovou CG možnost studovat v hezkém 
prostředí. Církevní gymnázium tak dostane ke svým 20. narozeninám dárek,  
který si už dávno přálo. Máme radost!
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Silní bez násilí  
- muzikál STREETLIGHT
Od září 2010 do srpna 2013 probíhá v ČR projekt 
„Silní bez násilí “.Bylo nám ctí a potěšením,  
že pro něj byla vybrána právě i naše škola. Tento 
projekt je zaměřen na podporu pozitivního 
sociálního klimatu na školách a na prevenci šikany 
a násilí mezi dětmi. Autorem projektu (Stark ohne 
Gewalt) je pedagog Mathias Kaps z občanského 
sdružení STARKMACHER (www.starkmacher.eu), 
který jej postavil na muzikálu STREETLIGHT 
mezinárodní skupiny Gen Rosso. Skupina Gen 
Rosso je složena z 18 umělců z 9 zemí světa. Základní myšlenkou projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ je 
pomocí zážitkových technik, modelových situací, hudby a tance pracovat na posílení sebevědomí 
studentů. Cílem je dodat jim odvahu a případně vzor pro řešení konfliktů v jejich bezprostředním 
okolí. Muzikál Streetlight je založen na skutečné události, která se odehrála na konci 60. let 
minulého století v prostředí gangů na předměstí Chicaga. Na pozadí tohoto příběhu se objevují 
základní témata, jakými jsou přátelství, láska, pomsta, osobní odpovědnost, příslušnost ke skupině 
aj. Přes 280 studentů Církevního gymnázia bylo skrze skupinu Gen Rosso plně zapojeno do přípravy 
tohoto muzikálu, kde přebírali různé úlohy (od tanečníků a zpěváků, přes herce, osvětlovače, 
zvukaře, až po scénáristy, moderátory a překladatele jednotlivých přípravných workshopů). 
Muzikál se odehrál 12.10. 2011 v ČEZ Aréně v Plzni za účasti 2000 diváků, následující den bylo 
uspořádáno totéž představení pro školy. 
Projekt se skládá ze 4 modulů: první byl založen na spolupráci týmu psychologů a dalších 
odborníků s pedagogy, kteří se společně zabývali tématy sebedůvěry, násilí, šikany, zaujetí postoje 
k šikaně aj. Druhým modulem byla tříměsíční práce učitelů se studenty, kteří s hlavními myšlenkami 
projektu pracovali ve všech vyučovacích předmětech. Vyvrcholením projektu byl třetí modul,  
tzv. „projektový týden“. Čtvrtým modulem projektu jsou následné aktivity, kde se vytváří prostor 
a podpora pro iniciativy dětí, které myšlenky tohoto projektu natolik zaujaly, že se chtějí dále 
zabývat šířením poselství, které projekt „SILNÍ BEZ NÁSILÍ“ přináší. V rámci čtvrtého modulu již 
proběhly tři následné víkendy za účasti studentů napříč ročníky. Tento program primární prevence 
se nezaměřuje výhradně na agresora či oběť, ale oslovuje především nečinně přihlížející většinu. 
Celý projekt studenty i učitele velice nadchl a zaujal a mnoho z nich je odhodláno v aktivitách 
a poselství projektu pokračovat i nadále.

Granty a dotační programy
Ve školním roce 2011/2012 se Církevnímu gymnáziu podařilo uspět v několika grantových řízeních. 
Jedná se především o dotační programy Plzeňského kraje a města Plzně. K dalším poskytovatelům 
grantových prostředků patří zejména ÚMO2 – Slovany, nadace Renovabis a Biskupství plzeňské.
Všem níže uvedeným poskytovatelům děkujeme.

Plzeňský kraj

Název Finanční podpora

Výměnný pobyt studentů církevního gymnázia  
v rámci spolupráce s Lycée St. Paul v Orléansu 20.000,- Kč
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Pro zájemce o studium
CG každoročně nabízí žákům 5. tříd základních škol možnost přípravy na přijímací zkoušky. 
Přípravné kurzy zahajujeme na počátku listopadu a v případě zájmu i v lednu. 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.  
Aktuální informace a modelové přijímací zkoušky najdete vždy počátkem školního roku 
na webových stránkách školy.

 
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 je to překvapení v podobě divadelních představení, scének, pokusů, 
koncertů, tajemného světa fyziky i chemie, ukázek prací studentů i prezentací jednotlivých 
předmětů. Děti i rodiče se vydávají na cestu školou, putují podle plánku a v bludišti  
chodeb hledají cestu do „jeskyněk“, kde na ně s úkoly čekají vyučující jednotlivých předmětů. 
Za každý splněný úkol dostane malý adept středoškolského studia kupon a na konci putování  
děti získané kupony vymění za malou odměnu. Rodiče mají navíc možnost pohovořit si  
s vedením školy. Akce se každoročně koná v listopadu.
V loňském roce se na putování školou vydalo více než 200 zájemců o studium.

Statutární město Plzeň

Název Finanční podpora

Pěvecký sbor Grey donkeys a začínající skladatelé na CG 20.000,- Kč

Spolupráce Církevního gymnázia Plzeň  
s College Ronsard v Limoges - doprava a ubytování 40.000,- Kč

Materiální vybavení pro výuku cizích jazyků na nižším stupni CG 25.000,- Kč

Podpora aktivit k technickému vzdělávání  
- materiální vybavení předmětů fyzika a chemie 65.000,- Kč

Summer Camp - pronájem tábořiště a materiál na letní tábor CG 10.000,- Kč

Podpora primární prevence sociálně patologických jevů  
„Vybírám si správnou cestu 2012“ 20.000,- Kč

Ostatní poskytovatelé podpory
Název Finanční podpora

Biskupství plzeňské a Plzeňský kraj  
Tvoříme věci nové (meditační dny) 37.500,- Kč

Renovabis Jazykové vzdělávání v teorii a v praxi 80.000,- Kč

Celkem 332.500,- KČ
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MATURITNÍ ZKOUŠKY

PŘEHLED PROSPĚCHU 4. ROČNÍKU DÁLKOVÉHO STUDIA 
 

1 2 3 4 5 N

Český jazyk  
a literatura povinná-základní úroveň 6   1   1   -   -   1 8 1,375

Anglický jazyk povinná-základní úroveň 2 3    -   -   - - 5 1,600

Německý jazyk povinná-základní úroveň 1 1 -   1   -   1 3 2,333

profilová část

Biologie
povinná 1 1 1 -  - 1 3 2,000

ústní zkouška 1 1 1 - 1 - 4 2,750

Dějepis
povinná 1 1 2  -   - - 4 2,250

ústní zkouška 1 1 1 - - - 3 2,000

Chemie
povinná 1 -   -   -   -   1 1 1,000

ústní zkouška 1 - - - 1 - 2 3,000

Zeměpis
povinná - 1 - -  -  - 2,000

ústní zkouška - 1   -   -   -   - 1 2,000

Základy společ. 
věd

praktická zkouška - -    - -   -    - 0 0,000

povinná 4 1 2 -  -  - 7 1,714

ústní zkouška 4 -  2 - - - 6 1,667

Celkový průměrný prospěch: 1,750

Stupeň 
hodnocení 
prospěchu

Prospěl s vyznamenáním 3
Prospěl 5
Neprospěl 0
Nehodnocen 1

Předmět Počty známek
Počet
klasif. 
žáků

Průměr
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PŘEHLED PROSPĚCHU 8. ROČNÍKU DENNÍHO STUDIA 
 

Předmět Počty známek
Počet
klasif. 
žáků

Průměr

1 2 3 4 5 N

Český jazyk a literatura povinná-základní úroveň 18 20 3 - - - 41 1,634

Anglický jazyk povinná-základní úroveň 24 2 -  -  - - 26 1,077

Německý jazyk povinná-základní úroveň 2 - - - - - 2 1,000

Francouzský jazyk povinná-základní úroveň 1 2 - - -  - 3 1,667

Český jazyk a literatura povinná-vyšší úroveň 13 7 1 - - - 21 1,429

Anglický jazyk povinná-vyšší úroveň 7 4 1 - - - 12 1,500

Matematika povinná-základní úroveň 1 8 - - - - 9 1,889

Německý jazyk povinná-vyšší úroveň 4 1  - - - - 5 1,200

Francouzský jazyk povinná-vyšší úroveň 1  - 1  - - - 2 2,000

Matematika povinná-vyšší úroveň  - 1 2 - - - 3 2,667

Matematika nepovinná-vyšší úroveň 1 - 2 1 - - 4 2,750

Matematika nepovinná-vyšší úroveň - - - - - 3 0 0,000

Biologie nepovinná - 1 - - - - 1 2,000

profilová část

Anglický jazyk
povinná 6 7 2 1 - - 16 1,875

ústní zkouška 6 6 2 1 - - 15 1,867

Německý jazyk
povinná 3 3 - - - - 6 1,500

ústní zkouška 3 3 - -  - - 6 1,500

Francouzský jazyk
povinná 5 1 - - - - 6 1,167

ústní zkouška 5 1 - - - - 6 1,167

Biologie
povinná 1 2 3 2 - - 17 1,412

ústní zkouška 1 2 3 2  - - 17 1,412

Dějepis
povinná  5 2 3 - - - 10 1,800

ústní zkouška 5 2 3 - - - 10 1,800

Dějiny umění
povinná 2 - - - - - 2 1,000

ústní zkouška 2 - - - - - 2 1,000

Fyzika
povinná 5 1 1 - -  - 7 1,429

ústní zkouška 5 1 1 - - - 7 1,429

Chemie
povinná 13 5 1 1 - - 20 1,500

ústní zkouška 13 5 1 1 - - 20 1,500

Latina
povinná 2 - - 1 - - 3 2,000

ústní zkouška 2  - - 1 - - 3 2,000

Matematika
povinná 5 1 1 1 -  - 8 1,750

ústní zkouška 5 1 1 1 - - 8 1,750
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Celkový průměrný prospěch: 1,551

Stupeň 
hodnocení prospěchu

Prospěl s vyznamenáním 36

Prospěl 26

Neprospěl 0

Nehodnocen 0

Religionistika
povinná 1 2 - - - - 3 1,667

ústní zkouška 1 2 - - - - 3 1,667

Zeměpis
povinná 2 2 - - - - 4 1,500

ústní zkouška 2 2 - - - - 4 1,500

Základy společ. věd
povinná 13 6 2 1 - - 22 1,591

ústní zkouška 1 2 6 2 1 - 21 1,619
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VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ ABSOLVENTŮ CG  
Denní studium
Přijatí absolventi, akademický rok 2011/2012

Třída Počet 
absolventů

Hlásili se 
na VŠ

Nehlásili se 
na VŠ

Přijati 
na VŠ

Nepřijati  
na VŠ

8.A 31 31 100 % – 31 100 % 0 0,0 %

8.B 31 31 100 % – 31 100 % 0 0,0 %

Celkem 62 62 100 % – 62 100 % 0 0,0 %

Absolventi přijatí na více VŠ

Třída Přijati 
na VŠ

Přijati 
na jednu VŠ

Přijati  
na více VŠ

8.A 31 13 18 58,1%

8.B 31 15 16 51,6 %

Celkem 62 28 34 54,8 %

Poměr přijatých na VŠ humanitního  
a přírodovědeckého/technického směru

Třída Přijati na VŠ
jen VŠ 

humanitní, práva, 
pedagogické

jen VŠ technické, 
lékařské, 

přírodovědecké, 
ekonomické

VŠ humanitní 
+ přírodovědecké

8.A 31 21 7 3

8.B 31  3 24 4

Celkem 62 24 31 7

Dálkové studium 
Přijatí absolventi, akademický rok 2011/2012

Třída Počet 
absolventů

Hlásili se 
na VŠ

Nehlásili 
se na VŠ

Přijati 
na VŠ

Přijati  
na VOŠ Nepřijati

4.D 8 5 62,5 % 3 37,5% 3 60 % nehlás. 2 40 %
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Třída: 8.A
Třídní učitel:  
Mgr. Jiří Pour
 
Bečvářová Barbora
Brych Michael
Čiperová Lenka
Čížková Tereza
Denk Matěj
Doležalová Barbora
Ettler Vojtěch
Fenclová Šárka
Gryb Maksym
Holcová Vladimíra
Honzík Pavel
Hrách Ondřej
Husák Petr
Jindra Ondřej
Krejčí Radek
Kryčová Aneta
Löffelmannová Martina
Macháčková Alžběta
Pašek Adam
Pekárková Eliška
Polláková Nicole
Prokopová Jana
Sloup Jan
Syrovátka Jonáš
Švarc Vítězslav
Švarcová Barbora
Tanzerová Adéla
Valentová Kateřina
Vu Albert
Vyskočilová Dominika

Třída: 8.B
Třídní učitelka:  
Mgr. Zuzana Ottisová
 
Cetkovský Martin
Falkenauer Jan
Fanta Daniel
Fiala Tomáš
Florianová Jana
Franková Lucie
Hájek Jiří
Hejret Václav
Jančíková Kristýna
Janouškovcová Lucie
Koskubová Monika
Krátká Tereza
Kruml David
Le Nhu Hoa
Marek Filip
Nenáhlová Kateřina
Nová Lucie
Opl Jiří
Pištěková Nicola
Polák Petr
Ptáčková Kristýna
Smola Matěj
Suchá Lucie
Svoboda Jaromír
Šípková Alena
Škopková Alžběta
Šťastný Jan
Šubrtová Kateřina
Těšínská Anna
Zábran Jakub
Zozulák Martin

Třída: 4.D
Třídní učitel:  
Mgr. Miloš Novotný
 
Blažeková Sandra
Brunato Federico
Dollhopf Robert
Fikar Petr
Konečný Petr
Pilařová Kristýna
Štraubová Kateřina
Urbánková Petra

ABITURIENTI CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA PLZEŇ  
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/12



SLOVO NA ZÁVĚR
Před několika lety mi jeden známý položil zvláštní otázku: „Jsi dobrým člověkem?“ Neuměl jsem 
rychle odpovědět. Dlouze jsem přemýšlel o svých plánech i chybách, o svých dobrých i špatných 
rozhodnutích, o svém charakteru i o tom, co by řekli lidé, kteří mě znají. Chtěl jsem být pravdivý 
nejen kvůli tazateli, ale především kvůli sobě a kvůli Bohu. Jsem dobrým člověkem? Dělal jsem pro 
to, co bylo v mých silách, přesto jsem jen slabý a omezený člověk. A dobro, podobně jako pravdu – 
nemohu vlastnit – k těmto hodnotám mohu pouze směřovat, hledat je, toužit po nich. Snad 
na sklonku svého času já i lidé i svět budeme moci pravdivě a skromně odpovědět: Tento člověk svůj 
cíl neminul…
Co říci na závěr této ročenky, kterou opouští informacemi nasycený čtenář? Napadá mě pokus 
o srovnání toho, co může být konečným cílem této naší školy – z pohledu Boha, v kterého věřím, 
z pohledu studenta, z pohledu profesora nebo z pohledu rodiče, který hledá, komu svěřit své dítě? 
Je možné, aby se všichni zúčastnění shodli na jednom cíli? Aby, obrazně řečeno, táhli za jeden 
provaz – jedním směrem? 
Domnívám se, že společným cílem může být, aby ze dveří naší školy vždy vycházel dobrý člověk. 
Člověk, který se svým i naším společným působením stává vzdělanějším, zralejším a lepším. 
A s tímto cílem má nakročeno do světa, který dobré lidi zoufale potřebuje – nejen ve školách,  
ale i v rodinách, v zaměstnání, ve společenském životě a v politice. Být dobrým a toužit po dobru 
– nejen vlastním, ale i po dobru ostatních, a ochota a schopnost pro to vynaložit své síly – to je 
to, co dokáže dát životu smysl. 
Přeji škole i Vám všem, aby se tento cíl vydařil a ze dveří Církevního gymnázia Plzeň vycházeli 
do života lidé, kteří jsou dobří. 

P. Mgr. Robert Bergman
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