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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. Blanka Študentová, 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)
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1.5.

Součásti školy

Název součásti
a IZO

Kapacita
součásti/cílová

Škola – denní
studium
IZO 040 527 867
Škola – dálkové
studium
IZO 040 527 867
Jídelna
IZO 110 035 330

Počet uživatelů Počet vlastních
celkem
uživatelů

Počet pracovníků
součásti celkem
fyz.
přep.
56,0
43,5

Z toho počet
pedagogů přepočtený
49
35,8

530

511

511

100

44

44

-

-

-

-

900

996

471

9

8,5

-

-

Poznámka:
a.) Na dálkovém studiu zajišťují výuku učitelé z denního studia vyjma tří externích pedagogů.
b.) Ve školní jídelně průběžně vykonávalo praxi 6 učňů.

1.6.

Počet tříd a žáků

Kód a název oboru

Počet žáků ve
všech
formách studia

Počet
tříd

Průměrný počet
žáků na třídu

511
44

16
4

31,94
11,0

555

20

-

k 30.9. 2011
79-41-K/81 – Gymnázium osmileté
79-41-K/401,41
Gymnázium čtyřleté dálkové
Celkem

2. Údaje o zaměstnancích
Počet pracovníků
Z toho počet
Počet pedagog.prac. Průměrná délka
celkem
pedagogických prac. se vzděláním
pedagog. praxe
fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený VŠ/SŠ
56/43,5
49/35,8
48/1
20,2
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Počet ped.pracovníků
splňujících pedagog.
způsobilost
48

2.1. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Obsah vzdělávání – téma

Vzdělávací instituce

Počet účastníků

Anglický jazyk – Použití neobvyklých
metod ve výuce
Bi – Rozvoj experimentální výuky
environmentálních programů SŠ
GIS – Využívání geoinformačních
technologií při dalším vzdělávání
učitelů
Enviro 1, 2, 3 – problematika
environmentální změny, přírodní
rizika a katastrofy
Prevence úrazů výukou pádové
techniky
Bezpečně a hravě na in-line bruslích

Krajské centrum
vzdělávání a jazyk. škola
ZČU – PF Plzeň

1

Časový rozvrh
hod./dní
12 hod.

2

10

ZČU – PF Plzeň

1

6

ZČU – PF Plzeň

1

30

1

10

1

10

1

12

1

10

1

12

1

52

1

24

1

1 den

1

1 den

1

8

1

2 dny

1
1

3 dny
2 dny

Fakulta sportovních studií
Masarykovy univerzity
Fakulta sportovních studií
Masarykovy univerzity
Nebojme se gymnastiky
Fakulta sportovních studií
Masarykovy univerzity
Zdravotní aspekt plavání, bezpečnost, Fakulta sportovních studií
záchrana tonoucího
Masarykovy univerzity
Inovace zimních výcvikových kurzů
Fakulta sportovních studií
Masarykovy univerzity
Inovace zimních výcvikových kurzů
Fakulta sportovních studií
Masarykovy univerzity
Vodní turistika
Fakulta sportovních studií
Masarykovy univerzity
Den Rakouska
Německá akademie
Eufrat
Seminář k průběžné zprávě projektů Program Comenius
Partnerství škol Comenius
Francouzský literární seminář
Krajské centrum
vzdělávání a jazyk. škola
Hlednání silných argumentů pro
Akademie pro politické a
Evropu (Wiesbaden)
sociální vzdělávání Mainz
ve spolupráci s KCVJS
Veletrh nápadů učitelů fyziky
Univerzita Palackého
Seminář pro učitele SŠ a VŠ Brána
JČMF a FAV ZČU
matematikou otevřena!
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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
Italský jazyk
2
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
98 % všech hodin bylo odučeno aprobovaně.
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3. Údaje o přijímacím řízení

3.1.

Přijímací řízení do 1. ročníku denního studia školního roku 2012/13

Obor

Počet
Počet žáků přijatých
přihlášených celkem
žáků celkem

Denní
Dálkové

208
12

Počet přijatých na
základě odvolání

64

Počet žáků přijatých do
vyššího ročníku než
prvního

19
-

nastoupili 3

0
10

3.2. Výsledky přijímacích řízení absolventů CG

denní studium

Tab 1: Přijatí absolventi, akademický rok 2011/2012
třída
8.A
8.B
celkem

počet
absolv.
31
31
62

hlásili se
na VŠ
31
100%
31
100%
62
100%

nehlásili se
na VŠ
0
0
0
0
0
0

přijati
na VŠ
31
31
62

100%
100%
100%

přijati
na VOŠ
nehlás.
nehlás
nehlás

nepřijati VŠ
0
0
0

0%
0%
0%

Tab 2: Absolventi přijatí na více VŠ
třída

přijati na VŠ

přijatých na jednu VŠ

přijatých na více VŠ

8.A
8.B
celkem

31
31
62

13
15
28

18
16
34

58,1%
51,6 %
54,8%

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

přijati na VŠ

8.A
8.B
celkem

31
31
62

JEN human,práva, pedag.
JEN techn.,lékař.,
přírod.,ekonom.
21
7
3
24
24
31

6

human.+ přírod.
3
4
7

4. Výsledky výchovy a vzdělávání
4.1. Prospěch žáků
Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)
Žáci celkem (k 31. 8. 2012)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikovaní
Žáci vyloučení ze studia v průběhu
školního roku

Počet žáků
(denní studium)
509
167
325
4
3
0

Počet žáků
%
(dálkové studium)
100%
34
32,8
0
63,9
34
0,8
0
0,6
0
0
0

%
100

0

Odchody žáků:
V průběhu školního roku se vrátili dva žáci z denního studia zpět na ZŠ, k 31. 8. 2012 ukončili
studium dvě žákyně, přestoupily na jiné střední školy (střední hotelová škola, střední
veterinární škola).
Ve školním roce 2011/2012 studovalo v zahraničí 8 studentů, 2 studenti v Osnabrücku,
3 v Metten – Německo, 2 v Orleanu - Francie, 1 ve Francii.

4.2. Výsledky maturitních zkoušek
Součást - kód
a název oboru
79-41-K/801
Gymnázium
osmileté
79-41-5/401
Gymnázium
čtyřleté DK

Celkový počet
žáků, konající
maturitní zk.

Prospěli s
Prospěli
vyznamenáním

Neprospěli Opravná zkouška

62

36

26

2

2 (září 2012)

9

3

6

1

1 (září 2012)

Dva studenti z denního studia a jeden z dálkového studia vykonali v podzimním termínu ústní
opravnou zkoušku z českého jazyka. Jedna studentka dálkového studia konala v podzimním
termínu celou ústní maturitu (z důvodu nemoci) a jedna nekonala vůbec ze zdravotních
důvodů.

Celkový průměrný prospěch:
Denní studium – 1,54
Dálkové studium – 1,97
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Přehledy prospěchu za 2. pololetí – denní studium

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Přehledy prospěchu za 2. pololetí – dálkové studium

18

19

Výsledky maturitních zkoušek – denní studium

20

21

Výsledky maturitních zkoušek – dálkové studium

4.3 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2011/2012.
- nebyli žádní integrovaní žáci.
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4.4 Hodnocení výsledků výchovného poradenství
Výchovný poradce spolupracuje s vedením školy, s třídními učiteli, se školním preventistou,
s ostatními učiteli, s rodiči žáků, pedagogicko-psychologickou poradnou, Úřadem práce Plzeň, s
centrem Ledovec, jehož je členem a kde se pravidelně zúčastňuje schůzek členů sítě, z nichž většina
jsou odborníci, popř. jinými odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, psychiatrů a lékařů.
Podílí se se školním preventistou na výběru vhodných besed pro studenty v oblasti sociálně
patologických jevů.

Výchovný poradce se zaměřuje na:
nižší gymnázium :
-

-

adaptaci žáků na nové prostředí při přestupu ze ZŠ
vývojové poruchy učení- dyslexie, dysgrafie, MMD, shromažďuje odborné posudky, dbá na
dodržení doporučení PPP
studenty vyžadující individuální péči (poruchy školní přizpůsobivosti, rodinné problémy,
psychická onemocnění, tělesný handicap, zdravotní omezení)
s preventistou a třídními učiteli řeší případy šikany, pokud se vyskytnou žákům, kteří
přecházejí na jiný typ školy, poskytne materiály pro vhodný výběr, pomůže zprostředkovat
přestup, pokud to rodiče vyžádají
na školu v poslední době přijati i studenti s psychickými problémy
( aspergerův syndrom)

vyšší gymnázium :
-

hlavní pozornost VP je zaměřena na výběr dalšího studia studentů, což začíná v sextách
volbou společenskovědní či přírodovědné třídy
předává studentům všechny materiály týkající se VŠ, přípravných kurzů
naučí studenty vyplňovat přihlášky na VŠ
eviduje a potvrzuje přihlášky na VŠ a všechny náležitosti s tím související
( přílohy, životopis atd)
eviduje výsledky přijetí studentů na VŠ, statisticky je zpracovává (procento přijatých
studentů, poměr společenskovědních , přírodovědných a technických oborů)
výsledky úspěšnosti studentů při přijetí na VŠ jsou pravidelně uveřejňovány v ročence
dále pomáhá aktivně řešit velké absence nejstarších studentů
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4.5. Primárně preventivní program CG - akce za školní rok 2011/2012
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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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)
3. ročník Trestně-právní odpovědnost – přednáška a beseda o

Listopad

zneužívání návykových látek (Policie ČR)
7. ročník Pomoc starým lidem – přednáška (ADRA Plzeň)

6. ročník „Den s ulicí“ – divadelní představení a beseda se členy
Prosinec

terapeutických komunit (Ulice – agentura terénní soc.
práce)

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

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

3. ročník „Kudy, kam“ – program zabývající se základními lidskými právy a
svobodami (Diakonie 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)
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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.
Projekt Comenius
V říjnu se účastnili naši studenti týdenního výměnného zájezdu v Orleansu. Pobyt byl
součástí práce na mezinárodním projektu Comenius s tématem Ochrana životního prostředí
a jeho zachování pro budoucí generace společně se školami v Orléansu, Münsteru,
Miškolci, Krakově a Istanbulu v letech 2011-13. Studenti pracují na konkrétních úkolech
během vyučování, připravují prezentace, které pak předvádějí a komentují na pracovních
schůzkách.
V říjnu proběhla pracovní schůzka v Münsteru s tématem Globální oteplování a změny
klimatu.
V březnu naše škola organizovala v Plzni pracovní schůzku na téma Hospodaření s vodou.
Schůzky se zúčastnili studenti z Francie, SRN, Maďarska, Polska a Turecka.
Na konci března 2012 se uskutečnil týdenní pobyt francouzských studentů z partnerské
školy Lycée st. Paul v Orléansu v Plzni, v návaznosti na pobyt našich stucentů v Orléansu v
říjnu 2011. Program poznávací, ubytování v rodinách.
Studenti se připravují na další pracovní schůzky v Istanbulu a Miškolci, které proběhnou ve
šk. roce 2012/13. Prezentace jsou připraveny ve francouzštině nebo v angličtině.

Návštěva jaderné elektrárny ve Francii – 18. 10. 2011
26

4.7. Účast žáků v soutěžích
Pythagoriáda – okresní kolo 6. ročník
Pythagoriáda – okresní kolo 8. ročník
Pythagoriáda – okresní kolo 8. ročník
Pythagoriáda – okresní kolo 8. ročník
Soutěž ve Fj - krajské kolo A1
Soutěž ve Fj - krajské kolo A1
Soutěž ve Fj - krajské kolo B2
Soutěž ve Fj - krajské kolo B2
Olympiáda v Čj – okresní kolo, II. kategorie
Olympiáda v Nj – okresní kolo I A
Olympiáda v Aj – okresní kolo II B
Olympiáda v Aj – okresní kolo III A
Certamen latinum A
Certamen latinum B
Výtvarná soutěž Cyrilometodějského
gymnázia – kategorie III:
Společenství, ve kterém se cítím dobře
IX. ročník soutěže „Malá Proseč Terezy
Novákové“ – II. Kategorie, poezie
Projekt: Staň se na den tvůrcem evropské
politiky (téma: Změna pravidel fungování
Schengenu pro znovuobnovení kontroly
vnitřních hranic v mimořádných situacích)
Škoda bike marathon: závod na horských
kolech, kategorie SŠ týmy (30 km)
SOČ 15 (teorie kultury, umění a umělecká
tvorba)

Enkhmaa Bolormaa
Ondřej Tichý
Jan Vaňous
Markéta Kultová
Barbora Fremlová
Lucie Šindelářová
Gabriela Silovská
Eva Filipovská
Matěj Forejt
Martin Sýkora
Filip Korbel
Kateřina Protivová
Vojtěch Frank
Barbora Novotná
Lucie Straková
Amálie Macková

1.místo
1. - 2. místo
6. místo
7. místo
1. místo
2. místo
2. místo
4. - 7. místo
1. místo
2. místo
4. místo
5. – 6. místo
8. místo
11. místo
1. místo
2. místo

Linda Kreslová

1. - 3. místo

Martin Denk
Radek Krejčí
Jonáš Syrovátka

3. místo

Michal Szöke
David Korbel
Eliška Pekárková

2. místo
3. místo

Eliška Pekárková přebírá cenu z rukou náměstka hejtmana PK pro oblasti školství, mládež,
sport a ekonomika Jiřího Stručka za 3. místo v SOČ na téma:
Felix Nussbaum – Život v obrazech.
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4. 8. Projekty a uskutečněné akce

SILNÍ BEZ NÁSILÍ
MUZIKÁL STREETLIGHT
Od září 2012 do srpna 2013 probíhá projekt Silní bez násilí. 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 tento projekt 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 anebo 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 za účasti 2000 diváků.
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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 nadchnul a zaujal a mnoho z nich je odhodlaných
v aktivitách a poselství projektu pokračovat i nadále.

Fyzikální rok 2011/2012
 Září - vlastnoručně vyrobená hejblata, tančící brouky, beznohou lavičku, obří
kaleidoskopy, laserové i magnetické hry a další atrace 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.
 Listopad – primáni uspořádali 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.
 Květen - 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.
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 Červen - film Hejblata vyhrál Cenu pro mladé vědátory na Filmfestu MFF.
Hejblata byla vůbec velmi úspěšným projektem. Loni byla prezentována na konferenci
Science on stage, kde byla dokonce vybrána do závěrečné přehlídky Highlights of the
festival, tedy toho nejlepšího ze zúčastněných 200 projektů.
 Fyzikálním hrátkám se oddávali 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.

Primáni pokusují

Dny vědy a techniky
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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 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 př rozsvěcení vánočního stromu
s plzeňským primátorem panem Mgr. Martinem Baxou a s panem biskupem
Mons. Františkem Radkovským

-

na adventním zpívání pod vánočním stromem před radnicí ÚMO Plzeň - Slovany

-

v předprogamu muzikálu Streetlight na plzeňském Zimním stadionu a v Ústí nad Labem
(pásmem písní kapely The Beatles)

-

v německém Regensburgu na Diecézním dnu pořádaném organizací Ackermann-Gemeinde

-

v německém Manheimu na čtyřdenním festivalu Katholikentag (Katolické dny)

Poznávací zájezdy a exkurze
 Poznávací a jazykově vzdělávací exkurze do Anglie
 Poznávací exkurze Morava (sexty)
 Exkurze do Belgie – Evropský parlament, NATO
 Velký okruh západní Francií (historie, gastronomie, zeměpis)
 Poznávací exkurze Řím – Velehrad pro české poutníky
 Města a hory Švýcarska
 Poznávací výlet Salzburg
 Exkurze v NPR Soos a v CHKO Slavkovský les
 Jaderná elektrárna Temelín
 Hudební exkurze – Po stopách hudebních skladatelů v západních Čechách
 Ekologická exkurze
 Exkurze do vodárny a pivovaru
 Výstava Lidské tělo – Praha, výstaviště
 Botanický kurz na Prusinách pro kvinty
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Akce společenskovědní sekce:
Zážitkové aktivity

Pravěké odpoledne, Egyptský den, Antický den, Budujeme
středověky 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

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)

Vystoupení našich studentů na třídenním semináři v Památníku Terezín
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Další drobné projekty
 Sluníčkový den (studenti se kažoročně zúčastňují veřejné sbírky Sluníčkový den, organizovaný
nadací Rozum a cit.

 Tříkrálová sbírka (studenti se pravidelně zúčastňují v lednu finanční sbírky pořádané Městskou
charitou Plzeň)

 Sportovní den CG ( každoročně pořádaný sportovní den na konci školního roku, kde studenti
soutěží v mnoha disciplínách)

Jazykový kurz English Camp
Ve dnech 18.- 22. 7. 2011 proběhl v budově Církevního gymnázia už třetí ročník oblíbeného
jazykového kurzu English camp. Dospělí i děti - celkem 122 účastníků – měli možnost setkat se
s rodilými mluvčími a netradiční a zábavnou formou rozvíjet své jazykové dovednosti a znalosti.
Účastníci kurzu byli rozděleni podle věku a podle úrovně do sedmi skupin. Ve všech skupinách
vyučovali pouze rodilí mluvčí. V letošním roce díky podpoře ÚMO Plzeň 2 mohlo přijet 24 lektorů
ze Spojených států amerických. Díky tomu měli účastníci kurzu možnost skutečně intenzivní
konverzace při výuce v malých skupinkách. Ve večerních hodinách byla nabízena i konverzace pro
ty , kdo se nemohli zúčastnit denního vyučování. Této možnosti často využívali rodiče dětí z kurzu.
Lektoři z First Baptist Church Forney, Texas pracují jako dobrovolníci, jejich ubytování bylo
částečně hrazeno z ÚMO Plzeň 2, a tak cena kurzu byla přístupná například i pro velké rodiny.

Letní tábor Církvního gymnázia Summer Camp
V červenci se již potřetí konal letní tábor Církevního gymnázia Summer Camp CG, pořádaný
několika členy učitelského sboru. Žáci nižšího gymnázia (prima – kvarta) prožili 10 dnů v nádherné
přírodě u Nepomuka. Ubytováni byli jako obvykle ve stanech s podsádkou. V areálu tábořiště mohli
kromě jiného využít i hřiště na míčové hry či tolik oblíbenou tůňku.
Kromě výletů, sportovních aktivit či večerních táboráků je tábor zaměřen i na anglický jazyk.
Hravou prázdninovou formou si žáci mohli osvěžit to, co již umí ze školních lavic a přiučit se něco
nového. Tábor byl obohacen o návštěvy dalších učitelů, kteří přivezli například Fyzikální hrátky.
Svou návštěvou nás také poctil spirituál Církevního gymnázia, který pro zájemce sloužil mši.
Po skončení Summer Campu se nám dodstalo mnoho kladných ohlasů nejen od žáků, ale také od
rodičů či učitelů; proto se již velmi těšíme na další ročník.
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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: 11. – 16. listopadu 2009
5.2. Kontroly Městské hygienické stanice v Plzni byly ve školní jídelně prováděny
pravidelně a byly vždy bez závad.
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6. Zpráva o grantech a dotacích
Ve školním roce 2011/2012 se podařilo Církevnímu gymnáziu uspět v několika grantových řízeních.
Jedná se především o dotační programy Plzeňského kraje a města Plzně. K dalším poskytovatelům
grantových prostředků patří zejména UMO2 – Slovany, nadace Renovabis a Biskupství plzeňské.
Dotace z jednotlivých grantových programů byly získány v následujících tématických oblastech:
a) Prevence sociálně patologických jevů
Projekt „Vybírám si správnou cestu“ je zaměřen na žáky nižšího gymnázia od primy do kvarty.
Díky finanční podpoře grantového řízení bylo možné uspořádat sérii interaktivních přednášek a
programů , které se zabývají tématy:
 prevence záškoláctví, kriminality, šikany, rasismu, xenofobie a delikvence;
 prevence poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie);
 prevence komerčního sexuálního zneužívání;
 prevence zneužívání návykových látek.
b) Meditační dny studentů
Projekt meditačních dnů umožňuje studentům všech ročníků prožít určitý čas
v mimoškolním prostředí a zamýšlet se nad tématy, která pomáhají rozvíjet pozitivní klima ve třídě a
ve škole. Studenti jsou vedeni a motivováni k zamyšlení se nad základními životními otázkami a
přijetí pozitivních hodnot. Finanční prostředky získané z příslušných grantových řízení umožnily
částečnou úhradu nákladů – cestovné a ubytování studentů na vícedenních meditačních dnech.
c) Jazykové vzdělávání v teorii a praxi
Jazykové vzdělávání studentů CG bylo podpořeno hned z několika zdrojů, což umožnilo
podporu výuky cizích jazyků ve dvou rovinách:
 zkvalitnění vybavení odborných jazykových učeben;
 podpora vzdělávacích projektů ve spolupráci se zahraničními středními školami –
College Pierre Ronsard v Limoges a s Lycée St. Paul v Orléansu.
d) Technické vzdělávání studentů v oborech fyzika a chemie
Cílem projektu je materiálová podpora a vybavení odborných učeben a laboratoří fyziky a
chemie. Dotační prostředky umožňuji interaktivní aplikaci nových technologií a vzbuzení zájmu o
technické obory mezi žáky a studenty Církevního gymnázia.
e) Volnočasové aktivity studentů CG
Pedagogové Církevního gymnázia se věnují studentům i ve volném čase a v době školních
prázdnin. Právě na volnočasové aktivity studentů byly zaměřeny finanční prostředky získané
z grantových řízení. Jedná se zejména o:
 Letní jazykový kurz
 Summer Camp
 Pěvecký sbor Grey donkeys
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Přehled poskytovatelů grantů a dotačních titulů ve školním roce 2011/2012

Plzeňský kraj
Název

Finanční podpora

Výměnný pobyt studentů Církevního gymnázia v rámci spolupráce s Lycée St. Paul
v Orléansu

20.000,- Kč

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

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

Podpora primární prevence sociálně patologických jevů

20.000,- Kč
„Vybírám si správnou cestu 2012“

Statutární město Plzeň – UMO2 Slovany
Název

Finanční podpora

Letní jazykový kurz anglického jazyka

15.000,- Kč

Ostatní poskytovatelé podpory
Název

Finanční podpora
37.500,- Kč

Biskupství plzeňské a Plzeňský kraj
Tvoříme věci nové (meditační dny)

80.000,- Kč

Renovabis
Jazykové vzdělávání v teorii a v praxi

Celkem

332.500,- Kč
Mgr. Jindřiška V. Beránková
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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 třikrát. Po smrti předsedy, Mons.
RNDr. Roberta Falkenauera, jmenoval zřizovatel novým členem rady P. Ing. V. Soudského,
biskupského vikáře pro školství (zvolen předsedou).
Rada projednávala hospodaření, připravovanou reformu financování regionálního školství,
diskutován byl model financování segmentu církevního školství v případě přijetí zákona o
uspořádání vztahů mezi státem a církvemi.
Rada projednala a schválila roční účetní uzávěrku za r. 2011, návrh rozpočtu na r. 2012 a návrh
využití zisku z roku 2011. Projednány byly vládní škrty v rozpočtu školství (rozpočet školy snížen o
0,5 mil. Kč).
Rada diskutovala o vizi a koncepčních záměrech, potřebě působení spirituála na celý úvazek a o
připravované opravě fasády čela hlavní školní budovy na Mikulášském nám.
Školská rada, která navázala na činnost předchozích školské rady, byla zřízena v prosinci 2008
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).
Vzhledem k faktu, že radě končilo funkční období 3 let, jednala v uplynulém školním roce dvakrát –
na podzim.
Projednávány byly provozní záležitosti: oprava fasády v Houškově. ul. a sociálního zařízení, výměna
oken, státní maturity, přijímací zkoušky, propagace, účast školy v projektu Silní bez násilí.
Schválena byla výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011.
Nová školská rada, která vzešla z podzimních voleb, jednala dvakrát. Na ustavujícím jednání byl
zvolen předsedou P. Mgr. Robert Bergman, spirituál školy. V novém složení se školská rada
věnovala aktuální situaci ve školství (vládní škrty i ve školství, reforma financování regionálního
školství, nový ministr), projednala návrh rozpočtu na r. 2012, zabývala se problematikou přijímacího
řízení a maturitních zkoušek, vyslechla zprávu ředitele (účast v testování žáků 9. tříd ČŠI, testování
PISA 2012, oprava fasády na Mikulášském nám., rekonstrukce prostor po o. s. MC Jablíčko, 20
výročí CG etc.).

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 bylo 2. nejlepší
gymnázium v kraji v roce 2011).
Řada aktivit nad rámec standardního rozsahu např. besedy, přednášky, koncerty, nebo meditační dny,
pomáhají vytvářet pozitivní atmosféru školy.
Datum zpracování zprávy:
15. 10. 2012

Datum projednání na radě školy:
18. 10. 2012

Mgr. Daniel Petříček
ředitel školy
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy
A. Přehled o hospodaření k 31.12.2011

(v Kč)

1. Neinvestiční příjmy a výdaje
a) příjmy

příjmy celkem

32 823 071 Kč

z toho státní
dotace

25 438 918 Kč
škola

21 953 000 Kč

ŠJ

3 231 000 Kč

rozvojový program MŠMT (maturity)

8 280 Kč

rozvojový program MŠMT (posílení)

246 638 Kč

účelové dotace

353 529 Kč
účel.dotace ČBK

80 000 Kč

účel.dotace Plz.kraj

20 000 Kč

účel.dotace Magistrát m.P. (lyže)

28 500 Kč

účel.dotace Magistrát m.P. (Bi,Fy,Che)

66 000 Kč

účel.dotace Magistrát m.P. (LDT)

5 000 Kč

účel.dotace Magistrát m.P. (Vybírám si cestu)

17 000 Kč

účel.dotace ÚMO Plzeň 2

15 000 Kč

účel.dotace Comenius (čerpání)

102 029 Kč

účel.dotace OŠMT (CJ)

20 000 Kč

příjmy z VHČ

1 338 704 Kč

převod fondy (soc., rezervní)

54 207 Kč

dary

122 900 Kč

dar - Clementia (fasáda - čerpání)

4 150 359 Kč

dar - Regensburg (okna + WC)

1 334 424 Kč
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ostatní výnosy

b)

30 030 Kč

výdaje

výdaje celkem

32 207 686 Kč

mzdové náklady

15 565 704 Kč

odvody SP a ZP

5 217 396 Kč

spotřeba - energie (el.plyn,voda)

1 748 955 Kč

spotřeba materiálu ( + uč., pom.)

1 069 509 Kč

opravy a údržba

479 704 Kč

opravy - fasáda, WC, okna

5 241 355 Kč

použití soc.fondu

50 778 Kč

služby + ost. výdaje

2 834 285 Kč

rozdíl (+)

615 385 Kč

daň z příjmů

54 340 Kč

čistý zisk

561 045 Kč

Datum zpracování přehledu:

Datum projednání na radě ŠPO:

1. 3. 2012

21. 3. 2012
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OPRAVA FASÁDY – HOUŠKOVA ULICE
Příprava na opravu fasády začala již v roce 2009 a to výměnou části oken ve výši 792 tis. Kč. Od
června do prosince 2011 se podařilo provést výměnu zbylých oken a opravu fasády ve výši
4 172 000,-Kč. Všechny peněžité prostředky byly získány z darů ze zahraničí.
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Další etapa opravy fasády na Mikulášském nám. byla zahájena již v červnu 2012.
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