
Církevní gymnázium Plzeň

Vize

Vzdělat a vychovat mladého člověka, který si je vědom toho, 

kdo je, co chce a kam kráčí.



Církevní gymnázium Plzeň

Posláním je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je 

zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta 

a je otevřené celoevropské perspektivě.



Logo



Charakteristika

 všeobecně zaměřené osmileté gymnázium

 zřizovatelem je Biskupství plzeňské –
výuka religionistiky, etiky, meditační dny

 v septimě rozdělení na přírodovědnou 
a společenskovědní třídu

 intenzivní výuka jazyků – dva cizí jazyky 
od primy (angličtina v kombinaci 
s němčinou nebo francouzštinou) 



Vybavení

 bezbariérovost, výtah

 odborné učebny (chemie, 

fyzika, biologie, zeměpis, 

Hv, Vv, multimediální 

a počítačová učebna)

 v každé třídě projektor 

a počítač s připojením na 

internet

 knihovna 

 školní kaple

 2 tělocvičny

 školní jídelna

 aula



Výuka

 školní vzdělávací plán – Kompas I. a Kompas II.

 počet žáků cca 32 ve třídě – dělené hodiny 

(cizí jazyky, Hv, Vv, Tv, částečně Čj a Ma)

 bodový systém hodnocení, různá váha známek

 pololetní zkoušky – na nižším stupni pouze 
ve 2. pol., na vyšším v obou pololetích

 elektronická třídní kniha – Bakaláři 

 možnost individuálního vzdělávacího plánu

 kariérové poradenství



Doplňující aktivity

 meditační dny

 týden kurzů a projektů

 sportovní a jazykové kurzy

 výměnné zahraniční 

pobyty

 mezinárodní projekty –

Euregio Bayerischer Wald

 exkurze (sexta – Morava, 

septima – Itálie – Řím)

 besedy, semináře 

(Terezín, Osvětim) 

 Paměť národa – Post 

Bellum



Zábava na CG

 pěvecký sbor 

 klub deskových her Karotka

 prázdninový tábor Summer Camp

 Letní fyzikální týden



Program minimální primární 

prevence (celoroční)

 předcházení patologickým jevům       
(šikana, kyberšikana, záškoláctví, drogová 
závislost), vytvoření bezpečného prostředí

 formou přednášek, besed, celoškolních 
akcí, tématických pořadů, zážitkových 
aktivit atd.

 schránka důvěry

 spolupráce s odbornými organizacemi –
Křesťanská ped. - psych. poradna



Komunikace s rodiči

 společné zahájení a ukončení školního roku v kostele na 

Jiráskově náměstí, předávání maturitních vysvědčení

 dvakrát ročně třídní schůzky

 systém Bakaláři – informace o docházce, učivu a hodnocení 

 webové stránky školy www.cirkevni-gymnazium.cz – výroční 

zprávy, ročenky, učební plán, kontakty na učitele, aktuality

 výchovný poradce 

 Školská rada – volení zástupci rodičů

http://www.cirkevnigymnazium.cz/


Výsledky

 každoročně úspěchy na mnoha soutěžích a olympiádách 

(např. cizí jazyky, Logická olympiáda, Pohár vědy)

 dlouhodobě vynikající výsledky u maturitních zkoušek

 průměrná úspěšnost absolventů CG u přijímacího řízení na 
VŠ – 98%

 kolem 55% přijato na více VŠ

 největší zájem – lékařské a právnické

fakulty, studium cizích jazyků 



Maturitní zkoušky 2020

 66 maturantů

 47 maturovalo s vyznamenáním

 30 maturantů samé jedničky 

 19 prospělo

 průměrný prospěch 1,4

 společná část 1,3

 profilová část 1,5



Testování, výzkumy

 2016 – celostátní testování žáků kvint (1. ročník SŠ) 

v jazykových dovednostech (Čj), čtenářské a matematické 

gramotnosti 

 nadprůměrné výsledky ve srovnání s ostatními gymnázii 

a středními školami ve všech uvedených oblastech

 čtenářská gramotnost – prvenství 

 CLoSE 2019 – celostátní testování matematiky, českého 

jazyka – jazykových dovedností, čtenářské gramotnosti 

 nadprůměrné výsledky ve srovnání s ostatními gymnázii 

a středními školami ve všech uvedených oblastech



Přijímací řízení

K dennímu studiu bude přijato celkem 60 uchazečů do 

dvou tříd osmiletého studia, 4 místa jsou rezervována 

pro náhradní termín v případě nemoci nebo pro 

odvolání.

16 míst je určeno pro uchazeče, kteří se v dotazníku 

odevzdaném společně se zápisovým lístkem 

rozhodnou pro druhý jazyk francouzský, ostatní místa 

jsou určena pro uchazeče, kteří se rozhodnou pro 

druhý jazyk německý. V případě převisu zájmu 

o jeden z jazyků rozhoduje o zařazení do jazykové 

skupiny výsledek přijímací zkoušky.



Přijímací řízení

 Přijímací zkoušky prvního kola proběhnou ve 

dvou řádných termínech, a to 14. a 15. dubna 

2021 - pořadí škol na přihlášce zároveň 

určuje termín řádné zkoušky. V případě, že se 

uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit 

(například z důvodu nemoci) k prvnímu či 

druhému termínu jednotné zkoušky a řádně 

se omluví řediteli školy, koná jednotnou 

zkoušku v náhradních termínech, 

a to 12. a 13. května 2021.



Přijímací řízení

 Testy jednotné přijímací zkoušky 

jsou písemné a jsou tvořeny testem

z českého jazyka (max. 50 bodů) 

a  matematiky (max. 50 bodů). 

 Další kritéria přijímacího řízení  (prospěch 

na ZŠ, certifikáty, umístění v soutěžích 

apod.) jsou podrobně uvedena na webu CG. 

Loni bylo podáno 246 přihlášek.

 CG nabízí vlastní přípravné kurzy.



Budova CG v proměnách času


