VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Název školy
Adresa
Právní forma, zřizovatel
IČO
IZO ředitelství školy

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
Opavská 21, 312 00 Plzeň
Příspěvková organizace dle zák. č. 250/2000 Sb.
49778102
600 009 548

1.1 KONTAKTY
Ředitel školy
Zástupce
Zástupce
Telefon
E-mailová adresa
www stránky

Mgr. Aleš Janoušek
Mgr. Miroslava Fenclová
PaedDr. Josef Mašek
377 263 645, 377 183 111, 377 183 xxx
gop@gop.pilsedu.cz
www.gop.pilsedu.cz

1.2 DATUM POSLEDNÍHO ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL A USKUTEČNĚNÉ ZMĚNY
V SÍTI ŠKOLY ZA HODNOCENÝ ŠKOLNÍ ROK
Datum posledního zápisu do Rejstříku škol a školských zařízení: 1. 1. 2005
Datum poslední provedené aktualizace v rejstříku: 1. 9. 2016

1.3 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY, PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ (VČETNĚ
SCHVALOVACÍCH DOLOŽEK) A STUDIJNÍ OBORY PODLE KLASIFIKACE
KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Uvést pouze ty obory, u kterých došlo v hodnoceném školním roce ke změně, nebo byly
zařazeny nově
V tomto školním roce nebyly zřízeny nové obory.
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1.4 SOUČÁSTI ŠKOLY
IZO a název součásti

049778102 Gymnázium
102576599
Školní
jídelna

Kapacita
součásti
/cílová/

Počet
uživatelů
celkem

680
680

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

599
401

Počet
pracovníků
součásti
celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Fyz.

Přep.

Fyz.

Přep.

58
5

43,5
5

46
‒

43,5
‒

553
350

1.5 POČET TŘÍD A ŽÁKŮ (BEZ VOŠ), VČETNĚ ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ
Počet žáků ve všech
formách studia

Z toho počet žáků
denního studia

Kód a název oboru

k 30. 9.
2016

k 31. 8.
2017

k 30. 9.
2016

k 31. 8.
2017

79-41-K/610 Gymnázium –
vybrané předměty v cizím jazyce
79-43-k/61 Dvojjazyčné
gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium
79-41-K/41 Gymnázium
Celkem

146

145

146

145

29

29

29

29

1

29

248
129
552

250
129
553

248
129
552

250
129
553

8
4
18

31,12
32,25
30,69

PrůměrPočet
ný
tříd
počet
žáků na
třídu
5
29,1
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2. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH
(STAV K 30. 6. 2017)
Počet pracovníků
celkem

Z toho počet
pedagogických prac.

fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený

63 / 56,9

46 / 42

Počet pedag.
prac. se
vzděláním
VŠ/SŠ

Průměrná
délka
pedagog.
Praxe
(za všechny
pedagog.
prac.)

Počet
pedagog.
prac.
splňujících
pedagogickou
způsobilost

46

23,5

46

2.1 DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH
(STAV K 30. 6. 2017)
Ped.pracov
-ník – číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D 21

Věk

1

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor,
aprobace,DPS
VŠ, matematika, fyzika

53

Roků
ped.
praxe
29

učitelka

1

VŠ, španělština

36

4

učitelka

1

VŠ, fyzika, výpočetní technika

41

16

učitelka

0,761

VŠ, matematika, fyzika

50

26

zástupce ředitele

1

VŠ, dějepis, ruština

58

33

učitelka

0,429

VŠ, čeština, francouzština

32

8

učitelka

0,714

VŠ. španělština

52

18

učitel

1

VŠ, španělština, filologie

35

8

učitelka

1

VŠ, angličtina, tělocvik

54

30

učitel

1

VŠ, matematika, biologie

57

32

učitel

0,333

VŠ, čeština, výtvarná výchova

57

30

učitelka

1

VŠ, angličtina

42

17

učitelka

1

VŠ, čeština, němčina

51

27

učitelka

0,809

VŠ, chemie, biologie

62

38

učitelka

1

VŠ, dějepis, občanka, ruština

57

32

učitel

1

VŠ, biologie, tělocvik

36

12

ředitel školy

1

VŠ, španělština

42

16

učitel

1

VŠ, psychologie, TV

33

5

učitelka

1

VŠ, čeština, angličtina

48

25

učitelka

1

VŠ, čeština, výtvarná výchova

51

27

učitel

1

VŠ, ruština, tělocvik

66

39

Pracovní zařazení,
funkce
učitelka

Úvazek

3

22
D 23
D 24
D 25
26
27
D 28
D 29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
D 40
41
42
43
44
45
46
Ex 47
Ex 48
Ex 49

učitelka

1

VŠ, matematika, fyzika

53

29

učitelka

1

VŠ, chemie, biologie

62

36

učitelka

1

VŠ, ruština, němčina

62

38

zástupce ředitele

1

VŠ, matematika, základy výroby

65

41

učitel

0,762

VŠ, inž. informatika

38

14

učitelka

1

VŠ, čeština, občanská nauka

50

26

učitel

0,524

VŠ, zeměpis, tělocvik

64

39

učitelka

0,476

VŠ, zeměpis, tělocvik

64

38

učitelka

1

VŠ, španělština, angličtina

37

9

učitelka

1

VŠ, španělština, angličtina

38

8

učitelka

1

VŠ, angličtina, ruština, zeměpis

58

32

učitel

1

VŠ, španělština, fyzika

38

11

učitelka

1

VŠ, matematika, fyzika

56

32

učitel

1

VŠ, čeština, výtvarná výchova

60

30

učitelka

1

VŠ, výpočetní technika, matematika

44

21

učitelka

0,762

VŠ, ZSV, zeměpis

31

1

učitelka

1

VŠ, čeština, angličtina

44

21

učitelka

1

VŠ, angličtina, čeština

45

24

učitelka

0,762

VŠ, čeština

67

38

učitelka

1

VŠ, hudební výchova, němčina

42

16

učitelka

1

VŠ, čeština, dějepis, biologie, vých.por

55

31

učitelka

0,524

VŠ, čeština, výtvarná výchova

57

31

učitelka

1

VŠ, matematika, chemie

54

31

učitelka

0,857

VŠ, ZSV, dějepis

33

4

učitel

1

VŠ, španělština

37

8

učitel

0,095

VŠ, latina

67

učitelka

0, 143

VŠ, stát a právo

39

učitelka

0, 143

VŠ, ekonomie

54

Pozn.: u pedagog.pracovníků v důchodovém věku vyznačte vedle poř. čísla D
u externích pedagog. pracovníků vyznačte vedle poř. čísla Ex

2.2 PŘEHLED O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ



Obsah vzdělávání byl rovnoměrně rozložen mezi všechny oblasti činnosti gymnázia.
Finanční náklady vynaložené na DVPP : 12 380 Kč
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3. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ





V letošním školním roce jsme přijali po jedné třídě do každého vzdělávacího oboru.
Přijímací zkoušky do všech forem studia proběhly formou centrálně zadávaných
jednotných testů společnosti CERMAT z českého jazyka a matematiky.
Uchazeči mohli podávat dvě přihlášky na SŠ.
Přijímací řízení ve všech oborech bylo jednokolové.

3.1 SLOŽENÍ PŘIJÍMACÍ KOMISE
○
○
○
○
○
○

Mgr. Aleš Janoušek, ředitel školy
Mgr. Miroslava Fenclová, zástupce ředitele
PaedDr. Josef Mašek, zástupce ředitele
PaedDr. Renata Teršová, výchovná poradkyně
Mgr. Martina Pašková, výchovná poradkyně
RNDr. František Hasch

3.2 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH
OBORŮ DENNÍHO STUDIA VČETNĚ NÁSTAVBOVÉHO STUDIA

Kód a název oboru

79-41-K/41
Gymnázium
79-41-K/81
Gymnázium
79-43-K/61
Dvojjazyčné
gymnázium
Celkem

Počet žáků
přihlášených celkem
1. kolo
Další kola
př. říz.
př. říz.

Počet žáků
přijatých celkem
k 31. 8. 2017

Počet
odvolání
proti
nepřijetí

Počet tříd

97

0

33

48

1

136

0

32

43

1

93

0

32

31

1

326

0

97

122

3
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4. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
4.1

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017

4.1.1 VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ABSOLUTORIÍ, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
Součást – kód a název
oboru

Žáci
Prospěli
Prospěli Neprospěli
Budou
konající s vyznamenáním
konat
zkoušky
zkoušku
celkem
v náhradním
termínu

Maturitní zkouška:
79-41-K/41
Gymnázium
79-41-K/81
Gymnázium
79-41-K/610
Gymnázium – vybrané
předměty v cizím
jazyce
Celkem

34

5

29

0

0

34

14

20

0

0

29

6

23

0

0

97

25

72

0

0

4.1.2 ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTŮ PŘI PŘIJÍMÁNÍ K VYSOKOŠKOLSKÉMU STUDIU
Třída

Počet přijatých na VŠ
Celkem
Počet
technické humanitní ostatní přijatých
absolventů
na VŠ
směry
směry
směry

v%

Počet
přijatých
na VOŠ

8.L

34

12

6

16

34

100

0

6.E
4.A
Celkem

29
34
97

5
3
20

10
6
22

12
21
49

27
30
91

93,1
88,2
93.8

1
2
3

4.2 PROSPĚCH ŽÁKŮ
Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)
Žáci celkem (k 31. 8. 2017)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováno

Počet žáků

%

553
131
416
5
1

100
23,7
75,2
0,9
0,2
6

4.3 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A METODIK ŠKOLNÍ PREVENCE
Během celého školního roku poskytovaly výchovné poradkyně jak žákům, tak rodičům
poradenskou pomoc při řešení problémů nejen v oblasti vzdělávání, ale také při řešení
problémů osobních.
I v tomto školním roce jsme pokračovali v pořádání tradičních akcí. Na začátku
školního roku proběhly seznamovací kurzy, které napomáhají žákům lépe se adaptovat
v novém prostředí.
V průběhu školního roku byla naše činnost rozdělena podle věku žáků. V prvních
ročnících jsme se zaměřili především na formování nového třídního kolektivu a překonávání
studijních problémů, které souvisejí s přechodem žáků ze základních škol.
Novinkou pro nás bylo působení asistentky pedagoga v primě. Nová legislativa
přinesla pravidla inkluze pro pět stupňů pedagogické podpory, na našem gymnáziu máme
žáky 1.–3. stupně pedagogické podpory.
Ve vyšších ročnících se prioritou stala profesní orientace. Tradicí je již návštěva Úřadu
práce Plzeň-město, která jistě pomohla mnohým žákům zorientovat se v nabídce a poptávce
volných pracovních míst. Dále jsme opět využili nabídky kvalitních programů Info kariéra.
V letošním školním roce gymnázium úzce spolupracovalo s PPP, SPC a SVP v Plzni.
S pracovníky PPP a SPC jsme řešili inkluzi žáků se specifickými poruchami učení. Některé
vážnější problémy jsme řešili na případových setkáních se zákonnými zástupci, SPC a SVP.
Ve škole je zajištěn Minimální preventivní program gymnázia. V rámci celého
vyučovacího procesu se všichni vyučující zaměřili na prevenci negativních jevů, jako jsou
rasismus, šikana a kyberšikana, kriminalita, drogy, xenofobie, virtuální drogy a záškoláctví.
Prevence byla prováděna systémově a kontinuálně a učitelé všech předmětů vedli žáky ke
zdravému aktivnímu životnímu stylu, který je nejlepší prevencí před patologickými jevy.
V průběhu školního roku jsme se pravidelně zúčastňovali školení, přednášek a
seminářů. ŠMP se pravidelně setkává s metodiky SŠ a metodiky primární prevence PPP
v Plzni, vzdělávacích seminářů v oblasti primární prevence a legislativy. V příštím školním
roce budeme i nadále věnovat pozornost prevenci patologických jevů, budeme se snažit
předcházet studijním neúspěchům žáků včasnou pomocí.
Mgr. Martina Pašková, PaedDr. Renata Teršová
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4.4 ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH
Předmětová
komise:
Druh
Konverzační
soutěž

Předmětová
komise:
Druh
Chemická
olympiáda

Anglický
jazyk
Kategorie

Kolo

Umístění

IB

školní

1.

IB
IIB
IIB
IIIB
IIIB

okresní
školní
okresní
školní
okresní

6.
1.
2.
1.
2.

Jméno
Anna Marie
Javorská
Anna Marie
Javorská
Veronika Vacková
Veronika Vacková
Viktor Procházka
Viktor Procházka

Třída

Vyučující

Umístění

Jméno

Třída

1.
2.
3.

Michal Lindner
David Klesa
Václav Hajšman
Kateřina
Šafránková
Debora
Havránková
Adam Nový
Adam Pešek
E. Konigsmannová
Adam Všaha
Tereza Babušková
Adam Panuška
Filip Kódl
Sebastián Hájek
Michal Lindner
David Klesa
Zuzana
Petrmichlová
Dominika
Soukupová
Eliška Růžičková
Ver. Groeslová
Jana Pojerová
Václav Jan Stezka
Tadeáš Kapic
Karolína Vojtová
Martin Hložek
Dominika
Soukupová
Zuzana
Petrmichlová

4.L
3.L
3.L

Voráčová
Voráčová
Voráčová

3.L

Voráčová

3.L
3.L
3.L
4.L
3.L
3.L
3.L
3.L
3.L
4.L
3.L

Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová

6.L

Voráčová

1.A
6.L
6.L
6.L
5.L
5.L
5.L
5.L

Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Helmová
Helmová
Helmová
Helmová

1.A

Voráčová

6.L

Voráčová

1.L

Špačková

1.L
3.L
3.L
7.L
7.L

Špačková
Šašková
Šašková
Havlová
Havlová

Chemie
Kategorie
D

Kolo
školní

4.

okresní

C

Vyučující

školní

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
7.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

krajské

11.
13.

8

ChemQuest

SŠ

školní

celostátní
finále

Předmětová
komise:

1.
1.
1.
2.
2.
4. - 10.

Zuzana
Petrmichlová
Eliška Růžičková
Jana Pojerová
Ver. Groeslová
Jiří Růžička
Eliška Růžičková
Jana Pojerová
Zuzana
Petrmichlová

6.L
6.L
6.L
6.L
6.L
6.L
6.L

Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová

6.L

Voráčová

M + Vt
Kategorie

Druh
Zlatý erb

krajské

1.

Jméno
Martin Žatkovič,
Tomáš Sandrini

Programování
mikrořadičů

krajské

3.

Martin Stránský

8.L

Netrval

B

krajské

4.
10.
13.

Zuzana Semlerová
Marcela Buňatová
Michal Lindner

4.L
4.L
4.L

Hauer
Česalová
Hauer

C

krajské

17. - 19.
17. - 19.

Tadeáš Kapic
Jiří Sloup

5.L
5.L

Netrval
Česalová

Benjamín

krajské
(nejlepší
řešitelé)

1. - 3.
6.

Karel Štípek
Jiří Škoda

1.L
2.L

Kubešová
Drobilová

8. - 9.

Jiří Sloup

5.L

7.

Viktor Procházka

7.L

Hasch

1.
3.
4.

Karel Štípek
Oliver Boura
Diana Marušincová

1.L
1.L
1.L

Kubešová
Kubešová
Kubešová

Z7

5.

Vojtěch Břečka

2.L

Drobilová

Z8

5.
5.

Sebastián Hájek
Jan Tichý

3.L
3.L

Voráčová
Voráčová

1.
1.
1.
1.
8.

Amira Alwail
Sarah Bardzáková
Ludmila Horáková
David Pešek
Viktor Velebný

1.L
1.L
1.L
1.L
2.L

Kubešová
Kubešová
Kubešová
Kubešová
Drobilová

Logická
olympiáda

Matematický
klokan

Kolo

Junior
Student
Pythagoriáda

Matematická
olympiáda

Z6

Z6

Z7

okresní

okresní

Umístění

Třída

Vyučující

3.A

Netrval

9

Z8

Z9

Předmětová
komise:
Druh
konverzační
soutěž v Nj

Druh
konverzační
soutěž v ŠJ

Kategorie
IIIB

3.L
3.L
3.L
4.L
4.L

Kolo

Umístění
1.

Jméno

Třída

školní

Voráčová
Voráčová
Voráčová
Sirotková
Sirotková

školní

Viktor Procházka

Vyučující

7.L

Maříková

2.

Josef Valeš

"

Maříková

3.

Petra Benediktová
Kateřina
Hrabáková

6.L

Hellusová

7.L

Maříková

Marek Hanzl
Michaela
Breníková

4.L

Maříková

4.L

Maříková

Michal Lindner

4.L

Maříková

1.

ŠJ
Kategorie
SŠI

Kolo

Umístění
1.

školní

SŠII

SŠIII

konverzační
soutěž ve FJ

Natálie Korandová
Sebastián Hájek
David Klesa
Šimon Kurz
Marek Hanzl

NJ

IIB

Předmětová
komise:

5.
9.
12.
9.
11.

B1

Jméno

Třída

Vyučující

Jan Smitka

5.L

Contreras

2.

Alice Pfeifrlíková

3.A

Zaya, Recmanová

3.

Matouš Důra

3.L

Gianino,
Recmanová

krajské

1.

Jan Smitka

5.L

Contreras

celostátní

10.

Jan Smitka

5.L

Contreras

školní

1.

Anna Froydová

8.L

Contreras,
Recmanová

2.

Aneta Tůmová

4.A

Zaya

krajské

1.

Anna Froydová

8.L

Contreras,
Recmanová

celostátní

11.

Anna Froydová

8.L

Contreras,
Recmanová

školní

1.

Otakar Duchek

6.E

Godoy

krajské

1.

Otakar Duchek

6.E

Godoy

celostátní

1.

Otakar Duchek

6.E

Godoy

krajské

4.

Veronika Poslední

1.A

Fajtová

5.

Barbora Tůmová

1.A

Fajtová
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Předmětová
komise:

TV

Druh
Florbal- finále
Minifotbal
Přespolní běh

Kategorie
H III
H IV
D IV.

Kolo
Republika
okres
okres

Umístění
Jméno
2.
Družstvo chlapců
3.
Družstvo chlapců
2.
Družstvo dívek

Třída
výběr
výběr
výběr

Vyučující
Krupa, Janča
Janča
Janča

Orientační běh

H III, D III

kraj

1.

Dívky/chlapci

výběr

Janča, Pavlíčková

Orientační běh

H IV, D IV

kraj

1.

Dívky/chlapci

výběr

Janča, Pavlíčková

Orientační běh

H V, D V

kraj

1.

Dívky/chlapci

výběr

Janča, Pavlíčková

Orientační běh

H III., D III.

kraj

1.

Dívky/chlapci

výběr

Janča, Pavlíčková

Orientační běh

H IV., D IV.

kraj

1.

Dívky/chlapci

výběr

Janča, Pavlíčková

Orientační běh
Aquatlon
Aquatlon
Aquatlon
Aquatlon
Aquatlon
Aquatlon
Beachvolejbal

H V:, D V.
H III
D III
D IV
H IV
HV
DV
DV

kraj
kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
kraj

1.
2.
1.
1.
2.
2.
3.
2.

Dívky/chlapci
Družstvo chlapců
Družstvo dívek
Družstvo dívek
Družstvo chlapců
Družstvo chlapců
Družstvo dívek
Družstvo dívek

výběr
výběr
výběr
výběr
výběr
výběr
výběr
výběr

Janča, Pavlíčková
Gubišová
Gubišová
Gubišová
Gubišová
Gubišová
Gubišová
Janča

Předmětová
komise:

Z
Třída

Vyučující

Druh
zeměpisná
olympiáda

Kategorie
A prima

Umístění
1

školní
B sec.
C tercie,
kvarta
D vyšší
gymnázium

zeměpisná
olympiáda

Kolo

Jméno
Ladislav Čechura

1.L

Strolená

školní

1

Michal Mužík

2.L

Strolená

školní

1

Marek Hanzl

4. L

Pavlíčková

školní

1

Josef Valeš

7.L

Pavlíček

2

Jaroslav Váňa

8.L

Pavlíčková

A prima

okresní

5

Ladislav Čechura

1.L

Strolená

B sekunda

okresní

6.I

Jiří Škoda

2.L

Strolená

C tercie,
kvarta

okresní

4

Marek Hanzl

4.L

Pavlíčková

D vyšší gym.

okresní

2

Josef Valeš

7.L

Pavlíček

okresní

3

Jan Löffelmann

5.L

Strolená

11

D vyšší gym.

krajské

6

Josef Valeš

7.L

Pavlíček

ZŠ O1
prima,sekund
a krajské
krajské

10

Martin Lindner

2.L

Strolená

ZŠ 02

krajské

5

Michal Lindner

4.L

Pavlíčková

zš01
prima,sekund
a
krajské

4

Stejskal, Lindner,
Jedlička

2.L

Strolená

zš02

3

Lindner, Široký,
Zierl

4.L

Pavlíčková

21

Klesa, Všaha, Nový

3.L

Strolená

2

Valeš, Kapitánová,
Procházka

7.L

Pavlíček

6

Löffelmann, Sloup,
Balda

5.L

Strolená

36

Stejskal, Jedlička,
Lindner

2.L

ZŠ02

44

Lindner, Široký,
Zierl

4.L

Pavlíčková

SŠ

28

Valeš, Procházka,
Kapitánová

7.L

Pavlíček

Lindner Michal

EUROREBUS

Eurorebus
jednotlivci

Eurorébus třídy

sš

Eurorebus

Eurorebus
jednotlivci

zš01

krajské

krajské

celostátní

ZŠ 02

celostátní

55

škola

celostátní

19

Pavlíčková
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5. ČINNOST ŠKOLY
5.1 VÝSLEDKY KONTROL A INSPEKCÍ PROVEDENÝCH V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO
ROKU (VČETNĚ VÝSLEDKŮ INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI)
Předmět kontroly:
Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Termín konání:
18. února 2016
Závěr kontroly:
V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení ustanovení právních předpisů.

Předmět kontroly:
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného
Termín konání:
23. ledna 2017
Závěr kontroly:
Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
Počet evidovaných stížností celkem:
z toho
a) oprávněných:

0

b) částečně oprávněných:

0

c) neoprávněných:

0

d) postoupených jinému orgánu:

0

5.2 AKTIVITY ŠKOLY USPOŘÁDANÉ PRO VEŘEJNOST


Den otevřených dveří a informační den pro uchazeče a jejich rodiče



Přípravný kurz pro žáky ZŠ k přijímacím zkouškám



Koncerty školního pěveckého sboru



Výstavy prací žáků v plzeňských galeriích a jiných prostorách



Divadelní představení bilingvní španělské sekce



Další vzdělávání na škole, využívání školy ke vzdělávacím aktivitám v době mimo
vyučování
13



Přípravné kurzy na VŠ



Přípravné kurzy pro žáky ZŠ k přijímacím zkouškám

5.3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY GYMNÁZIA LUĎKA PIKA
Školská rada zasedala ve školním roce 2016/2017 celkem dvakrát. Projednávala
provozní i studijní záležitosti. Ze strany žáků nebyly vzneseny žádné požadavky na změny
fungování školy. Se zástupci Krajského úřadu byly konzultovány změny legislativy v resortu
školství, stejně tak jako budoucí projekty a investice do budovy školy. Byl schválen rozpočet,
prezentovány výsledky soutěží a maturit.
Mgr. Pavel Janča

5.4 PŘEHLED VYBRANÝCH AKCÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
26.–29. 6.
25.– 6. 6.
23. 6.
21.–24. 6.
20. 6.
19.–22. 6.
17.–25. 6.
16. 6.
16. 6.
8. 6.
7. 6.
7. 6.
6. 6.
6. 6.
1. 6.
29.5.–2.6.
25. 5.
24.–25. 5.
23. 5.
19. 5.
18. 5.
16. 5.
15. 5.
11. 5.
11. 5.
7.–14. 5.
7.–12. 5.
5. 5.
4. 5.

Kurz vodní turistiky Vltava – 5. E
Třídní výlet – 2. A
Národní divadlo školám – Othello
Zájezd Alsasko, CERN
Poznej Románskou knihovnu – 3. E
Kurz vodní turistiky Vltava – 3. A, 7. L
Kulturně a jazykově poznávací pobyt ve Španělsku, Alicante – 2. E
Ozvěny ekofilmu – filmové představení s besedou – 4. E
Beachvolejbal – republikové finále
Vyřazení maturantů 6. E
Vyřazení maturantů 4. A, 8. L
Návštěva ZZS PK
Celostátní kolo Eurorébus
Cesta do středu Země – 1. L, 2. L
Exkurze Americká zahrada u Chudenic
Cyklokurz Melchiorova huť – 1. E, 3. L
Beachvolejbal
Sluníčka
Planeta Země – Brazílie – 2. L, 3. L, 4. L
Minifestival Pluto – 1. L, 2. L
Pythagoriáda – okresní kolo
Minifestival Pluto – 3. L
Body The Exhibition Praha
Provoz SVK – 7. L
Svět knihy 2017 – 3. A
Erasmus+
Krásy jižní Anglie
Slavnosti svobody Plzeň 2017 – 4. L, 2. E, 1. A, 5. L
Meditační zahrada – projektové dny – 4. L

Tv
Čj
Šj, Fy
Šj
Tv
Šj
Zsv
Tv
Hv
Hv
Z
Čj
Bi
Tv
Tv
Z
Čj
M
Čj
Bi
Čj
Čj
Aj
D
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3. 5.
2. 5.
2.–5. 5.
27. 4.
27. 4.
27. 4.
26. 4.
25. 4.
20.–21. 4.
20. 4.
19.–26. 4.
19. 4.
18. 4.
12. 4.
11. 4.
11. 4.
7. 4.
6. 4.
6. 4.
5. 4.
4. 4.
4. 4.
31. 3.
29. 3.
29. 3.
28. 3.
27. 3.
24.–30. 3.
24. 3.
23. 3.
22. 3.
21.–22. 3.
21. 3.
21. 3.
21. 3.
18.–20. 3.
6. 3.
4.–11. 3.
2. 3.
28. 2.
22. 2.
22. 2.
21. 2.
19.–24. 2.

Štola Prokop Stříbro – projektové dny – 4. L
Pivovar – projektové dny – 4. L
Soustředění – 2. E
AQUATHLON do škol 2017
Den otevřených dveří na ZF Enginering
Muzeum knihtisku, staré tisky a knihovna v Zpč. muzeu – 7. L
Krajská přehlídka SOČ Plzeňského kraje
Krajské kolo v orientačním běhu
Memoriál Rosti Čtvrtlíka – celostátní kolo soutěže
ChemQuest 2017 – Celorepublikové finále
Výměnní pobyt v Madridu
Ústřední kolo olympiády ve španělském jazyce
Filmová představení – Kniha džunglí, Nadějné vyhlídky – 1. L, 2. L, 3. L,
4. L, 1. E, 2. E
Jeden svět na školách – 1. E, 2. E
Matematická olympiáda krajské kolo kategorie B a C
Fotbal SŠ
Matematický náboj
miniFotbal
Jeden svět na školách – 2. A, 6. L
Krajské kolo Historické soutěže
Matematická olympiáda kategorie Z6,7,8
Soutěžní přehlídka pěveckých sborů
Krajské kolo Soutěže ve španělském jazyce
Beseda o migraci v kontextu francouzské zkušenosti
Krajské kolo – konverzační soutěž Fj
Exkurze do Aqua-Terra Plzeň
Krajské kolo 14. ročníku Astronomické olympiády
Erasmus+, Brno
Exkurze Povodí Vltavy 7. L
Březen - ke knížce si vlezem
Ústy básníka - 6. ročník soutěže v recitaci hispanofonních autorů
Celostátní finále ve florbalu – kategorie III. chlapci
Krajské kolo MO kategorie Z9
Školní fyzikální soutěž pro primu a sekundu FO – G
Den frankofonie
Celostátní festival studentského divadla ve španělštině
Memoriál Rosti Čtvrtlíka – Čtvrtlístek 2017
Lyžařský kurz Zadov – 1. A, 5. L
Enersol 2017
Intervenční program SVP – 2. L
Celostátní přehlídky dětských recitátorů 2017
Gazdina roba – 5. L, 1. A
Zeměpisná olympiáda okresní kolo
Lyžařský kurz Zadov – 2. L, 3. E

Tv
M, VT
Čj, Vv
Tv
Čj
Ch
Šj
Šj
Čj
Zsv
M
Tv
M
Tv
Zsv
D
M
Šj
Šj, Zsv
Šj
Bi
F
Bi
Čj
Šj
Tv
M
F
Šj
Šj
Čj
Tv
F
Vých. por.
Čj
Čj
Z
Tv
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10. 2.
9. 2.
9. 2.
8. 2.
7. 2.
6. 2.
2. 2.
1.–2. 2.
31. 1.
27. 1.
26. 1.
26. 1.
26. 1.
25. 1.
25. 1.
24. 1.
24. 1.
18. 1.
17. 1.
10. 1.
22. 12.
21. 12.
20. 12.
20. 12.
19. 12.
16. 12.
15. 12.
14. 12.
14. 12.
13. 12.
13. 12.
12.–13. 12.
12. 12.
8. 12.
6. 12.
6. 12.
2. 12.
1./6.12
29. 11.
28. 11.
25.–30. 11.
25. 11.
25. 11.
24. 11.
24. 11.

Školní kolo CHO kategorie C
Zmizelá Plzeň
Technická olympiáda plzeňského kraje
Recitační soutěž – školní kolo (1., 2. kategorie)
Návštěva Západočeské galerie v Plzni – Zmizelá Plzeň – 6. L
Návštěva Západočeské galerie v Plzni – Zmizelá Plzeň – 2. A
Hromnice po francouzsku
Školní kolo CHO kategorie D
Školní část MO kategorie B, C
Školní kolo olympiády ve španělském jazyce
Gaudeamus Praha
Soutěž v konverzaci v jazyce německém (školní kolo)
Kvalifikace o republikové finále ve florbalu ZŠ - hoši
Okresní přebor ve florbalu
Školní kolo Zeměpisné olympiády
Okresní kolo MO kategorie Z9 – 4. L
Okresní přebor ve florbalu – hoši
Přednáška o FCE
Krajské kolo MO kategorie P
Krajské kolo MO kategorie A
Zdobení stromečku na Chlumu – 4. L
Karaoke ve španělštině – 1. E, 2. E, 3. E, výběr z ostatních tříd
Student učí studenty: Natáčení a úpravy videí – 2. E
Černobyl: prezentace a videoprojekce – 5. E
Vánočka (Lokomotiva)
Španělské divadlo v Plzni – 1. E, 2. E, 3. E
Den knihy – 6. L
Florbalový turnaj – krajské kolo III. kategorie chlapci
Národní divadlo studentům: Balet Vertigo
Výstava Hugo Boettinger
Preventivní program PPP – 1. L
Terezín – workshop
Exkurze – Hospic sv. Lazara
Jazyková animace – Nebojme se NJ
II. Studentské dny VŠCHT Praha 2016
Školní část MO kategorie A
Wien im Advent
Úřad práce Plzeň-město – 6. E+8. L / 4. A
Internetovská MO
Florbalový turnaj, okresní kolo – chlapci III. kategorie
Erasmus+ Studentská výměna – Design Thinking
Náboj Junior
Animační program v Galerii Masné krámy Plzeň – 4. L (skupina Vv)
Animační program v Západočeské galerii
Juevenes Translatores – překladatelská soutěž EU

Ch
Vv
F
Čj
Zsv
Zsv
Šj
Ch
M
Šj
Vých. por.
Nj
Tv
Tv
Z
M
Tv
Aj
M
M
Čj
Šj
Šj
Tv
Šj
Čj
Tv
Čj
Est. vých.
Vých. por.
D
Nj
Ch
M
Nj
M
Tv
M
Vv
Vv
Šj
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23.–24. 11.
23. 11.
16. 11.
15. 11.
15. 11.
15. 11.
14. 11.
14. 11.
14. 11.
11. 11.
10.–11. 11.
8. 11.
7.–10. 11.
5.–12. 11.
4. 11.
3. 11.
2. 11.
2. 11.
25. 10.
24. 10.
24. 10.
19. 10.
17./31. 10.
14. 10.
13. 10.
13./20. 10.
12. 10.
12. 10.
11. 10.
11. 10.
5./6. 10.
4. 10.
29. 9.
29. 9.
27. 9.
26. 9.
26. 9.
26. 9.
26. 9.
20. 9.
13.–14. 9.
5.–7. 9.
5.–6. 9.
5.–6. 9.
2. 9.

Historická soutěž
Volejbalový turnaj, okresní kolo – chlapci V. kategorie
Krajské kolo házené
Seminář Euregia Egrensis ke studiu v Bavorsku
Mistrovství středních škol ve stolním fotbale
Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích – ZČU
Záchranář - LF Lochotín
Speed-booking – aktivita a představení Románské knihovny
Florbalový turnaj; okresní kolo – chlapci IV. kategorie
Krajské kolo házené
Sluníčka
Soutěž Peru
Bobřík informatiky
ERASMUS+ (projektová mobilita pedagogů a žáků)
Krajské kolo logické olympiády
Beseda "Studium a práce v EU" – akce ve spolupráci s RHK PK
Obvodní kolo florbalu
Seminář pro začínající autory SOČ
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – 4. E
Filmové představení Králové hor – 1. L, 2. L, 3. L, 4. L, 1. E, 2. E
Ochrana člověka za mimořádných situací
Obvodní kolo florbalu
Florbalový turnaj – chlapci III. a IV. kategorie
Soutěž španělských jídel
Gotika – 2. L, 3. L, 4. L, 1. E
Astronomická olympiáda – školní kolo
Prezentace YFY: South For Understanding
Charitativní sbírka Bílá pastelka pro Tyfloservis
Týden hispánské kultury; Kubánský film Horská káva/Café amargo – 5. L
Týden hispánské kultury, Kubánský film Horská káva/Café amargo – 5. E
TOTEM – prezentace o dobrovolnické činnosti – 3. A, 5. E, 7. L
Fotbal SŠ
Španělské filmové odpoledne
Okresní kolo přespolního běhu 2016
Praha – kulturně jazyková poznávací cesta – 2. E
Haima – charitativně-ekologická akce – úklid příměstských lesoparků
Evropský den jazyků – 1. E
Den evropských jazyků – 2. A
Den evropských jazyků – 6. L (skupina fj2)
Corny středoškolský atletický pohár
Krakov a Osvětim
Seznamovací kurz (Mokrosuky) – 1. E
Seznamovací kurz (Plasy) – 1. A
Seznamovací kurz (Plasy) – 1. L
Cestou uměleckých slohů – 2. L, 3. L

D
Tv
Tv
Nj
Tv
Šj
Šj
Tv
Tv
Šj
M, Vt
M, Vt
F, Nj
Tv
Čj
Čj
Tv
Tv
Šj
D
Fy
Zsv
Aj
Šj
Šj
D, Zsv
Tv
Šj
Tv
Ch
Šj
Šj, Fj
Šj, Fj
Tv
D

Čj
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6. ZPRÁVY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ
6.1 ANGLICKÝ JAZYK
Členové komise: Mgr. Eva Šašková (předsedkyně PK), Mgr. Jitka Havlová, Mgr. Zdeňka
Gubišová, Mgr. Vladimíra Kartáková, Mgr. Jaroslava Rachová, Mgr. Jana Recmanová, Mgr.
Alena Rychterová, Mgr. Daniela Špačková
Předmětová komise AJ dlouhodobě vede žáky nižšího i vyššího gymnázia k zájmu o
jazyk a kulturu anglicky mluvících zemí, vykonání státních a mezinárodně uznávaných
zkoušek (zejména FCE), každoročně organizuje třídní a školní kolo konverzační soutěže. Řada
vyučujících vede výstupovou i souvislou praxi studentů pedagogické fakulty. Členky komise
se soustavně vzdělávají, účastníme se například seminářů pořádaných NIDV, konferencí OUP
atp.
Již čtvrtým rokem úzce spolupracujeme s jazykovou školou Eufrat a fungujeme jako
přípravné centrum CE (Cambridge Exams).

Projekt Erasmus+ a žáci 6. L

I ve školním roce 2016/17 jsme nabízeli a otevřeli semináře zaměřené především na
komunikaci v anglickém jazyce – jednoletý konverzační seminář pro druhé ročníky, dvouletý
konverzační seminář pro třetí a čtvrté ročníky, dvouletý konverzační seminář pro bilingvní
studium a jednoletý seminář literární.
Připravujeme a inovujeme státní i profilovou část maturitní zkoušky, působíme ve
funkci hodnotitelů i zadavatelů. Z anglického jazyka maturovalo téměř sto procent žáků
čtyřletého a osmiletého studia a tento předmět si jako maturitní vybrala i řada žáků
španělského gymnázia. Maturitní zkoušku z angličtiny složili i v letošním školním roce
úspěšně všichni maturující.
V únoru 2017 se celá řada žáků zapojila do školního kola konverzační soutěže a
následně i do kol vyšších, Eva Šašková a Jitka Havlová vykonávaly funkci porotkyň v okresním
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kole soutěže. Alena Rychterová byla garantem kola školního. Nejúspěšněji reprezentovali
naši školu Viktor Procházka (7. L) a Veronika Vacková (3. L), kteří se umístili na druhém
místě v okresním kole.
V květnu se konal tradiční poznávací zájezd do Velké Británie, který připravily a
realizovaly Vladimíra Kartáková a Jaroslava Rachová.
Mgr. Eva Šašková

6.1.2 ZÁJEZD DO ANGLIE
7. května 2017 se vybraní žáci našeho gymnázia společně s moravskými souputníky
vydali na zajímavou a dlouhou výpravu do Anglie se zastávkou v Belgii. Samotná cesta
v autobuse plném chrápajících spolužáků byla poměrně nezáživná a náročná. Druhého dne
jsme celí rozlámaní a vyčerpaní vyskákali z našeho dopravního prostředku přímo u
belgického Atomia. To, že „se do těch tyček vejdou i eskalátory“, bylo pro mnohé z nás
velkým překvapením.
Těšili jsme se na projížďku na lodičkách po kanále ve starém městě Bruggy, ale při
pohledu na oblohu jsme si vzpomněli na známou hlášku z filmu Na samotě u lesa. A plavba
byla v ohrožení. Ale jelikož pěkné počasí bylo zahrnuto v ceně zájezdu, měli jsme štěstí.
Následujícího dne jsme se konečně vypravili trajektem do Anglie. Po vylodění
směřovala naše cesta rovnou do městečka Canterbury. Zde jsme si udělali první obrázek o
podobě této země. Následně jsme se vypravili do studia Warner Bros. Zde nás ohromily jak
nádherné ateliéry a zajímavé rekvizity použité při natáčení filmů o Harrym Potterovi, tak
cena za obyčejný párek v rohlíku. Na večer jsme se vydali na parkoviště, kde si nás měly
převzít rodiny. Zážitky z nich jsme měli různé, ovšem všichni jsme dostali teplou večeři,
snídani a obědový balíček.
Čtvrtá zastávka směřovala ke křídovým útesům Beachy Head s návštěvou tamější
oblázkové pláže Birling Gap. Po příjezdu k útesům se na nás přivalil přímořský vítr, který
krásně osvěžoval. Další krásou na naší cestě byl Arundel Castle, který nás uchvátil svou
mohutností a zahradami, které oplývaly různými druhy květin, keřů a stromů. Taktéž jsme
navštívili obchod se suvenýry, kde jsme si mohli zakoupit například repliky historických
zbraní a rytířského brnění. Poté jsme zavítali do Brightonu, kde nás čekala návštěva
mořského světa. Za největší zážitek někteří z nás považovali pohlazení hvězdice či jakéhosi
nechutně slizkého mořského tvora. Také jsme měli možnost projít skleněným tunelem, který
vedl pod bazénem se žraloky, rejnoky a karetami.
Po prohlídce akvária jsme se hladoví vydali hledat místo, kde bychom mohli nasytit
naše prázdné žaludky. Nakonec nás zaujala malebná hospůdka, kde jsme ochutnali různé
pokrmy, na které by člověk v našich končinách nenarazil. Po spořádání všech předložených
jídel nás hlad přešel, ovšem chuť neopouštěla. Při odchodu jsme se nezapomněli vyfotit
s místní obsluhou. Konec výletu jsme strávili u mola na pláži. Večer jsme opět dorazili do
rodin, kde nás čekala večeře.
Poslední den jsme strávili v Londýně. Nejprve jsme navštívili muzeum voskových
figurín Madame Tussaud’s. To byla asi nejméně záživná část zájezdu, neboť přes davy lidí
jsme některé figuríny dokonce přehlédli. Pak následovala poznávací tour po Londýně, kde
jsme se svezli známým londýnským metrem a krásným červeným double-deckerem a
prohlédli si Piccadilly Circus, Trafalgar Square s pouličními umělci, Buckinghamský palác a
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přilehlý park, Westminsterské opatství, věž Clock Tower se zvonem Big Ben a naši cestu jsme
zakončili u obřího kola London Eye. Všechny nás překvapilo, že do té zdánlivě maličké kabiny
se vejde až 25 osob. Poté jsme si užili cestu lodí po Temži, zhlédli jsme z řeky finanční
centrum i s mrakodrapy Gherkin a The Shard. Celou pouť Anglií jsme zakončili v Greenwichi,
odkud jsme autobusem dojeli na noční trajekt a po další vyčerpávající cestě jsme kolem
druhé hodiny odpolední dorazili zpět k budově gymnázia.
Celý byl výlet krásný a dobře zorganizovaný. Poznali jsme krásy míst nejen anglických,
ale i belgických, překvapujících svou malebností a vysokými cenami, viděli spoustu
pamětihodností a seznámili se s novými lidmi, a to jak se členy rodin, tak i s moravskými
spoluúčastníky.
Markéta Zrostlíková, Jiří Sloup, Lenek Viduna, Zdeněk Polanka, Vojtěch Šafář (5. L)

Před Muzeem Sherlocka Holmese v Londýně

Projížďka v London Eye

6.2 BIOLOGIE
Členové komise: RNDr. František Hasch (předseda PK), Mgr. Marie Helmová, Mgr. Pavel
Janča, RNDr. Anežka Landsmanová
Ve školním roce 2016/17 pracovala předmětová komise opět s výbornými výsledky.
O velmi dobré práci se přesvědčujeme počtem maturujících z tohoto náročného předmětu.
V letošním školním roce maturovalo z biologie 22 žáků a všichni zkoušku absolvovali
úspěšně. O zájmu o tento předmět svědčí i předmět seminář z biologie, který se v posledních
letech otevírá s téměř maximálním povoleným počtem žáků, tj. 24.
Úspěšnost v biologických olympiádách byla přibližně stejná jako v předcházejících
letech. V tomto směru máme rezervy, ale cílenou prací p. Mgr. Pavla Janči se jistě úspěchy
dostaví. Na přípravě se letos podílela i Mgr. Marie Helmová.
V letošním školním roce proběhlo opět projektové vyučování v kvartách, i když letos
se do projektu zapojilo více předmětových komisí. Žáci prvních ročníků odevzdávají herbář
rostlin. Touto prací získávají pracovní zručnost, která je u jednotlivých žáků velmi rozdílná,
ale nejen z pohledu biologie potřebná.
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Velmi kladně hodnocená byla exkurze semináře třetích ročníků do Prahy na výstavu
Body Exhibition, kterou zorganizoval RNDr. František Hasch. Pro stejný ročník
RNDr. František Hasch zorganizoval již tradiční cykloexkurzi do Americké zahrady u
Chudenic.
RNDr. František Hasch

6.3 ČESKÝ JAZYK
Členové komise: PaedDr. Renata Teršová (předsedkyně PK), Mgr. Eliška Fajtová,
Mgr. Renata Hellusová, Mgr. Radomíra Kielbergerová, Mgr. Martina Pašková, František
Stoček, Mgr. Daniela Špačková, Mgr. Olga Švancarová, Mgr. Alena Vacovská
V průběhu školního roku probíhala výuka dle ŠVP a vyučování bylo doplněno řadou
mimoškolních akcí a projektů, jejichž cílem bylo především vést žáky k samostatné a
zodpovědné práci, rozvíjet základní kompetence, učit žáky komunikovat a prezentovat své
vědomosti a názory. Při výuce všichni vyučující vedli žáky k samostatné práci, využívali
různých forem a metod výuky, kladli důraz na rozvoj čtenářských dovedností.
Mezi již tradiční a každým rokem se opakující akce patřily exkurze do Knihovny města
Plzně a Studijní vědecké knihovny Plzeňského kraje. Mezi žáky jsou také velmi oblíbené
návštěvy divadelních představení, a to jak v plzeňských divadlech – v Divadle Josefa
Kajetána Tyla, v Novém divadle a v Divadle Alfa (organizovaly Renata Hellusová, Eliška
Fajtová a Daniela Špačková), tak v Národním divadle v Praze, kam s žáky pravidelně jezdíme
v rámci projektu Národní divadlo studentům (každoročně pod patronací Renaty Teršové).
Devátým rokem se žáci našeho gymnázia zúčastňují představení pořádaných v rámci Klubu
mladého diváka při Divadle J. K. Tyla v Plzni (zajišťuje taktéž Renata Teršová).
Výuka byla doplňována i návštěvou filmových představení organizovaných
Františkem Stočkem a Renatou Teršovou, která vhodně navazovala na probíraná témata jak
v hodinách českého jazyka a literatury, tak i v jiných předmětech.
V tomto školním roce se naši žáci zapojili do velmi široké škály soutěží z českého
jazyka a literatury. Tradiční recitační soutěže se zúčastnilo 11 žáků, kteří si připravili ukázky
z poezie a prózy známých českých i světových autorů.
Velmi oblíbenou a především velmi úspěšnou byla v letošním školním roce soutěž
Memoriál Rosti Čtvrtlíka. Žáci, jmenovitě Jakub Vlach a Lucie Kepková (3. A), pod vedením
Radomíry Kielbergerové reprezentovali naši školu v celorepublikovém kole s vynikajícími
výsledky (viz foto a články).
K nejmasovějším soutěžím již tradičně patří Olympiáda z českého jazyka, ve které
opět naše gymnázium mělo svého zástupce i v krajském kole. Barbora Přibylová (3. A)
obsadila krásné 7. místo. Zadání školního kola letos ohodnotila Olga Švancarová.
V březnu se žáci již znovu sešli na akci, která nese název Březen – ke knížce si vlezem.
Akce se již tradičně setkává s velkou oblibou jak mezi žáky, tak mezi učiteli. (Viz samostatný
článek.)
Předmětová komise českého jazyka (jmenovitě Renata Teršová, Martina Pašková,
Olga Švancarová, Radomíra Kielbergerová a Eliška Fajtová) ve spolupráci s předmětovou
komisí matematiky i na tento školní rok připravila přípravné kurzy pro budoucí žáky
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středních škol a osmiletého a šestiletého gymnázia. Cílem kurzů je nejen připravit žáky na
přijímací zkoušky, ale zároveň srovnat učivo a usnadnit tak všem přestup ze základní školy na
školu střední.
V květnu proběhly na naší škole maturitní zkoušky. Státní části maturity opět
předcházela náročná příprava pracovních listů (letos František Stoček, Daniela Špačková a
Radomíra Kielbergerová). Samotné zkoušky dopadly výborně, neboť z českého jazyka uspěli
všichni žáci.
PaedDr. Renata Teršová

6.3.1 TVŮRČÍ PSANÍ – JEDNOLETÝ SEMINÁŘ
Práce letošního historicky prvního semináře tvůrčího psaní spočívala v kombinaci
osvojení si pisatelských dovedností nutných pro zvládnutí maturitní práce a ozřejmění jistých
tajů, v nichž spočívá úspěšnost literární tvorby.
První pololetí bylo věnováno především žurnalistice, a to konkrétně tvorbě zpráv,
reportáží a editorialů, dále pak výstavbě úvah a v neposlední řadě snaze proniknout do
podstaty některých náročnějších publicistických forem, jako je kupříkladu glosa či fejeton.
Druhé pololetí bylo cíleně věnováno filmovému umění a psané recenzi a nakonec
románu a povídce. Tedy útvarům umělecké oblasti, které vyžadují větší časovou dotaci,
zvláště jedná-li se o proces vlastní autorské tvorby. Závěrečné práce – povídky, vykázaly
vysokou úroveň.
Během roku jsme se v rámci semináře zúčastnili akce Čtení ve vlaku s Michalem
Vieweghem, Halinou Pawlowskou, Radkou Třeštíkovou a nakladatelem Pavlem Mandysem.
Dále autogramiády v Neopaladiu v Praze – při křtu knih Rudolfa Křesťana a Josefa Klímy. Žáci
navštívili Veletrh knižní kultury, kde se setkali Markétou Dočekalovou, autorkou skript Tvůrčí
psaní.
Mgr. Radomíra Kielbergerová

6.3.2 SEMINÁRNÍ PRÁCE Z TVŮRČÍHO PSANÍ
Vypravování
Ležím roztažený na střeše obchodního domu. Vybral jsem si dobrou skrýš – lidstvo se
nedívá k oblakům, vůbec se nezajímá, co se děje nad jejich hlavami. To dává šanci lidem, jako
jsem já.
Dalekohledem sleduji muže čtoucího si noviny v parku opodál. On je takový ten typ
člověka, na kterého se všichni usmívají – vysoký, pohledný, spořádaný… zkrátka dokonalý.
Pan Dokonalý. Má všechno – dokonalý dům s dokonalou zahradou, dokonalou ženu, která ho
každé ráno při odchodu líbne na tvář, a tři dokonalé světlovlasé děti šklebící se na fotkách
rozložených přede mnou. Anebo, mám-li to zkrátit, on je úplný protiklad mě.
Sleduji toho muže už pěkných pár týdnů. Je tu ale jedna věc, která mi nejde do hlavy.
V době, kdy je každý normální muž v práci, on se toulá po městě, chodí do muzeí a čte noviny.
To je důvod, proč trčím tady, na špinavý střeše zaplivanýho obchoďáku, a sleduju pana
Dokonalého, který asi úplně tak dokonalý nebude. A také důvod, proč je on stále naživu.
Kdo to je a proč ho někdo chce mrtvého? Celý tenhle případ je zvláštní. Například… my
dva na sebe máme až neuvěřitelné štěstí… vlastně opravdu neuvěřitelné, vídám ho až
nepřirozeně často. A to i v době, kdy vůbec nejsem v práci.
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Jak jsem ho potkal v té restauraci, kam jsem vzal Lizzy na oslavu výročí… ale to je
určitě náhoda. Mimochodem, už tam nikdy nevkročím. Pěkná snobárna, ale Lizzy se to líbilo.
A včera… to byl taky on, koho jsem míjel u parkovacího automatu. A předtím v kině,
supermarketu, parku… Ale koneckonců není to zas tak zvláštní, tohle není moc velké město a
my bydlíme kousek od sebe. Vlastně mám štěstí, usnadňuje mi to práci.
Znovu se zahledím do dalekohledu a prohlížím si značkové oblečení nic nedělajícího
pana Dokonalého. Najednou mě zaplaví vztek. Co on má a já ne? Proč nemůžu Lizzy taky
dopřát dokonalý život, takový, o který vždy stála? Proč také nemůžu být pan Dokonalý
s rychlým autem a zářivým chrupem? Ale já to tak nenechám, dokončím rychle případ a
zažádám si o víc peněz nebo odejdu. Už jsem si toho vytrpěl dost. A dlužím to Lizzy.
Po tomhle slibu začnu opět sledovat park, ale pan Dokonalý mezitím zmizel. A sakra!
Tohle by se mi nemělo stávat. Ještě jednou prohlédnu všechny lavičky a pomalu se začnu
zvedat k odchodu. Náhle za sebou zaslechnu lidské kroky na schodech a dveře na střechu se
otevřou. Stojí tam pan Dokonalý s pistolí Glock 19 v ruce. Vyskočím na nohy.
„Co tu děláte?“ vykoktám překvapený, jak pisklavě můj hlas zní. „Máte být tam dole a
číst si noviny… Já vás už týdny sleduju.“
„Ne,“ usměje se pan Dokonalý, „to já sleduju vás.“
Poslední věc, kterou slyším, je cvaknutí kohoutku.
Povídka
13:29 No může být něco tak krásného? Hledím na svůj odraz v zrcadle a musím si přiznat, že
se miluji.
13:35 Aniž bych od sebe odtrhla oči, rozhoduji se zakoupit si nové boty a klobouk, protože tak
má krása lépe vynikne.
14:02 Doslova jsem dotančila až do obchodního centra. Udivené pohledy kolemjdoucích mě
netrápí. Copak nikdy neviděli bohyni?
14:52 Potěšena novými přírůstky do mého šatníku jsem způsobila čelní srážku s pohledným
mladíkem. Zve mě na skleničku. Jak já bych si dala skleničku. Nebo panáka. Nebo dva.
15:00 Na ulici jsme potkali tři různé dobrovolníky vybírající na nadace pomáhající nemocným.
Každému z nich jsem nechala tisíc korun.
15:30 Za půl hodiny v baru toho mladík moc nenamluvil. Já mu však stihla vypovědět o všech
svých vystudovaných školách. Vyjmenovala jsem mu všechny své získané diplomy. A protože
jsme si spolu vybudovali silnou důvěru, svěřila jsem se mu o svých dědičných vlohách
k nesmrtelnosti.
15:32 S Lubošem, teda Pavlem. Eliášem? Prostě s Karlem se vydáváme na procházku do
parku.
19:00 Naše těla se proplétají ve zběsilém rytmu. Je to neuvěřitelné. Já jsem neuvěřitelná.
Ostatně jako vždycky.
19:24 Vymotávám se z peřiny a kráčím směrem k toaletě, jak mě Pánbůh stvořil. Vím, že se za
mnou Kryštof dívá.
19:29 Chci se znovu zavrtat pod přikrývku, vydávám se zpět do ložnice.
19:30 Zavadila jsem pohledem o svůj odraz v zrcadle. Zdá se, že jsem přibrala. Je to vidět na
břiše. Břicho mi vždycky tloustne jako poslední. Znamená to tedy, že jsem přibrala po celém
těle. Jsem k ničemu. To mám z toho alkoholu. Nevím, kdy přestat.
19:31 Podlomily se mi nohy. Zkoumám svůj ošklivý obličej, hledící na mě se znechucením. Slzy
mi stékají na nahé nehezké tělo. Má cenu, aby něco takového zatěžovalo tento svět?
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19:34 Vykázala jsem Davida ze svého bytu. Skončil na chodbě polonahý, se svým majetkem u
nohou. Jeho pohled byl zmatený, rozčilený, možná lehce posmutnělý.
20:02 Jsem pevně rozhodnutá to vše skoncovat.
20:03 Zvoní mi telefon. Zvedám ho víc než neochotně. Volá mi můj psychiatr. Zapomněla jsem
si vyzvednout antipsychotika.
Deset bodů
První impulz byl utéct. Vždycky to tak dělám, když se něco podobnýho stane (a že se to
poslední dobou děje sakra často). Normálně bych prostě vzal nohy na ramena, hlavně abych
si zachránil vlastní zadek. Dneska ale ne. Dneska ne, protože tam byla ONA.
Nebyla to ta ONA, kterou jste si představili, dlouhonohá blondýna z americkejch
bijáků. Vlastně byla přesnej opak. A taky tak trochu v rauši. Vlepil jsem jí facku, a když ani
pak nereagovala na mý „Hej, holka, musíme zdrhnout!“, vzal jsem ji za ruku a táhnul ji pryč.
A protože si asi myslela, že jsem jeden z jejích kunšaftů, začala se tou jednou volnou rukou
svlíkat a já se ji vlastně ani nesnažil zastavit, jen jsem ji táhnul dál a doufal, že alespoň jeden
z nás to přežije.
„Hej,“ zasekla se najednou, „hej, tebe neznám!“ A snažila se zase rychle zapnout
všechno rozepnutý.
„Na tohle teď neni čas,“ řek jsem já tak trochu proto, že to byla pravda, a taky trochu
proto, že mi ty záblesky fajnovejch prsou v perifernim vidění vůbec nevadily.
„Kam vůbec běžíme?“
„Do bezpečí,“ odtušil jsem a kradmo jsem se ohlídnul po vrakovišti, mym asi
nejoblíbenějšim z desítek domovů.
Tyhle hony na odpad společnosti začaly před dvěma měsícema. Sluníčko svítilo, ptáčci
zpívali a děcka bohatejch rodičů se rozhodly, že už je vlastě vůbec nebaví vozit si zadky
v eskovejch Mercedesech ani dělat lajny zlatejma kartama na záchodcích VIP klubů a že by
radši povraždili pár smradlavejch bezďáků. A co jim musim uznat je, že v tom maj systém.
Každej z nich si zapisuje skóre, totiž spící, sjetej nebo ožralej bezdomovec za pět, při smyslech
za deset, to samý prostitutka, ale ta v jakýmkoli stavu. Podtrženo sečteno dostat nás, má to
dotyčnej za slušnejch dvacet plus nějaký drobný, když to nebude pistolí, ale tyčí nebo pálkou.
„Znám zkratku,“ což mě celkem zarazilo, když před chvíli ani nevěděla, kam vůbec
běžíme.
„Jseš si úplně jistá, že…,“ ale to už mě vzala za zápěstí a táhla někam podél dlouhý
betonový zdi.
„Tady,“ ukázala na tmavou uličku končící někde v nedohlednu. „Jednou jsem tu
s jedním chlápkem… ale to je jedno,“ kousla se do rtu a já měl pocit, že se dokonce červená,
což bylo na někoho její profese fakt divný.
„Drž se za mnou,“ řek’ jsem jí a přišel jsem si jako hrdina z nějakýho akčňáku, akorát
jsem úplně nebyl Tom Cruise. Po cestě jsem zakopnul o kovovou tyč, která se tam prostě
jenom tak válela, a tak jsem si ji vzal, kdybych chtěl náhodou někoho mlátit.
„Ještěže máš tu dlouhou kovovou tyč,“ řekla ona fakt hrozně nahlas, jako kdybych byl
hluchej nebo co.
A tak jsme tam tak šli, já přitisknutej ke zdi, ona přitisknutá ke mně a já celou tu cestu
přemejšlel, jestli by mi, až tohle všechno skončí, dala jedno číslíčko zdarma, za statečnost
nebo tak.
„Musím si zavázat tkaničku,“ zašeptala mi do ucha, až mi z toho na zátylku naskákala
husí kůže, a mě ani nenapadlo přemejšlet, jestli vůbec nějaký tkaničky nebo boty má.
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Na chvilku jsem se ohlíd, abych viděl, jak se schejbá, protože jsem si moc dobře
pamatoval, že si všechny knoflíčky nedopla, a když jsem se otočil zpátky, koukal jsem do
hlavně pistole a řeknu vám, že jsem hnedka poznal, že tahle se neplní vodou.
„Sakra, bacha,“ chtěl jsem ji varovat, ale když jsem se otočil, viděl jsem zas další
pistoli, co určitě nebyla stříkací a k mýmu největšímu překvapení ji držely ty ruce, který si před
chvílí neuměly poradit ani s knoflíčkem od košile.
„Co to do háje…” zalapal jsem po dechu, i když to bylo všecičko nad slunce jasný.
„Coby,“ zasmála se zvonivě a mě v tý poslední chvilce napadlo, že už nikdy nebudu
věřit pěknejm ženskejm. „Deset bodů.“

6.3.3 ČTVRTLÍSTEK
Divadlo Dialog letos 6. března znova propůjčilo své prostory regionálnímu kolu
soutěže Memoriál Rostislava Čtvrtlíka – Čtvrtlístek. Naše gymnázium na tuto mladou soutěž
reaguje od jejího počátku, kdy na celorepublikové úrovni soutěž figuruje popáté.
V regionálním kole zasedli v porotě herec a ředitel Divadla Dialog Jakub Zindulka,
členka zapsaného spolku Čtvrtlístek Mgr. Lucie Benešová a Mgr. Janeta Benešová, ředitelka
Městského divadla Mladá Boleslav a zakladatelka a realizátorka soutěže. Své výkony před
nimi předvedli Martin Hložek (5. L) a Lucie Kepková a Jakub Vlach (3. A).
Všichni naši soutěžící se umístili na stupních vítězů. V recitaci Martin Hložek na
místě 3. a Jakub Vlach na místě nejvyšším – 1. V dramatizaci pak Lucie Kepková a Jakub
Vlach na místě druhém. Postupová první dvě místa ve dvou kategoriích nás tedy opět
posunula do Děčína, kde proběhne kolo nejvyšší – celorepublikové, a to 21. a 22. dubna
2017.
Všem třem zúčastněným, kteří porotu svým vystoupením skutečně zaujali,
blahopřejeme a za účast jim děkujeme. Na celostátní přehlídce jistého nepřehlédnutelného
hereckého umu totiž jméno našeho gymnázia zazní už potřetí.
Mgr. Radomíra Kielbergerová

Zleva J. Vlach, L. Kepková (3. A) a Martin Hložek (5. L) na Memoriálu R. Čtvrtlíka
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Na děčínském celostátním Čtvrtlístku 2017 mezi finálovými soutěžícími figurovalo GLP už
potřetí
Ve dnech 20. a 21. dubna 2017 se uskutečnilo celostátní kolo recitační soutěže
Memoriál Rostislava Čtvrtlíka, kterého se zúčastnili Lucie Kepková a Jakub Vlach ze 3. A.
Celostátní soutěž je víceméně přehlídkou toho nejlepšího, a tedy není jednoduché získat
umístění na stupních vítězů. Mnozí soutěžící už dokonce hostují v divadlech. Za zmínku stojí,
že v porotě ze známých osobností zasedla paní Tereza Kostková a ta také věnovala našim
žákům individuální rozbor soutěžních textů a jejich interpretací. Žáci byli pochváleni a
ubezpečeni, že porotu velice zaujali. Doložením toho byla i zcela samostatná zvláštní cena
poroty, kterou si odnesl Jakub Vlach za interpretaci textu Moře, strýčku, proč je slané?,
známého ze zdánlivě nepřekonatelného podání Jana Wericha.
Velice nás těší, že na soutěži vysoké úrovně má naše gymnázium postavení účastníka
se zajímavými soutěžními příspěvky v podání vyzrálých hereckých a recitačních osobností, a
má tedy už vybudované jisté jméno.
Děčínská přehlídka toho nejlepšího vždy ve svém programu nabídne ještě i bonus.
Tentokrát zajímavou prohlídku města a výstupem na slavnou Děčínskou skálu, odkud si
účastnící užili překrásný pohled na Labe.
Mgr. Radomíra Kielbergerová

6.3.4 BŘEZEN PODEVÁTÉ
Devátý ročník akce Březen – ke knížce si vlezem se opět uskutečnil s příchodem jara.
I letos se sešlo dost interpretů a i letos byla na programu zajímavá zpestření nad rámec
očekávaného.
Jeroným Široký (4. L) na základě své ukázky nakonec předvedl karetní kouzlo a Lucie
Malánová (5. E) přečetla svoji vlastní, velmi vyzrálou, lyrickou prózu. Nechybělo divadlo, a to
ve dvou kusech. Učebna byla opět naplněna k prasknutí, a ač se to zdá být neskutečné, i
podeváté to byla akce, která pro diváky nekončí zazvoněním. I tentokrát dokázali interpreti
diváky vtáhnout do dějů knih natolik, že se jim odcházet nechtělo.
Bufet se štrúdlem nechyběl ani letos a celkově se Březen zadařil. A před námi leží
nelehký úkol, jak naložit s jubilejní desítkou roku 2018.
Mgr. Radomíra Kielbergerová

6.4 DĚJEPIS A ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Členové komise: Mgr. Martina Pašková (předsedkyně PK), Mgr. Fenclová Miroslava,
Hodaňová Vladimíra, PaedDr. Teršová Renata, Mgr. Jana Závorková, Lic. Rubén Zaya Grilo

Sekce dějepisu
I v letošním školním roce 2016/2017 probíhala výuka dějepisu podle školního
vzdělávacího programu, výuka byla doprovázena i dalšími zajímavými akcemi. Cílem bylo
doplnit a rozšířit probírané učivo a motivovat žáky k dalšímu samostatnému studiu historie.
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Hned začátkem školního roku žáci navštívili Osvětim a Krakov. Pod vedením Renaty
Teršové měli žáci možnost seznámit se s krutým osudem Židů za 2. světové války. Exkurze
byla završena prohlídkou historického centra Krakova.
I nadále pokračoval projekt Školákem v protektorátu, jehož výsledkem byla vernisáž
v březnu 2017 na Karlově univerzitě v Praze. Projekt historického bádání žáků bude součástí
putovní výstavy.
Naši žáci se jako každoročně zúčastnili celostátní Dějepisné soutěže v Chebu.
24. ročníku této prestižní historické soutěže, která proběhla v listopadu 2016, se zúčastnilo
více jak 265 školních družstev z České a Slovenské republiky a naši žáci vybojovali krásné
druhé místo. Naše gymnázium reprezentovalo družstvo ve složení: Veronika Majerová (7. L),
Monika Kapitánová (7. L) a Josef Valeš (7. L). Další krajské kolo této soutěže, které se konalo
v dubnu 2017, vyhrálo naše družstvo ve složení Jan Pěnkava (4. E), Eliška Růžičková (6. L) a
Radek Vladař (6. L), a postupuje tak opět do celostátního kola.
V prosinci proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády a dva žáci nás reprezentovali
v okresním kole.
Žákům nižšího gymnázia byla výuka dějepisu doplněna praktickou ukázkou rytířské
kultury v programu, který každoročně pořádá agentura Pernštejn.
Vedle těchto větších akcí se v hodinách dějepisu a na seminářích realizovala celá řada
drobnějších projektů, ve kterých se žáci zabývali společenským vývojem i každodenním
životem lidí. Témata zpracovávali buď formou rozsáhlých prezentací, které nabídly ostatním
žákům prostor pro diskusi, nebo formou ročníkových a seminárních prací.
Renata Teršová a Vladimíra Hodaňová

Sekce základů společenských věd
Ve školním roce 2016/2017 probíhala výuka občanské výchovy a základů
společenských věd podle školního vzdělávacího programu.
V rámci výuky základů společenských věd se i letos žácii zapojili do řady projektů a
akcí, které vhodně doplňovaly učivo probírané v jednotlivých společenskovědních
disciplínách. Tyto akce žákům pomáhají v hledání souvislostí a formování jejich vlastních
názorů a tolerantních postojů, rozšiřují sociální, kulturní a historické povědomí.
Zorganizovali jsme např. přednášky o dobrovolnictví Tandem a Tady a teď, dále
prezentaci organizace YOU, která zprostředkovává studium v zahraničí. Navštívili jsme
festival dokumentárních filmů Jeden svět na školách a festival Ozvěny ekofilmu. Zajímavá
byla výstava Zmizelá Plzeň a v neposlední řadě návštěva Hospice sv. Lazara. V hodinách ZSV
se realizovaly i aktivity pro mezinárodní projekt Emoce ve výuce (ERASMUS+).
Žáci jsou v hodinách ZSV vedeni též k toleranci a vzájemné solidaritě mezi lidmi a
každoročně se účastní různých jednorázových charitativních akcí, jednotlivci pracují i jako
dlouhodobí dobrovolníci.
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Jako komise jsme se podíleli na semináři Pro začínající autory SOČ, i na vedení práce
Jakuba Vlacha (3. A) Deportace Židů z Podkarpatské Rusi v příbězích pamětníků, která
postoupila až do celostátního kola, kde obsadila krásné 7. místo.
Členové komise se průběžně vzdělávají samostudiem i absolvováním seminářů pro
pedagogy. V letošním školním roce to byl například seminář Ústavu pro studium totalitních
režimů Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů a Komiks pod lavicí?,
či seminář USH Shoach Foundation Nové metody ve výuce o holocaustu.
Na naší škole se konají nostrifikační zkoušky ze ZSV. Studentům ZČU umožňujeme
každoročně vykonávat souvislou pedagogickou praxi.
Martina Pašková

6.4.3 GYMNÁZIUM L. PIKA V PLZNI DRUHÉ V CELOSTÁTNÍM FINÁLE DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE
V CHEBU
Cheb se stal již po pětadvacáté místem setkání žáků, kteří se utkali v celostátním kole
Dějepisné soutěže českých a slovenských gymnázií. Téma letošní soutěže bylo Od diktatury
k diktatuře, tedy období let 1945–1948. Soutěžící tentokrát přišla podpořit nejenom řada
významných historiků, ale i zástupců politického a veřejného života a sportu.
Do celostátního kola postoupilo z krajských kol (kde soutěžilo celkem 239 gymnázií)
nejlepších 75 gymnázií České a Slovenské republiky. Tým žáků Gymnázia Luďka Pika v Plzni
pod vedením učitelky Vladimíry Hodaňové si ve složení Monika Kapitánová, Veronika
Majerová a Josef Valeš (7. L) vybojoval skvělé 2. místo se ztrátou pouhých dvou bodů na
vítězné družstvo. Medaile a ceny (včetně 3D tiskárny pro gymnázium) pak převzali žáci z
rukou ministryně školství Kateřiny Valachové a předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana
Štěcha.
Jak sami žáci GLP uvádějí, soutěž byla velice náročná, a aby uspěli v celostátním kole,
začali s pečlivou přípravou ihned po skončení krajské soutěže, která se konala v dubnu.
„Ze čtyř kol bylo nejtěžší to druhé. Jistým ztížením také byla dvojjazyčnost celého testu,
polovina otázek byla česky, polovina slovensky,“ vzpomínají členové týmu. Na dotaz, která
otázka jim přišla nejtěžší, odpovídají jednotlivě: „V máji 1947 sa při obci Tvrdomestice údajne
zjavila trom dievčatám Panna Mária. O mesiac sa tu zišlo 80 000 pútnikov. Církev vydala
vyjadrenie, aby sa ľudia na mieste zjavenia neschádzali. Nástup komunistov k moci urobil
koniec podobným zhromáždeniam. Pri ktorom meste ležia Tvrdomestice?“ „Z kterého města
byla v roce 1945 přemístěna Vysoká škola báňská do Ostravy?“ „Kde se odehrálo Te Deum,
které sloužil pražský arcibiskup pro nově zvoleného prezidenta Klementa Gottwalda 14.
června 1948?“
Účast Gymnázia Luďka Pika je v této soutěži již tradiční a letošní úspěch svědčí mimo
jiné i o tom, že o historii je na gymnáziu zájem. Pro všechny zúčastněné žáky byla soutěž
nezapomenutelným zážitkem.
Členové týmu GLP
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Dějepisná soutěž v Chebu. Zleva J. Valeš, předseda Senátu PČR
M. Štěch, ministryně školství K. Valachová, M. Kapitánová,
V. Majerová a V. Hodaňová

S Dominikem Haškem

6.4.4 PLZEŇŠTÍ STUDENTI ZASTUPOVALI MONGOLSKO V OSN
V průběhu posledního půl roku se žáci z Gymnázia Luďka Pika účastnili vzdělávacího
projektu a zároveň největší diplomatické simulace v ČR, a to Pražského studentského
summitu. Tříčlenná delegace gymnazistů ve složení: Vojtěch Junger, Anna Mírková (6. L) a
Lucie Malánová (5. E) zastupovala stát Mongolsko v modelu OSN v Radě pro lidská práva,
Výboru pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost a v Environmentálním shromáždění. Od
listopadu až do března se vždy jednou v měsíci uskutečnilo přípravné setkání na půdě VŠE v
Praze, kde byli delegáti seznámeni s jednacím řádem, jednotlivými body agendy, které poté
projednávali, či si mohli vyslechnout zajímavé hosty z diplomatické scény nebo přínosné
semináře o aktuálních tématech ze světa. Během těchto pěti workshopů byl na všech
účastnících vidět obrovský pokrok jak v mluveném, tak v písemném vyjadřovaní,
argumentaci a všeobecných znalostech. Vyvrcholením projektu pak byla závěrečná
konference, jež se konala od 7. do 10. dubna.
Slavnostní zahájení konference proběhlo v hotelu Ambasador na Václavském náměstí
a své motivační proslovy adresované všem delegátům zde předneslo několik významných
osobnostní, jmenovitě například ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministr obrany
Martin Stropnický nebo předsedkyně nadace Krása pomoci Taťána Kuchařová. Zbylé dny
probíhala jednání jednotlivých orgánů v Kongresovém centru na Vyšehradě, kde mohli žáci
zúročit své získané dovednosti. Jednání se ukázala jako velice plodná a profesionální,
dodržující striktní pravidla a úzce se podobající reálným diplomatickým debatám. Celý
projekt vzbudil opět velmi pozitivní ohlasy a plzeňská delegace se nemůže dočkat dalšího
ročníku.
Vojtěch Junger, 6. L
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Pražský studentský summit. Zleva A. Mírková, V. Junger a L. Malánová

6.5 ESTETICKÁ VÝCHOVA
Členové komise: Mgr. Alena Vacovská (předsedkyně PK), Mgr. Radomíra Kielbergerová,
František Stoček, Mgr. Miriam Sudková
V hodinách estetické výchovy vedeme žáky ke tvořivosti, snažíme se podchytit jejich
zájem o vlastní výtvarnou či hudební činnost, podnítit je ke studiu hudební teorie a dějin
umění.
Také v letošním roce se žáci seznámili s různorodými výtvarnými technikami a mohli
si vyzkoušet jejich realizaci. Základní techniky, kresbu a malbu, doplňovala grafika – tisk
z výšky i hloubky, modelování z kašírované hmoty, prostorové vytváření, rozličné techniky
vhodné pro dekorování papíru, výroba ručního papíru, koláže, asambláže, fotografie, textilní
techniky apod. Žáci vyššího gymnázia zúročovali vědomosti a zkušenosti získané
v předchozím studiu při tvorbě časově náročnějších velkoformátových prací.
Každoročně se žáky navštěvujeme výstavy v Západočeské galerii a nejinak tomu bylo
i v letošním školním roce. Naši žáci se opět stali účastníky interaktivních animačních
programů, které galerie spolu se studenty výtvarného oboru Pedagogické fakulty ZČU
připravila. V letošním roce jsme se zúčastnili tématu Zmizelá Plzeň a animačního programu
připraveného pro výstavu plzeňského rodáka Huga Boettingera. Neméně zajímavá byla i
exkurze do Muzea knihtisku, spojená s tvůrčí dílnou, kde žáci mohli využít vlastní kreativitu.
V letošním roce také několik skupin v rámci výtvarné výchovy navštívilo Muzeum loutek pro
motivaci k následné tvorbě masek a loutek.
Jako každoročně vyvíjel v letošním roce bohatou činnost i Pěvecký sbor GLP (viz
dále). Na již tradičním soustředění na Šumavě byl připraven repertoár pro letošní rok. Kromě
vánočního a jarního koncertu reprezentoval sbor školu na krajské přehlídce dětských a
středoškolských sborů, kde získal Zlaté pásmo a Diplom za hlasovou kulturu. Spolu se sborem
gymnázia v Chamu uspořádali koncert v Německu, v Plzni se stali i aktéry dobročinného
koncertu. Tradičně účinkovali při předávání maturitních vysvědčení. Zajímavou akcí, která se
stala také již tradicí, bylo víkendové nocování sboru ve škole.
Mgr. Alena Vacovská
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6.6 FYZIKA
Členové komise: Mgr. Ivana Sirotková (předsedkyně PK), Mgr. Eva Cibulková, Mgr. Eva
Česalová, Mgr. Hana Drobilová, PaedDr. Naděžda Kubešová, Lic. Javier Sancho Úbeda
Rozdělení úkolů v PK fyziky: Ivana Sirotková – předsedkyně, správce odborné učebny,
Eva Cibulková – vedení sbírek, Hana Drobilová – správce laboratoře, Naděžda Kubešová –
zajišťování studijní literatury. Předmětová komise pracovala dle plánu schváleného v srpnu
2016. Svou činnost průběžně korigovala.
Výuka probíhala dle ŠVP a schválených učebních plánů. Studijní literatura pro nižší
ročníky víceletého gymnázia je zabezpečena, pro čtyřleté studium a vyšší třídy víceletého
gymnázia je zpracován seznam doporučené studijní literatury.
Předmětová komise fyziky plnila druhý rok tříleté udržitelnosti projektu Podpora
technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji. Díky projektu došlo
k rekonstrukci laboratoře fyziky, inovaci odborné učebny fyziky, pořízení nových učebních
pomůcek, žákovských souprav i speciálních měřicích čidel systému Vernier. Výstupy projektu
užíváme v každodenní výuce. Udržitelnost umožňuje pokračování kroužku Zajímavá fyzika
pro žáky nižšího gymnázia. Pro 14. a 22. ZŠ v Plzni, ZŠ Dýšina a ZŠ Chrást jsme připravili
společná setkání. Žáci předvedli netradiční fyzikální experimenty, připravili pro kamarády
z ostatních škol soutěže s fyzikální tématikou. V laboratoři fyziky provedli praktická fyzikální
měření na téma povrchové napětí, jednoduchý elektrický obvod, měření reakční doby.
Zhlédli též zajímavé pokusy s mikrovlnnou troubou předvedené pedagogy.

Studenti s výsledky své práce v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji.

Na přelomu srpna a září jsme umožnili úspěšným řešitelům krajských kol
přírodovědných soutěží účast na kempu pořádaného v rámci projektu Podpora
talentovaných žáků Plzeňského kraje. Pozornosti neušly ani Dny vědy a techniky v Plzni, ani
Noc vědců.
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Do 14. ročníku Astronomické olympiády se letos ve školním kole zapojilo ve všech
kategoriích celkem 105 řešitelů, což je o 21 více než vloni. Do krajského kola pokračovalo 46
žáků, z nichž 31 bylo úspěšných. V kategorii AB byla na čtvrtém místě Michaela Baníková
z 8. L, v kategorii CD byl rovněž čtvrtý Břetislav Kubeš z 5. L, v kategorii EF se Michala
Breníková (4. L) umístila na 13. místě a v kategorii GH byl Viktor Velebný ze 2. L pátý. Letošní
ročník probíhal podle nových pravidel, uspět v krajském kole bylo náročnější.
Zájemci a fyzikální talenti absolvovali soustředění, které jako přípravku pro řešitele
Fyzikální olympiády pořádá ZČU FPE KMT v Plzni – oddělení fyziky. V tomto školním roce se
do krajského či okresního kola FO probojovalo 14 žáků. Školní či domácí kolo jich řešilo
mnohem více, někdy i celá třída. V kategorii FO-A se Jaroslav Váňa z 8. L v krajském kole
umístil na 11. místě. Viktor Procházka ze 7. L se v kategorii FO-B umístil na pátém místě.
Anna Mírková z 6. L v kategorii FO-C byla osmá. Další výsledky jsou uvedeny v příloze.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!
Potřetí jsme se účastnili Technické olympiády Plzeňského kraje. GLP vyslalo tentokrát
jen jeden tým. Soutěžící před odbornou porotou představili a obhajovali své práce. Lukáš
Frána a Viktor Procházka ze 7. L se zařadili s prací Inteligentní skleník stejně jako vloni na
první místo. Byli přizvání i do soutěže ENERSOL, kde se umístili na postupovém místě pro
zařazení do krajských týmů do národní přehlídky, která se konala v Pelhřimově.
Zúčastnili jsme se Dne s fyzikou (doprovodná akce konaná pod záštitou rektora
Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka spojená s vyhlášením
výsledků krajského kola FO) a absolvovali jsme doprovodné akce.
V soutěži Přírodovědný klokan 2016/2017 si žáci prověřují znalosti a schopnosti
nabyté v přírodovědných předmětech. V kategorii Kadet soutěžilo 103 žáků, v kategorii
Junior 113 žáků, celkem se zapojilo 216 žáků.
Naši maturanti navštěvují potenciální místa dalších studií při dnech otevřených dveří.
Jednoletý seminář z fyziky navštěvovalo sice 20 žáků, přesto zájem o maturitu z fyziky je
nízký, letos maturovalo pět žáků. V bilingvní 6. E si maturitu z fyziky ve španělštině zvolily dvě
žákně.
Snažíme se vhodnými metodami podporovat zájem o fyziku a účast ve vyšších
kategoriích fyzikální olympiády. Pro primu a sekundu jsme připravili již třináctý ročník školní
fyzikální soutěže, která je motivační přípravkou pro FO-G Archimediáda. Devatenáct
soutěžících řešilo zajímavý test, soubor soutěžních obrázků s fyzikální tématikou i odhady
hodnot různých fyzikálních veličin. Atraktivní pokusy předvedené žáky semináře z fyziky
celou akci zpestřily. Soutěž vyhrál Vojtěch Břečka z 2. L. Na základě výsledků bylo sestaveno
družstvo z 2. L, které školu reprezentovalo v okresním kole FO-G a získalo 1. místo.
Gratulujeme!
Při Dnu otevřených dveří GLP patřila prezentace PKF opět mezi nejnavštěvovanější.
Zájemci o studium na naší škole si v inovované laboratoři vyzkoušeli řadu experimentů,
zájem byl o ŠVP i studijní literaturu. S akcí pomohli i někteří žáci z 5. L.
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Mgr. Hana Drobilová (vlevo) při DOD

Pracujeme na svém kariérním růstu, zapojujeme se do dalšího vzdělávání učitelů –
spolupracujeme s KCVJŠ, a to i jako lektoři.
GLP pokračuje v projektu Erasmus+ Talent Education. Naši žáci se zúčastnili
společných setkání v Ljubljani, v Leidenu a jedno studijně pracovní setkání jsme zorganizovali
ve spolupráci se střediskem volného času dětí a mládeže Radovánek v Plzni. V projektu byly
použity metody Design Thinking a Practical Differentiation. Zároveň jsme v průběhu školního
roku realizovali řadu drobných projektů jak s nadanými žáky, tak s žáky vyžadujícími speciální
podporu pedagoga.
V příštím školním roce nás čeká celá řada činností spojených s rozvojem technického
a přírodovědného vzdělávání. Projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Plzeňském kraji bude dále pokračovat formou udržitelnosti, v projektu Erasmus+ Talent
Education nás čeká aktivní účast. Stranou nezůstane ani cílená příprava žáků na soutěže,
k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
Mgr. Ivana Sirotková

Studenti ve Slovinsku v rámci projektu Erasmus+
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6.6.1 TECHNICKÁ OLYMPIÁDA BYLA OPĚT ZLATÁ
Dne 9. 2. 2017 jsme se už potřetí zúčastnili soutěže Technická olympiáda Plzeňského
kraje. Soutěž je organizována Krajským úřadem Plzeňského kraje ve spolupráci s FEL a FAV
ZČU. Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv dvou- až pětičlenný tým žáků střední školy v
Plzeňském kraji. Každý tým má za úkol vytvořit technický projekt, který pak na soutěži
prezentuje. Naše projekty se jmenovaly Laserová harfa a Inteligentní skleník. Laserovou
harfu tvořila soustava laserů a fotodiod, která po přerušení jednoho paprsku zahrála tón.
Inteligentní skleník byl určen k autonomnímu pěstování rostlin bez zásahů zvenčí. Zvládnul se
sám zalévat a udržovat stabilní délku dne v rozsahu 16 hodin, což urychlovalo růst rostlin. S
oběma těmito projekty jsme se jako jediný plzeňský gymnaziální tým umístili ve zlatém
pásmu v obou posledních ročnících.
Viktor Procházka a Lukáš Frána, 7. L

L. Frána (vlevo) a V. Procházka se svým projektem Inteligentní skleník

6.7 CHEMIE
Členové komise: PaedDr. Jitka Voráčová (předsedkyně PK), RNDr. Anežka Landsmanová,
Mgr. Marie Helmová, Lic. Javier Sancho Úbeda, MA
Výuka probíhala podle ŠVP a byla doplněna množstvím školních i mimoškolních
aktivit. V tomto školním roce dobíhal druhý ročník dvouletého semináře z chemie, do
kterého přistoupili žáci, pro které se neotevřel jednoletý seminář. Celkový počet žáků
v semináři z chemie tak vzrostl na 24 z původního počtu 17. Maturitní zkoušku z chemie letos
skládalo celkem 16 žáků s velmi pěknými výsledky. Komise spolupracovala s PF ZČU, VŠCHT
Praha a PřF UK Praha.
Naši žáci se dostávají do chemických kempů mezi výběr žáků ČR. Michaela Baníková
(8. L) se v létě 2016 zúčastnila Závěrečného soustředění Korespondenčního semináře
inspirovaného chemickou tématikou, které pořádala Přírodovědecká fakulta UK Praha.
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Michal Lindner (4. L) se zúčastnil Letního chemického odborného soustředění Běstvinka,
které pořádala VŠCHT.
Na začátku prosince jsme se zúčastnili II. studentských dnů VŠCHT Praha. Markéta
Cubrová ze 6. E se zúčastnila odborných přednášek na různá témata v moderní budově
Národní technické knihovny a získala tím certifikát o absolvování tohoto programu, který byl
zajímavý a inspirující např. pro výběr tématu ročníkové práce.
Snažíme se podporovat zájem o chemii i zapojováním žáků do netradičních
chemických soutěží. Letos jsme již potřetí zapojili žáky do přírodovědné soutěže ChemQuest
2017 pořádané VŠCHT Praha ve spolupráci se společností AMGEN a Národním centrem pro
mladé chemiky.
Tento rok bylo podmínkou soutěže natočení krátkého videa, které představilo
soutěžní experiment. Naši žáci vytvořili dva týmy, které soutěžily ve školním a
celorepublikovém kole prostřednictvím videí umístěných na webu VŠCHT. Tématem
kategorie SŠ bylo Chemie a světlo. Jeden tým ve složení Veronika Groeslová a Jiří Růžička
(6. L) představil a předvedl před spolužáky sadu experimentů pod názvem Ezochem s.r.o.
Další tým tvořený Zuzanou Petrmichlovou, Eliškou Růžičkovou a Janou Pojerovou (6. L)
svoje experimentování nazval Světlo napříč časem. Do celostátního finále mezi nejlepších
deset týmů ČR se probojovalo druhé jmenované družstvo, o jehož kvalitě svědčí, že se do
celostátního kola probojovalo již potřetí za sebou, i když letos nedosáhlo na stupně vítězů.
Další chemickou aktivitou našich žáků bylo řešení Korespondenčního kursu
inspirovaného chemickou tématikou – KSICHT (PřF UK Praha). Řešitelkami byly Michaela
Baníková, Kateřina Flídrová (8. L) a Zuzana Petrmichlová (6. L).
Již tradičně pod vedením RNDr. Anežky Landsmanové proběhla v tomto školním roce
Chemická olympiáda. V kategorii D se školního kola zúčastnilo třináct žáků a v kategorii C
devět žáků. V kategorii D v okresním kole získal Michal Lindner (4. L) sedmé místo, David
Klesa (3. L) šestnácté místo. V kategorii C v krajském kole obsadila Dominika Soukupová
(1. A) jedenácté místo a Zuzana Petrmichlová (6. L) místo třinácté.
Předmětová komise chemie se zapojila do dvou projektů Erasmus+. V rámci projektu
Aprendiendo con emociones bylo uspořádáno Chemické dopoledne s pokusy. Žáci předvedli
svým kamarádům ze Španělska, Belgie a Francie představení Taková malá chemická
pohádka, Kouzlení s barvami, Jarda Jágr odhalen a další efektní pokusy. Všechna představení
probíhala ve španělském jazyce. V projektu Talent – Education bylo uskutečněno mnoho
aktivit, např. Proč solíme silnice, Grafenové tečky, Acidobazické indikátory a jiné.
Předmětová komise se neustále snaží o revitalizaci chemické laboratoře. Peníze se
snažíme spolu s vedením školy získat pomocí dotací z EU. Pokračujeme ve spolupráci
s katedrou chemie PF ZČU. Výstupní pedagogickou praxi u nás vykonala jedna studentka.
Souvislou praxi v předposledním ročníku studia dvě studentky.
PaedDr. Jitka Voráčová
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M. Lindner (4. L) při řešení Chemické olympiády

Ocenění řešitelé ChO v kategoriích C a D

Žáci 3. L při projektu Proč solíme silnice?

6.7.1 LETNÍ CHEMICKÉ ODBORNÉ SOUSTŘEDĚNÍ BĚSTVINKA
Ve dnech 16.–30. 7. 2016 jsem se zúčastnil letního chemického soustředění
Běstvinka, pořádaného studenty z VŠCHT, kteří podle svých zkušeností z účasti na Běstvině
(soustředění pro olympioniky chemické olympiády kategorie C, B, A) připravili pro mladší děti
výjimečný program. Na Běstvinku se lze přihlásit přes umístění v krajském kole CHO
kategorie D (žáci 8. a 9. třídy).
Na chemickém soustředění lze získat nejen mnoho vědomostí, zkušeností
s chemickým náčiním, ale i mnoho kamarádů s podobnými zájmy. Dá se tu zažít také spoustu
zábavy během celodenních i celonočních her a výletů a při táborácích za doprovodu
libozvučných kytar.
Byli jsme společně se slovenskými spoluúčastníky rozděleni do šesti skupin po 12 až
13 žácích, ve kterých jsme poslouchali přednášky, laborovali a dělali i ostatní činnosti.
Denní harmonogram byl tvořen ranní rozcvičkou, snídaní, prvním 90minutovým
blokem, dopolední svačinovou pauzou, druhým blokem, pauzou na oběd a poledním klidem,
poté následoval 3. blok, svačinová pauza, 4. blok a pauza před večeří, večeře, předvečerní
volno a dobrovolné večerní přednášky na různá témata nejen od chemiků. O dopoledních a
odpoledních hodinách probíhaly přednášky, či práce v laboratoři nebo dílně.
Myslím, že tento typ dobrovolného učení je velmi přínosný a pro mne toto
soustředění bylo důkazem, že chemie je velice zajímavý obor a velice mne zajímá. Doufám,
že se sem opět dostanu. Je to jedna z věcí, na kterou se velmi těším.
Michal Lindner, 4. L
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6.7.2 CHEMICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ KSICHT
V červnu jsem se zúčastnila závěrečného soustředění Korespondenčního semináře
inspirovaného chemickou tématikou, který pořádá Přírodovědecká fakulta Karlovy
univerzity.
Hlavní náplní soustředění bylo prohloubení laboratorních zkušeností. Strávili jsme
celé tři dny v laboratořích anorganické, organické a analytické chemie, kde jsme si vyzkoušeli
tvorbu nejrůznějších anorganických preparátů, alkalimetrická stanovení nebo třeba
Pechmannovu kondenzaci. Kromě laboratorních praktik jsme měli několik odborných
přednášek o explozích, alkaloidech, výpočetní chemii, apod. Zajímavou součástí byla také
exkurze do Ústavu organické chemie a biochemie, kde jsme si prohlédli některé z laboratoří
a měli možnost mluvit s opravdovými chemiky. Mě nejvíc zaujala laboratoř pro vývoj léčiv.
Tyto aktivity zaměřené na rozvoj chemických dovedností doprovázel bohatý
doprovodný program tvořený kromě kratších her i noční šifrovačkou po zajímavých místech
Prahy a velkou večerní hrou, která nám měla přiblížit, jak vypadá studium na vysoké škole.
Soustředění jsem si moc užila a doufám, že se ho budu moci zúčastnit i v příštím roce.
Michaela Baníková, 8. L

6.7.3 II. STUDENTSKÉ DNY VŠCHT PRAHA
Dne 6. 12. 2016 jsem měla společně s paní profesorkou Voráčovou možnost se dostat
mezi 50 účastníků (studentů a učitelů) II. studentských dnů na VŠCHT v Praze. Studentské
dny se konaly v nové a moderní Národní technické knihovně v Dejvicích a začínaly v 8 hodin
ráno. Po přivítání a představení fakult univerzity jsme měli odborné přednášky na různá
témata. Mě osobně nejvíce zaujala přednáška o bioprospekci – bioaktivních molekulách a
videa ze života biomolekul, ale na své si přišli i ti, kteří se zajímají o problematiku falšování
potravin, ti, kteří mají rádi výbuchy aut v analytickém inženýrství, nebo ti, kteří si chtějí
koupit chytrý dům a zjistili něco o jeho fungování. Přednášky nám přinesly nové poznatky a
pomohly v rozhodování o naší budoucnosti. Po celý den jsme měli k dispozici sál
s občerstvením a pitím a po absolvování daných 10 přednášek jsme dostali i certifikát.
Markéta Cubrová, 6. E

6.7.4 CHEMQUEST 2017
Naše družstvo ve složení Eliška Růžičková, Jana Pojerová a Zuzana Petrmichlová
(6. L) (za podpory PaedDr. Jitky Voráčové) se probojovalo do finále chemické soutěže
ChemQuest 2017 (kategorie SŠ). Naše téma bylo Chemie a světlo.
Do celorepublikového finále, které se konalo na VŠCHT Praha, vybrala odborná
porota deset družstev. Naše družstvo se probojovalo do finále již potřetí za sebou, a to
svědčí o jeho kvalitě, i když jsme letos nedosáhly na stupně vítězů. Před porotou složenou ze
zástupců VŠCHT, PřF UK Praha, Akademie věd ČR a společnosti AMGEN jsme předvedly svoje
vystoupení Světlo napříč časem a odpovídaly jsme na otázky poroty při závěrečném
‚grilování‘. Do Prahy nás jel podpořit i náš druhý tým Ezochem s.r.o. ve složení Veronika
Groeslová a Jiří Růžička (6. L), kterým letos finále těsně uniklo. Plnili funkci IT a technické
podpory.
Eliška Růžičková, 6. L
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Republikové finále soutěže ChemQuest v Praze

Studenti 3. E a 4. E předvádějí pokusy v rámci projektu
Aprendiendo con emociones

6.7.5 HAIMA 2017
Také v letošním školním roce, a to na podzim 26. 9. a na jaře 12. 4., jsme byli čistit
lesoparky okolo Boleveckého rybníku. Výtěžek z této akce půjde na podporu hematoonkologicky nemocným dětem. Se žáky to táhneme už od roku 2000! Utíká to! Do terénu
s námi tentokrát vyrazili žáci třídy 1. A i se svojí třídní učitelkou Vlaďkou Kartákovou.
Děkujeme!
PaedDr. Jitka Voráčová, PaedDr. Josef Mašek

6.8 MATEMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Členové komise: Mgr. Iva Sloupová (předsedkyně PK), Mgr. Eva Cibulková, Mgr. Eva
Česalová, Mgr. Hana Drobilová, RNDr. František Hasch, Pavel Hauer, PaedDr. Naděžda
Kubešová, PaedDr. Josef Mašek, Ing. Jiří Netrval, Lic. Javier Sancho Úbeda, Mgr. Ivana
Sirotková, PaedDr. Jitka Voráčová.
Ve složení PK matematiky a výpočetním techniky nedošlo v tomto školním roce
k žádným změnám. Komise pracovala ve výše uvedeném složení. V obou sekcích byly
aktualizovány tematické plány a upraven ŠVP pro bilingvní studium.

Sekce matematiky
Problémem stále zůstává, že ZŠ není připravena na výstup po sedmém ročníku. Žáci
šestiletého studijního programu při přechodu na naši školu vykazují značné rozdíly ve
vědomostech. V prvních měsících studia je nutno sjednotit úroveň znalostí s maximální
snahou o získání pozitivního přístupu k matematice. S obdobným problémem, i když ne v tak
široké podobě, se setkáváme i v 1. ročníku čtyřletého studia.
V letošním školním roce se všichni žáci školy zapojili do soutěže Matematický klokan,
vybraní žáci pak do soutěží Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Matematická
internetová olympiáda a Matematický náboj. Stejně jako v minulých letech je větší zájem o
matematické soutěže a lepší výsledky na nižším stupni. Naši školu rovněž úspěšně
reprezentuje PaedDr. Naděžda Kubešová, která působí jako krajský garant MO.
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Státní maturitu z matematiky si letos zvolilo celkem 33 žáků, 1 neuspěl. Zkoušku
Matematika+ si zvolila 1 žákyně, byla úspěšná. Profilovou zkoušku z matematiky ve
španělském jazyce si zvolilo 11 žáků, všichni uspěli.
I v letošním školním roce proběhl přípravný kurz pro zájemce o studium na naší škole.
Zájem o tento kurz byl tradičně velký. Zaměřili jsme se na přípravu žáků na formu centrálně
zadávaných jednotných testů vydávaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání
(CERMAT), kterou škola využila pro své přijímací řízení.

Sekce výpočetní techniky
V květnu 2017 vybraní žáci semináře z programování navštívili Den otevřených dveří
na ZF Engineering Plzeň s.r.o.
Tradičně se naši žáci zúčastnili soutěže Bobřík informatiky, Logická olympiáda a
dalších soutěží v programování. Na 4. místě v krajském kole LO skončila Zuzana
Semlerová (4. L). Postup do celostátního kola bohužel nevyužila z důvodu účasti na
projektovém setkání projektu Erasmus+ Talent Education ve Slovinsku.
Z programování letos maturovali čtyři žáci, všichni prospěli. Z informatiky maturovalo
šest žáků, všichni úspěšně.
Jako PK a technické zázemí jsme spolupracovali s pedagogickým sborem a vedením
školy při řešení jejich problémů v oblasti IT a plánování další ICT koncepce školy. Po několika
letech se podařilo získat finanční podporu od zřizovatele školy a obnovit tak vybavení
v počítačových učebnách A24 a S01.
Mgr. Iva Sloupová

6.9 NĚMECKÝ JAZYK A RUSKÝ JAZYK
Členové komise: Mgr. Dagmar Maříková (předsedkyně PK), Mgr. Miroslava Fenclová,
Mgr. Renata Hellusová
Během školního roku byla výuka německého jazyka zpestřena celou řadou
doprovodných, vzdělávacích a poznávacích akcí. Některé z nich se staly již tradicí, některé se
v činnosti naší komise objevily nově.
K těm tradičním a úspěšným patří projekty ve spolupráci s plzeňskou pobočkou
organizace Tandem, např. realizovaný projekt Němčina nekouše, ve spolupráci s Rakouskou
knihovou pak interaktivní projekt Dny Beneluxu, do kterého se zapojili žáci kvarty, Evropský
den jazyků, v Německé knihovně při SVK Plzeň se pak žáci zúčastnili literárního čtení.
I v tomto školním roce mohli dva žáci našeho gymnázia na základě úspěšného
konkurzu absolvovat bezplatný celoroční stipendijní pobyt v Bavorsku v rámci projektu
Gastschuljahr in Bayern. Tento projekt organizuje Euregio Egrensis se sídlem
v Marktredwitzu. Naše škola se stala nejúspěšnější západočeskou školou, na tento pobyt
jsme vyslali nejvíce žáků. Projekt financují společně MŠMT ČR Schul- a Kultusministerium
Bayern a Česko-německý fond budoucnosti.
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V rámci spolupráce s partnerským Gymnáziem Josepha von Fraunhofera v bavorském
Chamu začaly přípravné práce ke společnému projektu. Projekt vyvrcholí na podzim 2017
pětidenním projektovým týdnem Jugendasbildungsstätte ve Waldmünchenu. V rámci
spolupráce s touto partnerskou školou se žáci v květnu 2017 zúčastnili česko-německého
projektu Youth Nations Academy – opět v Jubi Waldmünchen.
Z poznávacích zájezdů je pak třeba zmínit již tradiční předvánoční zájezd do německy
mluvící oblasti – tentokrát to byla Vídeň, a v neposlední řadě pak několikadenní zájezd do
švýcarského CERN – Evropské organizace pro jaderný výzkum. Tato akce se uskutečnila za
aktivní podpory PK fyziky.
K záporům letošního školního roku pak patřily ztížené podmínky výuky (chybělo IT
vybavení v naší odborné jazykové učebně) – část učebnic Nj má totiž podobu online cvičení
na PC. Díky komisi VT budeme moci (alespoň v to doufáme) opět moci využívat interaktivní
formu výuky.
Mgr. Dagmar Maříková

6.10 ŠPANĚLSKÝ A FRANCOUZSKÝ JAZYK A BILINGVA
Členové komise: Mgr. Jana Recmanová (předsedkyně PK), Lic. Isabel Contreras, Mgr. Eliška
Fajtová, Mgr. Margarita Gianino Sánchez, Lic. Javier Godoy Moreno, Mgr. Aleš Janoušek,
Mgr. Jaroslava Rachová, Lic. Javier Sancho Úbeda, Mgr. Iva Sloupová, Lic. Rubén Zaya Grilo
I v letošním roce jsme si pro naše žáky přichystali řadu zajímavých akcí. V rámci Týdne
hispánské kultury pořádaným Centrem španělské kultury a vzdělávání žáci naší školy
navštívili filmové představení Omega 3.
14. října úspěšně proběhl třetí ročník kuchařské soutěže španělských jídel. Žáci
soutěžili v pěti kategoriích: tortilla de patatas, gazpacho, burritos, bizcochos a paella. V první
kategorii vyhrála Tereza Volínová (3. E), ve druhé Veronika Veselá (1. E), ve třetí Jiří Ludačka
a Natálie Šebová (3. E), ve čtvrté Alice Feifrlíková a Tereza Zedníková (3. A) a v páté
kategorii Lucie Kepková (3. A).
Ve spolupráci s nově otevřenou Románskou knihovnou v Plzni mohli žáci 1. E a 2. E
poznat Den mrtvých v Mexiku, žáci 3. E knihovnu a její fond a žáci 5. E si vyzkoušeli speedbooking.
8. listopadu byly vyhlášeny výsledky soutěže Ceny Republiky Peru. První místo
v kategorii středních škol získala za svou práci Natálie Maxová (3. E). 15. listopadu proběhla
Konference odborných prezentací v cizích jazycích a Magdaléna Cubrová (6. E) si odnesla
první cenu.
Naše škola byla vylosována k účasti v překladatelské soutěži pro střední školy
z Evropské unie Juvenes Translatores 2016. 24. listopadu žáci Lucie Malánová (5. E), Jan
Pěnkava a Amálie Něměčková (4. E) překládali text ze španělského jazyka, Alžběta
Pecháčková (5. E) text z anglického jazyka a Natálie Hradecká (5. E) text z anglického jazyka
překládala do španělského jazyka. Čestné uznání za výkon v této soutěži získala Lucie
Malánová (5. E).
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16. prosince se uskutečnilo divadelní představení vybraných žáků 3. E, kteří
představili svou divadelní hru El traje nuevo del emperador, kterou nacvičili pod vedením
Rubéna Zayi Grila. 21. prosince proběhl druhý ročník soutěže karaoke španělských písní.
První místo získali Dan Butala a Natálie Langová (2. A) s písní A esa. 10. ledna se konal Den
otevřených dveří. Žáci si připravili krátké křížovky nebo slovíčka pro zájemce o studium
španělského a francouzského jazyka a zájem byl i o učebnice, podle kterých se učí v bilingvní
i nebilingvní sekci. Pro návštěvníky byla k dispozici i tortilla de patatas, kterou připravil
Rubén Zaya Grilo.
27. ledna proběhlo školní kolo Olympiády ve španělském jazyce. V kategorii SŠI
vyhrál Jan Smitka (5. L), v kategorii SŠII Anna Froydová (8. L) a v kategorii SŠIII Otakar
Duchek (6. E). Všichni tři žáci postoupili do krajského kola, které se konalo v březnu a ve
kterém všichni naši tři žáci skončili na prvních místech a postoupili do celostátního kola. To
se konalo v dubnu v Institutu Cervantes, kde v nejvyšší kategorii vyhrál Otakar Duchek (6. E).
V tomto školním roce Javier Godoy Moreno a Rubén Zaya Grilo napsali divadelní hru
No es país para clásicos a pod jejich vedením žáci Natálie Hradecká, Lucie Malánová a Pavel
Bouček (5. E) a Štěpánka Vyletová, Markéta Nevařilová, Kristýna Korbelová, Kamil
Morávek a Milan Vlachovský (3. E) tuto hru během celého roku zkoušeli a v březnu
představili na národním festivalu žákovského divadla ve španělštině v Českých Budějovicích.
V červnu se konalo i divadelní představení pro rodiče a kamarády v divadle Dialog.
22. března se v Praze konala soutěž v recitaci hispanofonních autorů Ústy básníka, na
kterou odjeli čtyři žáci. V nižší kategorii obsadil skvělé třetí místo Jan Smitka (5. L).
V termínu 28. listopadu až 5. prosince a následně 19.–26. dubna probíhala žákovská
výměna pro 4. E, a to nejdříve v Plzni a následně v Madridu. Jak čeští, tak španělští žáci byli
ubytováni v rodinách a byl pro ně připraven bohatý kulturní a sportovní program.
31. května proběhla překladová přehlídka Ars Poeticae v Románské knihovně za
účasti překladatelky Anežky Charvátové. V rámci překladu ze španělského jazyka získala první
místo Sára Jakoubková a druhé místo Barbora Libotovská (3. E).
V termínu 17.–25. června odjeli žáci 2. E na jazykový pobyt do Alicante, kde
dopoledne navštěvovali kurz španělštiny a odpoledne byl pro ně připraven bohatý kulturní
nebo sportovní program.
V tomto školním roce proběhla už pátá maturitní zkouška v bilingvní sekci. 11. dubna
žáci psali písemnou práci ze španělského jazyka a literatury. Od 22. do 26. května se konala
ústní část maturitní zkoušky. V profilové části žáci povinně skládali zkoušku ze španělského
jazyka a literatury a pak si mohli vybrat jeden z předmětů vyučovaných ve španělštině.
Nejvíce žáků maturovalo z matematiky, následně ze zeměpisu, dějepisu, chemie a fyziky.
V maturitní komisi zasedla i inspektorka Elvira Jiménez Guerrero. 8. června byla 28 žákům
slavnostně předána maturitní vysvědčení. Slavnostního aktu se účastnili zástupce
španělského velvyslanectví Juan José Sanz Aparicio a peruánská velvyslankyně Liliana
de Torres Muga.
Už druhým rokem se naše škola účastní mezinárodního projektu Erasmus+
Aprendiendo con emocion(ES) a proběhla setkání ve španělské Jace a Valencii a v březnu i
setkání v Plzni. V rámci tohoto projektu čtyři žáci Lucie Malánová, Alžběta Pecháčková (5. E),
Kryštof Kohout (4. E) a Štěpánka Vyletová (3. E) strávili deset týdnu na střední škole ve
Valencii a potom na stejnou dobu přijeli na naši školu čtyři žáci z Valencie.
41

Od října do konce ledna byl na našem gymnáziu stážista Santiago Burguete, který se
zúčastňoval výuky zeměpisu a dějepisu v různých třídách, připravoval si i vlastní hodiny a
zároveň pomáhal i s dalšími aktivitami. Následně zde působila od února do konce školního
roku stážistka Cristina Reche, která se zúčastňovala výuky španělského a anglického jazyka.
V rámci francouzského jazyka se žáci zúčastnili několika soutěží a exkurzí: Evropského
dne jazyků, Hromnice po francouzsku, pečení palačinek. Každý, kdo zavítal v úterý
21. března do tříd A18 a B17, si povšiml, že jsme zde dělali palačinky, prodávali koláče, dávali
lekce francouzštiny a ti odvážnější se od fotografky Aničky Mírkové nechali vyfotit ve foto
koutku. Akci připravili především žáci maturitního ročníku (4. A) ve spolupráci se žáky z 6. L.
Akce se uskutečnila v rámci mezinárodního Dne frankofonie. Žáci 1. A se na konci školního
roku rozhodli, že už jsou schopní mluvit o jídle ve francouzštině, znají některé regionální
speciality, a proto si připravili piknik na zahradě školy.
21.–24. 6. 2017 se žáci našeho gymnázia zúčastnili zájezdu do Alsaska a Švýcarska.
Navštívili Mulhouse – město technických muzeí, dříve sídlo automobilky Bugatti, zde zavítali
do Národního muzea automobilů – největšího muzea aut na světě, které se pyšní kolekcí
bratrů Schlumpfových. Poté následovala návštěva Colmaru, centra starého Alsaska
s kouzelnou atmosférou uliček, procházka starobylým centrem a malebnou čtvrtí koželuhů
zvanou Malé Benátky s vodními kanály lemovanými hrázděnými domy a množstvím malých
kaváren. Další den zavítali do Ženevy, především do CERNu (Evropské organizace pro jaderný
výzkum). Výzkumné středisko spolu s největším urychlovačem částic na světě LHC (velký
hadronový urychlovač), který je v provozu od roku 2008 a umožňuje nejmodernější výzkumy
elementárních částic. LHC je instalován v podzemním kruhovém tunelu v hloubce 50–150 m
a jeho obvod činí 27 km. Žáky čekala tříhodinová prohlídka s místním průvodcem a poté
prohlídka zajímavých expozic z oblasti jaderné fyziky. Dále si prohlédli historické centrum
Ženevy – podívali se k Ženevskému jezeru a na místní 140 m vysoký vodotrysk, katedrálu
sv. Petra, renesanční radnici, rodný domek Jean-Jacquesa Rousseaua či na Palác národů, kde
dnes sídlí OSN. Díky kolegyním Renatě Hellusové a Ivaně Sirotkové zájezd proběhl bez
problémů.
V letošním školním roce studovala ve Francii v regionu Franche-Comté Anna Vodová
(6. L). Studium probíhá v rámci programu Rok ve Francii, který zajišťuje Plzeňský region spolu
s partnerským regionem Franche-Comté. Ve spolupráci s Francouzskou aliancí v Plzni
působily na naší škole dvě rodilé mluvčí Florie Muller a Louise Cornette, které zajišťovaly
hodiny konverzace. Kromě Francouzské aliance spolupracují vyučující francouzštiny a
španělštiny s oddělením románských jazyků SVKPK. Proběhl také Den frankofonie
organizovaný Francouzským institutem a Francouzskou ambasádou v Praze a konalo se
krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině – kategorie B1. Veronika Poslední (1. A)
obsadila 4. místo, Barbora Tůmová (1. A) 5. místo.
Mgr. Jana Recmanová
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Pečení palačinek na Dni frankofonie

6.10.1

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Evropského dne jazyků 26. 9. 2016 se zúčastnili žáci 2. A a 6. L. Žáci si vyzkoušeli
nejrůznější aktivity na mnoha stanovištích, například Francouzská aliance nabízela pečení
francouzské speciality les crêpes. Dalším jazykem byla němčina, kde žáci poznávali německá
města a přiřazovali k nim regionální speciality. Kromě různých her se žáci dozvěděli
informace o možnostech studia a cestování v zahraničí.
Kamila Růžičková, 2. A

6.10.2

KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ

Letošní kuchařská soutěž španělských jídel byla mou první kuchařskou soutěží a
musím s nadšením říci, že mě opravdu bavilo nejen zapojit se do samotné soutěže, ale i
ochutnat, co si připravili ostatní. Celá řada soutěžících předvedla, že nepotřebovala pouze
originální recepty, a zapojila svou fantazii, aby připravená jídla patřičně prezentovala. Vybrat
toho nejlepšího z každé kategorie musel být pro porotu opravdu obtížný úkol. A na závěr
mohu jen říct, že už se těším na příští kuchařskou soutěž!
Eva Milnaříková, 1. E

6.10.3

CENA REPUBLIKY PERU

Dne 8. listopadu 2016 se čtyři dívky ze třídy 3. E, jmenovitě Olga Datii, Tereza
Bednářová, Natálie Maxová a Barbora Libotovská (3. E) zúčastnily předávání cen v soutěži
pořádané velvyslanectvím Republiky Peru. Všechny napsaly slohovou práci v rozsahu čtyř
stran o peruánském spisovateli Incovi Garcillasovi de la Vega. Akce se pořádala na plzeňské
radnici. Do soutěže byli zapojeni i studenti z vysokých škol. Všechny dívky se umístily a získaly
ceny v podobě diplomu, medaile a knihy Čechy a Peru. Po udělení cen žáci mohli ochutnat
peruánské speciality.
Olga Datii a Tereza Bednářová, 3. E
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Cena Republiky Peru – předání cen na plzeňské radnici

6.10.4

STUDENTSKÁ VÝMĚNA 4. E

Dne 28. 11. 2016 přijeli studenti z Madridu na výměnný pobyt se žáky 4. E Gymnázia
Luďka Pika. Po krátkém přivítání jsme společně odjeli do restaurace Na Spilce, kde jsme se
blíže seznámili s našimi hosty a ochutnali typické české jídlo. Pak následovalo ubytování
v rodinách.
V úterý jsme absolvovali exkurzi do plzeňského pivovaru a Techmania Science Center,
kde jsme si mohli vyzkoušet zajímavé pokusy. Středu jsme strávili v Praze prohlížením
nejznámějších míst, jako je Pražský hrad, Karlův most nebo Václavské náměstí. Ve čtvrtek
jsme navštívili Karlovy Vary. Prohlédli jsme si sklárnu Moser, prošli jsme se po kolonádě,
ochutnali léčivé prameny a následně měli volný rozchod. Při zpáteční cestě jsme se ještě
zastavili ve Vánočním domě. V pátek jsme si udělali výlet vlakem na zasněženou Šumavu a
navštívili Černé a Čertovo jezero. Celý výlet jsme zakončili hromadnou koulovačkou. Sobotní
a nedělní den byl volný a každá rodina měla za úkol vymyslet program pro svého
španělského hosta. V neděli večer jsme pak všichni společně šli fandit na hokejový zápas.
V pondělí proběhlo loučení, které se neobešlo bez pláče, a následně Španělé odjeli na letiště.
Adéla Šupinová, 4. E
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Výměnný pobyt 4. E – vlevo žáci v Madridu…

…a v Plzni

6.10.5

KARAOKE 2016

Již druhým rokem se konala soutěž ve španělském karaoke. Zúčastnili se jí především
žáci šestiletého studia se zaměřením na španělský jazyk, ale také žáci z ostatních tříd. Porota
složená z učitelů španělštiny vybrala čtyři nejlepší vystoupení a odměnila je diplomem a
knihou. Akci jsme si velmi užili a určitě se příští rok znovu zúčastníme.
Jana Malánová a Blanka Tranová, 1. E

Dan Butula a Natálie Langová (2. A) – vítězové karaoke
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6.10.6

NÁRODNÍ FESTIVAL
BUDĚJOVICÍCH

STUDENTSKÉHO DIVADLA VE ŠPANĚLŠTINĚ V

ČESKÝCH

Dne 18. března jsme vyrazili na festival studentského divadla do Českých Budějovic.
Pro letošek jsme nastudovali hru No es país para clásicos.
České Budějovice nás hned po příjezdu ohromily svou krásou. Počasí nám moc
nepřálo, ale i přes déšť, který nás provázel při cestě na ubytovnu, vypadaly Budějovice
podmanivě. Po ubytování a večeři jsme se šli projít.
Druhý den jsme zamířili rovnou do divadla, kde jsme měli generální zkoušku. Po
zkoušce jsme šli na oběd a pak jsme se vrátili zpět do divadla, kde už mezitím začala
přehlídka. Jako první vystupovala skupina z Českých Budějovic a jejich hra byla zábavná. Poté
následovala vystoupení z Ostravy a Olomouce. Zbytek dne jsme se znovu procházeli po
Budějovicích a večer jsme si opakovali text a pilovali detaily. V neděli nás čekalo naše
vystoupení.
Hned ráno jsme spěchali do divadla a našimi „předskokany“ byli Brňané. Všichni jsme
byli nervózní, ale byli jsme přesvědčeni, že to společně zvládneme. Po nás následovala
poslední hra od pražské skupiny. Poté proběhlo slavnostní ukončení a my jsme konec tohoto
víkendu šli oslavit do kavárny. Tam jsme společně zhodnotili jednotlivá vystoupení a shodli
jsme se, že se všechna povedla. Nejvíce se nám líbila vtipná hra od žáků brněnského
gymnázia. Tato akce se velmi povedla a doufáme, že si něco podobného budeme moci
jednou zopakovat.
Štěpánka Vyletová a Milan Vlachovský, 3. E

Divadelní soubor GLP na festivale v Českých Budějovicích

6.10.7

SOUTĚŽ ÚSTY BÁSNÍKA

Dne 22. 3. 2017 jsme jeli do Prahy na španělskou recitační soutěž Ústy básníka
konanou na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha, kam nás doprovázela paní
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učitelka Jana Recmanová. Po dlouhé cestě do Prahy v kolonách a vtipném chybném přestupu
na autobus jsme konečně dorazili na místo, kde jsme se chtěli občerstvit, ale Maxmilián
Kuntscher měl problém s automatem na bagety. Nutno říci, že tento zdrcující zážitek výrazně
přispěl k tomu, že Maxmilián se na medailové pozici neumístil. Nervozita si vybrala daň i na
dalších dvou členkách naší výpravy Emmě Šiplové a Tereze Volínové (3. E), kterým bohužel
vypadl text, což jim u poroty zkazilo jinak velmi hezký přednes. Jedině autor tohoto
příspěvku, který přednesl báseň Va de cuento od Luise Toboady, se umístil na třetím místě
díky vtipnému přednesu, který byl porotou označen v překladu jako „velmi odlišný“ a „něco,
co jsme tu ještě neměli“. Poté měl pisatel tu čest přednést kus básně i při vyhlášení výsledků
společně s dalšími dvěma vítězkami.
Jan Smitka, 5. L

Jan Smitka

6.10.8

Otakar Duchek

CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLŠTINĚ NIDV

Dne 19. 4. 2017 jsem se zúčastnil celostátního kola soutěže ve španělském jazyce,
kterou společně se španělskou organizací Instituto Cervantes pořádal Národní institut pro
další vzdělávání. Soutěž se konala v prostorách Velvyslanectví Španělska a již zmíněného
Institutu Cervantes. Naši školu jsem reprezentoval spolu s Annou Froydovou (8. L) a Janem
Smitkou (5. L), doprovázel nás oblíbený učitel historie a zeměpisu Rubén Zaya Grilo.
Soutěž byla rozdělena do tří kategorií podle délky studia španělštiny, já tehdy ještě
jako žák dvojjazyčného gymnázia soupeřil se zástupci ostatních bilingvních sekcí. Celé klání
bylo rozděleno do tří částí – gramatické, poslechové a konverzační, a trvalo skoro celý den.
Kolem čtvrté hodiny odpoledne nám organizátoři sdělili výsledky a já jsem
s neskrývaným potěšením zjistil, že jsem pro Gymnázium Luďka Pika vyhrál první místo. Poté
jsem postupně z rukou velvyslance Španělského království, velvyslance Argentinské republiky
a ředitele Institutu Cervantes obdržel několik hodnotných darů převážně v podobě velmi
kvalitní literatury a dárkového poukazu do knihkupectví. Mimo jiné jsem ale obdržel i velmi
vkusný módní doplněk, a to kšiltovku v odstínu tlumené šedi s decentním zeleným nápisem
Andalucía.
Zkrátka slovy klasika: ,,Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.”
Otakar Duchek, 6. E
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6.10.9

STUDENTSKÁ VÝMĚNA 4. E V MADRIDU

Od 19. 4. 2017 jsme strávili týden na výměnném pobytu v Madridu. Jednalo se o
13 žáků z naší třídu a několik žáků z ostatních tříd. Do Madridu jsme přijeli kolem druhé
odpoledne. Poté jsme se přesunuli ke škole našich hostitelů, kteří nás tam vyzvedli a odvedli
k sobě domů. První den byl odpočinkový. Po seznámení jsme šli společně na zmrzlinu.
Během celého týdne jsme navštívili mnoho zajímavých míst. Myslím, že každý si našel
něco, co ho zaujalo. Prošli jsme centrum hlavního města, zavítali na fotbalový stadion klubu
Real Madrid, což byl zážitek obzvláště pro kluky, dále jsme navštívili El Escorial –
monumentální sídlo španělských králů, viděli jsme divadelní představení, prošli se po
největším madridském parku Retiro, prohlédli si obrazy v Museo del Prado a nakonec zajeli
do městečka Segovia.
Viděli jsme také, jak probíhají vyučovací hodiny ve Španělsku, a musím konstatovat,
že my Češi jsme celkem hodní. Po týdnu jsme plni zážitků a dojmů odjeli domů.
Sandra Presslová, 4. E

6.10.10

ARS POETICAE

31. května proběhla soutěž ve španělském překladu, která se konala v Románské
knihovně na náměstí Republiky. Společně s paní Anežkou Charvátovou, známou
překladatelkou, jsme rozebíraly naše přeložené texty a mohly jsme si uvědomit, na co
všechno je potřeba myslet při překládání. Kromě nás čtyř – Sáry Jakoubkové, Barbory
Libotovské, Kláry Dvořákové a Markéty Nevařilové ze 3. E, se této kategorie nezúčastnil
nikdo jiný. Na konci přednášky bylo vyhodnocení našich prací a byly předány dvě hlavní ceny:
1. místo získala Sára Jakoubková a 2. místo Barbora Libotovská. Jsme rády za tuto
jedinečnou zkušenost a těšíme se na příští rok.
Sára Jakoubková a Barbora Libotovská, 3. E

Sára Jakoubková a Barbora Libotovská
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6.11 TĚLESNÁ VÝCHOVA
Členové komise: Mgr. Pavel Janča (předseda PK), PaedDr. Zdena Gubišová, Mgr. Vít Kalaš,
Štefan Krupa, Jaroslava Pavlíčková, Milan Pavlíček
Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnilo několik schůzek předmětové komise, na
kterých se projednávaly úkoly a činnost PK v jednotlivých obdobích. Řada úkolů byla řešena
průběžně.
Ve čtvrtém ročníku a oktávách je TV organizována formou volitelných bloků, což se
nám osvědčilo. Zvýšila se aktivita žáků a snížil se počet uvolněných z TV.
Během studia jsou pro žáky organizovány týdenní pobytové sportovní kurzy se
zaměřením na cykloturistiku, hry v přírodě, vodní turistiku a lyžování sjezdové i běžecké. Na
lyžařský kurz si mohou žáci bezplatně vypůjčit běžecké vybavení ve škole.
Všichni vyučující TV se snaží pěstovat v žácích kladný vztah k pohybu a sportu, což je
předpoklad pro dobrou fyzickou kondici a zdravý životní styl. V pohybové aktivitě na škole
nezůstávají pozadu ani vyučující. Pravidelně hrají volejbal. V letošním školním roce náš
kolektiv organizoval již tradiční volejbalový turnaj žáků a učitelů O Zlatou vánočku.
Předmětová komise TV zorganizovala: lyžařský kurz na Zadově pro třídy 3. E a 2. L,
lyžařský kurz v Krkonoších pro 5. L a 1. A, cykloturistický kurz pro 3. L a 1. E a vodácké kurzy
na Vltavě pro 7. L, 3. A a 5. E.
Ve školním roce 2016/2017 se naši žáci účastnili celé řady sportovních soutěží – viz
příloha. V mnohých soutěžích žáci vynikali. Za zmínku stojí např. postup do republikového
finále v aquatlonu, orientačním běhu a beachvolejbalu. Naši florbalisti (kategorie III) získali
druhé místo v republikovém finále ASŠK v Praze.
V příštím školním roce předmětová komise opět zorganizuje lyžařské a sportovní
kurzy pro žáky a zabezpečí účast žáků na sportovních soutěžích. Vyučující TV absolvují
doškolovací kurzy, které pořádá Krajské centrum vzdělávání. Vedoucí PK se pravidelně
zúčastňuje schůzek městské rady ASŠK ČR.
Koncem školního roku probíhá revitalizace školního fotbalového hřiště, takže věřím,
že podmínky pro TV a sport se na naší škole budou dále zlepšovat.
Mgr. Pavel Janča

Corny pohár v atletice – vlevo Vít Böhm (4. E), vpravo Marek Osvald (5. E)
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Závěrečný ceremoniál republikového finále ve florbale

Tým žáků GLP vybojoval na turnaji ve florbale skvělé 2. místo

Třídy 5. L a 1. A na lyžařském kurzu v Krkonoších

50

6.12 ZEMĚPIS
Členové komise: Jaroslava Pavlíčková (předseda PK), Milan Pavlíček, Mgr. Eva Strolená
Ve školním roce 2016/2017 výuka zeměpisu probíhala podle předem stanovených
tematických plánů. Výuka byla doplněna několika dalšími akcemi.
Třídy 2. L, 3. L a 4. L se tradičně zúčastnily akce Planeta Země – Brazílie. Program byl
velice dobře připraven a všem žákům se líbil.
I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili zeměpisných soutěží – Zeměpisné
olympiády a soutěže EUROREBUS. Do školního kola ZO se přihládilo 87 žáků.
Umístění v okresním kole ZO: 5. místo – Ladislav Čechura (1. L), 6. místo – Jiří Škoda
(2. L), 4. místo – Marek Hanzl (4. L), v kategorii střední školy 2. místo – Josef Valeš (7. L) a
3. místo – Jan Löffelmann (5. L) Do krajského kola postoupil Josef Valeš a umístil se na
6. místě.
V soutěži EUROREBUS bylo zapojeno pět školních tříd a tři postoupily do
celorepublikového finále v Praze. Celkově se naše škola umístila na 19. místě ze 100 škol
v republice.
Ze zeměpisu maturovalo celkem 18 studentů, z toho 9 ve španělském jazyce, dva žáci
u maturity neuspěli.
Jaroslava Pavlíčková

7. PĚVECKÝ SBOR
7.1 Z ČINNOSTI PĚVECKÉHO SBORU
Školní rok zahájil pěvecký sbor pětidenním soustředěním v hotelu v šumavské obci
Zelená Lhota, kde se piloval repertoár na vánoční koncert. Stejně jako loňský rok sbor
vystoupil v místním kostele. V nádherném prostředí jsme si mohli vyzkoušet repertoár na
akci v DEPU2015, která navazovala bezprostředně na soustředění, a kde jsme vystoupili
v rámci česko-bavorských dnů.
V prosinci nás čekal vánoční koncert v Domě hudby, již tradičně za přítomnosti
hudebníků z řad žáků gymnázia v Chamu. Koncert se uskutečnil za finanční podpory
Magistrátu města Plzně v rámci projektu s názvem Zpíváme vám pro radost IV.
V lednu jsme začali zkoušet a intenzívně se připravovat na krajské kolo Regionální
přehlídky středoškolských pěveckých sborů a uskutečnili jsme přespávačku ze soboty na
neděli. Toto dvoudenní soustředění nám pomohlo doladit repertoár s korepetitorkou.
Počátkem dubna jsme nový repertoár představili na sborové přehlídce Opava Cantat
v Rokycanech. Porotou jsme byli oceněni velmi kladně a umístili jsme se ve zlatém pásmu,
navíc jsme obdrželi diplom za hlasovou kulturu.
V červnu se konalo již tradiční vyřazení maturantů třech tříd, podruhé již v prostoru
KVK centra v Plzni-Skvrňanech. Poslední akcí tohoto školního roku bylo vystoupení v rámci
charitativního koncertu v kostele v Lobzích, výtěžek z akce již tradičně poputuje na podporu
rozvojových projektů v Jižní Americe.
Mgr. Miriam Sudková, Ph.D
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7.1.1 AKCE PĚVECKÉHO SBORU
Místo konání
ZELENÁ LHOTA

Datum
10.‒14. 10. 2016

Akce
Soustředění sboru

ZELENÁ LHOTA
PLZEŇ
DŮM HUDBY PLZEŇ
GLP
ROKYCANY

13. 10. 2016
15. 10. 2016
6. 12. 2015
28.‒29. 1. 2017
4. 4. 2017

Vystoupení v kostele
Česko-bavorské dny 2016
Vánoční koncert
Víkendové soustředění tzv. ‚přespávačka‘
Regionální přehlídka SŠ pěveckých sborů

KVK PLZEŇ
KVK PLZEŇ
KOSTEL LOBZY PLZEŇ

7. 6. 2017
8. 6. 2017
13. 6. 2017

Vyřazení maturantů
Vyřazení maturantů
Charitativní koncert

Radost po vystoupení na regionální přehlídce Opava Cantat – sbor se umístil ve Zlatém pásmu

7.1.2 KONCERT PRO CHARITU
Každoroční a velmi úspěšný charitativní koncert náš pěvecký sbor letos nemohl
vynechat, a tak se 13. 6. 2017 v salesiánském kostele sv. Martina a Prokopa v Lobzích opět
sešly Pěvecký sbor GLP Plzeň, Berušky a Jamíci, aby pomohly charitě v rozvoji Základní školy
Las Mercedes v Asunciónu v Paraguayi. Přípravy začaly už hodinu a půl před začátkem, aby
se na nic nezapomnělo. Své vystoupení si musely vyzkoušet i instrumentalistky z Gymnázia
L. Pika, které obohatily program hrou na violu a na klavír. Technické, moderátorské a
organizátorské zázemí pro nás připravili žáci z 5. L. Samotný koncert začal v 17:00 a kostel se
opravdu zaplnil do posledního místa. Vystoupení našeho sboru se i přes lehké technické
potíže vydařilo. Po něm zahrály instrumentalistky z třídy 1. A Libuše Plevačová na klavír a
Dorotea Neumannová na violu a koncert nádherně ukončil zpěv sboru Berušky. Všem se i
přes obrovskou trému vystoupení povedlo a publikum i hudebníci si koncert velmi užili.
Celková vybraná částka činila 7 339 Kč. Po příjemném odpoledni se účinkující s dobrým
pocitem rozešli do svých domovů.
Dorotea Neumannová, 1. A
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Miriam Sudková diriguje Pěvecký sbor GLP při koncertě v Lobzích

7.1.3 LÁMÁNÍ CHLEBA ANEB SOUSTŘEDĚNÍ OČIMA NOVÁČKŮ
V říjnu 2016 jsme jeli na soustředění se školním sborem. Na místo jsme se dopravili
vlakem a následně autobusem. Penzion stál na menším kopci a pokoje byly velmi útulné.
Nesmíme zapomenout na výborné jídlo, které nám denně připravovali. Nejdříve jsme byli
nervózní, ale postupně z nás nervozita spadla. Zaskočil nás však velký počet písní a měli jsme
dojem, že se to nikdy nenaučíme, ale texty jako by nám lezly do hlavy samy. Ze začátku jsme
byli po celodenním zpívání unavení, ale ke konci týdne už jsme tomu nevěnovali pozornost.
Při zkouškách jsme většinou zpívali, ale občas jsme pouze četli texty nových písní. Nechyběl
také výšlap na kopec nebo krátké deštivé procházky. Soustředění jsme zakončili koncertem
pro veřejnost, který se konal v malém kostele nedaleko penzionu. Místní nás přijali dobře a
užili jsme si spoustu legrace. Výhodou také bylo, že jsme strávili týden bez učení,
v příjemném prostředí a s milými lidmi. Už se těšíme na příští rok.
Veronika Šerá a Ludmila Horáková, 1. L

7.1.4 SOUSTŘEDĚNÍ PODZIM 2016
Náš pěvecký sbor GLP Plzeň se tradičně vydal na podzimní soustředění, aby si
zopakoval staré a vypiloval nové písně ve svém repertoáru. Letos se soustředění konalo
v termínu od 10. do 14. 10. 2016 opět v Zelené Lhotě na Šumavě. Sešli jsme se v pondělí
10. 10. v 8:40 na vlakovém nádraží v Plzni a vydali se na cestu. Hned po příjezdu jsme si
vybalili a začali trénovat. Zpívání po hlasech i všichni dohromady s paní profesorkou Miriam
Sudkovou a procvičování někdy i velmi složitých textů s paní profesorkou Vladimírou
Kartákovou bylo ostatně náplní celého našeho soustředění. Po večerech jsme se seznamovali
navzájem s novými členy sboru z tříd 1. A, 1. E i 1. L. Kvůli špatnému počasí jsme ani neměli
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moc šancí si vyjít do přírody, takže naše vycházky byly jen občasné a krátké, zato moc
příjemné na protažení a na nadýchání se čerstvého vzduchu. Celý týden vyvrcholil
vystoupením v kostele v Zelené Lhotě, kde nás místní lidé velmi podpořili a kde byla velmi
příjemná atmosféra. Po příjezdu zpět do Plzně jsme však hned jeli zkoušet do DEPA2015, kde
jsme měli v sobotu dopoledne i odpoledne účinkovat na akci Treffpunkt: Bavorsko-český
festival. A tak jsme v sobotu 15. 10. 2016 velmi úspěšně ukončili soustředění velmi
podařeným vystoupením.
Dorotea Neumannová, 1. A

7.1.5 VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÉHO SBORU GLP
Ve dnech 28.–29. ledna 2017 proběhlo v areálu Gymnázia Luďka Pika víkendové
soustředění pěveckého sboru. Žáci byli rozděleni podle zpěvných hlasů, ve kterých se
následně učili texty a melodie písní. Soustředění se velmi vydařilo a jsme velmi rádi, že jsme
si jím mohli zpestřit sychravé zimní dny.
Veronika Šandarová, 3. L

7.1.6 REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
Dne 4. dubna 2017 jsme se sborem GLP zúčastnili přehlídky pěveckých sborů. Po
4. vyučovací hodině jsme se sešli v hudebně a po krátkém rozezpívání jsme se vydali na
Hlavní nádraží. V Rokycanech jsme se přesunuli do Základní umělecké školy, kde nám byla
přiřazena místnost na zkoušení. Na řadu jsme přišli v 15:30 a vystoupili jsme se 7 písněmi,
z nichž největší úspěch měly skladby F. L. Věk a Hail Holy Queen z filmu Sestra v akci. Po
vystoupení jsme zůstali v sále a poslouchali sbory, jak ze své kategorie, tak ze soutěžní.
Vyhlášení se konalo v 17:15. Náš sbor byl oceněn zlatým pásmem a navíc jsme dostali diplom
za hlasovou kulturu. Dostali jsme od poroty doporučení se příští rok zúčastnit soutěžní
kategorie. Soutěž jsme si užili a jsme s naším výsledkem spokojení. Určitě se rádi zúčastníme
znovu.
Michala Breníková, Tereza Mazancová, 4. L

7.1.7 VYŘAZENÍ MATURANTŮ
Ve dnech 7. a 8. června se v KVK centru na Skvrňanech uskutečnilo vyřazení žáků
maturitních tříd 4. A, 8. L a 6. E naší školy, Gymnázia Luďka Pika. Školní sbor měl tu čest
vystoupit na této události důležité nejen pro maturanty, ale i pro jejich blízké. Členové sboru
se sešli oba dva dny hodinu před začátkem akce a vyzkoušeli si svůj výstup. Ve středu měly
vyřazení třídy 4. A a 8. L. Kromě jiných zde měl proslov i ředitel gymnázia Mgr. Aleš Janoušek
a sbor uvedl 4 písně ze svého repertoáru. Ve čtvrtek se konalo vyřazení 6. E, a jelikož je tato
třída bilingvní, přijal pozvání dokonce i španělský velvyslanec. Spolu se sborem zde
vystupovali i sólisté. Dle mého názoru se obě akce vydařily a divákům se všechna vystoupení
líbila.
Eliška Pivovarová, 5. L
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7.1.8 SBOR GYMNÁZIA LUĎKA PIKA V DEPO2015
Dne 15. 10. 2016 zazpíval pěvecký sbor na bavorsko-českém festivalu Treffpunkt,
který se uskutečnil v Plzni v prostorech DEPO2015. Festival nabídl průřez soudobou i tradiční
kulturou a uměním ze sousedního Bavorska, přehlídku česko-bavorských přeshraničních
kulturních aktivit včetně networkingu partnerů i gastronomické zážitky. Během dvou vstupů
v 11:30 a 14:30 jsme zazpívali v autobusové hale více jak 20 písniček. Každý jsme za odměnu
dostali permanentku na 10 vstupů na výstavy v DEPO2015 v hodnotě 500 Kč. Myslím si, že
koncert se nám povedl.
Adéla Babková, 4. L

7.1.9 VÁNOČNÍ KONCERT 2016
Dne 6. prosince 2016 v Domě hudby v Plzni se uskutečnil vánoční koncert Pěveckého
sboru Gymnázia Luďka Pika. Hned dvě z první šestice písní zahrnovaly sóla. V černých očích si
zazpívaly Ludmila Horáková (1. L), Eliška Pivovarová (5. L), Tereza Mazancová a Adéla
Kroupová (4. L). A v písni Jen to samo všecko zmůže nám svůj krásný hlas předvedla Eva
Šlaufová (1. A). Celý sbor také zazpíval písně od Antonína Dvořáka a G. D. de Noly.
Ještě před pauzou se nám stihli představit hudebníci z partnerského gymnázia
z Chamu. Mohli jsme si poslechnout jejich jazzové skladby.
Po přestávce dostali prostor sólisté: Michaela Široká (7. L) s hrou na klavír, Adéla
Babková (4. L) se zpěvem, Jeroným Široký (4. L) s akordeonem a Eva Šlaufová (1. A)
s klarinetem. Poté přišel na řadu opět Pěvecký sbor Gymnázia Luďka Pika. Celý tento kus byl
zaměřen na vánoční skladby a písně. Například jsme zazpívali Adeste Fideles, což je vánoční
skladba. V The First Novel se sól ujaly Dorotea Neumannová a Barbora Dolečková (1. A).
Tichá noc v našem podání patřila paní profesorce Marii Helmové, která se na náš koncert
bohužel nemohla dostavit.
Po poděkování pana ředitele Aleše Janouška jsme se se všemi rozloučili písní I Will
Follow Him. Celým koncertem provázeli moderátoři Jaroslav Váňa a Adéla Kroupová, na
klavír nás doprovázela MgA. Klára Gaierová. Koncert by se rozhodně nemohl uskutečnit bez
paní profesorky Vladimíry Kartákové, která zajišťuje organizační záležitosti. Největší díky
patří sbormistryni Mgr. Miriam Sudkové. Děkujeme také panu Mazancovi z firmy Fotosvět,
jenž celý večer natáčel.
Adéla Kroupová, 4. L

8. PROJEKTY
8.1 ERASMUS+ TALENT – EDUCATION
Ve dnech 25.–31. 3. 2017 se uskutečnil výjezd jedenácti našich žáků ze 2. L, 3. L a 4. L
v rámci projektu Talent – Education do Brna. Celé setkání žáků a pedagogů z Holandska,
Slovinska, Brna a Plzně bylo zaměřeno na robotiku a vzdělávací aktivity v oboru biologie. Na
Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše, žáci pracovali ve skupinách a sestavovali vozítko ze
stavebnice Merkur, které následně programovali na dálkově řízené ovládání. V dalších dnech
se žáci ve skupinách zapojili do zkoumání biologických preparátů ve specializovaných
laboratořích na Masarykově univerzitě v Brně. Součástí programu byl výlet do Moravského
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krasu, prohlídka punkevních jeskyní a Macochy a také návštěva arboreta a výstavy motýlů a
orchidejí.
Mgr. Eva Cibulková

Žáci 3. L a 4. L s E. Cibulkovou (třetí zleva) před brněnským arboretem

8.2 ERASMUS+ EMOCE VE VÝUCE
Naše škola je jedním z partnerů dvouletého mezinárodního projektu Emoce ve výuce
(Erasmus+). Letošní rok byl druhým rokem tohoto projektu a uskutečnila se v něm setkání
v Jace, Plzni a Valencii.
Na počátku listopadu se pět žáků a tři učitelé vypravili na setkání do města Jaca na
severu Španělska. Malebné městečko pod Pyrenejemi si nás rychle získalo, rozhodně k tomu
velmi přispěla i pohostinnost a vlídnost našich hostitelů. Celotýdenní program se točil kolem
tvorby filmu, v jednotlivých workshopech si žáci rozdělení do skupin osvojili vše, co
potřebovali k natočení svého vlastního filmu. Na závěr týdne byla jejich prezentace. Mimo
tyto aktivity jsme se na počátku týdne prošli historickým středem města a jeden den jsme se
vypravili do lanového centra v horách, kde byla i prohlídka jeskyní. Stihli jsme si také zajít
zabruslit a zahrát bowling.
V březnu se uskutečnilo setkání u nás v Plzni. Znovu jsme si uvědomili, jak náročný je
projekt, ve kterém je pět partnerů. Ale vše proběhlo bez problémů a námi připravený
program se líbil. Byly přichystané různé aktivity, chemické pokusy ukryté do chemických
pohádek, pracovalo se s emotikony, nechyběla hudba a relaxace. Návštěva Prahy se konala
v neděli v režii hostitelských rodin. Společně jsme se vypravili do Karlových Varů. Dále jsme
do programu zařadili prohlídku centra města, oblíbenou Techmanii a samozřejmě exkurzi do
plzeňského pivovaru Prazdroj.
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V květnu se uskutečnilo setkání ve španělském městě Valencii, kterého se zúčastnili
tři pedagogové našeho gymnázia a šest žáků 3. E a pět žáků 4. E. Celý týden ve škole žáci
pracovali na jednotlivých workshopech týkajících se např. hudby, divadla či poezie. Hráli jsme
na hřišti a na pláži různé společenské a sportovní hry. Společně jsme navštívili historické
centrum města a Oceánografické muzeum, jeli jsme se podívat do přírodní rezervace. Na
závěr týdne se ve škole konala slavnost. Občerstvení připravily rodiny zúčastněných
španělských žáků. Celý týden byl hezkým zakončením velmi zdařilého dvouletého projektu
Emoce ve výuce. Loučení na letišti se neobešlo bez slz, takže o emoce nebyla nouze.
Nedílnou součástí projektu jsou individuální mobility našich žáků a žáků z IES Isabel
de Villena ve Valencii.
Čtyři žáci GLP realizovali tuto mobilitu v období od 4. 9. do 13. 11. 2016. Na španělské
škole absolvovali výuku ve španělštině, účastnili se projektových aktivit a užívali si poznávání
španělského života a kultury. Dle slov ředitelky IES Isabel de Villena byl jejich pobyt
potěšením pro celou školu. Za stejných podmínek jsme na GLP přijali čtyři žáky z Valencie, a
to v termínu od 25. 3. do 10. 6. 2017. Obě tyto mobility znamenají pro zúčastněné žáky i pro
celou školu obrovský přínos.
Martina Pašková, Iva Sloupová, Jana Recmanová, Rubén Zaya Grilo

Setkání v rámci projektu Emoce ve výuce v Jace a v Plzni
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Setkání v rámci projektu Emoce ve výuce ve Valencii

8.3 RECYKLOHRANÍ
Environmentální výchova prostupuje výukou všech předmětů. V přírodovědných
předmětech využíváme i projektu RECYKLOHRANÍ. Škola je zapojena již do 9. ročníku tohoto
školního recyklačního projektu, který je pod záštitou MŠMT.
Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti Asekol vyplývá, že jen za 1. pololetí
jsme vytřídili 11 televizí, 5 monitorů a 405 kg drobných elektrospotřebičů. Tím jsme uspořili
12,25 MWh elektřiny, 774,7 l ropy či 50,04 m3 vody. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 2,46 t, CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 10,15 t.
Soutěžní úkoly letošního ročníku žákům představily tisk a kopírování, problémy
s repasí, recyklací tonerů s cílem podporovat sběr a recyklaci náplní počítačových tiskáren a
kopírek. Do řešení se v rámci laboratorních cvičení z biologie zapojili žáci 5. L (viz obr.). Úkoly
jsou stále sofistikovanější, a tak v hodinách fyziky žáci vyráběli homopolární motorek.
I letos jsme za body získané za odvoz použitého elektra a za účast v soutěžích
nakoupili drobné dárky, kterými jsme ocenili úspěšné řešitele školních kol chemické
olympiády.
Lic. Javier Sancho Úbeda
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Žáci 5. L při řešení laboratorních cvičení z chemie v rámci projektu Recyklohraní

9. STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ)
9.1 GLP JE ORGANIZÁTOREM KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY SOČ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Ve školním roce 2016/17 proběhl 39. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ).
Pod záštitou OŠMS Plzeňského kraje se 2. 11. 2016 na Gymnáziu L. Pika v Plzni Doubravce
konal seminář pro začínající autory SOČ a pro učitele středních škol, kteří tyto aktivity mezi
nadanými žáky podporují radou nebo vlastní konzultační činností. Garantkou Krajské
přehlídky SOČ PK je Mgr. Eva Cibulková.
Krajská přehlídka SOČ se konala 26. 4. 2017 na našem gymnáziu za podpory ředitele
školy Mgr. Aleše Janouška. Slavnostního zahájení přehlídky se zúčastnili Mgr. Regina
Hrabětová, Ph.D. z oddělení mládeže a sportu OŠMS PK, Ing. Zuzana Švehlová z oddělení
organizace školství OŠMS PK a místostarosta ÚMO Plzeň 4 Ing. Zdeněk Mádr.
Jakub Vlach a Lucie Kepková, oba žáci 3. A GLP, pracovali na své odborné práci přes
dva roky. Na krajské přehlídce své úsilí zúročili. Jakub Vlach obsadil v oboru 16 – Historie
první místo s prací Deportace židů z Podkarpatské Rusi v příbězích pamětníků a
Lucie Kepková v oboru 06 – Zdravotnictví druhé místo s prací Problematika migrén. Luciina
práce byla z druhého místa v oboru navržena k licitaci do celostátní přehlídky, ale nakonec
do celostátního kola nepostoupila. Proto nás ve dnech 16.–18. 6. 2017 na Celostátní
přehlídce SOČ v Boskovicích reprezentoval jen Jakub a obsadil velmi hezké sedmé místo ze
šestnácti v oboru.
Mgr. Eva Cibulková
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Jakub Vlach při obhajobě své práce na CP SOČ v Boskovicích

10. OSTATNÍ
10.1 OCENĚNÍ UČITELŮ
Symbolicky v Den učitelů ocenil hejtman Josef Bernard 23 pedagogů ze škol
v Plzeňském kraji za jejich úspěšnou pedagogickou práci. Z Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, se
této cti dostalo PaedDr. Jitce Voráčové a Mgr. Ivaně Sirotkové.
Oběma kolegyním gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Dne 5. října 2016 navštívil Gymnázium L. Pika, Plzeň, nově jmenovaný rada pro
kulturní a konzulární záležitosti Velvyslanectví Španělska pan José Miguel de Lara Toledo.
Španělští a čeští vyučující mu představili studijní obor Dvojjazyčné gymnázium a společně
s ředitelem školy hovořili o tradičních i nově plánovaných kulturně vzdělávacích aktivitách a
rovněž o projektech Erasmus+, kterými motivují žáky daného oboru.
Mgr. Aleš Janoušek

Setkání s radou pro kulturní a konzulární záležitosti Velvyslanectví Španělska panem Josém Miguelem de Lara Toledo
(uprostřed)
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10.2 PLZEŇSKÁ AKADEMIE MLADÝCH DIPLOMATŮ
Ve dnech 28.–30. 11. 2016 se pětičlenná delegace gymnázia Luďka Pika a přibližně 20
žáků středních škol z Plzně i jiných koutů Česka účastnili vzdělávacího programu v podobě
diplomatické simulace na plzeňské radnice pod názvem Plzeňská akademie mladých
diplomatů.
Třídenní program započal kratičkým úvodním projevem zakladatele projektu Jana
Hronka, který náležitě přivítal všechny účastníky i hosty a poukázal na důležitost
mimoškolních vzdělávacích programů, jako je tento. Po něm byli již na programu se svými
přednáškami významní politici a diplomaté, europoslanec JUDr. Jiří Pospíšil, který hovořil o
současné roli Evropské unie a ČR v ní, dále pak vystoupil generálmajor Karel Randák, jenž
popisoval současnou situaci na Blízkém východě a riziko radikalizace mládeže, a na závěr pak
současný poradce prezidenta pro zahraniční záležitosti PaedDr. Hynek Kmoníček povyprávěl
o svých zkušenostech ze světa diplomacie. Jeho přednáškou byl i první den završen. Účastníci
se po malé večeři odebrali do hotelu nebo do svých domovů, natěšeni na program
následujícího dne.
Úterní ráno začínalo nejdůležitější přednáškou vůbec, a to přednáškou o jednacím
řádu a fungování orgánů OSN. Po ní byli delegáti připraveni začít jednat. Tak již
v dopoledních hodinách začalo jednání ve dvou orgánech OSN, a to Radě bezpečnosti a
Ekonomické a sociální radě. Body agendy bylo například zabránění radikalizaci mládeže nebo
možné řešení situace na Blízkém východě. Delegáti zastupující státy z celého světa se se
svými připravenými strategiemi pustili do plodných a zajímavých diskuzí, ve kterých
prosazovali zájmy svých vlád. V jednání se objevovaly i známky reálných současných sporů
mezi USA a Ruskou federací, a dokonce docházelo k vášnivé výměně názorů mezi Irskem a
Velkou Británií. Ale i tak došlo mírovou cestou v úterý v podvečer k uzavření hned několika
rezolucí, které by snad mohly být řešením daných problémů.
Na jednání se navázalo ještě ve středu dopoledne, kdy už delegáti odhlasovávali znění
posledních bodů rezolucí a gratulovali si mezi sebou k větším či menším úspěchům.
K zakončení pak došlo v odpoledních hodinách, kdy Jan Hronek všem předal ceny a
certifikáty za účast a poté jmenoval několik nejlepších delegátů, pro které byla největší
cenou exkurze do reprezentačních prostorů Pražského hradu nebo výlet do Evropského
parlamentu ve Štrasburku. Ještě před koncem bylo ale účastníkům umožněno další milé
setkání s osobností z české politické scény, a to konkrétně s Karlem Schwarzenbergem,
kterému žáci i organizátoři pokládali dotazy týkající se situace v Čechách i v zahraničí. Po
zodpovězení všech otázek už ale nezbýval čas na nic jiného než na rozloučení.
Jan Hronek ukončil 1. ročník Plzeňské akademie mladých diplomatů, kdy poděkoval
hostům, sponzorům a pak především účastníkům za několik krásně a prospěšně strávených
dnů na plzeňské radnici.
Vojtěch Junger, 6. L
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10.3 SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ GLP
Ve dnech 7. a 8. června se konalo slavnostní rozloučení s absolventy Gymnázia Luďka
Pika v moderních prostorách areálu Kulturního, volnočasového a křesťanského centra PlzeňSkvrňany. K významnému životnímu okamžiku, získání maturitního vysvědčení a
středoškolského stupně vzdělání v čtyřletém, osmiletém a dvojjazyčném šestiletém studijním
oboru, přišli blahopřát a promluvit nejen osobnosti Plzeňského kraje, zástupci města Plzně,
ale třída 6. E převzala vysvědčení z rukou vzácných hostů – paní velvyslankyně Liliany de
Olarte de Torres-Muga z Velvyslanectví Republiky Peru v ČR a zástupce vedoucího
diplomatické mise Juana José Sanz Aparicio z Velvyslanectví Španělska v Praze.
Slavnostní atmosféru navodila vystoupení pěveckého sboru Gymnázia Luďka Pika pod
vedením sbormistryně Mgr. Miriam Sudkové, Ph.D., a talentovaného houslisty a držitele
titulu Plzeňský Orfeus junior Kryštofa Kohouta ze 4. E.
Rodiče mohou být právem hrdí na své děti, které podporovali po celou dobu
náročného gymnaziálního studia. Budoucí vysokoškoláky, absolventy jediné střední školy na
území Městského obvodu Plzeň 4, přišel v oba slavnostní dny motivovat k dalšímu úsilí
v osobní i profesní rovině místostarosta Ing. Zdeněk Mádr.
Mgr. Aleš Janoušek

8. L s třídní učitelkou Mgr. Evou Cibulkovou
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4. A s třídní učitelkou PaedDr. Zdenou Gubišovou

6. E s třídní učitelkou Mgr. Danielou Špačkovou
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10.4 V SOUTĚŽI GYMNAZISTA ROKU SE UTKALO 26 NEJLEPŠÍCH STUDENTŮ KRAJE
Klání celkem 26 žáků gymnázií se v pondělí 27. března 2017 uskutečnilo na Krajském
úřadě Plzeňského kraje. Své znalosti poměřili žáci gymnázií zřizovaných Plzeňským krajem a
dalšího gymnázia v 2. ročníku vědomostního kvízu, který vyhlašuje hejtman Plzeňského kraje.
Vědomostní kvíz, který vytvořil tým Krajského centra vzdělání a Jazykové školy
s právem státní zkoušky, prověřil znalosti žáků 120 otázkami z oblasti přírodních a
společenských věd i všeobecného přehledu. Z 26 žáků krajských gymnázií a Církevního
gymnázia Plzeň vzešla trojice finalistů. Ta se pak utkala v závěrečném rozstřelu, z něhož
vzešel jediný vítěz. Tím se stal žák Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí, Vojtěch Nováček.
Hejtman Josef Bernard předal šesti nejúspěšnějším řešitelům kvízu poukázky v hodnotě
10 000 – 3 000 Kč na libovolný výběr elektroniky.
„Být mezi 26 nejlepšími gymnazisty z celého kraje je velkým úspěchem. A za to
musíme poděkovat nejen samotným žákům, ale také všem pedagogům, kteří se jim věnovali.
Pro Plzeňský kraj je důležité moci se prezentovat v mnoha oborech nadanými mladými lidmi,“
uvedl hejtman Josef Bernard.
Úspěšní řešitelé kvízu – vítězové Gymnazista roku 2016
1. místo a poukázka 10 000 korun – Vojtěch Nováček (Gymnázium, Plzeň)
2. místo a poukázka 8 000 korun – Josef Valeš (Gymnázium L. Pika, Plzeň)
3. místo a poukázka 6 000 korun – Ondřej Drobil (Církevní gymnázium, Plzeň)
4. místo a poukázka 3 000 korun – Jan Jirmus (gymnázium Tachov)
5. místo a poukázka 3 000 korun – Alžběta Johanková (Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice)
5. místo a poukázka 3 000 korun – Josef Vodička (Masarykovo gymnázium, Plzeň)

10.5 GLP PRO NADACI KOSTNÍ DŘENĚ
Počet dosud konaných akcí od května 1996: 40
Dosavadní celkový výtěžek činí 3 408 881 Kč, naposledy (24. a 25. května 2017) bylo vybráno
217 381 Kč. Akci zajišťuje a organizuje Mgr. Marie Helmová.

Žáci 4. E vybírají pro Nadaci kostní dřeně v jednom z plzeňských supermarketů
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11. SLOVO ŘEDITELE
Projev přednesený při příležitosti oslav 10. výročí založení bilingvní sekce
Vážený pane náměstku ministra školství,
Vážená paní náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu,
Vážený pane velvyslanče Španělského království,
Vážený pane konzule republiky Chile,
Vážený otče biskupe,
Vzácní hosté,
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Milí studenti,
mám velkou radost, že vás mohu dnes přivítat v Měšťanské Besedě u příležitosti 10. výročí
vzniku česko-španělského dvojjazyčného oboru. Cílem mého proslovu je představit prestižní
studijní obor, popsat přínos pro jeho žáky a vyjádřit poděkování učitelskému sboru,
institucím a partnerům, kteří mají zásluhu na jeho zřízení a fungování v uplynulých deseti
letech.
Právě díky nim se obohatila nabídka na poli vzdělávání pro uchazeče o gymnaziální
studium v Plzeňském kraji a městě Plzni.
Vážíme si výsady, že právě na naší škole, v pořadí na šestém gymnáziu v ČR, byl
studijní obor v roce 2007 akreditován na základě resortní mezinárodní smlouvy Ujednání
mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství,
kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České
republice, a skutečnosti, že v současné době s ohledem na rozvoj mezinárodní spolupráce
v oblasti školství patří Španělské království mezi skupinu prioritních zemí ve schválené
Strategii rozvoje mezinárodní spolupráce ve vzdělávání do roku 2020.
Jsme šestou nejmladší česko-španělskou dvojjazyčnou sekcí v České republice,
čerpáme ze zkušeností a navazujeme na španělské dvojjazyčné třídy, které byly zakládány
postupně v předních českých a moravských městech počínaje rokem 1990 v Praze
(Gymnázium Budějovická), Brně (Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc), Olomouci
(Gymnázium Čajkovského), Ostravě (Gymnázium Hladnov) a v Českých Budějovicích
(Biskupské gymnázium J. N. Neumanna). Jsem přesvědčený, že tyto dvojjazyčné třídy se staly
jedním ze symbolů obnovených vztahů mezi Španělskem a naší zemí v oblasti vzdělávací
spolupráce.
Vzájemné vzdělávání však vychází z kořenů hlubších vztahů, které mezi oběma
zeměmi existovaly nejprve na vysokoškolské úrovni, ať již se podíváme na putování
některých českých studentů za věděním na Univerzitu v Salamance v 13. století, jejíž regule
později posloužily Karlu IV. při zakládání Univerzity Karlovy, nebo si připomeneme povolání
jezuitů Ferdinandem I. Habsburským do Prahy v 16. století, kteří zde zakládají Klementinum a
při jejichž olomoucké koleji vznikala dnešní Univerzita Palackého v Olomouci.
Na počátku 20. století jsou zahájena hispanistická studia na Univerzitě Karlově a
velkou zásluhu na rozvoji česko-španělských vztahů má zejména pražský Španělský kroužek
(Círculo Español de Praga). Díky jeho činnosti zavítala do tehdejšího Československa řada
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španělských umělců, literátů, hudebníků, ale také studentů a průmyslníků. Kroužek pořádal
přednášky, výstavy, jazykové kurzy a seznamoval veřejnost s kulturou Španělska.
V novodobých dějinách česko-španělských vztahů pak považujeme za jeden z důkazů stále
těsnější spolupráce na poli vzdělávání zahájení činnosti dvojjazyčných tříd na vybraných
gymnáziích ihned po Sametové revoluci a otevření Cervantesova institutu spolu s Knihovnou
Carlose Fuentese v Praze v září 2005 za přítomnosti prince Filipa, současného krále Filipa VI.,
a zřízení Českého centra v Madridu.
Představení oboru
Jedním z charakteristických rysů dvojjazyčných tříd je výuka šesti předmětů ve
španělštině, kterým se žáci učí od třetího do šestého závěrečného ročníku studia podle
školního vzdělávacího programu schváleného pro obor Dvojjazyčné gymnázium. Jedná se
o výuku matematiky, fyziky, chemie, dějepisu, zeměpisu a španělské literatury.
Žáci se studiem různých předmětů v cizím jazyce pod vedením česko-španělského
plně aprobovaného sboru setkávají a vyrovnávají s odlišnými pracovními postupy, které
vycházejí z obou vzdělávacích systémů. Toto synergické působení vyučujících pak žáky
obohacuje a činí je adaptabilnějšími a flexibilnějšími pro následné vysokoškolské studium a
celosvětový trh práce.
Španělští a čeští vyučující ve spolupráci s partnerskými institucemi však výuku ve
třídách doplňují pro žáky tohoto oboru širokou škálou vzdělávacích aktivit. K nim patří
např. mezinárodní projektová spolupráce s partnerskými školami ve Španělsku, v rámci
projektů Erasmus+, národní festival žákovského divadla ve španělštině, individuální
dlouhodobější studijní stáže, stipendijní studia na Univerzitě v Granadě a jazykově vzdělávací
a výměnné pobyty, které realizujeme minimálně dvakrát za dobu studia.
Děkuji tímto všem bývalým a současným českým a španělským kolegům vyučujícím,
kteří se na zajištění těchto aktivit podílejí.
Poděkování partnerům
Úspěšné vzdělávání žáků v oboru Dvojjazyčné gymnázium by nebylo možné bez
podpory a spolupráce vedení školy a vyučujících s institucemi a partnery, a proto mi dovolte,
abych jim zde poděkoval jménem žáků, jejich rodičů a celého učitelského sboru Gymnázia
Luďka Pika.
Poděkování patří Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za úzkou spolupráci a
koordinaci s Velvyslanectvím Španělska při přechodu z pilotního ověřování oboru na
současný obor Dvojjazyčné gymnázium a při přípravě textů nové mezinárodní resortní
smlouvy. Ministerstvo školství podporuje obor Dvojjazyčné gymnázium schválenou Strategií
2020 a dotačním titulem pro rozvoj dvojjazyčných tříd. Španělské ministerstvo školství a
Oddělení pro záležitosti vzdělávání při Velvyslanectví Španělska pečlivě vybírá kvalifikované
vyučující odborných předmětů, zajišťuje učební materiály, financuje rozličné vzdělávací
aktivity a na závěr školního roku odměňuje a hostí vybrané žáky v rezidenci Velvyslanectví
Španělska pan velvyslanec osobně.
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Odbor školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje pod vedením paní náměstkyně
Mgr. Ivany Bartošové a JUDr. Jaroslavy Havlíčkové rovněž prokazuje svoji každoroční aktivní
dotační podporu tomuto jedinému dvojjazyčnému oboru v Plzeňském kraji.
Každá škola existuje v síti vztahů se svými sociálními partnery a zde bych chtěl
poděkovat těm, kdo nabízejí žákům různé roviny propojení s hispánským světem:
Západočeské univerzitě v Plzni za každoroční nabídku Soutěžní studentská konference
odborných prezentací v cizím jazyce, Velvyslanectví Peru za zapojení žáků do soutěže Cena
Republiky Peru za přednáškovou činnost, Velvyslanectví Chilské republiky a Honorárnímu
konzulátu Dominikánské republiky za přínos k poznávání latinskoamerické reality,
Cervantesovu institutu za školení našich vyučujících a organizaci zkoušek DELE na naší škole,
Centru španělské kultury a vzdělávání zejména za aktivity Týdne hispánské kultury, Diecézní
charitě Plzeň ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže Plzeň za možnost projevit
solidaritu s potřebnými při účasti na rozvojových projektech v zemích Latinské Ameriky.
Má osobní poděkování míří k osobnostem bývalého i současného vedení gymnázia a
kolegyním a kolegům vyučujícím. Skvělou diplomacii, vytrvalost a přesvědčení o atraktivitě a
potřebnosti oboru na naší škole prokázal emeritní ředitel pan Jaromír Kašpar, nositel
španělského Řádu za občanské zásluhy, udělované mužům za jejich „vlastenectví,
nesobeckost a optimismus”.
Paní zástupkyně ředitele školy Mgr. Miroslava Fenclová se vynikajícím způsobem
vypořádala s administrativními, legislativními, ale i praktickými činnostmi spojenými
s rozběhnutím tehdy nového oboru Gymnázium s vybranými předměty v cizím jazyce. Její
citlivá personální práce při uvádění nových španělských kolegů a koordinace s vedením
předmětových komisí, jejichž členové zajišťují výuku v dvojjazyčných třídách, byla od počátku
významným osobním přínosem pro nově se konstituující obor. Bez její pečlivosti a obětavosti
by nebyl úspěch oboru možný.
Coby student jsem měl veliké štěstí na učitele, ať již jde o moje vyučující španělštiny
na gymnáziu paní Jitku Kováčovou, pana Pabla Chacóna, pana docenta Josefa Forbelského na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kteří mě provedli studiem španělštiny a hispanistiky a
díky nimž jsem si zamiloval hispánský svět.
Skvělou oporu v roli začínajícího koordinátora bilingvní sekce jsem nalezl
v charismatickém učiteli a kolegovi Césaru Rodríguezovi. Právě on stál u zrodu naší bilingvy,
reagoval na nové výzvy evropských programů Comenius, Erasmus+, byl svorníkem českošpanělského týmu vyučujících a především si při všech vzdělávacích aktivitách svým osobním
zaujetím pro věc dokázal získat srdce nás, kolegů, i svých žáků.
Jsem rovněž velice vděčný paní Zdeňce Bednářové, ředitelce Gymnázia Budějovická
Praha. Její ochota kdykoli osobně poradit, podělit se nezištně o své zkušenosti, poskytnout
povzbuzení a být mluvčí a koordinátorkou všech šesti bilingvních gymnázií při jednání
s MŠMT a Velvyslanectvím Španělska bez ustání trvá.
V uplynulých deseti letech se obor svým Školním vzdělávacím programem, svými
vzdělávacími aktivitami etabloval a zapsal do vědomí veřejnosti, o čemž svědčí rostoucí
zájem uchazečů při přijímacím řízení. Historie a nemalé úspěchy našeho gymnázia jako celku
nás všechny zavazují k zodpovědné práci pro naši školu, a pro naše žáky představují výzvu do
budoucnosti. Přeji našemu gymnáziu do dalších let hodně dobrých žáků, úspěšných
absolventů, moudrých a zapálených vyučujících.
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Závěrem přeji česko-španělskému oboru Dvojjazyčné gymnázium, aby se stalo
přirozeným centrem výuky španělštiny a šiřitelem hispánské kultury v našem kraji a městě a
aby jeho absolventi vyspěli ve zkušené odborníky a kvalitní osobnosti v rámci své budoucí
specializace.
Mgr. Aleš Janoušek, ředitel školy
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Podpis ředitele a razítko školy:

Předloženo školské radě dne:
Schváleno školskou radou dne:

Další informace a fotodokumentace k jednotlivým akcím: http://www.gop.pilsedu.cz
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