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I. 

1. Základní údaje o škole 

 

1.1. Název školy: Církevní gymnázium Plzeň 

Adresa: Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň 

 Právní forma: školská právnická osoba od 4. 6. 2006 

 Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň 

 IČO: 40 52 78 67 

 DIČ: CZ 40527867 

 IZO ředitelství: 600 009 611 

 IZO školy: 040 527 867 

 IZO školní jídelny: 110 035 330 

 

1.2. Kontakty: 

Ředitel školy: Mgr. Daniel Petříček tel./fax.: 377 245 232 

Zástupce pro nižší gymnázium: Mgr. Eva Machálková, tel.: 377 240 159 

Zástupce pro vyšší gymnázium: PhDr. Petr Halajčuk, tel.: 377 248 816/13 

E-mailová adresa školy: info@cg-plzen.cz 

Webové stránky školy: http//www.cirkevni-gymnazium.cz 

 

1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol: 01. 09. 2003 

Vzdělávací program školy: schválen MŠMT ČR dne 28.04. 1992  

č.j. 15050/92-2 s účinností od 1.9. 1992 

Školní vzdělávací program Kompas I schválený pedagogickou radou dne 31. 8. 2007 

Školní vzdělávací program Kompas II schválený pedagogickou radou dne 24. 8. 2009 

Školní vzdělávací program Kompas III schválený pedagogickou radou dne 24. 8. 2009 

 

1.4. Studijní obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 

79-41-K/41 Gymnázium všeobecné (studium dálkové) 

79-41-K/81 Gymnázium všeobecné (studium denní) 

 

1.5. Součásti školy  

 
 

Název součásti 

a IZO 

Kapacita 

součásti/cílová 

Počet uživatelů 

celkem 

k 30.9.2012 

Počet vlastních 

uživatelů 

Počet pracovníků 

součásti celkem 

fyz.               přep. 

Z toho počet 

pedagogů - 

přepočtený 

Škola – denní 

studium 

IZO 040 527 867 

530 507 507 63,0 52,6 47 34,0 

Škola – dálkové 

studium 

IZO 040 527 867 

100 39 39 - - - - 

Jídelna 

IZO 110 035 330 
900   9 9,0 - - 

 

 

 

Poznámka:  

a.) Na dálkovém studiu zajišťují výuku učitelé z denního studia vyjma dvou externích pedagogů. 

b.) Ve školní jídelně průběžně vykonávalo praxi 6 učňů. 
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1.6. Počet tříd a žáků 

 

 

Kód a název oboru 

 

 

Počet žáků ve 

všech 

formách studia 

 Počet  

tříd 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

k 31.8. 2013 
 

79-41-K/81 – Gymnázium osmileté 501 16 31,3 

79-41-K/41   

Gymnázium čtyřleté dálkové 

32 4 8,0 

Celkem 540 20 - 

 
 

2. Údaje o zaměstnancích 
 

 

Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

Z toho počet 

pedagogických prac. 

fyzický/přepočtený 

Počet pedagog.prac. 

se vzděláním 

VŠ/SŠ 

Průměrná délka 

pedagog. praxe 

Počet ped.pracovníků 

splňujících pedagog. 

způsobilost 

63/52,6 47/34,0 47/0 19,7 47 
 

2.1. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků   
 

 

Obsah vzdělávání – téma Vzdělávací instituce Počet účastníků Časový rozvrh 

hod./dní 

Přednáškový blok pro výchovné 

poradce SŠ – rozvoj nadaných 

studentů 

Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy Praha 

1 4 hod. 

Seminář pro pedagogické pracovníky Památník Terezín ve 

spolupráci s Mahn-Und 

Dedenkstätte 

Ravensbrück a MŠMT 

1 4 dny/34 hod. 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 17 

Konference s mezinárodní účastí 

Matematicko-fyzikální 

fakulta Univerzity 

Karlovy Praha 

2 1 den 

Evropské jazykové portfolio – využití 

aplikace ESP ve výuce na SŠ 

Krajské centrum 

vzdělávání a jazyková 

škola Plzeň 

1 1 den 

Právní odpovědnost při výuce tělesné 

výchovy 

Comenia Consult Praha 1 5 hod. 

Elektronická aplikace při výuce Hv Fraus 1 1 den 

Využívání on-line nástrojů při výuce Akademie moderního 

vzdělávání, o.p.s. 

1 4 hod. 

Vodní turistika Fakulta sportovních studií 1 3dny/42 hod. 

Prevence zranění v míčových hrách – 

využití moderního náčiní 

Fakulta sportovních studií 1 10 hod. 
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2.2. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem  

 

 

Předmět Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Český jazyk 65 

Anglický jazyk 104 

Francouzský jazyk 56 

Německý jazyk 56 

Španělský jazyk 4 

Ruský jazyk 4 

Latina 10 

Matematika 67 

Biologie 32 

Dějepis 33 

Dějiny hudby 12 

Dějiny umění 6 

Hudební výchova 16 

Výtvarná výchova 16 

Dramatická výchova 2 

Fyzika 32 

Chemie 28 

Informatika a výpočetní technika 28 

Občanská výchova 8 

Religionistika 16 

Zeměpis 28 

Tělesná výchova 60 

Základy společenských věd 14 

Zdravotní tělesná výchova 2 

Seminář z anglického jazyka 4 

Seminář z francouzského jazyka 1 

Seminář z německého jazyka 1 

Seminář z latiny 1 

Seminář z biologie a chemie 1 

Laboratorní práce 6 

Seminář z fyziky 1 

Seminář z matematiky 2 

Seminář z religionistiky 1 

Seminář ze zeměpisu 1 

Seminář z dějepisu 2 

Seminář z informatiky 1 

Seminář společenskovědní 1 

Sborový zpěv 4 

 

100 % všech hodin bylo odučeno aprobovaně. 
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3. Údaje o přijímacím řízení 
 

 

3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku studia školního roku 2013/14 

 

 

Obor 
Počet 

přihlášených 

žáků celkem 

Počet žáků přijatých 

celkem 

Počet přijatých na 

základě odvolání 

Počet žáků přijatých do 

vyššího ročníku než 

prvního 

Denní 231 66 23 1 

Dálkové 7 7 - 6 

 

Na dálkové studium byli dodatečně přijati v průběhu září 3 studenti do 1. ročníku. 

 

 

 

3.2. Výsledky přijímacích řízení absolventů CG  

 
denní studium 

 

Tab 1: Přijatí absolventi, akademický rok 2012/2013 
 

třída počet  
absolv. 

hlásili se  
na VŠ 

nehlásili se  
na VŠ 

přijati  
na VŠ 

přijati  
na VOŠ                                                                      

nepřijati VŠ 

8.A 21 20  95% 1 5% 20 100% 0. 0 0 0% 
8.B 33 33 100% 0 0 32   97% 1 3% 1 3% 
celkem 54 53  98% 1 1,8% 52   98% 1 1,9% 1 1,9% 
 

 

 

Tab 2: Absolventi přijatí na více VŠ 

 
třída přijati na VŠ přijatých na jednu VŠ přijatých na více VŠ 

 
8.A 20 10 10 50% 
8.B 32 19 13 40,6% 
celkem 52 29 23 44,0% 
 

 

 

Tab 3: Poměr přijatých na VŠ humanitního a přírodovědeckého/technického směru 

 
třída přijati na VŠ,VOŠ JEN human,práva, 

pedagogic.,mez.vztahy 
JEN techn.,lékař., 
přírod.,ekonom. 

human.+ přírod. 

8.A 20 12   8 0 
8.B 33  1 32 0 
celkem 53 13 40 0 
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Dálkové studium  

 
Tab 4: Přijatí absolventi, akademický rok 2012/13 

 
třída počet 

absolv. 
hlásili 
na VŠ 

 nehlásili se na 

VŠ 
 přijati na VŠ %z přihl přijati na VOŠ  nepřijati  

4.D  19   7 36,8%   12 63,2%   6 85,7%   nehlas   0     1 14,3% 

 

Tab.: 5: Poměr přijatých na VŠ humanit. a přírodověd./tech. směru, na více VŠ            

 
třída přijati VŠ jen human. jen přírod./tech. na více VŠ 
4.D           6            4             2             2 

    
4. Výsledky výchovy a vzdělávání  
 

4.1. Prospěch žáků 

 

Prospěch žáků celkem 

(včetně závěrečných ročníků) 

Počet žáků 

(denní studium) 

 

% 

Počet žáků 

(dálkové studium) 

 

% 

Žáci celkem (k 31. 8. 2013) 501 100% 32 100 

Prospěli s vyznamenáním 195 38,9 0 0 

Prospěli 306 61,1 32 100 

Neprospěli 0 0 0 0 

Neklasifikovaní 0 0 0 0 

Žáci vyloučení ze studia v průběhu 

školního roku 

1 0,2 0 0 

 

Odchody žáků: 

15.10.2012 přestoupil jeden žák na Církevní střední odbornou školu ve Spáleném Poříčí, obor 

Ekologie a životní prostředí. 

12.11.2012 přešla studentka oktávy na dálkové studium, 30.4. studium zanechala. 

Od II. pololetí 2013 přestoupila po vyloučení ze studia studentka ze septimy do 3. ročníku 

dálkového studia. 

K 31.8.2013 přestoupila jedna studentka na SOŠ obchodu, užitého umění a designu, obor 

Ekonomika a podnikání. 

K 31.8.2013 přestoupil jeden student na SPŠ elektrotechnickou. 

Na dálkovém studiu odešlo v průběhu školního roku nebo přerušilo studium 7 studentů. 

 

V rámci Mezikulturního programu AFS Česká republika vykonala tříměsíční stáž na naší škole 
zahraniční studentka Alexandra Bushmelva z Ruska. Na každý měsíc měla vytvořen výukový plán. 

Občanské sdružení AFS Mezikulturní programy, o.s. je součástí celosvětové sítě téměř 60 
podobných partnerských organizací, která vznikla před devadesáti lety z iniciativy amerických 
dobrovolníků. Od svého založení poskytuje AFS v souladu s cerlosvětovým posláním AFS 
vzdělávací příležitosti s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si 
postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a vzájemně stále 
propojenějším světě. Tuto zkušenost mohou získat zahraniční středoškoláci v rámci hostitelského 
programu v ČR, ale i čeští středoškoláci buď jako účastníci programu studium v zahraničí nebo 
jako dobrovolníci. 
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Ve školním roce 2012/2013 studovalo v zahraničí 10 studentů: 

Německo – Euregio Bavorský les  3  

Osnabrück (Německo)    2  

Francie     3 

USA       2 

 

5 studentů vykonalo rozdílové zkoušky a postoupili do dalšího ročníku, 5 opakovalo. 

 

 

Mezinárodní výzkum CloSE  

 
Na konci roku 2012 se Církevní gymnázium zúčastnilo mezinárodního výzkumu CLoSE, v němž byli 
testováni žáci 6.ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  Žáci řešili celkem čtyři testy : 
test jazykových dovedností, test čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na zjišt´ování 
kompetencí k učení. Testování se celkem zúčastnilo přes 6200 žáků ze 189 škol. 

Studenti naší školy dosáhli ve srovnání s ostatními osmiletými gymnázii nadprůměrných výsledků, a to ve 
všech výše uvedených  oblastech. 
 

 

 

Druhá celoplošná generální zkouška NIQES 

 
V květnu 2013 proběhla na naší škole druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na 
úrovni 5. a 9. ročníků základní školy  (NIQES). Naši žáci byli testováni z povinných předmětů (český jazyk, 
matematika, anglický jazyk) a nepovinně i z předmětů francouzský jazyk  a německý jazyk. 

Výsledky našich studentů potvrdily nadprůměrnou úroveň znalostí  ve všech předmětech, nejlépe si 
v porovnání s ostatními účastníky testů vedli v matematice, kde překročili průměrnou  úspěšnost  o 20%. 

 

4.2. Výsledky maturitních zkoušek  
 

Součást - kód 

a název oboru 

Celkový počet 

žáků, konající 

maturitní zk. 

Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Opravná zkouška  

 

79-41-K/801 

Gymnázium 

osmileté 

 

54 

 

 

36 

 

 

17 

 

 

1 

 

 

1 (září 2013) 

 

79-41-5/401 

Gymnázium 

čtyřleté DK 

 

20 

 

 

1 

 

 

14 

 

 

5 

 

 

4 (září 2013) 

 

 

 

Poznámka: dvě studentky z dálkového studia vykonají další písemnou opravnou zkoušku 

z matematiky v jarním termínu. 

 

Celkový průměrný prospěch: 

 

Denní studium – 1,4 

Dálkové studium – 2,3 



 

 
 

9 

4.3 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2012/2013. 
- nebyli žádní integrovaní žáci. 

 

4.4 Hodnocení výsledků výchovného poradenství  

 

Nižší gymnázium: 

- shromažďuje materiály o studentech vyžadující zvláštní péči ( od dětského lékaře,        
z PPP, ZŠ  aj) 

- na základě těchto materiálů spolupracuje s rodiči, třídními učiteli, vyučujícími učiteli 

- pokud se vyskytují vývojové poruchy učení- dyslexie, dysgrafie, MMD – projedná toto s 
vyučujícími 

- zaměřuje se na poruchy školní přizpůsobivosti, problémy s adaptací  v primě, popř. ještě 
vyšších ročnících 

- eviduje a pomáhá při řešení situací vyžadující zvláštní péči z dalších důvodů - rodinné 
problémy, psychická onemocnění, tělesný handicap, zdravotní omezení 

- v případě zjištění šikany spolu s preventistou a ostatními pedagogy hledá řešeníspolu  
s vedením školy, spolupracuje s  kompetentními pracovníky na řešení problému 

- při zájmech studentů o jiné SŠ v kvartě poskytne přehled středních škol, popř. doporučí 
výběr ( po dohodě třídního učitele s rodiči a studentem ) 

 

Vyšší gymnázium: 

- pozornost VP je zaměřena také na problémy ve studiu, docházku do školy 

- spolu s třídními učiteli a zástupcem školy pro vyšší gymnázuim sleduje zájem studentů 
sext o možný studovaný obor VŠ, rozdělení studentů do přírodovědné a společensko - 
vědní třídy ( septimy ) 

- eviduje a potvrzuje přihlášky na VŠ a všechny náležitosti s tím související ( přílohy, 
životopis atd. ) 

- poskytuje studentům oktáv a septim všechny dostupné materiály týkající se VŠ, VOŠ, 
přípravných kurzů ke studiu, Národních srovnávacích zkoušek aj. 

- eviduje výsledky přijetí studentů na VŠ, statisticky je zpracovává (procento přijatých 

             studentů, poměr společensko-vědních , přírodovědných a technických oborů, přijetí na 

             několik VŠ, přijetí na VOŠ ) 

- výsledky úspěšnosti studentů při přijetí na VŠ jsou pravidelně uveřejňovány ve výroční 
zprávě školy a v ročence CG 

 

Výchovný poradce  

- sleduje vývoj studentů na gymnáziu, při problémech spolupracuje převážně s třídními 
učiteli, rodiči, vedením školy a preventistkou, zúčastňuje se jednání s rodiči, popř. dalšími 
odborníky ( např. SPV ) 

- v případě potřeby předává kontakty na pedagogicko - psychologické poradny a další 
zařízení  ( psychiatrie, diagnostický ústav), shromažďuje závěry z psychologických 
vyšetření  žáků 

- u výše zmiňovaných obtíží diagnostikovaných odborníky doporučí studentům zažádat při 
maturitní zkoušce o úlevu podle směrnic MŠMT 

- se školní preventistkou konzultuje výběr vhodných přednášek a prezentací  pro  
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             jednotlivé ročníky ( prevence sociálně - patologických jevů ) 

- VP je členem sdružení Ledovec, jsou navázány kontakty s lidmi, kteří zajišťují odbornost 
tohoto sdružení, pravidelné setkávání je přínosem 

 

 

4.5. Primárně preventivní program CG - akce za školní rok 2012/2013 

 

Na naší škole probíhá celoročně "Program minimální primární prevence". Tento program je 

celoškolní aktivitou a slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve 

škole. Jeho cílem je předejít projevům sociálně patologických jevů a minimalizovat jejich negativní 

dopad. 

 

 

Tento 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 Plzeň, Národní iniciativa pro život Plzeň, Centrum lékařské          

prevence Plzeň a další. 

 

 

 

 

V každém ročníků 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 přijmu potravy 

6. ročník - Prevence kriminality a delikvence, finanční gramotnost 

7. ročník - Zásady první pomoci, sexuální onemocnění 

8. ročník - Prevence duševních onemocnění 

 

 

K prevenci využíváme tyto činnosti: přednášky, besedy, tématické soutěže, despitáže, screeningy, 

nástěnky, letáky, filmy, schránku důvěry a další. 

 

Řada těchto aktivit je finančně podpořena dotacemi a granty různých institucí, jejichž vyhlášení 

důsledně hlídáme a vždy se účastníme výběrového řízení.  

 

 

 

 

K zajištění primární prevence využíváme vlastního pedagoga a vypracováváme si vlastní projekt. 

Výhodou vlastního ŠMP je znalost interních poměrů a problémů na škole a včasné řešení vzniklých 

situací společně s výchovnou poradkyní školy. 
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Jednotlivé akce primárně preventivního programu 

 

Září  Tercie  Kudy kam – interaktivní program o uvědomování sebe sama a  

    základních životních hodnot (Diakonie Plzeň) 

                        Septima B Kurz první pomoci – seminář s praktickými ukázkami 

                                               zásad první pomoci a orientace v záchranném systému  

                                              (ČČK Plzeň)  

Listopad Kvarty     „Alkoholové nebezpečí“ – seminář o zneužívání alkoholu 

                       Septimy    „Sametová revoluce s odstupem času“ – beseda s přímou  

                                    účastnicí demonstrace na Národní třídě 

Prosinec Sexty        „Den s ulicí“ – divadelní představení a beseda se členy  

                                               terapeutických komunit (Ulice – agentura terénní soc. práce) 

                        Oktávy  Jak poznám, že jsem se zbláznil – seminář o prevenci  

                           duševních chorob a zachování duševního zdraví ( Sdružení  

                           Ledovec) 

Březen Kvarty  Prevence kriminality a teorie sebeobrany – seminář  

               s praktickými  ukázkami sebeobranných technik (Bílý kruh  

                bezpečí) 

             Septimy      Zdravotní gramotnost – přednáška o zdravotním pojištění 

Duben  Celoškolní  EXIT TOUR – celodenní akce plnící Primárně preventivní  

  akce  program školy -  přednášky, besedy ověřených organizací  na  

    témata PPP 

Květen Tercie  Prevence neplánovaného těhotenství – přednáška, beseda  

    o plánovaném rodičovství a lidské sexualitě (Národní iniciativa 

    pro život) 

  Kvinty Legální a nelegální drogy – DVD, přednáška, referáty   

    o drogové problematice ( preventista školy, Drop in Praha) 

 

 

 

4.6. Účast školy na rozvojových programech a mezinárodní spolupráce 

 

 

 St. Michaels – Gymnasium Metten (SRN) – partnerská škola od roku 1993  

 Euroregion Bavorský les – Šumava – Dolní Inn. Podporuje roční pobyty našich studentů 

na gymnáziu v Metten od roku 2002 (každý rok 3 studenti) 

 Angelaschule Osnabrück (gymnázium SRN) – partnerská škola, každý rok pravidelně 

studijní pobyt pro dva studenty 

 V rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou v Plzni probíhá již 3. rokem pedagogická praxe 

studentů ze SRN a Rakouska 

 Lycee St. Paul v Orleansu – partnerská škola ve Francii. Týdenní výměnné pobyty studentů 

od r. 2003. Studijní roční pobyty 2 dívek v Orleansu od r. 2006/7. 

 Limoges – partnerská škola ve Francii. Spolupráce trvá od roku 2002. 
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Projekt Comenius 

 

 Výměnný zájezd do Orleánsu – téma“Zachování životního prostředí pro další generace“ 

 

V rámci dlouhodobé spolupráce naší školy 

s Lycée St. Paul v Orleánsu se uskutečnil 

výměnný zájezd ve dnech 16.10.-23.10.2012. 

Výměny se účastnilo 18 studentů. Na programu 

bylo poznávání Orleánsu a jeho historie, návštěva 

Paříže, zámku Amboise a parku miniatur, 

návštěva města Bourges s průvodcem. Studenti se 

také zúčastnili vyučování spolu s francouzskými 

studenty a práce v centru ekologické výchovy 

s tématem možnosti výroby energie, kde si 

studenti vyzkoušeli na modelech různé způsoby 

vzniku energie a pracovali s pracovními listy. 

Studenti byli tradičně ubytováni v rodinách 

francouzských studentů, což jim dalo možnost poznat život francouzské rodiny, používat 

francouzštinu jako prostředek dorozumění a tak zdokonalit své znalosti a schopnost užívání 

cizího jazyka. 

 

 Pobyt francouzských studentů z Limoge v Plzni – téma ekologické a historicko-kulturní 

Projekt navazuje na dlouhodobou  spolupráci s College Ronsard zahájenou v roce 2002 

z iniciativy radnice v Plzni a Limoges. Je zaměřen na žáky ve věku 13-16 let. Uskutečnil se 

ve dnech 13.11.-20.11.2012. Program byl zaměřen na poznávání historie, tradic a současnosti 

naaší země a západočeského kraje. Společný program byl nazván Integrace české a 

francouzské kultury. Studenti byli rovněž ubytováni v rodinách. 

 

 Pobyt francouzských studentů z Orleánsu v Plzni   

 Výměnný pobyt z partnerské školy St. Paul v Orleánsu se uskutečnil ve dnech 16.-22.3.2013. 

Byl zaměřen na poznávání života našich studentů, na poznávání historie – dávné i nedávné, 

přírody i současného života v České republice. 

 Výměnný zájezd do Limoges – téma:“Ekologie – ochrana ohrožených druhů a zachování 

životního prostředí“ a téma týkající se tradic a kultury. 

Zájezd se uskutečnil ve dnech 28.4.-7.5.2013. Program byl zaměřen na poznávání historie, 

tradic a zeměpisu Limoges a okolí. Naši studenti připravili prezentace o národních parcích, 

chráněných oblastech a endemických druzích rostlin a živočichů v České republice. Studenti 

navštívili s průvodcem Oradour sur Glanes – vesnici zničenou Němci na konci války, kde si 

prohlédli památník a zbytky vesnice, které byly ponechány ve stavu, v jakém byly po zásahu 

komanda SS. Studenti poznali Limoges, navštívili Moulin du Got, kde se seznámili s tradiční 

ruční výrobou papíru, starými tiskařskými technikami, dále s výrobou porcelánu a výrobou 

emailu. V La Maison de I’émail měli možnost si sami vyzkoušet výrobu brože. Studenti také 

navštívili muzeum meteoritu v Rochechouart, ve Futuroskopu si prohlédli model pasivního 

domu a ve škole se účastnili vyučování. Pracovali také v mezinárodních pracovních 

skupinách – ve výtvarné dílně a na hodině hudební výchovy. 

 Závěrečná schůzka projektu Comenius proběhla v Münsteru ve dnech 1. – 5. 6. 2013 a 

zúčastnili se jí 4 studenti. Za účasti ministryně školství Porýní-Westfálska a primátorky 

Münsteru byla zhodnocena práce na projektu a zhlédnuta výstava prací. 
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4.7. Účast žáků v soutěžích 

Pythagoriáda – okresní kolo 6. ročník Václav Boček 1.místo 

Pythagoriáda – okresní kolo 6. ročník Kateřina Ponicová 3. místo 

Pythagoriáda – okresní kolo 6. ročník Ondřek Hasman 

Michaela Jindrová 

Anna Pešková 

5. místo 

Olympiáda v Aj – okresní kolo I A Kateřina Volková 10. místo 

Olympiáda v Aj – okresní kolo II B Karolína Žánová 2. místo 

Olympiáda v Aj – okresní kolo III A Eliška Kudrnová 4. místo 

Olympiáda v Aj – krajské kolo III B Timothy Foye 1. místo 

Olympiáda v Aj – národní kolo III B Timothy Foye 3. místo 

Soutěž ve Fj -  krajské kolo A1 Kristina Rázková 1. místo 

Soutěž ve Fj -  krajské kolo A1 Marie Kaiserová 2. místo 

Soutěž ve Fj -  krajské kolo A2 Lucie Šindelářová 1. místo 

Soutěž ve Fj -  krajské kolo A2 Barbora Fremlová 2. místo 

Soutěž ve Fj -  krajské kolo B2 Gabriela Doležalová 1. místo 

OK přehlídky dětských recitátorů III Jakub Jelínek 1. místo 

Olympiáda v Čj – okresní kolo I Barbora Fremlová 1. místo 

Olympiáda v Čj – okresní kolo II Matěj Forejt 2. místo 

Olympiáda v Nj – okresní kolo I A Klára Zemanová 3. místo 

Olympiáda v Nj – okresní kolo II B Zuzana Špinková 2. místo 

Olympiáda v Nj – krajské kolo III Martin Polívka 4. místo 

Olympiáda v Aj – okresní kolo II B Filip Korbel 4. místo 

Certamen latinum A Jan Šíma 4. místo 

Certamen latinum B Vojtěch Linka 3. místo 

Přebor 4 čl. družstev škol v šachu – okresní 

kolo II 

O. Knížek, P. Slavík, J. 

Vaňous, J. Kvoch 

 

2. místo 

Přespolní běh – okresní kolo IV dívky  2. místo 

Sdružený krajský přebor v plavání 

50 M ženy – 1992 

50 Z ženy – 1992 

50 Z ženy – 1996 

50 P ženy – 1992 

50 P ženy – 1996 

 

50 VZ ženy – 1992 

50 VZ ženy – 1996 

Štafeta 4x25 PZ ženy – 1996 

 

Štafeta 4x50 PZ ženy – 1992 

 

Štafeta 6x50 VZ ženy – 1992 

 

Štafeta 6x50 VZ ženy – 1996 

 

 

 

Šarlota Šarláková 

Kristýna Koptíková 

Dominika Dirnová 

Tereza Michalcová 

Veronika Kunová 

Anna Jakoubková 

Barbora Šatrová 

Kateřina Obytová 

Dirnová, Obytová, 

Janoušová, Jakoubková 

Šarláková, Koptíková, 

Kydlíčková, Bazsová 

Michalcová, Koptíková, 

Kydlíčková, Bazsová 

Dirnová,  Jakoubková, 

Janoušková Petra a 

Pavla, Kunová, Obytová 

 

3. místo 

2. místo 

2. místo 

8. místo 

3. místo 

4. místo 

7. místo 

5. místo 

4. místo 

 

2. místo 

 

3. místo 

 

4. místo 
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                4. 8. Projekty a uskutečněné akce 

 

Fyzikální rok 2012/2013 
Září 

První týden v září byly „nejfyzikálnější“ sekundy, které se účastnily čtyřdenního astronomického 

kurzu. S mimozemšťanem Žblebem a jeho meziplanetární kosmickou lodí jsme navštívili jedno 

Slunce, 8 planet, jednu trpasličí planetku i planetu obřích bublin. Jako reportéři jsme vyzpovídali 

Zemi o jejím vztahu se Sluncem. Balili jsme si do kufru vše potřebné k přistání na Merkuru, 

připravovali předpověď počasí pro saturnskou televizi. A došlo i na vesmírný sliz.  

 
Astronomický kurz 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V září jsme také předváděli zbrusu nové kuličkové dráhy vlastní výroby, laserové i magnetické hry, 

hru na vodovodní trubky a další atrakce z naší „fyzikální dílny“. To vše v rámci naší  školní 

expozice na Dnech vědy a techniky v Plzni a samozřejmě za doprovodu dnes již slavného školního 

Komorního lahvového orchestru, tentokrát ve výrazně omlazené sestavě. 

 
     Dny vědy a techniky – studenti předvádějí kuličkovou dráhu. 
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Prosinec 

V prosinci jsme s kvintány vyrazili na „vítězný výlet“ do Norimberku. V červnu 2012 jsme 

totiž s naším videem Hejblata, které bylo záznamem našeho fyzikálního projektu, vyhráli  

jednu z cen na Filmfestu MFF UK, jejíž součástí byla „výletní cesta autobusem“. 
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Březen 

V březnu sekundáni pozvali své rodiče na fyzikální představení Sekundáni pokusují, kde 

předvedli, co se naučili během roku.  Rodiče se jako publikum osvědčili, byli s námi ochotni 

foukat do vlastních plachet, stavět mosty, stát na vejcích i pít z osmimetrového brčka. 
 

Duben 

 

Kvintáni vytvořili i tři zbrusu nová fyzikální videa Balancujeme a pákujeme, Kuličková dráha 

a Leonardův most. Poslední zmíněné video dokonce v angličtině. 

 

Náš školní projekt Leonardův most byl také v dubnu prezentován na konferenci Science on 

stage 2013 v Německu. 

 

Vyučující našeho gymnázia p. Kateřina Lipertová se v dubnu 2013 zúčastnila se 

svým fyzikálním projektem finále mezinárodního programu Science on Stage 

v polské Slubici, kam byla vybrána odbornou porotou na Národní přehlídce 

vzdělávacích aktivit. Kolegyně Lipertová byla se svým projektem „ Leonardův most“ 

ve Slubici velice úspěšná a mezi 350 účastníky z 25 zemí vzorně reprezentovala naši 

školu. 
 
 

Během roku probíhaly i naše již tradiční fyzikální výstavy. Primáni vystavovali své elektrické 

testovací stroje a hračky, sekundáni hračky na téma Balancujeme a pákujeme. 

 

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/ 
 

 

 
         

        

Hudba na CG a vystoupení sboru 

Pěvecký sbor existuje při Církevním gymnáziu v Plzni již od jeho založení,  tj. od roku 1992,  

a reprezentuje gymnázium při slavnostních, kulturních a církevních akcích v ČR i v zahraničí. Ve 

školním roce 2012/2013 sbor zpíval mimo jiné: 

- na slavnostních zahájení a ukončení školního roku a na Vánoční akademii CG v kostele 

Panny Marie Růžencové v Plzni 

- na březnovém večerním benefičním koncertu v kostelíku U Ježíška   

- na adventním zpívání pod vánočním stromem plzeňských Slovan 

- s pěveckým sborem Mariella v katedrále svatého Víta v živém vysílání České televize při 

slavnostní mši pro nadaci Stonožka 
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- vícedenní přehlídka sborů v Odrách, sbor 

se probojoval do finále, které živě vysílala 

televize Noe 

 

Sbor absolvoval soustředění: 

- dvoudenní v ZUŠ Dobřany (natáčení písní pro 

CD) 

- třídenní v květnu v Úborsku v penzionu U Jandů. 

 

V tomto roce sbor vydal své  

1. vlastní CD písní z uplynulých 3 let.  

Technické práce pro CD poskytl pan Jan Beneš  

a grafické zpracování obalu paní Helena Vendová. 

Sbor CD uvedl veřejnosti na slavnostním 

večerním koncertu v Západočeském muzeu. 

 

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. 

Na škole nabízíme nepovinný předmět Dramatická výchova, Přípravný pěvecký sbor a Komorní 

orchestr 
 

 

 

 

 

Poznávací zájezdy a exkurze 

 

 Exkurze Itálie pro septimy  27.5.- 4.6.2013.  

Tradiční historicko-geograficko-religionistická exkurze ke kořenům křesťanské civilizace 

(Řím, Assisi, Orvieto, Cortona, Perugia) 

 Poznávací zájezd Katalánsko a Provence 0.9. – 17.9.2012 

29 studentů navštívilo historické centrum Barcelony, cisterciánský klášter Santes Creus, 

masiv Monserat s benediktýnským klášterem, městečko Besalú, Varcassonne, hrady 

Lastours, Nimes, Provens a další. 

 Hudební exkurze – Po stopách hudebních skladatelů v Západních Čechách 

 Exkurze předmětu religionistika – Ve stopách českých svědků a světců křesťanství 

Praha 4. – 5.9.2012 
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Projekty společenskovědní sekce 

 

 Projekt Holokaust – Památník Terezín 31.10 – 2.11.2012 

 

Postřednictvím vícedenního semináře v Památníku                               

Terezín a  následné práce s e-laerningem byl studentům 

zprostředkován hlubší vhled do problematiky holokaustu, 

rasismu a intolerance. 
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 Projekt Stopy totality – putovní výstava (květen 2013) 

Putovní výstava Stopy totality formou příběhů jednotlivců a rodin perzekuovaných 

komunistickým režimem přibližuje období 50. let 20. století. Kdispozici pro práci v hodině 

byly pracovní listy. 

 Beseda s členem Konfederace politických vězňů Jiřím Světlíkem 

 

Další drobné projekty, besedy, akce 

 Návštěva Karolíny Peake 

V únoru 2013 navštívila naši školu tehdejší místopředsedkyně vlády České republiky paní 

Karolína Peake. V živé debatě se studenty diskutovala o nejrůznějších otázkách české politické 

scény, zejména o boji s korupcí. 

 Beseda s Miroslavou Němcovou 

V dubnu 2013 se naši studenti zúčastnili na půdě sousedního gymnázia besedy s paní 

Němcovou, tehdejší předsedkyní Poslanecké sněmovny. Paní Němcová byla potěšena aktivním 

zájmem našich studentů o politické dění v naší zemi i o fungování parlamentu jako instituce a 

nabídla jim návštěvu a prohlídku prostor Poslanecké sněmovny. 

 Výstava Globální problémy 27.3. – 5.4. 2013 

Výstava informovala o globálních problémech (chudobě, bohatství, ekologii atd.). Bannery 

poskytlo ekologické centrum Brno prostřednictvím plzeňského občanského sdružení Ametyst. 

 Sluníčkový den - studenti se každoročně zúčastňují veřejné sbírky Sluníčkový den, 

organizované nadací Rozum a cit.  

 Tříkrálová sbírka - studenti se pravidelně v lednu účastní finanční sbírky pořádané Městskou 

charitou Plzeň 

 

 

 

Jazykový kurz English Camp 

Podobně jako v minulých letech se v době letních prázdnin konal  na Církevním gymnáziu netradiční 

jazykový kurz angličtiny.  Zúčastnilo se ho vice než 120 dětí i dospělých. Kurz vedli rodilí mluvčí- 

dobrovolníci, členové First Baptist Church  Forney, Dallas , Texas (USA). Účastníci byli rozděleni 

do  osmi skupin podle věku a úrovně jazyka: mladší děti (6-10),  starší děti (11-14 let), mládež (2 

skupiny), dospělí začátečníci, dospělí středně pokročilí, pokročilí a biblická studia v angličtině. Další 

skupinka byla otevřena pro maminky s malými dětmi. Výuka probíhala od pondělí  15.7.2013 do 

pátku 19.7.2013 od 9.00 do 13.30. Kurz byl zakončen  v pátek odpoledne slavnostním programem v 

parku na Mikulášském nám..   
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Letní tábor Církvního gymnázia Summer Camp 

 

Letní stanový tábor Církevního gymnázia (v tábořišti u Myslíva u Nepomuka patřící Českému svazu 

ochránců přírody, ZO Strážci Dobřany) se konal od pátečního odpoledne 26. července do nedělního 

dopoledne 4. srpna 2013.  

Účastnilo se ho 36 studentů prim – kvart, 2 kvintáni, 4 septimánky (kuchařky), 2 aktuální 

maturanti. 

Hlavními vedoucími byli Mgr. Jakub Šedivý a Mgr. Tereza Pechová. 

Zdravotníkem byl MuDr. Pavel Korpa, MuDr. Pavel Těšínský a MuDr. Michal Mareček. 

 

Hosté, program: 

Mgr. Kateřina Lipertová: fyzikální pokusy 

P. Robert Bergman: mše svatá 

Mgr. Ota Blail: koření v kuchyni v kontextu biologie 

Mgr.Tomáš Kerndl: zpěv u táborového ohně 

Techmania: show Atmosféra 

  
 

Po celou dobu tábora se s dětmi 

v různých variacích opakovala a 

rozšiřovala anglická slovní zásoba. 

 

 

Kontrola klatovské hygienické stanice proběhla bez nalezení nedostatků, kopie zprávy v archivu CG. 

 

Oslava 20. výročí vzniku Církevního gymnázia Plzeň 

1. září 2012 škola slavila 20. výročí od založení různými společenskými akcemi.  

 

 Výstava prací studentů v Galerii J. Trnky 21.11.-15.12.2012 

 Den otevřených dveří 24.11.2012 

 Reprezentační ples v Měšťanské besedě 6.4.2013 

 

Díky Mons. Františku Radkovskému a vedení školy se podařilo získat prostředky na opravu fasády 

školy. V roce 2011 byly opraveny cca 2/3 fasády bočního traktu v Houškově ul, v roce 2012 byla 

opravena čelní fasáda na Mikulášském nám. a v roce 2013 byla opravena fasáda v  Jablonského ul. a 

dokončena byla oprava poslední třetiny fasády v Houškově ul. 
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Slavnostní zahájení vernisáže výstavy za přítomnosti primátora 

města Plzně Martina Baxy a ředitelky Západočeské galerie  

v Plzni Jany Potužákové 
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Slavnostní přestřižení pásky ředitelem gymnázia při dokončení opravy fasády na Mikulášském nám. 

 

 

4.9. Další vzdělávání 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ani rekvalifikační kurzy na naší škole neprobíhaly. 

 

 

 

 

5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku  

 

 
5.1. Kontrola České školské inspekce  

  

Termín kontroly: 15.10.2012 

Kontrolované období: školní rok 2012/2013 

Výsledek: kontrolou nebyly zjišťěny žádné nedostatky. 

 

 

5.2. Kontroly Městské hygienické stanice v Plzni  

 

       Kontroly byly ve školní jídelně prováděny pravidelně a byly vždy bez závad. 
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6. Zpráva o grantech a dotacích 2012/2013 

 

           
 

 

 

 

 

 

Plzeňský kraj 
Název  Finanční 

podpora 

Renovace povrchů v tělocvičně   42.000,- Kč 

Preventivní aktivity a výchova k toleranci  10.000,- Kč 

Podpora sportovních aktivit – vodácké kurzy  10.000,- Kč 

Mezinárodní spolupráce – výměnné pobyty studentů CG Plzeň a studentů z 
Orleans 

 25.000,- Kč 

 

 

Statutární město Plzeň 
Název  Finanční 

podpora 

Komise pro partnerská města – Spolupráce Církevního gymnázia Plzeň s College 
Ronsard v Limoges - doprava 

 20.000,- Kč 

Komise protidrogová a prevence kriminality – Minimální preventivní program 
studentů  

 30.000,- Kč 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – Preventivní programy « Vybírám si 
správnou cestu. » 

 10.000,- Kč 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – podpora aktivit k technickému 
vzdělávání 

 30.000,- Kč 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – tělovýchovné aktivity – vodácky a 
lyžařský kurz, atletika   

 24.000,- Kč 
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Statutární město Plzeň – UMO2 Slovany 
Název  Finanční 

podpora 

Letní jazykový kurz anglického jazyka  25.000,- Kč 
 

 

 

Ostatní poskytovatelé podpory 
Název  Finanční podpora 

Biskupství plzeňské a Plzeňský kraj - Tvoříme věci nové (Summer Camp)  20.000,- Kč 

Renovabis - Přírodovědné a jazykové vzdělávání  130.000,- Kč 

Plzeňská teplárenská  - Dar na volejbalový turnaj  12.000,- Kč 

 

Celkem 388.000,- Kč 
 

Mgr. Jindřiška V. Beránková 
 

 
 

7. Činnost školy 

 
Rada školské právnické osoby Církevní gymnázium Plzeň byla ustanovena zřizovatelem podle § 

132 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v r. 2006 

v souvislosti s faktem, že škola dle školského zákona přijala právní formu školská právnická osoba.  

Rada plní funkci správní rady, v uplynulém školním roce zasedala dvakrát. Předsedou rady je P. Ing. 

V. Soudský, OP, biskupský vikář pro školství.  

Rada projednávala hospodaření, připravovanou reformu financování regionálního školství, 

diskutován byl model financování segmentu církevního školství v souvislosti s restitucemi.  

Rada projednala a schválila roční účetní uzávěrku za r. 2012, návrh rozpočtu na r. 2013 a návrh 

využití zisku z roku 2012.  

Rada diskutovala o vizi a koncepčních záměrech, hodnotila působení spirituála na celý 

úvazek P. Roberta Bergmana, projednána byla problematika oprav fasád školních budov.  

 

Školská rada, která navázala na činnost předchozí školské rady, byla zřízena v únoru 2012 

v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Členů je 9 (2 z řad rodičů, 3 z řad učitelů, 3 zástupci zřizovatele a 1 zástupce zletilých studentů).  

Rada jednala v uplynulém školním roce dvakrát. 

Projednávány byly provozní záležitosti: oprava fasád, zahájení rekonstrukce prostor po 

Mateřském centru Jablíčko, o. s., státní maturity, přijímací zkoušky, propagace CG a dálkového 

studia, akce zaměřené na připomenutí 20. výročí vzniku školy. Schválena byla výroční zpráva          

o činnosti za školní rok 2011/2012, projednáno bylo hospodaření školy. 
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8. Závěr 
 

Církevní gymnázium je školou, která naplňuje své poslání – poskytovat kvalitní všeobecné 

vzdělání zakořeněné v křesťanské tradici a respektující osobnost studenta.   

Výborným způsobem škola plní  svůj základní úkol, dát solidní vzdělání a dobrou výchovu svým 

studentům – o tom svědčí jak vysoká úspěšnost při přijímání absolventů k vysokoškolskému studiu 

(na VŠ dlouhodobě přijímáno 95 % maturantů), tak úspěch u státních maturit (CG patří mezi nejlepší 

gymnázia v kraji). 

Řada aktivit nad rámec standardního rozsahu např. besedy, přednášky, koncerty a meditační dny, 

pomáhají vytvářet pozitivní atmosféru školy. 

 

 
 

 

 
 

Datum zpracování zprávy:                                   Datum projednání na radě školy: 

                        15. 10. 2013       24. 10. 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Daniel Petříček 

                                                            ředitel školy 
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy 
  

 
    

 

A. Přehled o hospodaření k 31.12.2012   
          1. Neinvestiční příjmy a výdaje   

     

a) příjmy    

     

 příjmy celkem        37 235 948 
Kč  

     

 z toho st.dotace                26 204 824 
Kč  

  škola     22 872 000 
Kč  

 

  ŠJ        3 326 000 
Kč  

 

  rozvojový program MŠMT               6 824 
Kč  

 

     

 účelové dotace   338 708 Kč 

  účel.dotace ČBK  80 000 Kč  

  účel.dotace Plz.kraj - Orleans 20 000 Kč  

  účel.dotace Plz.kraj - Talent 8 800 Kč  

  účel.dotace Magistrát m.P. (lyže) 30 600 Kč  

  účel.dotace Magistrát m.P.Limoges 26 344 Kč  

  účel.dotace Magistrát m.P. tech.vzděl. 65 000 Kč  

  účel.dotace Magistrát m.P. (LDT) 10 000 Kč  

  účel.dotace Magistrát m.P.  sbor 20 000 Kč  

  účel.dotace Magistrát m.P.  Prevence 20 000 Kč  

  účel.dotace ÚMO Plzeň 2 15 000 Kč  

  účel.dotace Comenius (čerpání) 17 964 Kč  

  účel.dotace Stat.m.P. (CJ) 25 000 Kč  

     

  účel.dotace - stát - fasáda Mikul. n.                 6 637 866 
Kč  

  účel.dotace - EU - OP VK  Multimediální výuka                      973 328 
Kč  

  půjčka PB na OP VK  Multimediální výuka                      200 000 
Kč  

     

  příjmy z VHČ                 1 340 411 
Kč  

  převod fondy (soc., rezervní)                     500 966 
Kč  

  dary                     132 630 
Kč  

  dary oprava MC                       252 000 
Kč  

  dar - Clementia (fasáda - čerpání)                     652 841 
Kč  

     

  ostatní výnosy                          2 374 
Kč  
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b) výdaje    
     

 výdaje 
celkem 

   36 772 
553 Kč  

     

  mzdové náklady               16 082 860 
Kč  

  odvody SP a ZP                 5 358 520 
Kč  

  spotřeba - energie (el.plyn,voda)                 1 999 810 
Kč  

  spotřeba materiálu ( + uč., pom.)                 1 109 191 
Kč  

  účel.dotace - EU - OP VK  Multimediální výuka                  1 202 051 
Kč  

  opravy a údržba                      207 804 
Kč  

  opravy MC (- okna)                     323 932 
Kč  

  opravy - fasáda Houškova (+ okna)                     652 841 
Kč  

  opravy - fasáda Mikul.nám.                 6 637 866 
Kč  

  použití  soc.fondu                       48 053 
Kč  

  služby + ost. výdaje                 3 149 625 
Kč  

     

     

  rozdíl (+)                    463 395 
Kč  

     

  daň z příjmů                       41 040 
Kč  

     

  čistý zisk                    422 355 
Kč  

 

 

 

 

 

Datum zpracování přehledu:     Datum projednání na radě ŠPO: 

 

 15. 3. 2013        18. 4. 2013 
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