VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
I.
1.

Výroční zpráva o činnosti školy

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
Rozhodnutím ze dne 26. 10. 2015 se s účinností od 1. 9. 2016 zapisuje do školského
rejstříku obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium.
Zároveň se od 1. 9. 2016 provádí výmaz oboru 79-41-K/801 Gymnázium –
všeobecné.

1. 3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY, PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ (VČ. 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

Kapacita
součásti
/cílová/

049778102 Gymnázium L. Pika
102576599 Školní jídelna

Počet
uživatelů
celkem

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

613
410

680
680

Počet
pracovníků
součásti
celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Fyz.

Přep.

Fyz.

Přep.

57
5

52,8
5

45
-

43,2
-

550
368

1. 5. POČET TŘÍD A ŽÁKŮ (BEZ VOŠ), VČETNĚ ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ
Počet žáků ve všech
formách studia
Kód a název oboru

79-41-K/610 Gymnázium – vybrané
předměty v cizím jazyce
79-41-K/81 Gymnázium
79-41-K/41

Gymnázium

Celkem

Z toho počet žáků
denního studia

Průměr
ný
Počet
počet
tříd
žáků na
třídu

k 30.9.
2015

k 31.8.
2016

k 30.9.
2015

k 31.8.
2016

178

176

178

176

6

29,5

251

250

251

250

8

31,3

124

124

124

124

4

31

553

550

553

550

18

30,6
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Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2016)

2.

Počet pracovníků
celkem

Z toho počet
pedagogických prac.

fyzický/přepočtený

fyzický/přepočtený

Počet pedag.
prac. se
vzděláním
VŠ/SŠ

63 / 58,3

46 / 43, 5

46

2.1.

26

Počet
pedagog.
prac.
splňujících
pedagogickou
způsobilost

20

46

DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH (STAV K 30. 6. 2016)

Ped. pracovník
– číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
D 20
21
22
D 23
D 24
25

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

Pracovní zařazení,
funkce

Úvazek

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor, Věk
aprobace, DPS

učitelka
učitelka
učitelka
zástupce ředitele
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitel
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
ředitel školy
učitel
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
zástupce ředitele

1
1
0,714
1
0,429
0,667
1
1
1
0,191
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

učitel

0,762

VŠ, matematika, fyzika
VŠ, fyzika, výpočetní technika
VŠ, matematika, fyzika
VŠ, dějepis, ruština
VŠ, čeština, francouzština
VŠ. španělština
VŠ, španělština, filologie
VŠ, angličtina, tělocvik
VŠ, matematika,biologie
VŠ, čeština, výtvarná výchova
VŠ, angličtina
VŠ, čeština, němčina
VŠ, chemie, biologie
VŠ, dějepis, občanka, ruština
VŠ, biologie, tělocvik
VŠ, španělština
VŠ, psychologie, TV
VŠ, čeština, angličtina
VŠ, čeština, výtvarná výchova
VŠ, ruština, tělocvik
VŠ, matematika, fyzika
VŠ, biologie
VŠ, chemie, biologie
VŠ, ruština, němčina
VŠ, matematika, základy
výroby
VŠ, inž. informatika

Roků
ped.
praxe

52
40
49
57
31
51
34
53
56
56
41
50
61
56
35
41
32
47
50
65
52
37
61
61
64

28
15
25
32
7
17
7
29
31
29
16
26
37
31
11
15
4
24
26
38
28
13
35
37
40

37

13
3

27
D 28
D 29
30
31
32
33
34
35
36
37

učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitel
učitelka
učitel
učitelka

1
1
0,905
1
1
1
1
1
1
1
1

38
39
D 40
41
42

učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

1
1
0,191
1
1

43
44
45
46

učitelka
učitelka
učitelka
učitel

1
1
1
1

Pozn.:

2.2.

VŠ, čeština, občanská nauka
VŠ, zeměpis, tělocvik
VŠ, zeměpis, tělocvik
VŠ, španělština, angličtina
VŠ, španělština, angličtina
VŠ, španělština
VŠ, angličtina, ruština, zeměpis
VŠ, španělština, fyzika
VŠ, matematika, fyzika
VŠ, čeština, výtvarná výchova
VŠ, výpočetní technika,
matematika
VŠ, čeština, angličtina
VŠ, angličtina, čeština
VŠ, čeština
VŠ, hudební výchova, němčina
VŠ, čeština, dějepis, biologie,
vých.por
VŠ, čeština, občanka
VŠ, čeština, výtvarná výchova
VŠ, matematika, chemie
VŠ, španělština

49
63
63
36
37
42
57
37
55
59
43

25
38
37
8
7
11
31
10
31
29
20

43
44
66
41
54

20
23
37
15
30

38
56
54
36

14
30
31
7

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

PŘEHLED O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ


Obsah vzdělávání byl rovnoměrně rozložen mezi všechny oblasti činnosti
gymnázia.



Finanční náklady vynaložené na DVPP: 15 000
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Údaje o přijímacím řízení

3.





3.1.







3.2.

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.

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

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
79-41-K/61 Dvojjazyčné
gymnázium
Celkem

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

Počet žáků
přijatých
celkem
k 31. 8. 2016

Počet
odvolání
proti
nepřijetí

Počet tříd

50
70
23

1

143

3

108

0

31

191
67

0
0

32
28

366

0

91

1
1
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4.

4.1.

Výsledky výchovy a vzdělávání

PROSPĚCH ŽÁKŮ
Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)

Počet žáků

%

550

100

118

21,5

422
8

76,7
1,5

2

0,3

Žáci celkem (k 31. 8. 2016)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováno

4.2.

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016

VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ABSOLUTORIÍ, ZÁVĚREČNÝCH
ZKOUŠEK

Součást – kód a název
oboru
Maturitní zkouška:
79-41-K/41
Gymnázium
79-41-K/81
Gymnázium
79-41-K/610 Gymnázium –
vybrané předměty v cizím
jazyce
Celkem

Budou
Žáci
konat
konající
Prospěli
Prospěli Neprospěli
zkoušku
zkoušky s vyznamenáním
v náhradním
celkem
termínu
26

7

16

3

3

30

11

19

0

0

24

7

16

1

1

80

25

51

4

4
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SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ 2016
Letošní slavnostní vyřazení absolventů se z důvodu plánované rekonstrukce vnitřních
prostor plzeňské radnice konalo poprvé v KVK Centru Plzeň–Skvrňany pro všeobecné obory
i pro bilingvní studium.
Účast 7. či 8. června přijalo mnoho čestných hostů, mj. J. E. velvyslanec Španělského
království v ČR Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, atašé pro školství a vzdělávání Pilar
Barrero García, konzul velvyslanectví Chile Jorge Vidal Rodríguez, člen Rady Plzeňského
kraje Mgr. Jaroslav Šobr, ředitel krajského inspektorátu ČŠI v Plzni ing. Pavel Honzík,
místostarosta našeho městského obvodu Plzeň 4 – Doubravka ing. Zdeněk Mádr a ing. Zuzana
Švehlová z oddělení organizace školství OŠMS Plzeňského kraje.
K maturantům promluvil rovněž ředitel gymnázia Mgr. Aleš Janoušek a samozřejmě
třídní učitelky Mgr. Alena Rychterová a Mgr. Alena Vacovská. Mgr. Jana Recmanová
přečetla absolventům bilingvního oboru pozdrav od jejich třídní učitelky Mgr. Kateřiny
Trčkové, která se bohužel nemohla slavnostního odpoledne zúčastnit.
Z rukou španělského velvyslance a atašé pro školství a vzdělávání španělského
království převzali maturitní vysvědčení absolventi již čtvrté bilingvní třídy. Zároveň Pilar
Barrero García předala loňským absolventům Título de Bachiller, diplom, který dostávají
všichni úspěšní maturanti ve Španělsku, aby mohli pokračovat ve studiu na VŠ. Našim žákům
diplom umožňuje vstup na španělské univerzity.
Slavnostní program vyřazení doprovázely vstupy školního pěveckého sboru a jeho
sólistů pod taktovkou sbormistryně Mgr. Miriam Sudkové, PhD.
Čerstvým absolventům přišli poblahopřát jejich rodiče, příbuzní, známí a také někteří
čeští a španělští učitelé.

ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTŮ PŘI PŘIJÍMÁNÍ K VYSOKOŠKOLSKÉMU STUDIU

Třída
8.L
6.E
4.A
Celkem

Počet
absolventů

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

v%

Počet
přijatých
na VOŠ

30
23
22

8
3
5

9
6
9

12
9
6

29
18
20

96,7
78,3
90,9

1

75

16

24

27

67

89,3

1

7

4.3.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A METODIK ŠKOLNÍ PREVENCE

Výchovní poradci: Mgr. Martina Pašková, PaedDr. Renata Teršová
Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Trčková
Ve výchovném poradenství jsme i v tomto školním roce navázali na tradičně pořádané
akce, které se týkaly jak výchovného procesu, tak profesní orientace našich absolventů. 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. Ve spolupráci
s třídními učiteli a především učiteli občanské výchovy a základů společenských věd žáci
absolvovali aktivity, které jim pomohly nejen osvojit si správné studijní návyky, ale také lépe
poznat sama sebe i své spolužáky.
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.
Také v letošním školním roce gymnázium úzce spolupracovalo s Psychologickopedagogickou poradnou a SPC v Plzni. S pracovníky jsme řešili problémy některých žáků se
specifickými poruchami učení.
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. Žáci se
zúčastnili řady celorepublikových dotazníkových studií (např. návykové látky, volnočasové
aktivity, aj.).
Během celého školního roku poskytovaly výchovné poradkyně ve spolupráci se
školním metodikem prevence jak žákům, tak rodičům poradenskou pomoc při řešení
problémů nejen v oblasti vzdělávání, ale také při řešení problémů osobních.
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, Mgr. Renata Teršová, Mgr. Kateřina Trčková
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4.4.

ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

Předmětová
komise:

Anglický jazyk
Kategorie

Druh
Konverzační
soutěž

Předmětová
komise:

Kolo
městské
městské
městské
krajské

Umístění
2.
8.
2.
2.

Jméno
Vacková

Třída

Viduna
Grundman
Wood

2.L
3.E
5.E
3.E

Třída
8. L
8. L

Vyučující
Šašková
Kartáková
Havlová
Kartáková

Fyzika

FO

A

Kolo
krajské
celostátní

Umístění
2. úsp. řeš.
29. úsp.řeš.

Jméno
Lukeš
Lukeš

FO

B

krajské

9. další řeš.

Stránský

7. L

Cibulková

FO

C

krajské

6. úsp.řeš.
11. další řeš.
12. další řeš.
15. další řeš.

Trejbal
Procházka
Majerová
Široká

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

Sirotková
Sirotková
Sirotková
Sirotková

FO

D

krajské

3. úsp.řeš.
20. úsp.řeš.

Mírková
Stránský

5. L
4. L

8. úsp.řeš.
30. další řeš.

Kohout
Nonfried

3. E
5. L

Sirotková
Cibulková
Sancho
Sirotková
Sirotková

Kategorie

Druh

Vyučující
Kubešová
Kubešová

FO

E

krajské

5. úsp.řeš.
10. úsp.řeš.

Balda
Sloup

4. L
4. L

Drobilová
Drobilová

FO

E

okresní

2. úsp.řeš.
6. úsp.řeš.

Balda
Sloup

4. L
4. L

Sirotková
Sirotková

FO

F

okresní

1. úsp.řeš.
2. úsp.řeš.
5. úsp.řeš.

Kurz
Hanzl
Lindner

3. L
3. L
3. L

Cibulková
Cibulková
Cibulková

FO

GArchimediáda

školní

celá třída

2. L

Sirotková

FO

GArchimediáda

okresní

Kotorová
Hajšman
Klesa

2. L
2. L
2. L

Sirotková
Sirotková
Sirotková

2. místo družstvo
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6. místo

Astronom.
olympiáda

A,B,C,D,E,F,G,H školní
CD
krajské

84
5. úsp.řeš.
18.-19. úsp.
řešitel
18.-19. úsp.
řešitel
24.-28. další řeš.

EF

krajské

GH

krajské

43.-44. úsp.
řešitel

krajské

1. místo

Technická
olympiáda

další

Předmětová
komise:
Druh
Chemická
olympiáda

krajské
celostátní

2. L
2. L
2. L

Sirotková
Sirotková
Sirotková

žáků
Mírková

5. L

Kohout

3. E

Sirotková
Sirotková
Sancho,
Sirotková

Procházka
Dammer

6. L
1. A

Sirotková
Kubešová

3. L
4. L

Cibulková
Drobilová

Břečka

1. L

Sirotková

Frána
Procházka
Váňa
Zajíc

6. L
6. L
7. L
7. L

Sirotková
Sirotková
Cibulková
Cibulková

Merhoutová
Prantl
Treml
Trejbal

7. L
6. L
6. L
6. L

Cibulková
Sirotková
Sirotková
Sirotková

Stránský M.
Stránský M.

7. L
7. L

Cibulková
Cibulková

40.-41. další řeš. Lindner
40.-41. další řeš. Šafář

2. místo

SOČ

Kodl
Všaha
Hádek

1. místo
8. místo

Chemie
Kategorie
D

C

Umístění

Jméno

Třída

Vyučující

školní

1.

okresní

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12.
1.
2.
3.
4.
5.

Lindner
Třísková
Bláha
Šafránková
Vojtová
Konigsmanová
Maxová
Lindner
Třísková
Hrabáková
Majerová
Růžičková
Vohradská
Trojovská

3.L
3.L
3.L
3.L
4.L
3.L
2.E
3.L
3.L
6.L
6.L
5.L
2.A
6.L

Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Landsmanová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Landsmanová
Landsmanová
Voráčová
Landsmanová
Landsmanová

Kolo

školní
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6.
7.
8.
9.
13.
20.
1.
11.

Petrmichlová
Růžička
Groeslová
Široká
Vohradská
Hrabáková
Baníková
Baníková

5.L
5.L
5.L
6.L
2.A
6.L
7.L
7.L

Voráčová
Voráčová
Voráčová
Landsmanová
Landsmanová
Landsmanová
Landsmanová
Landsmanová

1.
1.
1.
6.
6.
6.

Ulčová
Semlerová
Breníková
Ulčová
Semlerová
Breníková

3.L
3.L
3.L
3.L
3.L
3.L

Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová

školní

1.
1.
2.
2
2.

Petrmichlová
Růžičková
Růžička
Groeslová
Pojerová

5.L
5.L
5.L
5.L
5.L

Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová

celostátní

4.
4.
4.
4.
4.

Petrmichlová
Růžičková
Růžička
Groeslová
Pojerová

5.L
5.L
5.L
5.L
5.L

Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová
Voráčová

krajské

ChemQuest

B

školní
krajské

ZŠ

školní

celostátní

SŠ

Předmětová
komise:
Druh
Logická
olymp.

M + Vt
Kategorie
B (2.stupeň ZŠ)

Kolo

Umístění
6.

krajské
25.

Matematická
olymp.

Jméno

Třída

Vyučující

Sloup
Škoda

4.L
1.L

Sloupová
Sloupová

Mírková
Trejbal
Růžičková
Kůs

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

Česalová
Netrval
Česalová
Česalová

C (SŠ)

krajské

20.
23.
24.-25.
33.-34.

Z6

okresní

12.
16.

Jelínek
Velebný

1.L
1.L

Drobilová
Drobilová

Z7

okresní

14.

Klesa

2.L

Voráčová

Z8

okresní

2.
4.

Breníková
Důra

3.L
3.L

Sirotková
Sirotková
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Pythagoriáda

3.L
3.L
3.L
3.L
3.L
3.L

Sirotková
Sirotková
Sirotková
Sirotková
Sirotková
Sirotková

okresní
krajské

4.
3.

Sloup
Sloup

4.L
4.L

Drobilová
Drobilová

C

krajské

5.

Mírková

5.L

Drobilová

A

krajské
ústřední

1.
24.

Lukeš
Lukeš

8.L
8.L

Kubešová
Kubešová

P

krajské
ústřední

1.
11.

Lukeš
Lukeš

8.L
8.L

Netrval
Netrval

7. třída

okresní

2.

Nový

2.L

Voráčová

8. třída

okresní

5.
5.
6.

Důra
Šimek
Hanzl

3.L
1.E
3.L

Sirotková
Sirotková
Sirotková

finálové

4.
5. - 6.

Vojtěch
Rozlivek

8.L
8.L

Netrval
Netrval

okresní

2.
4.

Lukeš
Rozlivek

8.L
8.L

Netrval
Netrval

krajské

1.
5.

Lukeš
Rozlivek

8.L
8.L

Netrval
Netrval

Soutěž
v programování

Druh
konverzační
soutěž v Nj

Kurz
Lindner
Semlerová
Široký
Lukešová
Matas

Z9

PilsProg

Předmětová
komise:

10.
11.
11.
12.
13.
15.

NJ
Kategorie
III.

Kolo
školní

Umístění
1.
2.
3.

Soutěž ve Fj

B1

Puškinův
památník - Rj III.

krajské

2.
3.

školní

1.

krajské

2.
3.
1.
4.
1.

ceslostátní

Jméno

Třída

Vyučující

Majerová
Beneš
Benediktová
Říha
Vodová
Lišková

6.L
6.L
5.L
7.L
5.L
3.A

Maříková
Maříková
Hellusová
Hellusová
Fajtová
Fajtová

Říha
Julie
Neumannová
Froydová
Říha
Neumannová
Říha

7.L

Maříková

2.A
7.L
7.L

Maříková
Maříková
Maříková
Maříková
Maříková

7.L
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Předmětová
komise:
Druh
konverzační
soutěž v ŠJ

ŠJ
Kategorie

Jméno

Třída

Vyučující
Rodríguez
Zaya,
Recmanová
Gianino,
Recmanová
Rodríguez

Smitka

4.L

2.

Přibylová

2.A

krajské

3.
2.

Zierl
Smitka

3.L
4.L

školní

1.

Froydová

7.L

2.
3.

Zajíc
Šlechta

7.L
4.A

Rodríguez,
Recmanová
Rodríguez,
Recmanová
Zaya

krajské

2.

Froydová

7.L

Rodríguez,
Recmanová

školní
krajské
celostátní

1.
1.
4.

Žižková
Žižková
Žižková

6.E
6.E
6.E

Godoy
Godoy
Godoy

Kategorie
H V.
D V.
D V.
D IV.
H IV.
D VI.B
H VI.B
D III.
H III.
D III.
H V.
H III.
H III.
D III.

Kolo
Okres
Okres
kraj
okres
Okres
Okres
Okres
Okres
Okres
Kraj
Okres
obvod
Poh.hejtm.
Obvod

Umístění
2.

D VI.
H IV.
D VI.A
H V.
D VI.
H VI.A
D V.
H III.
D IV.

Kraj
Obvod
Kraj

SŠIII

Druh
Corny
Corny
Corny
Přespolní běh
Přespolní běh
Přespolní běh
Přespolní běh
Přespolní běh
Přespolní běh
Přespolní běh
Fotbal
Florbal
Florbal
Florbal
Basketbal
3x3
Florbal
Házená
Stolní fotbal
Volejbal
Házená
Basketbal
Florbal
Florbal

Umístění
1.

školní

SŠII

Předmětová
komise:

Kolo

SŠI

TV

Okres
Kraj
Okres
okres

4.
5.
6.
3.
4.
1.
6.
3.
1.
1.

2.
2.
1.
1.
2.
1.

Jméno

Třída

Vyučující
Krupa
Krupa
Krupa
Pavlíček
Pavlíček
Pavlíček
Pavlíček
Kalaš
Kalaš
Kalaš
Janča
Krupa
Krupa
Kalaš
Pavlíček
Krupa
Kalaš
Pavlíčková
Pavlíček
Kalaš
Pavlíček
Krupa
Kalaš
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Florbal
Volejbal
Volejbal
Volejbal
Florbal
Florbal
Florbal
Stolní fotbal
Orientační
běh
Orientační
běh
Orientační
běh
LA čtyřboj
LA čtyřboj
Pohár hejtm.fotbal
Pohár hejtm.LA
Pohár hejtm.
- volejbal
Pohár hejtm.
- LA
Pohár hejtm.
- volejbal

Předmětová
komise:
Druh
zeměpisná
olympiáda

zeměpisná
olympiáda

H III.
D V.
H V.
D VI.
H V.
H III.
H III.
H V.

kraj
Vánočka
Vánočka
kraj
okres
kval.rep.
rep.
rep.

1.

Krupa
Pavlíček
Janča
Kalaš
Krupa
Krupa
Krupa,Pavlíček
Pavlíček

H III., D III.

kraj

Pavlíčková

H IV., D IV.

kraj

Pavlíčková

H V:, D V.
D IV.
H Iv.

kraj
okres
okres

Pavlíčková
Pavlíček
Pavlíček

H V.

Okres

Krupa

H V. + D V.

okres

Janča

D V.

Okres

Pavlíček

D V.

kraj

Pavlíček

D V.

kraj

1.
5.

3.

3.

Krupa

Zeměpis
Kategorie

Kolo
školní A

Umístění
1.
1.

Jméno
Lukešová

Třída
1.L

Vyučující
Pavlíčková

2.L
4.L
6.L

Pavlíček
Pavlíčková
Pavlíček

B
C
D

1.
1.

Všaha
Löffelmann
Valeš

okresní
A

7.

Lukešová

1.L

Pavlíčková

12.
3.
3.
7.

Všaha
Löffelmann
Valeš
Netrval

2.L
4.L
6.L
3.A

Pavlíček
Pavlíčková
Pavlíček
Pavlíčková

9.

Valeš

6.L

Pavlíček

B
C
D

krajské

Eurorébus

krajské třídy

Pavlíčková

14

Eurorébus
jednotlivci

ZŠ 01

15.

Lindner,
Stejskal,
Jelínek
Hádek, Pešek,
Všaha
Lindner,
Šafanda,
Široký
Löffelmann,
Sloup, Balda
Bidlák,
Růžička,
Vladař
Trejbal, Beneš
Netrval, Valeš
Říha, Zajíc,
Stránský M.
Netrval, Ruml,
Kopečková

6.
7.
4.
1.
5.
4.

Šolcová
Stejskal
Klesa
Löffelmann
Šafář
Valeš

16.
2.

ZŠ 02

8.
2.

SŠ

14.
5.
1.

Eurorébus
třídy

jednotlivci
ZŠ 01

ZŠ 02
SŠ

Eurorébus

1.L

Pavlíčková

2.L

Pavlíček

3.L

Pavlíčková

4.L

Pavlíčková

5.L

Pavlíček

6.L

Pavlíček

7.L

Pavlíčková

3.A

Pavlíčková

1.L
1.L
2.L
4.L
4.L
6.L

Pavlíčková
Pavlíčková
Pavlíček
Pavlíčková
Pavlíčková
Pavlíček

2.L

Pavlíček

4.L

Pavlíčková

7.L

Pavlíčková

6.L

Pavlíček

2.L
4.L
4.L
6.L

Pavlíček
Pavlíčková
Pavlíčková
Pavlíček

celostátní

37.

Hádek, Pešek,
Všaha
Löffelmann,
Sloup, Balda
Říha, Zajíc,
Stránský M.
Trejbal,
Beneš, Valeš

13.
33.
41.
22.

Klesa
Löffelmann
Šaféř
Valeš

4.

soutěž škol

ZŠ 01

21.

Eurorébus

ZŠ 02

23.

Eurorébus

SŠ

30.

jednotlivci
Eurorébus
jednotlivci

ZŠ 01
ZŠ 02
SŠ
školy
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Předmětová
komise:

Biologie
Kategorie

Druh

Kolo

Umístění

Jméno

Třída

Vyučující

biologická
olympiáda

A

školní
školní
školní
školní
školní
školní
školní
krajské
krajské

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Štemberová
Krocová
Dyková
Tkadlecová
Hrubá
Pechová
Zachardová
Štemberová
Krocová

8.L
8.L
4.A
4.A
8.L
4.A
8.L
8.L
8.L

Hasch
Hasch
Hasch
Hasch
Hasch
Hasch
Hasch
Hasch
Hasch

biologická
olympiáda

B

školní

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valeš
Vlach
Lukšíková
Majerová
Vohnoutová
Frána
Hájková.
Luhanová
Klail
Treml
Prantl

6.L
2.A
6.L
6.L
2.A
6.L
2.A
6.L
6.L
6.L
6.L

Janča
Landsmanová
Janča
Janča
Landsmanová
Janča
Landsmanová
Janča
Janča
Janča
Janča

1.
2.
3.

Šimek
Šebek
Bouda

1.E
1.E
1.E

Kučera
Kučera
Kučera

okresní

Šimek
Šebek

1.E
1.E

Kučera
Kučera

školní

Löffelmann
Páník

2.L
2.L

Janča
Janča

biologická
olympiáda

biologická
olympiáda

C

D

školní
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5.

5.1.

Činnost školy
VÝSLEDKY KONTROL A INSPEKCÍ PROVEDENÝCH V PRŮBĚHU
ŠKOLNÍHO ROKU (VČETNĚ VÝSLEDKŮ INSPEKCE PROVEDENÉ
ČŠI)
V hodnoceném školním roce neproběhly žádné kontroly.

5.2.

POČET EVIDOVANÝCH STÍŽNOSTÍ
celkem:

0

z toho

5.3.

5.4.

a) oprávněných:

0

b) částečně oprávněných:

0

c) neoprávněných:

0

d) postoupených jinému orgánu:

0

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


Přípravné kurzy na VŠ



Přípravné kurzy pro žáky ZŠ k přijímacím zkouškám
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5.5.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY GYMNÁZIA LUĎKA PIKA

Školská rada (ŠR) pracovala ve školním roce 2015/2016 v tomto složení:
 za zaměstnance:
Mgr. Pavel Janča – předseda, Mgr. Jana Recmanová
 za rodiče a žáky:
Mgr. Martina Tetzeliová, Pavel Ruml
 za zřizovatele:
Mgr. Miroslav Brabec, JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA
Školská rada zasedala ve školním roce 2015/2016 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

5.6.
23. 6.
23. 6.
22. 6.
22. 6.

PŘEHLED VYBRANÝCH AKCÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Dny Beneluxu - 1.E
Dny Beneluxu (akce pořádaná Rakouskou knihovnou)
Pohár hejtmana
Haima – setkání žáků se zástupci Dětské kliniky FN Plzeň –
přednáška, prohlídka
22. 6.
Na předodjezdový seminář k Dlouhodobé mobilitě žáků
21. 6.
Pohár hejtmana
21. 6.
Národní divadlo školám – Kouzelná flétna
20. 6.
O pohár Hejtmana
17. 6.
Možnosti přeshraniční spolupráce škol i firem Workshop pro
pedagogy
17. 6.
Židovské město Praha
14. 6.
Dlouhodobý program primární prevence
13.-19. 6.
Výměnný pobyt 4.E v ČR
10. 6.
Triatlon Plzeň
9. 6.
Divadelní představení Krvavá svatba
8.-9. 6.
Projekt Školákem v Protektorátu Čechy a Morava
8. 6.
Interaktivní divadelní představení PATRIK
7. 6.
Chile en el contexto mundial. - 4.E
7. 6.
Divadelní představení Poslední trik Georgese Méliése - 1.L, 2.L
6. 6.
Puškinův památník - celostátní kolo
6. 6.
Celostátní kolo Eurorébus
2. 6.
Ručičky kraje
31. 5.
Výstava v rámci festivalu Festival Mediterránea Pilsen 2016 JAUME MARZAL MIS CAMINOS - MÉ CESTY
31. 5.
Ars Poeticae – Divadlo ve španělštině
30. 5. - 3. 6. Sportovní kurz - 1.E, 3.L

Nj, Fj, Rj
Tv
Ch

Tv
Čj
Tv
F, Nj
D
Šj
Tv
D
Šj
Čj
Nj, Fj, Rj
Z
Fy
Šj
Šj
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Erasmus+ - praktické činnosti – společný projekt Ch, Bi, F - 5.L
Soutěž Iberoamerické společnosti – předávání cen
Den s fyzikou – předání diplomů FO, AO
Divadelní představení Plzeň 1953
Projekt – Jak hledat …. (práci, stáž, brigádu)? Příprava na
pohovor - 5.E
24. 5.
Planeta Země - 1.L, 2.L, 3.L
24. 5.
Projekt – Jak hledat …. (práci, stáž, brigádu)? Příprava na
pohovor - 7.L
23. 5.
Pythagoriáda 2016
23. 5.
Projekt – Jak hledat …. (práci, stáž, brigádu)? Příprava na
pohovor - 3.A
18. 5.
Okresní kolo Atletického čtyřboje ZŠ
13. 5.
Den románských jazyků
12. 5.
Biologicko-turistická exkurze
12. 5.
Svět knihy Praha 2016 - 2.A
11. 5.
Divadelní představení Lékařem proti své vůli - 1.A, 5.L, 3.E
7.-14. 5.
Projektové setkání Erasmus+ - Eaubonne, Francie
5. 5.
Projektový týden - Stříbro-Hornický skanzen - 4.L
3. 5.
Projektový týden - Hvězdárna Rokycany - 4.L
2. 5.
Projektový týden - Krajský soud v Plzni - 4.L
29. 4.
Finále chemické soutěže ChemQuest Praha 2016
28. 4.
Finále chemické soutěže ChemQuest Praha 2016
28. 4.
Soutěž v první pomoci
28. 4.
Hrou proti AIDS - 1.A, 5.L
27. 4.
Krajská přehlídka SOČ
26. 4.
Krajské kolo v orientačním běhu
24. 4. - 2. 5. Výměnný pobyt 4.E
22. 4.
Puškinův památník - krajské kolo
22. 4.
Cinéclub Francouzské aliance
21. 4.
Ústy básníka - 5. ročník soutěže v recitaci hispanofoních autorů
19. 4.
Jarní koncert
18. 4.
Festival španělského divadla
18. 4.
Malý princ (film) - 1.L, 2.L
18. 4.
Nickyho rodina (film) - 3.L, 4.L, 1.E, 2.E
15. 4.
Matematický náboj
14. 4.
Dlouhodobý program primární prevence - 1.E, 1.A, 1.L
12. 4.
Krajské kolo MO kategorie B, C
11.-18. 4.
Projektové setkání Erasmus+
9. 4.
Krajské kolo Eurorébus
8. 4.
Evropský parlament – beseda s JUDr. Jiřím Pospíšilem
7. 4.
Mladí diplomaté – prezentace projektu a interaktivní hra
6. 4.
Krajské kolo Historické soutěže
5. 4.
Chemická olympiáda – školní kolo kategorie B - kontrolní test
1. 4.
Dotace – situační hra - 5.E
1. 4.
Mistrovství České republiky středních škol ve stolním fotbale
31. 3.
Březen – ke knížce si vlezem
31. 3.
Krajské kolo Soutěže ve španělském jazyce
30. 3.
Beseda s novinářem (p. Štětina)
27. 5.
27. 5.
26. 5.
26. 5.
25. 5.

F, Ch, Bi
Šj
Fy
Čj
Čj, Vých.
p.
Z
Čj, Vých.
p.
M
Čj, Vých.
p.
Tv
Fj, Nj, Rj
Bi
Čj
Čj

Fy
Fy
Ch
Ch
Zsv
Tv
Šj
Fj, Nj, Rj
Fj, Nj, Rj
Šj
Čj
Čj, D
M
Zsv
M
Z
Zsv
Zsv
D
Ch
Zsv
Tv
Čj
Šj
D
19

29.-30. 3.
23. 3.
23. 3.
22. 3.
22. 3.
21. 3.
21. 3.
17. 3.
16. 3.
16. 3.
14.-18. 3.

12.-14. 3.
10.-11. 3.
10. 3.
7. 3.
6.-11. 3.
3. 3.
1. 3.
1. 3.
22. 2.
18. 2.
16. 2.
15. 2.
14.-21. 2.
11. 2.
11. 2.
28. 1.
27. 1.
27. 1.
27. 1.
26. 1.
25. 1.
22. 1.
21. 1.
21. 1.
19. 1.
12. 1.
7. 1.
3.-8. 1.
2015
22. 12.
21. 12.
16. 12.
15. 12.
11./16. 2.
8. 12.

Pythagoriáda – školní kolo
Haima
Den frankofonie
Věra Sosnarová – beseda s pamětnicí
Matematická olympiáda
GYMNASIA CANTANT – hodnocená přehlídka gymnaziálních
sborů
Fyzikální soutěž pro primu a sekundu (FO – G)
Kontrolní test CHO kategorie C
Praktická část CHO kategorie C
Konverzační soutěž Fj – regionální kolo
Setkání v globální vesnici
Čs. – něm. projekt ve spolupráci GLP JvF Cham
Nj
Národní festival studentského divadla ve španělštině
Republikové finále ZŠ - kategorie III. - chlapci
Nebojte se Nj - 2.L
Čtvrtlístek - recitační soutěž regionální kolo
Krásná Anglie - poznávací zájezd
Dlouhodobý program primární prevence
Barokní zbožnost
Soutěž Puškinův památník – školní kolo
Forenzní analýza
Technická olympiáda
Zeměpisná olympiáda okresní kolo
Anglické divadlo – Peter Black
Lyžařský výcvikový kurz
Cherchez la femme – Technika a ICT – beseda
Recitační soutěž – školní kolo
Přednáška o FCE - 2.A, 6.L
Soutěž Angličtinář 2016 - 3.E, 5.L
Zeměpisná olympiáda školní kolo
Národní divadlo školám – cyklus pro školy
Kvalifikace o republikové finále ve Florbalu ZŠ
Okresní kolo ve florbalu V. kategorie - chlapci
Školní kolo olympiády ve španělském jazyce
Konverzační soutěž v NJ
Matematická olympiáda – školní část kategorie B, C
Krajské kolo MO kategorie P
Krajské kolo MO kategorie A
Volejbal – regionální kolo

M
Ch
Fj, Nj, Rj
D
M

Lyžařský výcvikový kurz - 1.A, 2.L
Vánoční program
Karaoke ve španělštině
Animační program v Zpč. galerii
Vánočka
Úřad práce Plzeň - 4.A, 6.E, 8.L
MO – školní kolo

Tv

Fy
Ch
Ch
Fj, Nj, Rj

Šj
Tv
Nj
Čj
Aj
Zsv
Nj, Fj, Rj
Ch
Fy
Z
Aj
Tv
Fy
Čj
Aj
Aj
Z
Čj
Tv
Tv
Šj
Nj
M
M
M
Tv

Šj
Vv
Tv
Vých. por.
M
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7. 12.
5.-12. 12.
3. 12.
2. 12.
2. 12.
11. 12.
30. 11.
26. 11.
25.-26. 11.
25. 11.
24. 11.
24. 11.
20. 11.
19.-22. 11.
19./20./23.
11.
19. 11.
19. 11.
18. 11.
12. 11.
12. 11.
11. 11.
11. 11.
10.-12. 11.
10. 11.
10. 11.
8.-14. 11.
6./13. 11.
6. 11.
5.-6. 11.
5. 11.
4. 11.
4. 11.
4. 11.
3. 11.
2. 11.
2. 11.
27. 10.
27. 10.
27. 10.
26. 10.
26. 10.
22. 10.
21. 10.
19.-23. 10.

Olympiáda z českého jazyka
Jazykově-vzdělávací pobyt – Šj (výzva 56)
Dny španělské kultury v Klatovech
Krajské kolo ve florbalu III. kategorie - chlapci
Okresní kolo ve florbalu IV. kategorie - chlapci
Předvánoční exkurze - Liny
Středoškolská futsálová liga - dívky
Juvenes Translatores – překladatelská soutěž EU
Historická soutěž v Chebu – celostátní kolo
Okresní kolo ve florbalu III. kategorie - chlapci
Basketbal středních škol – dívky V. kategorie
Přednáška Geography USA (v rámci Dnů geografie) - 3.A
Robosoutěž
Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů OPAVA
CANTAT
V rámci Dnů geografie - přednášky lektorů z katedry geografie
Fakulty ekonomické ZČU - 1.L, 2.L, 6.L, 7.L, 3.A
Přednáška USA - zeměpis - 4.A
Exkurze Škoda Transportation – projekt Technika a ICT –
Cherchez la femme
Okresní kolo v házené dívky IV. kategorie
Projekce filmu #chicagoGirl a následná debata v rámci festivalu
Jeden svět - 4.E
Dějepisná olympiáda – školní kolo
Soutěž v první pomoci
Volejbal – okresní kolo
Astronomická olympiáda – školní kolo
Mistrovství středních škol ve stolním fotbale
Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích
Jazykově-vzdělávací pobyt – Aj (výzva 56)
Krajské kolo v házené kategorie VI.A – dívky a chlapci
Logická olympiáda – krajské kolo
Sluníčková akce pro Nadaci kostní dřeně
Byla jednou jedna škola – výstava škola v 19.st. + workshop
Středoškolská futsálová liga
Člověk-nástroj-hudba
Seminář pro začínající autory SOČ
Cvičení policejního sboru
Obvodní kolo ve florbalu IV. kategorie - chlapci
Setkání s hejtmanem Plzeňského kraje
Exkurze 4.A - Plzeňský Prazdroj
Basketbal 3x3 – krajské kolo
Projekt: Ochrana člověka za mimořádných situací
SVK – staré tisky - 8.L
Haima - 1.A
Florbal – obvodní kolo
Pohár hejtmana PK ve florbalu, okresní kolo chlapci III.
kategorie
Projekt: Mix‘cities Limoges

Čj
Šj
Tv
Tv
Nj
Tv
Šj
D
Tv
Tv
Aj

Z
Aj
Fy
Tv
Z, Šj
Zsv, D
Tv
Fy
Tv
Šj
Tv
M, Vt
Fj, Nj, Rj
Tv

Tv
Zsv
Aj
Tv
Čj
Tv
Tv
Fj, Nj, Rj
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19. 10.
16. 10.
16. 10.
15. 10.
15. 10.
15. 10.
14. 10.
14. 10.
13.-15. 10.
13. 10.
12.-16. 10.
9. 10.
7. 10.
6. 10.
1. 10.
30. 9.
29. 9.
25. 9.
25. 9.
24. 9.
16. 9.
14. 9.
11. 9.
11. 9.
10. 9.
6.-14. 9.
3.-4. 9.
3.-4. 9.
2.-4. 9.

Obvodní kolo ve florbalu III. kategorie - chlapci
2. ročník kuchařské soutěže španělských specialit
Evropský parlament – beseda s JUDr. Jiřím Pospíšilem
Studenský happening
Příprava projektu Mix´cities
Finanční svoboda - 7.L
Piškvorky – školní kolo
Bílá pastelka - charitativní akce
Terezín
Přednáška o studiu na zahraničních středních školách
Soustředění pěveckého sboru GLP
Přespolní běh – krajské kolo
Telemost s Markétou Pilátovou
Přednáška: Kolumbie – nejen o drogách - 5. E
Přespolní běh – okresní kolo
Přespolní běh – okresní kolo
Jeden den s informatikou
Exkurze do Studijní a vědecké knihovny - 5.E
Evropský den jazyků - 1.E
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Staré tisky, Čapek
po anglicku - 6.E
CORNY – lehká atletika
Čas proměn - 1.L dívky
Zajímavá chemie - Dny vědy 2015 - 5.L
Dny vědy a techniky - 5.E
Rembrandtova tramvaj – česká kulturní atmosféra před 1. sv.
válkou (výstava) - 7.L
Jazykový kurz - Alicante - 3.E
Seznamovací kurz - Plasy - 1.E
Seznamovací kurz - Plasy - 1.A
Seznamovací kurz - Železná Ruda - 1.L

Tv
Šj
Zsv
Šj
Fj, Nj, Rj
Zsv
M
Zsv
D, Zsv
Aj
Tv
Šj
Šj
Tv
Tv
M, Vt
Čj
Šj
Čj
Tv
Zsv
Ch
Šj, F
Čj
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6.

6.1.

Zprávy předmětových komisí

ANGLICKÝ JAZYK

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Složení komise: Mgr. Eva Šašková – předsedkyně PK, Mgr. Jitka Havlová, Mgr. Zdeňka
Gubišová, Mgr. Vladimíra Kartáková, Mgr. Jaroslava Rachová, Mgr. Alena Rychterová,
Mgr. Daniela Špačková
Předmětová komise AJ dlouhodobě motivuje žáky k zájmu o jazyk a kulturu anglicky
mluvících zemí, vykonání státních a mezinárodně uznávaných zkoušek, každoročně
organizuje třídní a školní kolo konverzační soutěže, pomáhá zahraničním žákům na naší
škole, což obnáší nejen snahu o maximální zapojení žáků do běžné výuky, ale i vypracování
závěrečných hodnocení. Řada vyučujících vede výstupovou i souvislou praxi studentů
pedagogické fakulty.
I v letošním školním roce jsme otevřeli řadu seminářů – 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 žáci.
V září 2015 jsme zorganizovali (ve spolupráci s Alfa Agency) přednášku o studiu na
zahraničních středních školách zaměřenou na pobyty v Kanadě a Spojených státech. V říjnu
navštívili žáci nižšího gymnázia divadelní představení v anglickém jazyce Peter Black
(Divadelní centrum Zlín).
Kolegyně Jitka Havlová, Zdeňka Gubišová a Daniela Špačková se zapojily do výzvy
č. 56 a na základě úspěšné žádosti v listopadu čtyřicet žáků absolvovalo jazykový kurz ve
Velké Británii. V lednu 2016 se konala soutěž Angličtinář roku 2015/2016. Soutěž má formu
online testu a letos se jí zúčastnilo 6 311 žáků z 254 škol v České republice. Z našich žáků se
nejlépe umístil Martin Grundman z 5. E, který skončil na 24. místě.
V únoru 2016 se žáci vyššího gymnázia zúčastnili projektu EDISON. Tento projekt,
který je součástí naší dlouhodobé spolupráce se studentskou organizací AIESEC, má formu
workshopů a je zaměřen na multikulturalitu. Žáci měli příležitost diskutovat se stážisty (Peru,
Ukrajina, Indie, Čína, Írán), používat aktivně angličtinu a rozšířit si znalosti o současném
světě. V březnu se konal tradiční poznávací zájezd do Velké Británie.
Již třetím rokem fungujeme jako přípravné centrum CE (Cambridge Exams).
Celá řada žáků se zapojila do školního kola konverzační soutěže a následně i do kol
vyšších, Eva Šašková a Jaroslava Rachová vykonávaly funkci porotkyň v městském kole.
Nejúspěšněji reprezentovali naši školu Alex Nolan James Wood (3. E), který se umístil
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v krajském kole na druhém místě, a Veronika Vacková (2. L) a Martin Grundman (5. E), kteří
obsadili druhé místo v kole okresním.
Mgr. Eva Šašková

Jazykový pobyt v Anglii
Na počátku listopadu se nejlepší žáci z 5. E a 3. A vydali prozkoumávat krásy Velké
Británie. Celý kurz byl veden v kulturně-poznávacím duchu a všichni, včetně velmi trpělivých
profesorů, si ho užili naplno. Poznali jsme zvyky našich hostitelských rodin a dokonce jsme
se i něco málo přiučili. Každé dopoledne žáci navštěvovali tamní školu, kde byli rozděleni do
skupin podle své jazykové úrovně. Procestovali jsme Londýn, kde jsme navštívili London
Eye, Westminster Abbey, Big Ben a spoustu dalších zajímavých památek. Také jsme okusili
krásu měst Bournemouth a Portsmouth. Osobně jsem nejvíc byla nadšena z naší skvělé
hostitelské rodiny, která se o nás báječně starala a výborně nám vařila (na anglické poměry).
Myslím si, že všichni žáci přijeli ze zájezdu o mnoho zážitků bohatší, i když o spoustu peněz
chudší.
Nikola Sikorová, 5. E

6.2.

BIOLOGIE

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Složení komise: RNDr. František Hasch – předseda PK, Mgr. Pavel Janča, RNDr. Anežka
Landsmanová, RNDr. Pavel Kučera, PhD.
Ve školním roce 2015/16 pracovala předmětová komise opět s velmi dobrými
výsledky. O velmi dobré práci se přesvědčujeme počtem maturujících z tohoto náročného
předmětu. V letošním školním roce maturovalo z biologie 21 žáků a drtivá většina zkoušku
absolvovala úspěšně. O zájmu o tento předmět svědčí i počet seminářů z biologie, kterých se
v posledních letech otevírá maximální počet tj. dva dvouleté a jeden jednoletý.
Úspěšnost v biologických olympiádách byla přibližně stejná jako v předcházejících
letech. V tomto směru máme rezervy, ale cílenou prací Mgr. Pavla Janči se jistě úspěchy
dostaví.
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.
RNDr. František Hasch
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Projekt Erasmus+ biologie

Ekologie
Výchova k environmentálnímu myšlení prostupuje výukou všech předmětů, ale
rozvíjíme ji zejména v biologii, chemii, fyzice či občanské výchově.

Žáci 5. L při výrobě mikrovlnné trouby
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Naše škola je už 8. rok zapojena do školního recyklačního projektu pod záštitou
MŠMT Recyklohraní. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů. Žáci se hravou formou dovídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost třídit
drobné vysloužilé elektrospotřebiče a baterie přímo ve škole do určených nádob. Škola a naši
žáci letos jen v 1. pololetí předali k recyklaci 3 televize, 12 vysloužilých monitorů a ostatní
drobná elektrozařízení o hmotnosti 149 kg. Za takto získané body či za body ze soutěží
v projektu lze nakoupit drobné školní pomůcky či odměny pro úspěšné řešitele soutěží na
škole.
Množství odevzdaného elektra, použitých baterií či zapojení žáků do akcí projektu
dokládají zájem žáků o ochranu ŽP. Letos byly soutěžní úkoly orientovány na historii vzniku
domácích elektrospotřebičů. Ve spolupráci s učitelkou fyziky Ivanou Sirotkovou si žáci sami
vyrobili homopolární motorek či jednoduchou mikrovlnou troubu (viz foto).
RNDr. Anežka Landsmanová, školní koordinátor EV
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Úklid příměstských lesoparků – ekologicko-charitativní akce ve
prospěch nadace Haima Plzeň
Také letošní školní rok vyšli naši žáci 26. 10. a 23. 3. do okolí Boleveckých rybníků,
aby uklidili tuto oblast od plastového odpadu. Akce probíhá již od roku 2000. Peníze
vydělané u Veřejného statku m. Plzně přeposíláme na konto nadace Haima. Tato nadace má
za úkol pomáhat dětem s hemato-onkologickým onemocněním, hospitalizovaným na Dětské
klinice FN Plzeň. Dětská klinika na oplátku pořádá pro naše žáky zajímavé přednášky a
besedy a poodkrývá úskalí náročné léčby.
Na akci se vystřídalo již několik generací našich žáků a díky jejich poctivé práci má
akce tak dlouhodobé trvání.
PaedDr. Jitka Voráčová, PaedDr. Josef Mašek

Setkání se zástupci Dětské kliniky FN Plzeň
22. 6. 2016 se žáci 1. A a výběr 5. L setkali se zástupci Dětské kliniky FN Plzeň.
Setkání bylo umožněno žákům naší školy, kteří se zúčastňují akce pořádané ve prospěch
nadace Haima Plzeň. Vyslechli si přednášku o nadaci Mgr. Jaroslavy Grejcarové a také
přednášku pana MUDr. Ing. Tomáše Votavy PhD., vedoucího lékaře hemato-onkologického
oddělení.
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Proběhla beseda, při které se žáci měli možnost zeptat na to, co je zajímá. Následovala
prohlídka samotného oddělení, kde probíhá léčba malých pacientů. Setkání bylo zakončeno
přednáškou o dalších možnostech pomoci a také o tom, jak se využívají finanční prostředky,
které nadace získala.
PaedDr. Jitka Voráčová, PaedDr. Josef Mašek

Žáci před DK FN plzeň

Žáci před DK FN plzeň

Obrázková světelná rampa

Prohlídka prostor kliniky
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6.3.

DĚJEPIS A ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE - DĚJĚPIS
Složení komise: Mgr. Kateřina Trčková – předsedkyně PK, Mgr. Miroslava Fenclová,
Mgr. Vladimíra Hodaňová, Mgr. Martina Pašková, František Stoček, PaedDr. Renata
Teršová a Lic. Rubén Zaya Grilo.
Ve školním roce 2015–2016 probíhala výuka dějepisu podle školního vzdělávacího
programu, výuku jsme tradičně doplnili o celou řadu zajímavých akcí, jejichž cílem bylo
doplnit a rozšířit probírané učivo a motivovat žáky k dalšímu samostatnému studiu historie.
K největším podzimním akcím patřil v říjnu projekt Terezín, kterého se zúčastnili jak
žáci dějepisných seminářů, tak zájemci z řad žáků vyššího gymnázia. Workshop v Terezíně
završil dlouhodobější projekt, při kterém se žáci seznámili nejen s životem lidí za
protektorátu, ale především s osudy židovského obyvatelstva. Tento projekt motivoval některé
další žáky k zapojení do akce Školákem v protektorátu, kterého se zúčastnili Jakub Vlach,
Anna Štemberová, Jana Šindelářová a Natálie Chejnovská ze třídy 2. A. Výsledek jejich
historického bádání bude součástí putovní výstavy.
Další žákyně, Anna Marie Vinšová ze třídy 4. E, se zabývala osudy potomků pana
Benna Netla (viz článek).
Naši žáci se jako každoročně zúčastnili celostátní historické soutěže v Chebu.
Dvacátého třetího ročníku této prestižní historické soutěže, která proběhla v listopadu 2015,
se zúčastnilo dvě stě padesát pět školních družstev z České a Slovenské republiky a naše
žákyně se probojovaly z krásného druhého místa v krajském kole do finále, kde se umístily na
devátém místě (viz foto). Naše gymnázium reprezentovalo družstvo ve složení: Veronika
Majerová (6. L), Monika Kapitánová (6. L) a Michaela Vastlová (8. L). Za tento výsledek
byly oceněny i představiteli Úřadu městského obvodu Plzeň 4. Družstvo ve složení Veronika
Majerová, Monika Kapitánová a Josef Valeš (všichni 6. L) vybojovalo opět druhé místo
v krajském kole a bude reprezentovat Plzeňský kraj na celostátním kole.

Historická soutěž – krajské kolo: zleva Mgr. V. Hodaňová, V. Majerová, M. Kapitánová, J. Valeš

V prosinci proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, jehož se zúčastnilo 21 žáků
z nižšího gymnázia. Tři žáci postoupili do okresního kola.
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Při výuce dějepisu klademe důraz na bližší seznámení žáků s novodobými dějinami,
v tomto kontextu se uskutečnila beseda s paní Sosnarovou, která prožila část svého života
v sovětském Gulagu. Další zajímavou akcí byla beseda s novinářem Jaromírem Štětinou,
bývalým válečným zpravodajem.
I v letošním školním roce měli naši žáci možnost seznámit se s historií prostřednictvím
exkurzí – Židovská Praha a Kubismus. Další památná místa navštívily jednotlivé třídy v rámci
projektů či školních výletů.
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.
PaedDr. Renata Teršová a Mgr. Vladimíra Hodaňová

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ
Ve čtvrtek 26. listopadu proběhl XXIV. ročník
celostátní dějepisné soutěže českých a slovenských
gymnázií v Chebu. Účast v tomto kole si naše družstvo
ve složení Michaela Vastlová (8. L), Veronika Majerová
a Monika Kapitánová (obě 6. L) pod vedením naší paní
profesorky Hodaňové vybojovalo již podruhé jako
jediné plzeňské gymnázium druhým místem v krajském
kole.
Do celostátního kola postoupilo 75 družstev.
Tématem letošního ročníku byly české a slovenské
dějiny od roku 1939 až do osvobození v roce 1945. Bylo
nutné připravovat se s velkým předstihem, protože
otázky zpracovávané předními českými a slovenskými
historiky jsou velmi obtížné. Naše příprava obnášela
množství hodin strávených nad doporučenou literaturou a následné vstřebávání informací jako
například portrétů dobových osobností.
Atmosféra v sále, který zaplňují soutěžící toužící po vítězství, je nepopsatelná a bojuje
se o každý bod. Nicméně jsme se všechny na tuto akci moc těšily, neboť jsme zde měly
možnost setkat se s již zmíněnými historiky a také politiky. Letos se soutěže zúčastnila také
dcera jedné z lidických žen, která přežila německý masakr v roce 1942.
Ani jsme nedoufaly, že bychom se mohly dostat mezi deset nejlepších gymnázií.
Nakonec jsme skončily na skvělém devátém místě a přijaly gratulace od předsedy Senátu ČR
Milana Štěcha a našeho významného historika prof. PhDr. Petra Čorneje. Během vyhlašování
by se nervozita v sále dala téměř krájet, a když se ozvalo, že deváté místo obsadilo
Gymnázium Plzeň, pocítily jsme obrovskou radost, protože měsíce strávené nad knihami se
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nakonec vyplatily a my jsme domů mohly odjíždět s pocitem euforie a se vzpomínkami na
krásnou atmosféru soutěže.
S velkým nadšením se teď pustíme do přípravy na další ročník soutěže.
Veronika Majerová, 6. L

XXI. ROČNÍK PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU
Tříčlenná delegace z našeho gymnázia ve složení Lucie Malánová, Tomáš Kroupa
(oba 4. E) a Vojtěch Junger (5. L) se od listopadu minulého roku každou první sobotu
v měsíci vydala jako mnoho dalších středoškolských a vysokoškolských studentů z celé
republiky na Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde se pravidelně konala přípravná setkání
XXI. ročníku Pražského studentského summitu, který je největší diplomatickou simulací
v České republice.
Naši zástupci primárně usilovali o zastupování Švédska, ale nakonec jim organizačním
výborem byla přidělena Uruguay. Lucie tedy Uruguayskou východní republiku zastupovala
v orgánu UNESCO (Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu), Tomáš v UNEA
(Environmentální shromáždění OSN) a Vojta se vydal do HRC (Rady pro lidská práva).
Po pěti přípravných setkáních se od 1. do 4. dubna konal zlatý hřeb celého programu –
závěrečná konference. Delegáti se zúčastnili slavnostního zahájení v hotelu Ambassador Zlatá
Husa na Václavském náměstí, kde mohli kromě úvodních projevů organizátorů a některých
delegátů vyslechnout i přítomné hosty, kterých bylo opravdu mnoho. Namátkou můžeme
zmínit třeba politika Karla Schwarzenberga nebo spisovatele Michala Horáčka. Druhý a třetí
den strávili naši zástupci v Konferenčním centru na Vyšehradě, kde jednali v jednotlivých
orgánech od deváté hodiny ranní do šesté večerní o předem stanovených bodech agendy. Třetí
den jednali pouze polovinu běžného jednacího času a nakonec je čekalo zakončení celého
ročníku, kde byli také oceněni nejlepší delegáti každého orgánu a zhodnocena všechna
vykonaná práce.
Všichni tři jsme si XXI. PSS velmi užili a kromě toho, že jsme se mnohému přiučili a
v lecčem se zlepšili, našli jsme si mezi ostatními delegáty z celé republiky i nové přátele, a to
je přeci také něco, co se rozhodně počítá.
Vojtěch Junger, 5. L

TEREZÍN – PO STOPÁCH BENNA NETTLA
V říjnu 2015 jsem s paní profesorkou Renatou Teršovou a žáky gymnázia Luďka Pika
navštívila bývalý koncentrační tábor v Terezíně, kde jsem se zúčastnila tradičního třídenního
semináře. Součástí semináře bylo dohledávání informací o různých rodinách, osobách a
místech spjatých s Terezínem dle předem připravených archivních podkladů. Dokumenty nám
připravila a informace k nim nám poskytla paní Jana Šmolová z Památníku Terezín. Tento
seminář pro mne byl velice zajímavý a inspirativní, a tak jsem se s paní Šmolovou domluvila
na další spolupráci.
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Pátráním na internetu jsem dohledala potomky pana Benna Nettla, které jsem
v německém jazyce oslovila a požádala o pár informací týkajících se jejich rodiny za doby
druhé světové války. Pan Igor Nettl je synovcem již zmiňovaného Benno Nettla, jehož rodina
byla v roce 1943 transportována do Terezína a do dalších koncentračních táborů. On a jeho
syn byli velmi vstřícní a poskytli mi spoustu cenných informací, zajímavých fotografií a
originálních dokumentů. Pan Igor Nettl zodpověděl mé dotazy ohledně členů rodiny, poté mi
poslal další zprávy, ve kterých vysvětloval osudy ostatních členů rodiny po válce. Průběžně
jsem kontaktovala paní Šmolovou, které jsem veškerou konverzaci s rodinou pana Nettla
odeslala. Naše snaha o získání informací zaujala pana Igora Nettla natolik, že se rozhodl
navštívit Památník Terezín. K tomuto setkání jsem byla také pozvána. Dne 25. ledna 2016
jsem tedy znovu navštívila Terezín, kde jsem se s panem Igorem Nettlem osobně setkala.
Setkání probíhalo ve velice vřelém a přátelském
duchu. Zprvu jsme si poslechli velmi poutavý
příběh rodiny Nettlových, pan Igor nám poskytl
mnoho cenných informací, které do té doby
nebyly zaznamenány v archívech. Při společné
prohlídce města jsme navštívili poternu, což je
tunel, ve kterém hlídala stráž ghetta. K této stráži
patřil i již zmiňovaný Benno Nettl, který spolu se
svým synem Mirkem přijel dne 5. 7. 1943
transportem z Prahy. V pískovcové zdi na jižní
straně poterny III vyryl své jméno a tato rytina se
stala prvním impulzem našeho hledání. Nelidské
zacházení nedávalo vězňům šanci na přežití, ani
pan Benno nebyl výjimkou. Zemřel za nejasných
okolností dne 20. 10. 1944. Ani jeho syn věznění
nepřežil.
Pan Igor Nettl u rytiny jména svého strýce.

K nejsilnějším zážitkům celého setkání byl pro mne okamžik, kdy se pan Igor Nettl
setkal po 73 letech se svým strýcem, byť jen dotykem na vyryté jméno. Setkání jsme
zakončili příjemným posezením u oběda.
Jsem velmi vděčná za účast na tomto projektu. Myslím si, že by se historie měla
připomínat, aby se děsivá minulost již nikdy neopakovala.
Anna Marie Vinšová, 4. E

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE – ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
V rámci výuky základů společenských věd se letos žáci zapojili do řady projektů a
akcí, díky kterým jsou více vzděláváni v oblasti lidských práv, vedeni k aktivnímu
vystupování v rámci občanské společnosti, pomáhají jim při hledání souvislostí a formování
vlastních názorů a tolerantních postojů, rozšiřují sociální, kulturní a historické povědomí.
V oblasti výukové jsme pokračovali v zařazování a rozšiřování aktuálních témat, např.
finanční gramotnost, mezinárodní vztahy, výchova člověka k práci, ochrana člověka
v nebezpečných životních situacích, globální problémy, prevence sociálně patologických
jevů, zdravý životní styl atd.
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Organizovali jsme pro žáky různé aktivity jako vhodné doplnění výuky, proběhla řada
přednášek a besed s odborníky, např. společenskovědní seminář navštívil po probraném
tématu domácí násilí Bílý kruh bezpečí, kde měl možnost s pracovnicí BKB diskutovat o
pomoci, kterou tato organizace nabízí obětem násilí. Zorganizovali jsme přednášku o
dobrovolnictví Program 5 P. Žáci společenskovědního semináře a 2. E byli po probraném
tématu Terezín na výstavě Vedem. Výstava týkající se života židovských chlapců vězněných
v Terezíně za 2. světové války byla pojmenovaná podle časopisu, který chlapci vydávali, žáci
zpracovávali pracovní list a reflexe na toto téma.
V hodinách ZSV se zrealizovala celá řada aktivit pro mezinárodní projekt Emoce ve
výuce (ERASMUS+). Jako komise jsme se podíleli i na semináři SOČ, na naší škole se také
konají nostrifikační zkoušky ze ZSV.
Žáci jsou v hodinách ZSV vedeni též k toleranci a vzájemné solidaritě mezi lidmi
a každoročně se účastní řady charitativních akcí, např. Bílá pastelka (zrakově postižení).
Členové komise se průběžně vzdělávají, samostudiem i absolvováním seminářů pro
pedagogy. V letošním školním roce to byl například seminář Problematika integrace dítěte
s poruchou autistického spektra, Nenávistné projevy v online prostředí, aj.
Mgr. Kateřina Trčková

6.4.

ČESKÝ JAZYK

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Složení komise: PaedDr. Renata Teršová – předsedkyně PK, Mgr. Renata Hellusová,
Mgr. Radomíra Kielbergerová, Mgr. Martina Pašková, František Stoček, Mgr. Daniela
Špačková, Mgr. Olga Švancarová, Mgr. Kateřina Trčková, Mgr. Alena Vacovská
Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise českého jazyka podle ŠVP
a předem schváleného časového harmonogramu. Výuka byla rozšířena o další nové metody
umožňující rozvíjet klíčové kompetence, které vedou žáky k tomu, aby dokázali své
vědomosti a poznatky využívat v praxi. Pro žáky primy je důležité, aby si zvolili vhodnou
strategii učení, aby dokázali pracovat samostatně i ve skupině a aby cítili zodpovědnost za
svoji práci. Při výuce klademe důraz na komunikaci, kterou rozvíjíme především při literární
výchově.
V průběhu školního roku byla výuka českého jazyka doplněna o řadu mimoškolních
akcí a projektů, jejichž cílem bylo především vést žáky k samostatné a zodpovědné práci.
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 a v Divadle Alfa, tak v pražských divadlech (Státní opera, Stavovské divadlo,
Divadlo v Dlouhé a Divadlo Pod Palmovkou), kam s žáky pravidelně jezdíme. Osmým rokem
se žáci našeho gymnázia zúčastňují představení pořádaných v rámci Klubu mladého diváka
při Divadle J. K. Tyla v Plzni.
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Výuka byla doplňována i návštěvou filmových představení, 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. V tradiční recitační soutěži uspěl především Martin Hložek (4. L), který
úspěšně reprezentoval naši školu na krajské přehlídce v Horšovském Týnu. Naši žáci se
aktivně zapojili i do další recitační soutěže, která je určena žákům vyššího gymnázia.
V soutěži Čtvrtlístek – memoriál Rosti Čtvrtlíka byl úspěšný Jakub Vlach (2. A), který
postoupil až do celostátního kola v Děčíně. K nejmasovějším soutěžím patří olympiáda
z českého jazyka, také v této soutěži naši žáci postoupili do okresního kola.
Osmým ročníkem jsme na naší škole oslavili Měsíc knihy. Žáci se 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).
Žáci třídy 3. L se zapojili do projektu Rosteme s knihou a v rámci této akce připravili
malé divadelní představení
Předmětová komise českého jazyka ve spolupráci s předmětovou komisí matematiky i
na tento školní rok připravila přípravné kurzy pro budoucí žáky 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.
Žákům maturitních ročníků jsme umožnili vyzkoušet si nanečisto didaktický test
v rámci pilotního projektu, který zajišťoval Cermat. V květnu proběhly na naší škole maturitní
zkoušky. Státní části maturity opět předcházela náročná příprava pracovních listů. Samotné
zkoušky dopadly výborně, neboť z českého jazyka uspěli všichni žáci.
Na konci školního roku jsme zakoupili učebnice českého jazyka pro sekundu, tercii,
kvartu a příslušné ročníky šestiletého gymnázia, a dokončili jsme tak obměnu učebnic na
nižším gymnáziu.
PaedDr. Renata Teršová

Březen – ke knížce si vlezem už poosmé
A zase v úžasném duchu, tentokrát více divadelním. Jako každý rok se u nás na
gymnáziu Březen uskutečnil v týdnu přicházejícího jara a věkové spektrum zúčastněných bylo
široké. Od primy až po ty, kteří se rozloučí maturitou. Jako vždy bylo cílem našeho Března
setkání těch, co se jindy jen tak míjejí. Aby se navzájem objevili a také aby se díky těm, co
stojí před všemi jako interpreti, objevila síla slov textů, které nám knížky poskytují. Zastavili
jsme se na dvě hodiny v čase nad slovem čteným, mluveným i hraným. Primáni nás zaujali
svým výběrem nejnovějších knih, které jsou chytré, chytlavé a mají dětem co říci ponovu i
v tom dobrém starém duchu. Příkladem jsou třeba nově vyšlé Prdlé pohádky. Pak také
Divotání, Zrcadlení, nebo třeba Noha k noze.
Primáni jsou jednou z dalších opor tohoto projektu a na jejich spolupráci je radost se
do budoucna těšit. Těšili jsme se i s Martinem Hložkem, který letos zvítězil v krajském kole
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recitační soutěže, a je vždycky potěšením si jej poslechnout. Zajímavým vstupem bylo
scénické čtení Divergence Veroniky Rothové, kterou předvedla třída 3. L. Tihle nadšenci se
přihlásili do projektu Rosteme s knihou, a ačkoli nezvítězili, jejich práce byla z centra projektu
velmi kladně oceněna.
Amatérské vlastní divadlo předvedla šikovná dvojice Štěpánka Luhanová a Soňa
Vaníčková ze 6. L. Záběr z nejširších tu byl na Jakuba Vlacha, který zaujal loni i letos ve
Čtvrtlístku, nové recitační soutěži na republikové úrovni. Jakub si vybral citlivý text Zrza
Jiřího Schneidera a text Jiřího Suchého, s nimiž se po Březnu chystá na celorepublikové klání
do Děčína. Společně s Lucií Kepkovou pak pokračovali v divadelním duchu a na řadu přišla
Židle, absurdní drama Eugéna Ionesca.
Celou dobu našeho setkání je hezké sledovat, jak neplatí, že děti už knihy nebaví. A
pokud jako tradičně bývá upečený štrúdl dvou druhů, akce má prozatím přislíbeno trvání.
A zatím to pořád platí bez přetržení milého řetězu.
Mgr. Radka Kielbergerová

Rosteme s knihou – Divergence, Veronika Rothová
V průběhu září až listopadu probíhala na školách celostátní soutěž Rosteme s knihou.
Tohoto projektu se zúčastnila třída 3. L našeho gymnázia. V celostátní soutěži se o finálové
posty pěti nejlepších ucházelo 105 souborů. Předmětem byl patnáctiminutový blok scénického
čtení, které mělo prokázat vnímání textu dětmi a podpořit vyšší čtenářskou gramotnost.
Třída 3. L nastudovala text Veroniky Rothové Divergence. Scénickému projevu,
celému projektu a provázání jednotlivých složek věnovalo sedmnáct účastníků nemalou
pozornost. Ačkoliv se do úzkého výběru naše třída nedostala, její práce, veskrze samostatná,
byla porotou oceněna jako velmi zdařilá.
Příspěvek, který porota oceňovala, vznikl díky skvělé spolupráci s panem Petrem
Mazancem, který dal projektu definitivní podobu. Natáčení s partnerskou podporou poskytlo
Divadlo Dialog.
Mgr. Radka Kielbergerová

Memoriál Rostislava Čtvrtlíka
Regionální kolo Plzeňského kraje soutěže Čtvrtlístek proběhlo 7. března 2016 jako
tradičně v Divadle Dialog. Naše gymnázium se této mladé recitační soutěže zúčastňuje
pravidelně, před třemi roky jsme dokonce zaznamenali úspěch účasti ve finále, a tak jsme do
soutěže vstupovali i letos jako škola s jistým kreditem. Po Dianě Řeháčkové se díky skvělému
výkonu Jakuba Vlacha, kterého porota ocenila 1. místem, dočkáme letos další finálové účasti.
Pátý ročník soutěže Memoriál Rosti Čtvrtlíka Čtvrtlístek se koná v sedmi regionech
republiky pod záštitami primátorů měst a pod patronací předních herců – jmenovitě Radka
Valenty a Jana Potměšila. V regionální soutěžní přehlídce zasedla porota ve složení Janeta
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Benešová ze sdružení Čtvrtlístek, herec Divadla pod Palmovkou René Přibil a RNDr. Eva
Cundelová. Jakub Vlach porotu zaujal citlivým podáním textu Jiřího Schneidera Zrza a
úsměvnou sondou do nitra mužské ješitnosti v textu Jiřího Suchého Ideální člověk.
Talentovanému Jakubu Vlachovi, kterého loni nechalo štěstí těsně pod pomyslným
finálovým stupněm, k letošnímu úspěchu blahopřejeme. Zároveň věříme, že tak jako už
podruhé porotu zaujal u nás v Plzni, bude mu přáno i na celorepublikovém finále v Děčíně v
půlce dubna.
Mgr. Radka Kielbergerová

Memoriál Rostislava Čtvrtlíka v Děčíně
Je to úspěch, když se z tak malého množství postupujících dostane někdo do
celostátního kola. Jakub Vlach, který v krajském kole zvítězil, studuje druhý ročník. Je naším
druhým takto úspěšným soutěžícím za pět let trvání tohoto relativně mladého projektu
recitace a dramatizace textů. Ačkoliv se Jakub do užších ocenění nedostal, patří mu velký dík.
Svoji školu reprezentoval skutečně dobře a v obrovské konkurenci vzbudil obdiv za svůj
vlastní výběr textu, který přibližuje holocaust očima dítěte. Jeho projev jde vždy pod kůži a
nezískání postu na stupních lze přičíst snad jen tomu, že ani není dáno jeho povahou poněkud
více dryáčnické vyjadřování a interpretace.
Každopádně jsme se i díky Jakubovi dostali do hledáčku škol, kde recitace a přednes
myšlenek mají svou půdu. Projekty tohoto typu jsou, jak slyšeno, totiž na rozdíl od některých
jiných škol vedením našeho gymnázia skutečně se zaujetím podporovány.
Mgr. Radka Kielbergerová

6.5.

ESTETICKÁ VÝCHOVA

Složení komise: Mgr. Alena Vacovská – předsedkyně PK, Mgr. Radomíra Kielbergerová
(Vv), Mgr. Miriam Sudková, PhD. (Hv)
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.
V průběhu studia se žáci učí poznávat různorodé výtvarné techniky a mohou si
vyzkoušet jejich realizaci. Základní techniky, kresbu a malbu, doplňuje 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. V rámci vytváření jsme letos vyrobili velký prostorový betlém, který zdobil školu
o vánočních svátcích. Žáci vyššího gymnázia zúročují vědomosti a zkušenosti získané
v předchozím studiu při tvorbě časově náročnějších velkoformátových prací, některé byly
prezentovány na výstavě žákovských prací.
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Letošní výstava probíhala v únoru v galerii Evropského domu na náměstí Republiky
v Plzni. Byla uspořádána k výročí dvacetileté spolupráce s Gymnáziem Josepha von
Fraunhofera v Chamu. Vernisáže i ukončení výstavy se zúčastnili žáci i učitelé obou
spřátelených škol. Následně v dubnu byla výstava převezena na radnici do Chamu, kde si ji
mohli návštěvníci prohlížet v průběhu měsíce dubna.
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 Baroko v západních Čechách a navštívili
jsme rozsáhlou výstavu Baroko, vznešenost a zbožnost a výstavu Rembrandtova tramvaj.

16. 12. se žáci 2. A zúčastnili interaktivního animačního programu výstavy Baroko -vznešenost a zbožnost

V letošním roce jsme se také zúčastnili několika výtvarných soutěží, např. soutěže
Technika má zlaté dno, které vyhlásil Krajský úřad Plzeňského kraje. Žáci měli za úkol
vytvořit plakát s námětem Proč studovat technické obory? Další soutěž Komiks in, v níž
dostalo několik našich žáků ocenění, připravila Francouzská aliance v Plzni. Výtvarníci mohli
vytvořit komiksový příběh z plzeňské historie či současnosti.
Bohatou činnost v letošním roce vyvíjel i školní pěvecký sbor. Na již tradičním
soustředění na Šumavě byl připraven repertoár pro letošní rok. Kromě tradičního vánočního a
jarního koncertu reprezentoval sbor na krajské přehlídce dětských a středoškolských sborů.
Spolu se sborem gymnázia v Chamu uspořádali zpěváci koncert v Německu a v Čechách,
v Plzni se stali i aktéry dobročinného koncertu. Tradičně účinkovali při předávání maturitních
vysvědčení.
Mgr. Alena Vacovská
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6.6.

FYZIKA

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Složení komise: Mgr. Ivana Sirotková – předsedkyně PK, Mgr. Eva Cibulková, Mgr. Hana
Drobilová, PaedDr. Naděžda Kubešová, Lic. Javier Sancho Úbeda, MA
Předmětová komise pracovala dle plánu schváleného v srpnu 2015. 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.

Žákyně 3. L při vystoupení s vlastnoručně vyrobenými hudebními nástroji

Předmětová komise fyziky realizuje od září 2015 tříletou udržitelnost projektu
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji. Díky projektu došlo
k zrekonstruování 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 dvě společná setkání. Žáci předvedli netradiční fyzikální experimenty a
připravili pro kamarády z ostatních škol soutěže s fyzikální tématikou. Do akce se zapojili i
žáci nižšího gymnázia a předvedli své výrobky – vlastnoručně vyrobené hudební nástroje či
autíčko.

Stavba věže při společném setkání ZŠ

Nejlépe létá drak vyrobený vlastníma rukama
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Na přelomu srpna a září jsme umožnili úspěšným řešitelům krajských kol
přírodovědných soutěží účast na kempu pořádaném v rámci projektu Podpora talentovaných
žáků Plzeňského kraje. Pozornosti neušly ani Dny vědy a techniky v Plzni, ani Noc vědců.
Do 13. ročníku Astronomické olympiády se letos ve školním kole zapojilo ve všech
kategoriích celkem 84 řešitelů, což je o 9 více než vloni. Do krajského kola pokračovalo sedm
žáků, Anna Mírková z 5. L z nich byla nejlepší, umístila se na pátém místě.
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 FO zapojilo na 32 žáků v krajském či okresním kole. Školního či domácího kola jich
bylo mnohem více, někdy i celá třída. V kategorii FO-A získal Vojtěch Lukeš z 8. L
v krajském kole druhé místo, v celostátním kole byl 29. úspěšným řešitelem. Jan Trejbal ze
6. L v kategorii FO-C se jako úspěšný řešitel umístil na šestém místě. Vůbec nejlepší byla
letos Anna Mírková z 5. L, která v kategorii FO-D byla třetí. Další výsledky jsou uvedeny
v příloze. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!
Podruhé jsme se účastnili Technické olympiády Plzeňského kraje. GLP vyslalo do
soutěže tři týmy, což se vyplatilo. Soutěžící představili a obhajovali své práce před odbornou
porotou. Lukáš Frána a Viktor Procházka z 6. L se zařadili s prací Elektronická harfa na první
místo, další pořadí patřilo Jaroslavu Váňovi, Vojtěchu Zajícovi a Monice Merhoutové ze 7. L
s prací Projevy výbojové činnosti na zařízeních vysokého napětí, dobře reprezentoval i Matěj
Prantl, Pavel Treml a Jan Trejbal z 6. L s prací Problematika fotovoltaické energetiky.

Technická olympiáda – prezentace vítězné soutěžní práce a snímek zachycující různé pocity před soutěží

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 přednášku o řešení úloh Astronomické
olympiády.
V soutěži Přírodovědný klokan 2015/2016 si žáci prověřují znalosti a schopnosti
nabyté v přírodovědných předmětech. V kategorii Kadet soutěžilo 112 žáků, v kategorii
Junior 111 žáků, celkem se zapojilo 223 žáků.
Naši maturanti navštěvují potencionální místa dalších studií při dnech otevřených
dveří. Jednoletý seminář z fyziky navštěvovalo sice 19 žáků, přesto zájem o maturitu z fyziky
rapidně poklesl, letos opět maturovali jen dva žáci. Navíc si poprvé jedna žákyně ze 6. E
(bilingvní studium) zvolila maturitu z fyziky ve španělštině.
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Snažíme se vhodnými metodami podporovat zájem o fyziku a účast ve vyšších
kategoriích fyzikální olympiády. Pro primu a sekundu jsme připravili již dvanáctý ročník
školní fyzikální soutěže, která je motivační přípravkou pro FO-G-Archimediáda. Jednadvacet
soutěžících řešilo zajímavý test, soubor soutěžních obrázků s fyzikální tématikou i odhady
hodnot různých fyzikálních veličin. Atraktivní pokusy celou akci zpestřily. Nejlepší byl David
Hádek z 2. L. Na základě výsledků byla sestavena dvě družstva z 2. L, která školu
reprezentovala v okresním kole FO-G. Jedno družstvo získalo opět krásné druhé místo.
Předmětová komise fyziky spolupracovala s předmětovou komisí německého jazyka
na společném projektu s partnerskou školou Gymnasium Joseph-von-Fraunhofer v bavorském
Chamu, který se konal ve Waldmünchenu.
Při Dnu otevřených dveří GLP patřila prezentace PKF opět mezi nejnavštěvovanější.
Potencionální zájemci o studium na naší škole si v inovované laboratoři vyzkoušeli řadu
experimentů, zájem byl o ŠVP i studijní literaturu.
Pracujeme na svém kariérním růstu, zapojujeme se do dalšího vzdělávání učitelů a
spolupracujeme s KCVJŠ, a to i jako lektoři. Využili jsme opět nabídky Akademie
hospodářské komory Plzeňského kraje při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje a
zapojili jsme se do projektu podpořeného Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Hlavním cílem projektu je zvýšení
zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí souboru komplexních aktivit a úzké
spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni, Techmania Science Center,
významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje. Naše žákyně
navštívily Škoda Transportation.

Konzultace při projektu Erasmus+ Talent Education

Jak zabránit bleskové povodni – model

GLP přijalo účast v projektu Erasmus+ Talent Education. Jednou z akcí napříč
biologií, chemií a fyzikou byl přírodovědný projekt žáků 5. L Jak souvisí dětská plenka s
bleskovou povodní. V projektu byly použity metody Design Thinking a Practical
Differentiation.
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
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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

Technická olympiáda Plzeňského kraje

V prostorách Západočeské univerzity v Plzni na Fakultě aplikovaných věd se ve čtvrtek
18. února 2016 konal 3. ročník soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje. Ve velké
konkurenci 14 středních škol s celkovým počtem 114 žáků se 39 soutěžními pracemi si velmi
úspěšně vedly v této kolektivní soutěži tři soutěžní týmy žáků Gymnázia Luďka Pika Plzeň.
Před odbornou porotou a ostatními soutěžícími obhájili své práce. Mezi vítězné práce patří
Laserová harfa, kterou i s hudební ukázkou prezentovali Lukáš Frána a Viktor Procházka ze
6. L, další v pořadí byl tým žáků 7. L ve složení Jaroslav Váňa, Vojtěch Zajíc a Monika
Merhoutová. Tým ve spolupráci se ZČU vypracoval práci Projevy výbojové činnosti na
zařízeních vysokého napětí. Cennou zkušeností byla soutěž i pro třetí tým sestavený opět
z žáků 6. L. Matěj Prantl, Pavel Treml, Jan Trejbal soutěžili s prací Problematika
fotovoltaické energetiky. Vítězům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci GLP.
Mgr. Ivana Sirotková
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6.7.

CHEMIE

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Složení komise: PaedDr. Jitka Voráčová – předsedkyně PK, Mgr. Marie Helmová,
RNDr. Anežka Landsmanová, Lic. Javier Sancho Úbeda, MA
Výuka probíhala podle ŠVP a byla doplněna množstvím školních i mimoškolních
aktivit. V tomto školním roce byl otevřen jednoletý seminář (čtrnáct žáků) a současně byl
otevřen první ročník dvouletého semináře (sedmnáct žáků). Maturovalo deset žáků s velmi
pěknými výsledky.
Komise spolupracovala s PF ZČU, VŠCHT Praha, PřF UK Praha. Žáci 5. L se v září
zúčastnili akce Zajímavá chemie s ukázkami atraktivních pokusů předvedených žáky katedry
chemie PF ZČU v rámci akce Dny vědy a techniky. V únoru proběhla akce ve spolupráci
s VŠCHT na téma Forenzní analýza.
Snažíme se podporovat zájem o chemii i zapojováním žáků do netradičních
chemických soutěží. Letos jsme již podruhé zapojili žáky do přírodovědné soutěže
ChemQuest 2016 pořádané VŠCHT Praha ve spolupráci s firmou DuPont a Národním
centrem pro mladé chemiky. O soutěž byl mezi žáky velký zájem. Do celorepublikového
finále se z naší školy probojovaly dva týmy v kategorii SŠ a jeden tým v kategorii ZŠ.
V celostátním kole v kategorii SŠ tým ve složení Eliška Růžičková, Zuzana Petrmichlová
(5. L) s prací Chemický catering a tým Jiří Růžička, Jana Pojerová a Veronika Groeslová
(5. L) s prací Jak přežít v přírodě získaly pěkné dělené čtvrté místo. V mladší kategorii tým ve
složení Zuzana Semlerová, Barbora Ulčová, Michala Breníková (3. L) s prací Chůvy
intelektuálky obsadil pěkné šesté místo.
Další zajímavé aktivity se letos zúčastnila Michaela Baníková ze 7. L. Byla řešitelkou
korespondenčního kurzu KSICHT pořádaného PřF UK Praha.

Kategorie C - chemická olympiáda

Žákyně při titraci
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Již tradičně pod vedením RNDr. Anežky Landsmanové proběhla v tomto školním roce
Chemická olympiáda. V kategorii D se školního kola zúčastnilo sedm žáků a v kategorii C
devět žáků. V kategorii D v okresním kole získal Michal Lindner ze 3. L osmé místo, Amálie
Třísková ze 3. L dvanácté místo. V kategorii C v krajském kole obsadila Amáta Vohradská ze
2. A třinácté místo a Kateřina Hrabáková ze 6. L místo dvacáté. Michaela Baníková ze 7. L
reprezentovala naši školu v krajském kole chemické olympiády v kategorii B a skončila na
11. místě.

1.E při aktivitě „Chemické domino“

Dvojjazyčné domino – práce žáků

2.L „Jak vyrobit raketu na chemický pohon“

Startování rakety

Předmětová komise chemie se zapojila do dvou projektů Erasmus+. V projektu
Aprendiendo con emocion(ES) byly zpracovány dvě aktivity: Chemické domino (1. E) a Věk
chemie (2. E). V projektu Talent–Education byly uskutečněny aktivity: Jak souvisí dětská
plenka s bleskovou povodní? (5. L) a Jak vyrobit raketu na chemický pohon (2. L).
Předmětová komise se neustále snaží o revitalizaci chemické laboratoře. Peníze se
snažíme spolu s vedením školy získat pomocí dotací z EU. Letos se podařilo vybavit
laboratoř chemie novými kahany, novým počítačem s data projektorem a tabulí. Ve druhém
pololetí školního roku proběhla inventura skladu chemikálií. Nepotřebné a staré chemikálie
byly vyřazeny. Stávající chemikálie byly polepeny novým značením dle normy.
Pokračujeme ve spolupráci s katedrou chemie PF ZČU. Výstupní pedagogickou praxi
u nás vykonal jeden student. Souvislou praxi v předposledním ročníku studia dvě studentky.
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Členové komise se průběžně vzdělávají. V rámci projektu AmgenTeach (VŠCHT) se
jeden člen komise zúčastnil workshopu badatelsky orientovaného experimentování
pořádaného na gymnáziu ve Strakonicích.
PaedDr. Jitka Voráčová

Dny vědy a techniky v Plzni – 11. 9. 2015
V pátek 11. 9. se 30 žáků 5. L našeho gymnázia zúčastnilo akce pořádané ZČU Plzeň
Dny vědy a techniky. Je to tradiční interaktivní výstava, kterou letos již podesáté pořádala
Západočeská univerzita v Plzni spolu se statutárním městem Plzní a za vydatné podpory
Plzeňského kraje. Žáci 5. L nejdříve zavítali do Veleslavínovy ulice, do učebny anorganické
chemie Pedagogické fakulty v Plzni. Zde byla pro ně, po předchozí registraci, připravena akce
Svět chemických reakcí. Budoucí učitelé chemie předváděli atraktivní pokusy provázené
světelnými, zvukovými či barevnými efekty. Stateční dobrovolníci z řad našich žáků se
aktivně zúčastnili některých pokusů. Úspěch měli „bouchající kuličky“, či hořící bankovka,
která neshořela. Komise chemie zvolila účast na této akci proto, aby podpořila zájem žáků o
chemii a ostatní přírodní vědy a technické obory.
Po absolvování akce na fakultě jsme se přesunuli na náměstí, kde byla pro širokou
veřejnost připravena řada stanovišť se svými expozicemi, zábavnými úkoly, předváděnými
pokusy a technickými zajímavostmi. Zaujala nás expozice Zajímavá chemie, Příroda v Plzni,
Geomatika všude kolem nás, Kybernetika hrou, Mozek v ulicích a spousta dalších stanovišť.
Žáci dostali úkoly pro zpracování a odevzdání na hodinách příslušných přírodovědných
předmětů. Úkolem z chemie bylo např. zjistit pracovní postup jednoho z atraktivních pokusů a
odevzdat v písemné podobě na hodině chemie (stanoviště Zajímavá chemie). Neméně
důležitým výstupem je pak motivace žáků k experimentování v rámci laboratorních prací,
které od letošního školního roku má kvinta pravidelně v rozvrhu.
PaedDr. Jitka Voráčová

Dny vědy a techniky – září 2015 – pokus „bouchající kuličky“
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Hodiny moderní chemie – forenzní analýza
Forenzní věda se v posledních letech dostala do povědomí široké veřejnosti díky
četným detektivním seriálům. Jedná se o multidisciplinární obor využívající řadu moderních
metod a přístrojového vybavení, kterému po právu náleží patřičná pozornost. Naše škola
využila možnosti přiblížit tuto problematiku pomocí projektu VŠCHT Praha Hodina moderní
chemie – forenzní analýza.
22. 2. 2016 na naši školu zavítali zástupci VŠCHT Jiřka a Jirka. Předvedli pro žáky
chemických seminářů, dále pro 1. A a 5. L praktické ukázky metod forenzní analýzy. První
část hodiny byla věnována daktyloskopii. Žáci pracovali ve skupinách. Nejprve si zkoušeli
odebírání svých otisků na papírovou kartičku, pak dokonale nešpinící technikou použitím
aktivního papíru. Potom si vyzkoušeli odebírání otisků z předmětů. Pracovali
s daktyloskopickým práškem, přenášeli otisky z předmětů na papír. Seznámili se s identifikací
otisků na barevných předmětech pomocí fluorescenčních prášků a oranžového filtru a
s postupy odebírání otisků z papíru pomocí jódu a ninhydrinu.

Žáci při odebírání otisků

Zajímavá byla ukázka identifikace krevních stop pomocí luminolu a peroxidu vodíku
(používala se krevní sůl). Žáci se také dozvěděli o principu identifikace tělních tekutin,
o balistice – porovnání rýh vystřelených nábojů, o fluorescenčních prášcích a pastách na
označování bankovek. Dvouhodinovka byla velmi interaktivní, probíhala formou dialogu a
žákům se velmi líbila.
PaedDr. Jitka Voráčová
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ChemQuest 2016 – aneb chemie tak trochu jinak!
Že je chemie také zábavná, jsme se mohli přesvědčit zapojením do soutěže
ChemQuest 2016.
Ve dnech 28. 4. a 29. 4. jsme se zúčastnili celorepublikového finále této soutěže
v prostorách VŠCHT Praha. Letos se do finále dostaly dva týmy z našeho gymnázia
v kategorii SŠ a jeden tým v kategorii ZŠ. Tato soutěž spočívá v navržení, realizaci a
optimalizaci podmínek experimentu na zadané téma.
Starší kategorie měla téma Chemie a elektřina, mladší kategorie Chemie a
supermarket.
Téma jsme se snažili uchopit tak, aby se nepobavili jen vysokoškolští profesoři, ale i
naši chemií netknutí spolužáci.

Veronika Groeslová, Jana Pojerová, Jiří Růžička, Eliška Růžičková a Zuzana Petrmichlová, (5. L)
ChemQuest – 2016 – finále SŠ – aula VŠCHT

Tým ve složení Jiří Růžička, Veronika Groeslová a Jana Pojerová (5. L) vystoupil
s prací Jak přežít v přírodě. V zábavné reality show jsme divákům předvedli, jak se ubránit
přírodním vlivům pomocí chemie a odpadků. Jste-li ztraceni v divočině, sestavte si podle nás
galvanický článek a ihned se vám rozsvítí (LED dioda, samozřejmě). Nezapomeňte tedy mít
stále u sebe dráty a krokosvorky, nikdy nevíte, kdy se vám můžou hodit.
Tým ve složení Zuzana Petrmichlová a Eliška Růžičková (5. L) vystoupil ve finále
s prací Chemický catering. Během pěti minut jsme chutně a levně připravily ty nejlepší
batátové hranolky a osvěžující duhovou limonádu. Nikdo by si asi nepochutnal – fritovací olej
byl roztok modré skalice a hranolky byly tak trochu ze železa. Problém nastal až při placení.
Naštěstí si zákaznice poradila a chemickou fintou přeměnila desetikorunu ve zlato.
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Mladší kategorii ve finále reprezentoval tým Zuzana Semlerová, Michala Breníková a
Barbora Ulčová (3. L) s prací Chůvy – intelektuálky. Tým se zaměřil na pokusy s absorbenty a
superabsorbenty. Kdybyste chtěli vědět, jaký superabsorbent se vyskytuje v dětských
plenkách, jak se v teplých dnech osvěžit umělým sněhem, nebo jak se naopak zahřát – obraťte
se na tým ze 3. L!

Barbora Ulčová, Michala Breníková a Zuzana Semlerová ( 3.L)
ChemQuest 2016 – finále ZŠ a nižší gymnázia – aula VŠCHT

Oba naše týmy v kategorii SŠ získaly krásné dělené čtvrté místo a tým ze 3. L
v mladší kategorii ZŠ 6. místo. Na soutěž nás připravila paní učitelka Jitka Voráčová.
E. Růžičková, J. Pojerová a V. Groeslová

6.8.

MATEMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Složení komise: Mgr. Iva Sloupová – předsedkyně PK, Mgr. Eva Cibulková, Mgr. Eva
Česalová, Mgr. Hana Drobilová, RNDr. František Hasch, PaedDr. Naděžda Kubešová,
PaedDr. Josef Mašek, Ing. Jiří Netrval, Mgr. Ivana Sirotková, PaedDr. Jitka Voráčová, Lic.
Javier Sancho Úbeda, MA.
V obou sekcích byly aktualizovány tematické plány a upraven ŠVP pro bilingvní
studium.
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MATEMATIKA
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. Výjimkou je Vojtěch Lukeš z 8. L, který zvítězil
v krajském kole MO kategorie A i P a úspěšně reprezentoval školu i v kole ústředním.
Naši školu rovněž úspěšně reprezentuje PaedDr. Naděžda Kubešová, která působí jako
krajský garant MO.
Státní maturitu z matematiky si letos zvolilo celkem 26 žáků, 2 neuspěli. Zkoušku
Matematika+ si zvolilo 7 žáků, všichni byli úspěšní. Profilovou zkoušku z matematiky ve
španělském jazyce si zvolili 4 žáci, 1 neuspěl.
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.

VÝPOČETNÍ TECHNIKA
V září 2015 jsme s vybranými žáky semináře z programování navštívili na MFF UK
akci Jeden den s informatikou. Vyslechli jsme např. přednášky na téma Umělá inteligence pro
multi-robotické plánování, O rozhodování: Krátký pohled na myšlení lidské a počítačové a
Geometrická morfometrie.
Tradičně se naši žáci zúčastnili soutěže Bobřík informatiky, Logická olympiáda a
PilsProg. Mezi prvními deseti soutěžícími v krajském kole LO skončil Jiří Sloup ze 4. L.
Úspěšně nás reprezentovali Vojtěch Lukeš a Jakub Rozlivek (8. L) ve finálovém kole
PilsProg.
Z programování letos maturovali 4 žáci, všichni prospěli.
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. Stále nás
trápí vybavenost výpočetní technikou jedné počítačové učebny a jazykové učebny, kde je
situace kritická. Používáme zde PC z let 2005 a 2006, operační systém Windows XP, který již
není podporován, novější verze není možné nainstalovat na hardware se slabým výkonem.
S používáním zastaralého OS souvisí i výuka neaktuálních verzí dalšího softwaru. Nečekáme
jen na finanční prostředky od zřizovatele, snažíme se je získat např. pomocí projektů EU.
Mgr. Iva Sloupová
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Matematická internetová olympiáda
24. listopadu 2015 se konala Matematická internetová olympiáda. Z naší školy se
zúčastnil sedmičlenný tým ve složení Vojtěch Lukeš (8. L), Martin Stránský, Tereza Ulčová,
Michaela Baníková, Monika Merhoutová, Štěpán Červenka (7. L) a Anna Mírková (5. L).
Dvě hodiny jsme řešili příklady z pravděpodobnosti, geometrie, goniometrie a posloupností.
Náročnost jednotlivých úloh byla vyšší, než jsme zvyklí, ale nenechali jsme se zastrašit a
statečně jsme se s tím poprali. Po vyhlášení výsledků jsme se v našem úzkém kroužku
matematiků shodli, že 33. místo z více než 200 škol je krásný výsledek.
PaedDr. Naděžda Kubešová

Matematická olympiáda
Ve dnech 3. až 8. dubna 2016 se
konalo
v Pardubicích
ústřední
kolo
Matematické olympiády kategorie A a P.
Naše gymnázium tam reprezentoval žák 8. L
Vojtěch Lukeš. I přes velkou konkurenci se
v obou kategoriích stal úspěšným řešitelem,
v kategorii A obsadil 24. místo a v kategorii
P 11. místo. Děkujeme za výbornou
reprezentaci školy.
Vojtěch Lukeš 8. L

6.9.

Mgr. Iva Sloupová

NĚMECKÝ JAZYK, FRANCOUZSKÝ JAZYK A RUSKÝ JAZYK

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Složení komise: Mgr. Dagmar Maříková – předsedkyně PK, Mgr. Eliška Fajtová,
Mgr. Miroslava Fenclová, Mgr. Renata Hellusová
V tomto školním roce jsem se více věnovala své primě, ale i tak jsem přispěla do běhu
školy několika akcemi. V prosinci 2015 jsem pro své žáky zorganizovala exkurzi do
rakouského Lince a jako průvodce je předvánočním městem provedla. Navštívili jsme též
moderního muzeum Ars Electronica Center.
V lednu jsem propagovala výuku německého jazyka na naší škole všem budoucím
uchazečům o studium v rámci Dne otevřených dveří, současně jsme s kolegyní Dagmar
Maříkovou uspořádaly školní kolo konverzační soutěže v němčině, následně jsem byla i
členkou poroty v kole okresním.
Pro žáky 2. L, kteří si vybírali druhý cizí jazyk, jsem zajistila motivační hru Nebojme
se němčiny, kterou si se žáky přišla zahrát naše bývalá žákyně a pracovnice Tandemu.
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Žáci německého jazyka před muzeem Ars Electronica Center

Na podzim bych ráda uskutečnila exkurzi do Berlína pro vybrané žáky budoucí oktávy
a třetího ročníku.
Mgr. Renata Hellusová

25 let spolupráce Gymnázia Luďka Pika s partnerskou školou
Josepha von Fraunhofera
Celý školní rok 2015/2016 probíhal v duchu oslav 25. výročí partnerství našeho
gymnázia a Gymnázia Joseph-von-Fraunhofer v Chamu.
Tato spolupráce začala prakticky hned po r. 1989, kdy se na společném setkání učitelů
obou gymnázií dohodli tehdejší ředitelé dr. Drauschke a p. Jaromír Kašpar na vzájemné
spolupráci. Na začátku byly výměny. Žáci bydleli v rodinách, během tří- až pětidenních
pobytů se seznamovali s příhraničními oblastmi, které pro většinu z nás byly do té doby zcela
nepřístupné.
Spolupráce v prvních letech byla velmi intenzivní, obě strany byly zvědavé, jak to
vypadá na území za „čárou“, kam dlouhá léta téměř nikdo nesměl. S postupem času se podoba
partnerské spolupráce měnila.
Výměnné pobyty se přeměnily na vzájemná setkávání při různých hudebních a
výtvarných workshopech a přešly do podoby různých projektů, opět tří-až pětidenních.
Realizace probíhala ve spolupráci s různými česko-německými organizacemi – Tandemem,
česko-německým vzdělávacím střediskem Jugendbildungstätte ve Waldmünchenu,
Rakouskou knihovnou, organizací Euregio Egrensis či Česko-německým fondem.
Styčnými důstojníky, díky nimž tato velice aktivní spolupráce vydržela krásných
25 let, byly paní Birgit Klimbacher a Birgit Habler, na české straně paní Dagmar Maříková.
Během této doby vznikla celá řada nových kontaktů a krásných přátelství.
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Oslavy 25. výročí trvání spolupráce vyvrcholily v letošním školním roce společnými
vernisážemi a dernisážemi výtvarných prací žáků obou gymnázií. Slavnostní vrchol oslav pak
znamenalo ocenění obou škol cenou Stavitel mostů, kterou uděluje bavorské ministerstvo
školství a kultury. Převzetí ceny se se pak odehrálo dne 5. 4. 2016 v bavorském Bohemia
Bavaria centru v Schönsee. Cenu od náměstka ministra školství přebírala delegace naší školy
pod vedením ředitele gymnázia p. Aleše Janouška. Mezi dalšími oceněnými byli např. bývalý
europoslanec Bernd Posselt, generální ředitelka organizace Euregio Egrensis dr. Birgit
Seebinder nebo Karel Schwarzenberg. Obě školy obdržely za získané ocenění gratulaci ze
samotného Bundestagu.
Toto ocenění se uděluje za podporu a rozvoj česko-německých vztahů. V případě naší
školy se jedná o průsečík tří různých aktivit: 20. výročí spolupráce s organizací Euregio
Egrensis, 10. výročí spolupráce s Bohemia Bavaria centrem Schönsee a 25. výročím
spolupráce s Gymnáziem Joseph-von-Fraunhofer v Chamu. Po celou dobu u všech těchto
aktivit byla Dagmar Maříková.

Doubravecké listy ročník MMXVI č. 97 duben 2016

Další poděkování náleží kolegovi Vladimíru Růžkovi a kolegyním Aleně Vacovské,
Olze Švancarové a Ivaně Sirotkové, dále předmětovým komisím dějepisu, zeměpisu,
informatiky a tělesné výchovy, bez nichž by se projekty jako Bourání zdí, Stavění mostů,
Moje malá vlast, Videokonference, Jupiter, Bavorský den v Čechách, Český den v Bavorsku,
projektové dny ve Waldmünchenu a řada dalších nedaly realizovat.
Mgr. Dagmar Maříková
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FRANCOUZSKÝ JAZYK
I přes malý počet žáků francouzského jazyka na naší škole se v rámci francouzštiny
uskutečnilo několik důležitých akcí a soutěží. Žáci byli oceněni v několika soutěžích a
zúčastnili se akcí, na které se museli připravit a věnovat jim svůj volný čas.
5. 11. 2015 se žáci z 1. A, 5. L a 8. L, kteří se učí francouzsky, vydali do Francouzské
aliance v Plzni na náměstí Republiky, kde se konala výstava a workshop o francouzské škole
19. století Byla jednou jedna škola. V průběhu akce nás čekaly dva workshopy: psaní
inkoustem a francouzské lidové tance, dále výstava nejrůznějších dokumentů a fotek z doby
minulé, kterou doprovázela také hra – odpovědi na otázky nebo přiřazování obrázků na
papíře, a samozřejmě tematická přednáška ve francouzském jazyce, pro méně zdatné
s překladem. Z této poučné akce jsme si kromě nově nabytých informací odnesli i papír
s inkoustovým krasopisem a novou jazykovou zkušenost.
7. 11. byl zakončen festival Bonjour Plzeň, kde byly předány ceny v soutěži
Komiks In. Žáci našeho gymnázia Adam Kůs (2. A), Veronika Groeslová, Jana Pojerová,
David Bárta, Zuzana Petrmichlová, Eliška Růžičková a Petra Benediktová (5. L) převzali
celkem tři ocenění.

Veronika Groeslová, David Bárta, Petra Benediktová, Adam Kůs

V říjnu na naše škola zúčastnila projektu Mix´Cities v rámci programu Erasmus+.
Spolu se žáky z partnerského francouzského města Limoges vytvořili grafiti na téma Obraz
jako prostředek komunikace ve Fresh Air Gallery.
La Chandeleur je svátek světla a má kořeny v keltských svátcích. Hromnice se sice
v České republice nějak významně neslaví, ale 2. únor je ve Francii svátkem palačinek. Žáci
GLP samozřejmě využili této příležitosti, a protože 2. únor letos připadl na jarní prázdniny,
oslavili La Chandeleur o týden dříve. Akci zorganizovaly třídy 5. L, 1. A a 3. A.
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U příležitosti Mezinárodního dne frankofonie žáci GLP připravili 23. 3. 2016 Den
frankofonie na naší škole. Pekly se palačinky, probíhala výuka francouzštiny a školou zněla
francouzská hudba. V pátek ráno si žáci 5. L připravili francouzskou snídani. Pochutnali si na
croissantech, čokoládovém koláči, bagetě se sýrem, máslových bretaňských sušenkách,
pomerančovém džusu a horké čokoládě.

Den frankofonie

Dne 16. 3. proběhlo krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce, kterého se zúčastnili
i žáci našeho gymnázia. I přes velkou konkurenci Anna Vodová a Michaela Lišková z 5. L a
3. A vybojovaly 2. a 3. místo v kategorii B1. Děkujeme žákům za účast a čas věnovaný
přípravě. Ani malý počet studentů francouzštiny nám nebrání dosahovat výborných výsledků.
Přestože pátek třináctého (13. 5. 2016) nemá mezi lidmi příliš dobrou pověst, my jsme
ho úspěšně strávili na Dni románských jazyků v Alliance française de Plzeň. Měli jsme
možnost si vyzkoušet francouzský, španělský a portugalský jazyk v rámci různých aktivit, her
a prezentací. Na realizaci se podíleli žáci z Masarykova gymnázia ve spolupráci
s Francouzskou aliancí a naším gymnáziem. Naučili jsme se základní slovíčka v daných
jazycích, dozvěděli jsme se zajímavosti např. o Portugalsku a na závěr jsme zašli na
ochutnávku francouzské kuchyně v pekárně Chez Gaël. Jsme rádi, že jsme se mohli dne
románských jazyků zúčastnit. Akce se uskutečnila ve spolupráci s PK španělského jazyka.
Kamila Růžičková, Ema Švingerová a Lucie Matějková, 1. A
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6.10. ŠPANĚLSKÝ JAZYK A BILINGVA
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Složení komise: Mgr. Jana Recmanová – předsedkyně PK, Mgr. Margarita Gianino
Sánchez, Lic. Javier Godoy Moreno, Mgr. Aleš Janoušek, Mgr. Jaroslava Rachová, Lic.
César Rodríguez Dopico, Lic. Javier Sancho Úbeda,MA, Mgr. Iva Sloupová a Lic. Rubén
Zaya Grilo.
I v letošním roce jsme si pro naše žáky přichystali řadu zajímavých akcí. 6. – 14. září
odjeli žáci 3. E na jazykový pobyt do Alicante, kde dopoledne navštěvovali kurz španělštiny a
odpoledne byl pro ně připraven bohatý kulturní nebo sportovní program. 26. záři v rámci
Evropského dne jazyků se třída 1. E vydala na Jazykové cestování v centru Plzně připravené
Rakouskou knihovnou, kde se seznámili s jazyky Evropské unie a vyzkoušeli si své jazykové
dovednosti a naučili se i nová slovíčka.
Od 1. do 18. října probíhal v Plzni Týden hispánské kultury, který pořádá Centrum
španělské kultury a vzdělávání. Žáci naší školy se zúčastnili přednášky Kolumbie – nejen o
drogách a telemostu se spisovatelkou Markétou Pilátovou.
16. října úspěšně proběhl druhý ročník kuchařské soutěže španělských jídel. Žáci
soutěžili ve čtyřech kategoriích: tortilla de patatas, gazpacho, burritos a bizcochos. V první
kataegorii vyhrála Julie Ebenstreitová (4. L), ve druhé Klára Valešová a Miroslava Hodanová
(obě 1. E), ve třetí Emma Šiplová (2. E) a ve čtvrté kategorii Barbora Přibylová a Ivana
Ženíšková (obě 2. A).
10. listopadu byly vyhlášeny výsledky soutěže Ceny republiky Peru. První místo
v kategorii středních škol získal za svou práci žák Jan Pěnkava (3. E). V ten samý den
proběhla Konference odborných prezentací v cizích jazycích a Kryštof Kohout (3. E) si odnesl
první cenu za svoji práci o Alhambře.
Naše škola byla vylosována k účasti v překladatelské soutěži pro střední školy
z Evropské unie Juvenes Translatores 2015. 26. listopadu žáci Patrik Daniel Vela (4. E), Irena
Bachová a Alžběta Prokopová (obě 5. E) překládali text ze španělského jazyka a Tereza
Ulčová (7. L) a Tomáš Kroupa (4. E) text z anglického jazyka. Čestné uznání za výkon v této
soutěži získala Irena Bachová (5. E).
3. prosince se uskutečnilo divadelní setkání žáků gymnázií a středních škol během
Dnů španělské kultury v Klatovech, kde vybraní žáci 3. E, 4. E a 1. A představili svou
divadelní hru El aula de tócame Roque, kterou nacvičili pod vedením Rubéna Zayi Grila.
Od 5. do 12. prosince se 30 žáků zúčastnilo jazykově vzdělávacího pobytu
v Salamance v rámci výzvy 56 – Boření jazykových bariér. Kromě výuky byl pro ně
připraven různorodý odpolední program a navštívili i Segovii a Ávilu.
21. prosince proběhl první ročník soutěže karaoke španělských písní. První místo
získala Lucie Malánová (4. E) s písní Oye, como va.
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12. ledna se konal Den otevřených dveří. Žáci si připravili krátké křížovky nebo
slovíčka pro zájemce o studium španělského jazyka a zájem byl i o učebnice, podle kterých se
učí v bilingvní i nebilingvní sekci.
22. ledna proběhlo školní kolo Olympiády ve španělském jazyce. V kategorii SŠI
vyhrál Jan Smitka (4. L), v kategorii SŠII Anna Froydová (7. L) a v kategorii SŠIII Kateřina
Žižková (6. E). Všichni tři žáci postoupili do krajského kola, které se konalo v březnu. Jan
Smitka a Anna Froydová skončili na druhých místech a Kateřina Žižková na prvním místě ve
svých kategoriích. Kateřina Žižková tak postoupila do celostátního kola, které se konalo
v květnu v Institutu Cervantes, kde obsadila nádherné čtvrté místo.

Jan Smitka, Anna Froydová, Kateřina Žižková

Pod vedením Javiera Godoye Morena a Rubéna Zayi Grila žáci Magdaléna Cubrová,
Martin Grundman, Nikola Mentlíková, Alžběta Prokopová, Jan Šupina, Leoš Urbánek z 5. E a
Lucie Malánová a Pavel Bouček ze 4. E během celého roku zkoušeli divadelní hru Un
Guataque de miedo, kterou v březnu představili na národním festivalu studentského divadla
ve španělštině v Praze.
21. dubna se v Praze konala soutěž v recitaci hispanofonních autorů Ústy básníka, na
kterou odjeli tři žáci. V nižší kategorii se nejlépe umístila Emma Šiplová (2. E) na 12. místě a
ve vyšší kategorii Lucie Malánová (4. E) na 6. místě.
V termínu 24. dubna až 2. května a následně 13.–19. června probíhala studentská
výměna pro 4. E nejdříve ve Valencii a následně v Plzni. Jak čeští tak španělští žáci byli
ubytováni v rodinách a byl pro ně připraven bohatý kulturní a sportovní program. Ve
spolupráci s vyučující francouzského jazyka Eliškou Fajtovou a žáky z našeho a Masarykova
gymnázia se 13. května konal ve Francouzské alianci Den románských jazyků, během něhož
se žáci mohli naučit základní slovíčka ve španělštině, francouzštině a portugalštině a záhrát si
hry v těchto jazycích.
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30. a 31. května proběhla recitační, překladová a
divadelní přehlídka Ars Poeticae na Gymnáziu Františka
Križíka v Plzni. Diplom za vynikající interpretaci
cizojazyčného textu v recitaci a za vlastní tvorbu ve
španělském jazyce získala Lucie Malánová (4. E) a
v kategorii divadelních představení získal náš divadelní
soubor diplom za zdařilou adaptaci textu.

Lucie Malánová (4. E)

V rámci festivalu Mediterránea měla třída 2. E možnost navštívít výstavu Jaume
Marzal: Mis caminos a promluvit si s tímto malířem o jeho tvorbě a zážitcích z cest.

Žáci 2. E na výstavě Juame Marzal

V tomto školním roce proběhla už čtvrtá maturitní zkouška v bilingvní sekci.
14. dubna žáci psali písemnou práci ze španělského jazyka a literatury. Od 17. do 20. 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 ze zeměpisu, následně z dějepisu, matematiky, chemie a
fyziky. V maturitní komisi zasedl i inspektor Demetrio Fernández González. 7. června byla 19
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žákům slavnostně předána maturitní vysvědčení. Slavnostního aktu se účastnili španělský
velvyslanec Pedro Calvo-Sotelo, atašé pro vzdělávání Pilar Barrero García a chilský konzul
Jorge Vidal, který již dopoledne navštívil naše gymnázium a měl přednášku o Chile ve třídě
4. E.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Od tohoto školního roku se naše škola účastní dvouletého mezinárodního projektu
Erasmus+ Aprendiendo con emocion(ES) a proběhla setkání ve španělské Valencii,
belgickém Beaumontu a francouzském Eaubonnu.
Od února do konce května byl na gymnáziu stážista Pablo Riquelme, který se
zúčastňoval výuky v různých třídách, připravoval si i vlastní hodiny, doučoval zájemce z řad
žáků a zároveň dával i hodiny českým vyučujícícím, kteří měli zájem o studium španělského
jazyka.
V tomto školním roce ve spolupráci s Instituto Cervantes se na našem gymnáziu
konaly mezinárodní zkoušky DELE na úrovni A2/B1 escolar, B2 a C1 a ve spolupráci
s nakladatalsvím Fraus metodický seminář nakladatelství Edelsa.
Mgr. Jana Recmanová

Jazykový pobyt v Alicante
Alicante je nádherné město ve Španělsku, které jsme navštívili v září 2015 a strávili
zde týden plný zážitků. Ubytováni jsme byli v rodinách a každý den jsme navštěvovali
intenzivní kurzy španělštiny a viděli spoustu nových věcí. Každý den jsme zahájili kurzem
španělštiny, který trval čtyři hodiny. Po kurzu následovala prohlídka Alicante, muzea nebo
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jiných zajímavých památek. Nedaleko od Alicante je město Elche, kam jsme jeli vlakem a
náramně jsme si to užili. Navštívili jsme také hodinu latinsko-amerických tanců. A nejde
zapomenout ani na pláž, místo, kde jsme byli asi ze všeho nejčastěji. Naše prodloužené
prázdniny jsme si moc užili. Alicante je krásné místo, kam bych se jednou chtěla vrátit.
Eliška Čadová, 3. E

Žáci GLP v Alicante

Dny vědy a techniky
Dne 12. 9. se naše třída 5. E zúčastnila exkurze na plzeňském náměstí v rámci Dnů
vědy a techniky. Ve stáncích byly k vidění ukázky z různých vědeckých a technických
odvětví, například z oblasti fyziky, chemie, geografie, biologie a dalších. V chemickém
stánku se prováděly pokusy, např. změna barvy vody po zatřesení lahví pomocí chemické
reakce nebo tzv. faraonův had, což byla zapálená směs uhlíku, glukózy a jedlé sody, která
postupně zvětšovala svůj objem a tvarem připomínala plazícího se hada.
V jednom z fyzikálních stánků jsme si mohli vyrobit pomocí 3D tužky různé tvary
z plastu a v geografickém stánku jsme si vyzkoušeli jak složit mapu Plzně z minulého století.
Letošní Dny vědy a techniky byly velice zajímavé a poučné a příští rok se na ně chystáme
znovu.
Nikola Mentlíková a Kateřina Skřivanová, 5. E
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Kolumbie – Nejen o drogách
Dne 6. 10. 2015 navštívila naše třída 5. E přednášku pana Petra Šmelce na téma
Kolumbie – Nejen o drogách, která se konala ve Vědecké knihovně rámci festivalu Týden
hispánské kultury. Přednáška byla doplněna o prezentaci v českém jazyce s autorovými
fotografiemi z doby, kdy v Kolumbii pobýval. Po hodinové přednášce měli žáci možnost ptát
se pana Šmelce na jeho zkušenosti z Kolumbie, hlavně co se týče přepadávání, drog,
vyučování atd. Celá akce byla moc pěkná a dozvěděli jsme se spoustu nových informací o
Kolumbii.
Evelina Lošanová, 5. E

Telemost s Markétou Pilátovou
Ve středu 7. 10. 2015 se u nás ve třídě konala Skype konference s paní Markétou
Pilátovou – krajanskou učitelkou v Brazílii. I přes občasné výpadky připojení nám vyprávěla
o svém životě v Brazílii a údělu krajanského učitele. Celé setkání pak doplnila dvěma
povídkami. Všichni zúčastnění si akci moc užili.
Tomáš Kroupa, 4. E

Telemost s Markétou Pilátovou

2. ročník kuchařské soutěže španělských specialit
V pátek 16. 10. 2015 proběhl ve škole 2. ročník kuchařské soutěže španělských
specialit. Soutěž organizovali španělští učitelé Rubén Zaya Grilo, Javier Godoy Moreno a
paní učitelka Jana Recmanová. Přihlásit se mohli jen žáci, kteří se učí španělsky. Soutěž byla
rozdělena do 4 kategorií – tortilla de patatas, gazpacho, burritos y fajitas a postres. Letošní
účast byla mnohem větší než loni.
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Přípravy začínaly už 4. hodinu. Nejdříve jsme přestavěli lavice, potom jsme šli pro
ubrusy, talíře, misky a pak jsme vše rozdělili a přichystali. Když bylo všechno hotovo,
španělští učitelé si připravili mikrofon (i když si myslím, že ho nepotřebovali) a soutěž
zahájili. V soutěži bylo 13x tortilla de patatas, 6x gazpacho, 5x burritos a spousta dezertů. Ze
začátku se Španělé ptali na recepty (což se skoro nikomu nechtělo popisovat) a pak už začalo
ochutnávání. V té chvíli záviděl učitelům snad každý. Všechno vypadalo hrozně moc lákavě a
chutně. I když jsem měla v plánu ochutnat hlavně tortillu de patatas a sladké, neodolala jsem a
okusila jsem skoro všechno. Nebylo tam snad jediné špatné či nepovedené jídlo. Porotě jsem
nezáviděla, protože rozhodování muselo být velmi těžké. Po vyhlášení jsme se šli fotit
(nejdříve vítězové, pak všichni soutěžící) a divím se, že jsme se na tu fotku vešli.
Štěpánka Vyletová, 2. E

Výherci kuchařské soutěže

Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích
V úterý 10. 11. 2015 jsme byly já, Klára Dvořáková, a Tereza Volínová na univerzitě
přednést naše dlouho připravované prezentace ve španělském jazyce. Program byl následující:
v 9 hodin jsme se dostavily do budovy ZČU, nejprve jsme se zaregistrovaly, dostaly cedulky
se jménem a odebraly jsme se do velké místnosti, kde nás přivítali a sdělili, co se bude dít
následující hodiny. Bylo nás tam celkem devět a z toho dva prezentovali ve francouzštině.
Některé prezentace byly opravdu moc pěkné, ale některé nebyly moc propracované a
nijak zvlášť povedené. Samotné vyhlašování trvalo něco přes hodinu a půl, z čehož čtyřicet
minut zabrala jenom angličtina a na nás v románské sekci bylo vyhrazeno pouhých patnáct
minut.
Kristýna Korbelová, 2. E
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Dny španělské kultury v Klatovech
Dne 3. prosince 2015 jsme se zúčastnili divadelních představení v Klatovech.
Programem nás provedl sympatický Pablo Chacón Gil. Vystupovali zde žáci plzeňských a
klatovských gymnázií, kteří si připravili a odehráli každý jednu hru. Naši žáci měli zábavné
představení z prostředí školy. Během pauzy mezi různými divadelními představeními jsme
měli možnost ochutnat španělské speciality, které připravili žáci z Církevního gymnázia v
Plzni. Ke konci akce nám Petr Šmelc vyprávěl o největším ostrovním státu v Karibiku –
Kubě. Dozvěděli jsme se mnoho o životní situaci v tomto státě.
Miluše Folková a Tereza Čechová, 3. E

Divadelní představení v Klatovech

Přehlídka divadelních souborů bilingvních sekcí v Praze
Ve dnech 13. a 14. března 2016 se v pražském divadle Na Prádle uskutečnil
VIII. ročník celostátního festivalu španělského divadla, kterého se zúčastnilo pět divadelních
souborů z bilingvních škol, včetně toho našeho z gymnázia. V neděli festival zahájil divadelní
soubor pražského gymnázia s autorskou hrou profesora Davida Llorenteho s názvem Blue
Magic. Dále pak následovala hra Farsa infantil de la cabeza del dragón nastudována
olomouckým gymnáziem a na závěr jsme odehráli naši hru s názvem Un guateque de miedo.
Pondělní program patřil brněnskému gymnáziu a hře Se suspende la función. Přehlídku
uzavíralo ostravské gymnázium hrou Tierra negra. Vše bylo zakončeno odpoledním rautem.
Alžběta Prokopová, Nikola Mentlíková, 5. E
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Divadelní festival bilingvních sekcí v Praze

Soutěž v karaoke
Soutěž v karaoke se konala 21. prosince ve školní tělocvičně a bylo to výborné
zpestření dne. Celá akce se nám velice líbila a rádi bychom si ji v příštích letech zopakovali.
V naší třídě bylo více zpívajících skupin, ale jasně nejlepší byla skupina kluků s písní Quizás,
se kterou obsadila třetí místo. Další skupiny se neumístily, ale důležité je, že se pobavily. Na
závěr zpívali všichni koledy včetně našich učitelů.
Sebastian Vicari a Ondřej Lokaj, 3. E

Výherci soutěže v karaoke
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STUDENTSKÁ VÝMĚNA 4. E
24. dubna vyrazila většina naší třídy do Valencie na studentskou výměnu se školou
Pureza de María. Od španělských žáků a jejich rodin se nám dostalo vřelého přivítání a skvělé
péče po celý týden. Podívali jsme se po celé Valencii, mimo jiné i do slavného Oceánográfica.
Nezapomenutelným zážitkem byla také projížďka loďkou po jezeře Albufera s výkladem
místního průvodce.

Žáci 4. E na návštěvě Valencie

Uběhl měsíc a pár týdnů a my už 13. června vyčkávali přílet našich španělských
přátel, kteří měli zase na oplátku strávit týden tady u nás v České republice. Podobně jako oni
i my jsme se jim pokusili ukázat mnohá zajímavá místa po celé naší zemi. Výměna pro nás
všechny byla zcela jistě velkým přínosem. Nejenom že jsme se snad zase něčemu ze
španělštiny přiučili a poznali novou kulturu a vzdálenou Valencii, našli jsme si navíc i nové
přátele, a to je přeci nedocenitelné!
Tomáš Kroupa, 4. E
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DEN ROMÁNSKÝCH JAZYKŮ
Přestože pátek třináctého nemá mezi lidmi příliš
dobrou pověst, my jsme ho úspěšně strávili na Dni
románských jazyků v Alliance Française de Plzeň. Měli jsme
možnost si vyzkoušet francouzský, španělský a portugalský
jazyk v rámci různých aktivit, her a prezentací. Na realizaci
se podíleli žáci z Masarykova gymnázia ve spolupráci
s naším gymnáziem. Naučili jsme se základní slovíčka
v daných jazycích, dozvěděli jsme se zajímavosti např. o
Portugalsku a na závěr jsme se zastavili na ochutnávku
francouzské kuchyně v pekárně Chez Gaël a v Tartelette.
Jsme rádi, že jsme se mohli Dne románských jazyků
zúčastnit.
Ema Švingerová, Lucie Matějková, 1. A

6.11. TĚLESNÁ VÝCHOVA
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Složení komise: Milan Pavlíček – předseda PK, PaedDr. Zdena Gubišová, Mgr. Pavel
Janča, Mgr. Vít Kalaš, Štefan Krupa, Jaroslava Pavlíčková.
Ve školním roce 2015/16 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 tělesná výchova organizována formou volitelných
sportů. Tato forma se nám osvědčila. Zvýšila se aktivita žáků a snížil se počet žáků
uvolněných z TV.
Během studia jsou pro žáky organizovány týdenní pobytové sportovní kurzy se
zaměřením na cykloturistiku a hry v přírodě, vodní turistiku a lyžování sjezdové i běžecké. Na
tento kurz si žáci mohou bezplatně vypůjčit běžecké vybavení ve škole.
Všichni vyučující TV se snaží vypěstovat v žácích kladný vztah k tělesné výchově a
sportu, což je předpoklad pro dobrou fyzickou kondici a zdravý životní styl. V pohybové
aktivitě na škole nezůstávají pozadu ani vyučující. Pravidelně se scházejí na volejbalovém
kurtu. Každoročně se pedagogové zúčastňují volejbalového turnaje O Zlatou vánočku, a tím
dávají dobrý příklad svým žákům. Někteří vyučující se během školního roku zúčastnili
doškolovacích kurzů.
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Předmětová komise tělesné výchovy zorganizovala:
1. v lednu lyžařské kurzy na Zadově pro třídy 2. L a 1. A a v únoru v Krkonoších pro
třídy 5. L a 3. E;
2. cykloturistický kurz pro tercie v červnu
3. vodácký kurz na Vltavě pro 7. L, 3. A a 5. E od 13. do 16. 6. 2016 a od 20. do 23. 6.
2016
4. Výuku plavání prim a 1. E

Vodácký kurz

Lyžařský kurz

Ve školním roce 2015/16 se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží ve fotbale, florbale,
futsalu, volejbale, přespolním běhu, lehké atletice, basketbale a orientačním běhu.

Závody v přespolním běhu
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Velkého úspěchu dosáhli žáci naší školy v basketbale, volejbale, stolním fotbale a
florbale.
Ve florbalu III. kategorie se žáci primy a sekundy probojovali na republikové finále do
Benešova, kde obsadili 5. místo.
V příštím školním roce předmětová komise opět zorganizuje lyžařské a sportovní kurzy
pro žáky a zabezpečí účast na sportovních soutěžích. Vyučující TV absolvují doškolovací
kurzy, které pořádá PC. Vedoucí PK se pravidelně zúčastňuje schůzek městské rady AŠSK
ČR. Problémem zůstává údržba školního hřiště.
Milan Pavlíček

6.12. ZEMĚPIS
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Složení komise: Jaroslava Pavlíčková – předsedkyně PK, Milan Pavlíček.
Ve školním roce 2015/2016 výuka zeměpisu probíhala podle předem stanovených
tematických plánů. Výuka byla doplněna několika dalšími akcemi.
V rámci Dnů geografie na ZČU v Plzni se na naší škole uskutečnilo několik
přednášek. Pro třídy 3. A a 7. L přednáška o Ukrajině, pro 1. L přednáška o východní Africe,
pro 6. L a 2. L přednáška o Filipínách.
Třídy 1. L, 2. L a 3. L se tradičně zúčastnily akce Planeta Země – Filipíny – za obry a
trpaslíky. Program byl velice dobře připraven a všem žákům se líbil.
I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili zeměpisných soutěží, a to
Zeměpisné olympiády a soutěže Eurorebus. Školního kola ZO se zúčastnilo 68 žáků.
Umístění v okresním kole ZO: 1. L 7. místo – Linda Lukešová, 2. L 12. místo – Adam Všaha,
4. L 3. místo – Jan Löffelmann, 6. L 3. místo Josef Valeš a 7. místo – 3. A Vítězslav Netrval.
Do krajského kola postoupil Josef Valeš a umístil se na 9. místě.
Do soutěže Eurorebus se zapojilo 8 školních tříd a 4 postoupily do celorepublikového
finále v Praze. Celkově se naše škola v soutěži Eurorebus umístila na krásném 4. místě ze l00
škol v republice.
Ze zeměpisu maturovalo celkem 18 žáků, z toho 9 ve španělském jazyce.
Jaroslava Pavlíčková
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Eurorebus – žáci GLP na soutěži družstev

Eurorebus – 3. místo v okresním kole
Jan Löffelmann

Eurorebus družstva – 7. L

Eurorebus družstva – 2. L

Eurorebus družstva – 4. L
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6.13. PĚVECKÝ SBOR
V letošním školním roce jsme realizovali dva projekty finančně podpořené
Magistrátem města Plzně a ÚMO Plzeň 4 – jednalo se o tradiční cykly koncertů a vystoupení
s názvem Zpíváme Vám pro radost.
Školní rok zahájil pěvecký sbor vystoupením hned první školní den, a to při
odhalování pamětní desky L. Pikovi před hlavním vchodem budovy GLP. Dalším netradičním
vystoupením pro nás byl kulturní vstup na Noci vědců, kterou ve spolupráci s Techmania
Science Centre naše gymnázium pořádalo.
V říjnu se konalo pětidenní soustředění v hotelu v šumavské obci Zelená Lhota. Pobyt
byl věnován práci na vánočních skladbách. V rámci pobytu sbor vystoupil v místním kostele
za přítomnosti hojného počtu místních obyvatel. Svou premiéru zde za vydatného potlesku
absolvovala děvčata z primy.
V listopadu jsme se zúčastnili celostátního kola středoškolských pěveckých sborů
konaného v Opavě (účast v tomto kole jsme si svým vystoupením zajistili již na jaře 2016).
Ačkoli jsme se neúčastnili soutěžní kategorie z důvodu menšího počtu mužských hlasů, přesto
jsme jako jediný sbor byli ohodnoceni hned dvěma zvláštními cenami poroty – za hlasovou
kulturu, interpretaci a výraz a za citlivý klavírní doprovod Kláry Gaierové.
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Pěvecký sbor GLP na celostátním kole středoškolských pěveckých sborů konaném v Opavě

Několik dnů po Opavě se konal Vánoční koncert, již tradičně v Domě hudby.
Vystoupily zde oba naše pěvecké sbory a sólisté.

Vánoční koncert v Domě hudby
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Od ledna se zkoušky sboru zaměřily na repertoár určený na jarní sborovou přehlídku.
6. ledna jsme se účastnili projektu s názvem Tříkrálová sbírka organizovaného Diecézní
charitou Plzeň. Zkoušení se zintenzivnilo víkendovou ‚přespávačkou‘ v budově školy, kde se
skladby usazovaly s klavírním doprovodem. Koncem března jsme nový repertoár představili
na regionální sborové přehlídce Gymnasia Cantant, která se konala ve Valdštejnském sále
v Praze. Porotou jsme byli oceněni velmi kladně a obdrželi jsme nominaci na celostátní kolo
v Brně.

Vystoupení sboru v rámci projektu Tříkrálová sbírka

V polovině dubna náš sbor vystoupil na slavnostním zahájení XXIII. ročníku
Mezinárodního studentského divadla ve španělštině konaném v Praze a hned následující den
se v KVK Centru v Plzni Skvrňanech konal slavnostní jarní koncert GLP, na kterém se
podílel Pěvecký sbor GLP a sólisté.
V červnu se konalo již tradiční vyřazení maturantů. Z důvodu rekonstrukce historické
plzeňské radnice se tato vyřazení konala stejně jako jarní koncert v KVK Centru na
Skvrňanech.
Výběr členů z obou sborů pak zazpíval hejtmanovi Plzeňského kraje Václavu Šlajsovi
při jeho plánované návštěvě GLP. Školní rok zakončily oba sbory na charitativním koncertě
v kostele v Lobzích, výtěžek z akce poputuje na podporu rozvojových projektů v Jižní
Americe. (viz fotografie: charita)
Obrovský dík patří panu P. Mazancovi (Fotosvět), který nám pravidelně pořizuje
videozáznamy nebo fotodokumentaci z koncertů. Poděkování patří taktéž kolegům Pavlu
Hauerovi, který na vánoční a jarní koncerty vytváří originální pozvánky, Jiřímu Netrvalovi,
bez jehož pomoci bychom neměli kvalitní tištěné programy a propagaci na školních
71

stránkách, Renatě Hellusové za zajištění zdravotnického dozoru a všem dalším, kteří sice na
pódiu nejsou vidět, ale bez nichž by náš zpěv a koncerty nebyly na takové úrovni, na jaké
v současné době jsou. Speciální dík si zaslouží klavíristka sboru Klára Gaierová, která nám i
přes své druhé těhotenství zachovala přízeň a absolvovala většinu vystoupení.
Mgr. Miriam Sudková, PhD., Mgr. Vladimíra Kartáková

Charitativní koncert
Dne 9. 6. 2016 se konal charitativní koncert v kostele sv. Martina a Prokopa
v Lobzích. Výtěžek 6998 Kč bude věnován škole v Asunciónu (hlavní město Paraguaye) na
nové vybavení.
Na koncertu vystupovaly čtyři sbory – Sluníčka, Berušky, náš Sboreček GLP a
samozřejmě nesměl chybět ani náš Pěvecký sbor GLP. Za jednotlivce z naší školy vystoupila
Kristýna Procházková na kytaru (3. L) a Kryštof Kohout na housle (3. E). Akce se vydařila a
jsme rádi, že jsme pomohli na místě, kde je to zapotřebí. A další rok s charitativním
koncertem určitě počítáme.
Michaela Breníková, 3. L

Charitativní koncert
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Soustředění v Zelené Lhotě
V termínu od 12. do 16. října 2015se mi dostalo té
cti, že jsem mohla jet se svými přáteli z pěveckého sboru
na soustředění do Zelené Lhoty. Každý den byl skvělý.
Zpívali jsme do rána do večera a každý den provázel
smích. Paní profesorky byly také super. Například nám
nosily do postele kakao, když se nám nechtělo spát.
Naučila jsem se hodně věcí a skvěle se bavila. Celý pobyt
v Zelené Lhotě mi přišel senzační.

Lucie Janečková, 1. L

Vystoupení v kostele v Zelené Lhotě
Naše vystoupení 15. 10. 2015 v kostele v Zelené Lhotě konané na závěr soustředění
bylo vydařené. Pro mě jako nového člena sboru to byl opravdu zážitek. Bylo úžasné, že i
přesto, že to byl tak trochu neohlášený koncert, přišlo dost lidí. Z premiérového koncertu jsme
já i moje spolužačky měly dobrý pocit.
Dominika Hájková. 1. L

Dobročinný koncert
Příležitost ukázat se na této akci před tolika lidmi jakožto moderátor onoho večera
dala mému já obrovskou zkušenost. Nejen to, že jsem byl nucen obouti si po dlouhé době do
společnosti boty, ale hlavně zde byla důležitá ta nádherná atmosféra. Destinace již zmíněné
akce ležela v plzeňském kostele v Lobzích. Dle mého názoru se toto místo hodilo přímo
k náplni této události. Vystoupilo zde několik různorodých sborů a několik talentovaných
jedinců. Dohromady stvořili skvělou skupinu, která zlepšila publiku náladu, zde především
sbory dětské, ale jeden se skládal i ze starších žáků Gymnázia L. Pika. To ale ovšem nebyla
jediná škola, která se podílela na koncertu. Byla zde ještě 15. ZŠ, která nám mohla nabídnout
poslech a podívanou na dva dětské sbory. Já, jakožto moderátor, jsem společně s kolegou
Martinem Hložkem provázel obecenstvo večerem. V publiku se nacházel mimo spousty
diváků také ředitel GLP pan Janoušek a pan ředitel Diecézní charity, která výtěžek z akce
pošle do Paraguaye. Dle mého názoru byl večer skvělý. Všechny písně, které jsme zde mohli
zaslechnout, byly jaksi speciální, když vycházely z úst a nástrojů dětí, které svým talentem
chtějí někomu pomoci. Jsem moc rád, že jsem se mohl též účastnit a být součástí programu.
Doufám, že příští rok se vyvede stejně jako ten letošní.
Tadeáš Kapic, 4. L
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Celostátní přehlídka Opava Cantat
Dne 19. 11. 2015 jsme odjížděli z Hlavního nádraží v Plzni směrem Opava. Když jsme
se po dlouhé cestě ocitli na místě, srdečně nás přivítaly naše hostesky a také Mendelovo
gymnázium, kde jsme byli ubytovaní. 20. 11. 2015 jsme si šli zkoušet do prostor, ve kterých
jsme následující den měli zpívat načisto. Také jsme se večer šli podívat do kostela na koncert
vítězů minulého ročníku.
21. 11. 2015 jsme šli na přehlídku pěveckých sborů, které postoupily do celostátního
kola Opava Cantat 2015, kde jsme předvedli náš výkon. Večer po večeři jsme jeli na
vyhodnocení a odnesli si dvě čestná uznání. Poté byla možnost druhé večeře, protože čtvrtina
sboru byla hladová. Na rozloučenou jsme taky zazpívali kuchařkám. Možnost byla zatancovat
si i na diskotéce. 22. 11. 2015 jsme se sbalili a rozloučili se všemi, nastoupili na zpáteční
cestu vlakem a jeli zpět do Plzně. Z této akce měli všichni dobrý pocit a všem se líbila.
Elisabeth Königsmannová, 3. L

Přespávačka ve škole
Přespávačka ve škole neboli víkendové soustředění se konalo od 23. 1. do 24. 1. 2016.
Bylo to pěkné. Když jsme přišli, vybalili jsme si věci a šli na zkoušku. Po dlouhé zkoušce
jsme měli večeři, kterou jsme si vzali s sebou do školy. Další den ráno jsme vstávali asi v půl
osmé, ale moc se mi nechtělo. K snídani jsme měli výborný perník a čaj, potom jsme si
odpočinuli a šli na zkoušku. Pak jsme měli skvělý oběd – pizzu z nedaleké pizzerie. Po obědě
jsme si ještě zazpívali, rozloučili jsme se a šli domů.
Michaela Königsmannová, 1. L

Jarní koncert
Dne 19. dubna se uskutečnil jarní koncert Pěveckého sboru Gymnázia Luďka Pika.
Konal se v KVK Centru v Plzni. Zde nás potěšil Pěvecký sbor GLP se svými lidovými
písněmi. Poté nám Michaela Široká zahrála na klavír Preludium cis moll od Sergeje
Rachmaninova. Letošní maturanta Eliška Šedivcová (8. L) nám zazpívala Písně milostné č. 2
a 3 od Antonína Dvořáka. Jako další nám na hoboj zahrál Karel Novák (1. E) skladby
A Bower a Garden od Ch. Nortona. Poté opět vystoupil Pěvecký sbor GLP s písněmi od
Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Giovanniho Domenika da Noly.
Jako další zahrál Kryštof Kohout (3. E) na housle skladbu od Fritze Kreislera. Po něm
nás oslnila Nikola Mentlíková přednesem písně Bedřicha Smetany. Později nás potěšil
Jeroným Široký hrou na akordeon. Dále nám zazpívala Marie Štemberová (8. L) slavnou
píseň Take Me To Church.
Na závěr zazpíval opět Pěvecký sbor GLP cizokrajné písně. Na klavír doprovázela
Klára Gaierová. Sbor vedla Miriam Sudková. Celým koncertem provázeli Petr Šuchman
(8. L) a Lucie Malánová (4. E). Patří jim velký dík, stejně tak jako Vladimíře Kartákové, díky
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které se celý koncert uskutečnil bez jakýchkoli problémů. A speciální dík patří panu Petru
Mazancovi, který nám celý koncert natočil.
Adéla Kroupová, 3. L

Vánoční koncert
Dne 8. 12. 2015 se konal vánoční koncert v Domě hudby v Plzni. Vánoční atmosféru
jsme přenesli nejen na sebe, ale i na diváky. Potěšilo mě to, že jsem v jedné písni měla sólo
spolu s Elou, Míšou, Luckou a Domčou. Koncert se mi líbil, a myslím si, že se nám koncert
povedl, a že jsme na diváky udělali úžasný dojem.
Eliška Martincová, 1. L

Návštěva hejtmana Plzeňského kraje
Ve středu 8. 6. 2016 naši školu navštívil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. Bylo
nám velkou ctí přivítat ho na naší škole, a proto jsme mu na uvítanou zazpívali několik písní
z našeho repertoáru, například ukrajinskou píseň Ščedryk od M. Leontoviče. Dále návštěvě
zahráli Kateřina Hrabáková a Jaroslav Beneš (oba z 6. L) dvě písně.
Pan Šlajs byl mile potěšen všemi hudebními ukázkami a po vřelém poděkování a
rozloučení s naším sborem se vydal na prohlídku školy. Mě osobně návštěva velmi potěšila a
už se nemohu dočkat podobné další vzácné návštěvy.
Eliška Pivovarová, 4. L

Slavnostní zahájení XXIII. ročníku Mezinárodního studentského
divadla ve španělštině
V pondělí 18. dubna navštívil Pěvecký sbor GLP Prahu za účelem vystoupení na
slavnostním zahájení festivalu. Přijeli jsme do divadla U Hasičů a dostali prostornou místnost
na rozezpívání, kde jsme se po zvukové zkoušce převlékli do koncertního oblečení.
Zanedlouho jsme byli zavoláni na pódium. V sále bylo ticho a publikum nedočkavě čekalo na
náš repertoár. Reflektory byly namířeny na nás a v okamžiku, kdy jsme začali zpívat naše
písničky a cappella, naskočila velmi příjemná atmosféra. Celé vystoupení se nám velice
vydařilo a po skončení poslední písničky jsme s úsměvy odešli, sbalili se a odjeli zpět do
Plzně.
Magdaléna Šmídová, 4. L
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7. Projekty
7.1.

ERASMUS+: APRENDIENDO CON EMOCION(ES)

Naše škola je jedním z partnerů mezinárodního projektu Emoce ve výuce (Erasmus+).
V listopadu se konalo první mezinárodní projektové setkání ve španělské Valencii, kterého se
zúčastnili dva vyučující z každé školy. Při tomto setkání se dohodly termíny návštěv v rámci
krátkodobých mobilit v každé partnerské škole, upřesnily se společné výstupy a aktivity a
dohodlo se používání pracovního prostředí (twinspace, blog, facebook). Zároveň byly
připraveny prezentace o etwinningu, aktivitách spojených s emocemi a workshopy o
mindfulness.
V dubnu proběhlo setkání v belgickém Beaumontu, kterého se zúčastnilo sedm žáků a
tři vyučující našeho gymnázia. Během celého týdne žáci i vyučující pracovali na společných
uměleckých aktivitách, představili si a následně hráli předem připravené deskové hry,
navštívili města Thuin, La Louviére a Bruggy. Vyučující měli možnost podílet se na
zajímavých workshopech a prezentacích. O víkendu se všichni zúčastnili dnů otevřených
dveří a divadelních představení partnerských škol v Jace a Beaumontu ve francouzštině a
španělštině. Naši žáci i přes úvodní jazykový problém byli v rodinách belgických žáků
spokojeni.

Mezinárodní setkání žáků v Beamontu

V květnu se uskutečnilo setkání ve francouzském městečku Eaubonne, kterého se
zúčastnili tři pedagogové našeho gymnázia a 6 žákyň 2. E. Na celý týden byl připravený
zajímavý program, ve škole žáci pracovali na jednotlivých workshopech, navzájem
prezentovali projektové výstupy jednotlivých škol. Společně jsme pak navštívili například
Auvers, kde trávil poslední dny svého života malíř Vincent van Gogh, prohlédli jsme si
Giverny, kde tvořil Claude Monet. Na závěr týdne se ve škole konala projektová slavnost.
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Rodiny francouzských zúčastněných žáků byly výbornými hostiteli. Vzhledem k faktu, že se
projektu účastní pět partnerů, je velmi náročný na organizaci a realizaci. Jsme ale rádi, že se
ho účastníme, protože mezinárodní projekty shledáváme výbornou možností jak poznat
kulturu partnerských zemí.
Mgr. Martina Pašková, Mgr. Iva Sloupová, Mgr. Jana Recmanová, Lic. Rubén Zaya Grilo

Mezinárodní setkání žáků v Eaubonne

7.2.

BOŘENÍ JAZYKOVÝCH BARIÉR – VÝZVA Č. 56 OPVK

V rámci projektu Boření jazykových bariér jsme realizovali dva jazykově vzdělávací
pobyty pro žáky, a to ve Velké Británii a ve Španělsku.
Jazykově-vzdělávací pobyt na podporu anglického jazyka proběhl v termínu od 8. do
14. 11. 2015 na jazykové škole Cavendish School of Languages v Bournemouthu. Zúčastnilo
se ho 40 žáků ze tříd 5. E a 3. A, kteří byli na výuku rozděleni do čtyř skupin. Během výuky
se probírala všeobecná témata se zaměřením na život a reálie Velké Británie, např. cooking,
sport, leisure time, travelling. Výuka byla zaměřena na zlepšení všech jazykových
dovedností, tj. čtení, psaní, poslech, mluvení. Obzvláštní důraz byl kladen na zlepšení
konverzačních schopností v běžných situacích. Během pobytu navštívili žáci několik
zajímavých míst v jižní Anglii a hlavní město Londýn.
V termínu 5.–12. 12. 2015 jsme realizovali druhý jazykově-vzdělávací pobyt, a to
v jazykové škole Academia Mester-Batilo S. L ve španělské Salamance. Tohoto pobytu se
zúčastnilo 20 žáků třídy 2. E a 10 žáků vybraných tříd, ve kterých je španělština vyučována
jako druhý cizí jazyk. Žáci byli rozděleni dle jejich jazykové úrovně a byli zamícháni do
77

skupin se stávajícími žáky akademie různých národností. Výuka byla zaměřena na
procvičování gramatiky a na konverzaci ve španělském jazyce. Mimo vyučovací hodiny se
žáci zúčastnili prezentací na téma historie Španělska, španělské výtvarné umění, hodin tance
(salsa, sevillanas) a hodiny vaření španělských jídel s ochutnávkami. Během pobytu žáci
navštívili několik zajímavých míst v Salamance a okolí.
Jazykové kurzy hodnotili zúčastnění učitelé i žáci po všech stránkách kladně. Za
největší přínos označili žáci kontakt s rodilými mluvčími a možnost procvičit si jazyk
v reálném prostředí.
Mgr. Iva Sloupová

Jazykově-vzdělávací pobyt žáků v Salamance

7.3.

NOC VĚDCŮ

Noc vědců 2015 zasvěcená tématu světla překonala loňský rekord v návštěvnosti i
letošní odhady. Páteční program na více než pěti desítkách míst po celé republice navštívilo
přes 42 tisíc návštěvníků všeho věku.
„Velmi nás těší, jak zájem o vědu a techniku rok od roku roste, a to jak na straně
návštěvníků, tak na straně organizátorů. Na druhou stranu řada organizátorů se musela
potýkat s tím, že se jejich prostory ocitly na hranici své kapacity a lidé třeba stáli dlouhé
fronty,“ říká národní koordinátorka Noci vědců Hana Královcová z Techmania Science
Center v Plzni.
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Největší počty dětí i dospělých zaznamenali v Pevnosti poznání Olomouc (8 000
návštěvníků), na Masarykově univerzitě v Brně (5 000) a ve Hvězdárně a planetáriu Brno
(3 000). Tady se kromě projekcí filmů s vesmírnou tematikou snědlo 8 litrů červů, vypustilo
1800 nafouknutých balonků, rozdalo 2500 placek „Žereme vesmír“ a vypily dvě bečky
speciálního piva.
Nadšení ovšem byli i nováčci, kteří se k Noci vědců letos připojili poprvé. Například
na FIT VUT v Brně byl největším lákadlem simulátor dopravního letounu. Jako vůbec první
si ho vyzkoušela babička, která přišla se dvěma vnuky, jejichž touhou je stát se piloty. Ovšem
kluci se do simulátoru dostali až po babičce. Na Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově nad
Kněžnou už hodinu a půl po zahájení došly vstupenky, takže další počítání návštěvníků
vyřešili organizátoři rozdáváním šatnových bloků. Celkem jich nakonec napočítali 741. Také
na Základní škole Vsetín, Sychrov si svou premiéru v rámci Noci vědců velmi pochvalovali.
„Proběhla skvěle a bez zádrhelů. Účast 37 lidí byla téměř na hranici našich možností, jelikož
akce probíhala ve třídě, kde je 35 míst. Program z velké části zajistili sami žáci školy,“ říká
učitelka Jaroslava Ševčíková.
Národní koordinátor Noci vědců, plzeňské Techmania Science Center, letos pozval
návštěvníky do budovy Gymnázia Luďka Pika. „Přišlo jich 1 041 a velký úspěch sklidily
nejen přednášky a workshopy, ale i závěrečná Ohnivá show,“ bilancuje vedoucí
návštěvnického provozu Techmanie Kateřina Techlová.
Hlavním mediálním partnerem Noci vědců bylo Rádio Junior. V průběhu pátečního
večera vysílalo živý tříhodinový maraton přímých vstupů z jednotlivých míst Noci vědců,
rozhovory s osobnostmi ze světa vědy a techniky a další tematické pořady.
Noc vědců je projekt Evropské komise a jejím posláním je popularizace vědy a
techniky. Má podobu několika stovek festivalů vědy po celé Evropě a koná se každoročně
poslední pátek v září.
Oficiální tisková zpráva
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8. Ostatní
8.1.

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Ve školním roce 2015/16 proběhl 38. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ).
Pod záštitou OŠMS KÚ Plzeňského kraje se 4. 11. 2015 na Gymnáziu L. Pika, které je
organizátorem Krajské přehlídky SOČ Plzeňského kraje, konal seminář pro začínající autory
SOČ a pro učitele středních škol, kteří tyto aktivity mezi nadanými žáky podporují radou nebo
vlastní konzultační činností.
Po semináři žáci naší školy, jmenovitě Martin Stránský (7. L), Jakub Vlach (2. A) a
Lucie Kepková (2. A), začali pracovat na práci SOČ. Práci dokončil pouze Martin Stránský a
28. února 2016 se do soutěže přihlásil.
Krajská přehlídka SOČ se konala 27. 4. 2016 na Gymnáziu Luďka Pika za podpory
ředitele školy Mgr. Aleše Janouška. Slavnostního zahájení soutěže se zúčastnili člen Rady
Plzeňského kraje pro oblast kultury Mgr. Jaroslav Šobr, Mgr. Ladislav Harvánek z oddělení
organizace školství OŠMS a místostarosta ÚMO Plzeň 4 Ing. Zdeněk Mádr. Přehlídku zahájil
ředitel našeho gymnázia Mgr. Aleš Janoušek.

Zahájení Krajské přehlídky SOČ Plzeňského kraje
Ing. Z. Mádr, Mgr. L. Havránek, Mgr. J. Šobr, Mgr. Aleš Janoušek, Mgr. Eva Cibulková

V Krajské přehlídce SOČ PK soutěžilo 72 soutěžících se 46 pracemi v 17 oborech
z pěti okresů Plzeňského kraje. Do Celostátní přehlídky 38. ročníku SOČ postoupilo 13 prací.
Jednou z nich byla práce Martina Stránského BlueMeteo soutěžící v oboru 10 –
Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace. Martin obsadil v okresní i krajské přehlídce
SOČ první místo, v Celostátní přehlídce SOČ v Hradci Králové (17. až 20. 6. 2016) ve tvrdé
konkurenci velmi kvalitních prací se umístil jako osmý z šestnácti soutěžních prací.
Mgr. Eva Cibulková – garantka krajské přehlídky SOČ PK
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Martin Stránský při obhajobě práce BlueMeteo na Celostátní přehlídce SOČ v Hradci Králové

8.2.

ZÁCHRANÁŘI

I v letošním školním roce se každou první středu v měsíci potkávali žáci nižšího
gymnázia, aby se zdokonalovali ve zdravotnických dovednostech. Před okresní soutěží, ve
které se umístili na krásném druhém místě, se celou neděli připravovali v tělocvičně školy.
Někteří členové zdravotnických hlídek už ‚nakukují pod ruce vodníkům‘ (členům Vodní
záchranné služby), se kterou spolupracujeme.
Mgr. Renata Hellusová
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8.3.

ROZHOVOR S ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTEM NAŠÍ ŠKOLY
VOJTĚCHEM LUKEŠEM

V květnu úspěšně složil maturitní zkoušku žák třídy 8. L Vojtěch Lukeš. Po celou
dobu studia na gymnáziu naši školu velmi úspěšně reprezentoval v nejrůznějších
matematických soutěžích, fyzikální olympiádě a olympiádě z programování, a to jak na
krajské, tak i celostátní úrovni. Přes všechny své úspěchy je Vojta milý a kamarádský chlapec,
který každému rád pomůže. Teď po maturitách už je klidněji, a tak se našel čas na krátký
rozhovor.
Co se Ti honilo hlavou, když jsi přišel první den do primy na naší škole?
Na jednu stranu jsem měl trochu strach, co mě tam asi čeká, a na druhou jsem očekával něco
nového, zajímavého. Nijak moc jsem to tehdy neřešil.
Kdy jsi objevil svou vášeň k matematice a fyzice?
Přesně nevím, možná už někdy ve třech letech, když jsem si stoupl na váhu a důležitě pravil:
„Měřil jsem se na váze a stojím 12 kilometrů.“ Když jsem byl větší, bavilo mě zkoumat
funkci různých strojů. Od útlého dětství jsem měl možnost pracovat s počítačem.
Kdy jsi poprvé zkusil MO?
Už na základní škole jsem zaznamenával úspěchy v soutěži Matematický klokan. V páté třídě
jsem poprvé vyzkoušel soutěž podobnou olympiádě. Nevzpomínám si už, jak se jmenovala.
Co jsem přišel na gympl tak řeším MO pravidelně.

Reprezentační družstvo ČR na Středoevropské MO
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Co považuješ za svůj největší úspěch?
Největší radost jsem měl, když jsem se v minulém roce probojoval na Středoevropskou
olympiádu v obou kategoriích A i P. Díky tomu jsem poznal i to, jak to chodí jinde než u nás.
Jaké jsi měl pocity při řešení Středoevropské MO?
Bylo mi jasné, že tady už se nemohu nijak slušně umístit. Úroveň obtížnosti byla zkrátka
příliš vysoká. Přesto jsem se snažil podat co nejlepší výkon.

Předávání diplomů za MO na FAV ZČU v květnu 2016

U jaké činnosti si nejlépe odpočineš?
To je různé, záleží na konkrétní situaci. Někdy si čtu, koukám na televizi, jindy zase něco
vyrábím ze dřeva nebo se jdu projet na kole.
Pro jakou VŠ ses rozhodl a co bys chtěl dělat po jejím ukončení?
Definitivní rozhodnutí jsem doposud neučinil. Váhám mezi FAV ZČU, MFF UK a FEL
ČVUT. Nevím, jestli mám jít studovat do Prahy, kde je pro mě příliš velký chaos. O svém
dalším uplatnění jsem zatím moc nepřemýšlel. Líbilo by se mi pracovat v nějaké průmyslové
firmě v oddělení vývoje.
Vojto, bylo velmi příjemné si s Tebou popovídat. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.
PaedDr. Naděžda Kubešová
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8.4.

NAŠI LETOŠNÍ ABSOLVENTI

4. A

TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. ALENA RYCHTEROVÁ

Bělohradská Barbora
Beneš Jiří
Bergl Jan
Čechura František
Červená Monika
Durasová Markéta
Dyková Jitka
Franc Ivan
Kaňáková Kateřina
Němečková Tereza
Nová Agáta
Pechová Lucie
Petřík Theodor

Roubová Kateřina
Schaffer Michal
Svoboda Filip
Šindelářová Eva
Šlechta Jan
Štěrbová Sabina
Štruncová Kamila
Tichotová Jana
Tkadlecová Michaela
Vachalovská Adéla
Votavová Jana
Vyskočilová Karolína
Wočadlová Julie
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8. L

TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. ALENA VACOVSKÁ

Bárta David
Bluďovský Miroslav
Bohmannová Kateřina
Hes Martin
Honzík Tomáš
Hrubá Markéta
Hulec Marek
Klein Petr
Krocová Jana
Kučerová Barbora
Kutný Petr
Lavičková Štěpánka
Lukeš Vojtěch
Náplavová Aneta
Naxera Martin

Panuška Roman
Poubová Jitka
Přibáňová Tereza
Roubalová Kristýna
Rozlivek Jakub
Sosnová Kristýna
Suková Kristýna
Šedivcová Eliška
Šmídová Anežka
Štemberová Marie
Šuchman Petr
Valenta Jan
Vastlová Michaela
Zachardová Lenka
Zeman Richard
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6. E

TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. KATEŘINA TRČKOVÁ

Bejvl Jindřich
Beranová Adéla
Čechurová Veronika
Černá Michaela
Drahoňovská Laura
Fenclová Milena
Holeček Richard
Horáčková Lenka
Klas Daniel
Mařík Ondřej
Mitro Šimon
Mládková Dominika

Nová Adéla
Randová Lucie
Rett Tomáš
Říhová Martina
Svobodová Anna
Šašorina Sofia
Šmatláková Kateřina
Velíšková Andrea
Voda Jan
Walterová Veronika
Zitová Anna
Žižková Kateřina
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9. Slovo ředitele ke školnímu roku 2015/16
ÚVOD
Základním stavebním kamenem zajišťujícím výchovně vzdělávací působení na našich
553 žáků, kteří u nás studovali v uplynulém školním roce, bylo 12 předmětových komisí
sdružujících 48 vyučujících. Jejich předsedkyně a předsedové tvoří součást širšího vedení
školy. Jedná se o aktivní, zkušené a vysoce odborně vybavené pedagogy, kteří realizují
pedagogické úkoly v oblasti výchovy a vzdělání v souladu s cíli školy. Předsedové jsou
garanty úrovně výuky, sledují učební a tematické plány a jejich naplňování. Dále spolupracují
s jinými komisemi, s partnerskými školami a nejrůznějšími sociálními partnery školy. Jsou
napojeni i na trh práce, v případě gymnaziálního vzdělávání jsou to vysoké školy a univerzity,
věnují se charitativní činnosti, starají se o nábor uchazečů o studium, ale především motivují a
vedou své žáky k úspěšnému složení maturit a zvládnutí přijímacích zkoušek na VŠ.
Podobně fungují metodická sdružení i na jiných školách, nicméně já bych rád
z tohoto místa pojmenoval některé z aktivit, které předmětové komise zajišťovaly, k čemu
motivovaly své žáky, v kterých oblastech se jim podařilo nejen vzájemně, ale i se sociálními
partnery školy spolupracovat, jak reagovaly na celospolečenské či vzdělávací trendy, která
ocenění získaly, aby bylo zřejmé, čím se naše škola může pochlubit, v čem je specifická a čím
se profiluje.

UDĚLENÍ CENY STAVITEL MOSTŮ 2016
Čtenáře, který vezme naši výroční zprávu do ruky nebo si ji otevře na webových
stránkách, upoutá graficky a výtvarně ztvárněný motiv ceny Stavitel mostů 2016, která byla
Gymnáziu Luďka Pika udělena z rukou náměstka bavorského ministra školství za podporu a
rozvoj česko-německých vztahů. Konkrétně jsme v tomto školním roce oslavili 10. výročí
spolupráce s Centrem Bavaria Bohemia v Schönsee, 20. výročí spolupráce s Euregio Egrensis,
umožňující roční stipendijní studijní stáže našim žákům, a 25 let příkladné spolupráce
s partnerskou školou Gymnasium Joseph-von-Fraunhofer v bavorském Chamu.
Oslavy se konaly v průběhu školního roku na různých místech: slavnostní společná
vernisáž žákovských prací se uskutečnila v galerii Evropského domu Studijní a vědecké
knihovny Plzeňského kraje a byla doplněna vystoupením účinkujících českého a německého
pěveckého sboru obou partnerských škol. Vlastní udělení ceny se odehrálo v Centru Bavaria
Bohemia v Schönsee, kde cenu převzala Mgr. Dagmar Maříková, která byla po celou dobu
spolupráce spiritem agens – vůdčím duchem akce. Důstojným uzavřením oslav pro nás byla
společná vernisáž a slavnostní přijetí reprezentace obou škol zodpovědnými představiteli na
radnici v Chamu.
Skutečnost, že jsme společně oslavili již 25 let partnerství vyučujících a žáků našich
škol není samozřejmostí, ale je třeba za tím vidět nesmírnou iniciativu a osobní nasazení
vyučujících, vynikající mezilidské vztahy, týmovou spolupráci, otevřenost k rozmanitosti
kultur, altruismus a solidaritu. Jako ředitel školy si velice cením faktu, že se tato spolupráce
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netýkala pouze vyučujících němčiny a žáků, kteří se němčině učili, ale že díky kolegyním a
kolegům, kteří stáli u jejího zrodu, pozitivně zasáhla a mezioborově propojila i vyučující
ostatních komisí: estetické výchovy, dějepisu, fyziky, tělesné výchovy a španělského jazyka,
kteří připravovali nejrůznější vzdělávací a kulturní akce, o kterých se dočtete na stránkách
naší výroční zprávy.
Proto mi dovolte, abych za naši školu poděkoval jmenovitě těm vyučujícím, kteří
budovali partnerské vztahy od počátku a z nichž někteří dosud a vytrvale s energií sobě
vlastní o tyto vzácné vztahy pečovali a pečují: na prvním místě Mgr. Dagmar Maříkové,
Birgit Klimbacher a Birgit Habler, Mgr. Olze Švancarové, manželům Henleovým, dále
Mgr. Vladimíru Růžkovi in memoriam, Mgr. Aleně Vacovské, Mgr. Ivaně Sirotkové,
Mgr. Miriam Sudkové, Ph. D., Milanu Pavlíčkovi, Mgr. Radomíře Kielbergerové, emeritním
ředitelům a zástupcům ředitele obou škol, s jejichž podporou jsme mohli vždy počítat, a
v neposlední řadě i sociálním partnerům obou škol: Centru Bavaria Bohemia v Schönsee,
vzdělávacímu středisku ve Waldmünchenu Jugendbildungstätte a Euregiu Egrensis.

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE A VYBRANÉ AKTIVITY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ
BOŘENÍ JAZYKOVÝCH BARIÉR A ERASMUS+
Dalšími příklady dobré praxe a fungující mezioborové spolupráce vyučujících jsou
projekty Evropské komise. Zde drží naše gymnázium nepřerušenou tradici od roku 2009 jak
v oblasti skupinových studijně poznávacích pobytů, tak v oblasti individuálních studijních
stáží. Gymnázium Luďka Pika realizovalo v době od července 2015 do prosince 2015 projekt
Boření jazykových bariér. Na tomto projektu se podílely komise španělského jazyka,
anglického jazyka, matematiky a informatiky. Bylo tak podpořeno 40 žáků v rámci jazykově
vzdělávacího pobytu v Anglii a 30 žáků na jazykově vzdělávacím pobytu ve Španělsku.
Připomínám, že stejný tým zajistil i druhý rok udržitelnosti projektu Erasmus+ Učíme se
emocemi, díky kterému vycestovali žáci a učitelé do Belgie, Francie a Španělska.
Předsedkyně komise fyziky ve spolupráci s předsedkyní a členy komise chemie, biologie a
vyučující anglického jazyka iniciovali zapojení do dalšího mezinárodního projektu Erasmus +
Talent Education. Projektu se účastní partneři ze čtyř regionů: holandského Leidenu,
slovinské Lublaně, za Českou republiku zástupci Jihomoravského a Plzeňského kraje. Z
Plzeňského kraje jsou zapojeny dvě vybrané školy – Základní a mateřská škola Holoubkov a
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň.
Hlavním cílem tříletého projektu je příprava pedagogů pro práci s nadanými žáky (zvl. se
zájmem o přírodní a technické disciplíny a matematiku) v základním a středoškolském
vzdělávání. Společným úkolem zúčastněných škol a učitelů je praktické uplatnění metod
Design Thinking, MetaCognition a Practical Differentiation ve vyučovacím procesu.
Učitelé biologie Mgr. Pavel Janča, fyziky Mgr. Ivana Sirotková a chemie PaedDr. Jitka
Voráčová spolu se svými žáky 5. L realizovali přírodovědný projekt Jak souvisí dětská
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plenka s bleskovou povodní. V projektu byly použity metody Design Thinking a Practical
Differentiation.
Přínosem těchto mezinárodních studijních cest je kromě zlepšení jazykových kompetencí
žáků rovněž poznávání a vhled do dalších národních kultur evropských států, ať již se
odehrává pobytem v rodinách nebo prožitkem při společných tematicky zaměřených dílnách,
při tanečních, výtvarných, gastronomických workshopech, či při návštěvách divadelních
představení, koncertů a galerií. Sami žáci za největší přínos označili kontakt s rodilými
mluvčími v reálném prostředí.
PŘÍRODOVĚDNÉ KOMISE
Vyučující komise fyziky nadále vedou jednotlivce i týmy našich žáků k účasti na
Fyzikální olympiádě a Technické olympiádě Plzeňského kraje, zajišťují organizaci krajských
přehlídek Středoškolské odborné činnosti a starají se o udržitelnost projektu na Podporu
technického a přírodovědného vzdělávání Plzeňského kraje, do něhož jsou zapojeny jako naši
partneři i čtyři základní školy.
Díky úzké spolupráci komise chemie s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze
byli motivováni žáci, kteří se zapojili do ChemQuestu. Jeden tým vystoupil s prací Jak přežít
v přírodě (Jiří Růžička, Veronika Groeslová, Jana Pojerová z 5. L) a v celostátním finále nás
reprezentoval tým Zuzana Petrmichlová a Eliška Růžičková (5. L) s prací Chemický catering.
Svoji práci týkající se absorbentů obhajoval i nejmladší tým (Zuzana Semlerová, Michaela
Breníková, Barbora Ulčová z 3. L) s vystoupením Chůvy – intelektuálky. Zájem o naše žáky
projevili i zástupci VŠCHT, kteří přijeli na naši školu do seminářů chemie, aby vedli
interaktivní vyučování s praktickými ukázkami metod forenzní analýzy.
Vyučující chemie a biologie 8. rokem zapojuje žáky do rozvojového projektu MŠMT
Recyklohraní s cílem prohloubit znalosti žáků o ochraně životního prostředí a možnostech
recyklace odpadů. Zapojení žáci následně ve spolupráci s vyučujícími fyziky vyrobili
homopolární motorek a jednoduchou mikrovlnnou troubu.
Komise matematiky a výpočetní techniky dokázala zapojit všechny žáky do soutěže
Matematický klokan, vybrané žáky do soutěží Pythagoriáda, Matematická olympiáda,
Matematická internetová olympiáda a Matematický náboj. Potěšilo mě, že sedm žáků bylo
motivováno vyučujícími, aby si zvolili maturitní zkoušku Matematika+, ve které všichni
uspěli.
Vybraní žáci ze semináře programování se vypravili na MFF UK, aby se aktivně
účastnili odborných přednášek.
Někteří vyučující přírodovědných předmětů lektorují i odborné semináře v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků při Krajském centru vzdělávání a jazykové školy.
Vyučující matematiky působí jako krajský garant Matematické olympiády a zároveň
podporuje talentované žáky v rámci srpnových kempů Plzeňského kraje.
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HUMANITNÍ KOMISE
Z činnosti komisí humanitních předmětů bych chtěl zmínit výjezdy žáků do Památníku
Terezín organizované předsedkyní komise českého jazyka a literatury a dále seznamování
žáků s klasickými i moderními díly na scénách plzeňských a pražských divadel.
Komise dějepisu a základů společenských věd seznamuje žáky s novodobými dějinami, a
proto žáci osobně besedovali s paní Hedou Sosnarovou o její životní zkušenosti ze sovětského
Gulagu. Zájem vzbudila u žáků i beseda s bývalým válečným zpravodajem a laureátem Ceny
1. června města Plzně panem Jaromírem Štětinou.
Komise anglického jazyka připravila pro žáky šesti tříd vyššího gymnázia ve spolupráci
s vysokoškolskou organizací AIESEC týdenní projekt Edison. Žáci komunikovali v angličtině
se stážisty z Asie a Jižní Ameriky. Pro žáky nižšího gymnázia zabezpečila divadelní
představení v angličtině Peter Black a pro zájemce zorganizovala poznávací zájezd do Velké
Británie. Komise anglického jazyka též zajišťuje přípravu pro Cambridge Exams.
Vyučující francouzštiny spolu s estetickou komisí motivovala žáky k účasti v soutěži
Komiks in a čtyři naši žáci byli oceněni ředitelkou Alliance française paní Manon Deboise.
Největší dopad na žáky naší školy měly aktivity konané u příležitosti Mezinárodního dne
frankofonie, kdy žáci ochutnali francouzské světově známé pokrmy, které sami připravili.
O skutečnosti, že láska k francouzskému jazyku a kultuře skutečně prochází i žaludkem, se
přesvědčili žáci tří tříd při oslavách keltského svátku Hromnic - La Chandeleur.
Je dobře si uvědomit, že některé motivační akce pro naše žáky se uskutečňují i skrze
podporu získanou z žádostí, které někteří vyučující z komisí estetické výchovy, španělského
jazyka, anglického jazyka a základů společenských věd podávají na Odbor školství a Odbor
kultury našeho zřizovatele, Odbor školství a Odbor kultury Magistrátu města Plzně a na Úřad
městského obvodu 4 Plzeň – Doubravka.
Některé aktivity ale vznikají spontánně a bez podpory partnerů a daří se jim držet
kvalitu a jsou u žáků oblíbené. Takovou akcí byl např. Březen ke knížce si vlezem, kde žáci
prokazují čtenářské recitační i scénické kompetence.
Komise estetické výchovy přispěla ke zkrášlení školy v době vánoční velkým
prostorovým betlémem a zajistila vernisáže v Plzni i v Chamu. Pěvecký sbor Gymnázia
Luďka Pika, Plzeň reprezentoval gymnázium na celostátní přehlídce sborů Opava Cantant
2015, kde získal zvláštní cenu poroty. Na požádání Velvyslanectví Španělska v Praze –
organizátora XXIII. ročníku Mezinárodního studentského divadla ve španělštině, zahajoval
náš sbor uvedený festival v pražském divadle U Hasičů. Pěvecký sbor se rovněž věnoval
charitativní činnosti
VEDENÍ ŠKOLY
Již podruhé jsme se přihlásili k nepovinnému pilotování přijímacích zkoušek, které
organizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Testy nám umožnily žáky vhodně
rozřadit při přijímacím řízení a škola bude zároveň dobře připravena na povinné přijímací
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zkoušky v roce 2017 v souladu s platnou legislativou. S potěšením konstatujeme rostoucí
zájem uchazečů o studium, a to ve všech třech studijních oborech, zejména pak jejich nárůst v
oboru Dvojjazyčné gymnázium.
Vedení školy zabezpečilo Noc vědců ve spolupráci s Techmania Science Center, která
je jedním z významných partnerů školy. Do prostor gymnázia přišlo obdivovat kvalitní
program jednotlivých stanovišť 1041 návštěvníků, o umělecký doprovod akce se postaral
hrou na housle a kytaru Kryštof Kohout (3. E) a Lidová muzika z Chrástu složená z bývalých
absolventů gymnázia. Návštěvníci Noci vědců využili i služby našich kuchařek, které
podávaly do pozdních večerních hodin studené a teplé občerstvení.
Ředitel školy reagoval na potřebu nově přijatých žáků a pro příští rok zažádal
zřizovatele o asistentku pedagoga, abychom tak mohli podpořit vzdělávání žáků primy. Velice
nám svými zkušenostmi pomohlo vedení ZŠ Černice, kterému tímto srdečně děkuji.
Dále jsme dokončili třetí etapu výměny oken na jižní a severní fasádě, čímž díky péči
a podpoře zřizovatele má památkově chráněná (rozhodnutí Ministerstva kultury ČR
z 12. 6. 2003) funkcionalistická perla na Doubravce, budova školy Gymnázia Luďka Pika,
Plzeň, Opavská 21, kompletně vyměněná všechna dřevěná okna (viz tisk).
Plzeňská veřejnost, zejména doubravečtí občané, spolu s žáky a jejich rodiči tuto
změnu velmi pozitivně vítají, soudě podle ohlasů ze zářijových zahajovacích třídních schůzek
s rodiči žáků prvních ročníků.
Pokračovali jsme v péči o interiéry chodeb školy vybavením místa k odpočinku a
informačními tabulemi v prvním a druhém patře křídla budovy A.
Poskytli jsme součinnost České školní inspekci v zjišťování výsledků vzdělávání
zaměřenému na sociální gramotnost a zajistili jsme nostrifikační zkoušky ve spolupráci
s naším zřizovatelem.
DVOJJAZYČNÉ GYMNÁZIUM
Začtete-li se do příspěvků žáků tohoto studijního oboru, zjistíte, co pro ně bylo
„nejvíce in“, atraktivní, co je motivovalo. I zde byla společným jmenovatelem dobrá
organizace a kooperace vyučujících napříč komisemi, jejich pracovitost. Vyučující připravili
pro žáky v tomto oboru bohatou škálu činností a setkali se s kladnou odezvou, ať již šlo
o zahraniční výměnné pobyty 4. E ve Valencii, jazykový pobyt 3. E v Alicante, jazykově
vzdělávací pobyt v Salamance, či tuzemské odborné aktivity jako Konference studentských
odborných prezentací v cizích jazycích na Západočeské univerzitě v Plzni, přednášky
odborníků, mezi nimi jmenujme alespoň besedy se spisovatelkou a hispanistkou Markétou
Pilátovou. Dále byli žáci úspěšní v soutěžích Juvenes Translatores, Ars Poeticae a Cena
Peruánské republiky za esej na téma Zlato Inků.
Z akcí kulturních si žáci cenili 8. ročník celostátního festivalu žákovského divadla ve
španělštině v pražském divadle Na Prádle, Den románských jazyků ve spolupráci s Alliance
française a s vyučující francouzštiny, Týden hispánské kultury ve spolupráci s Centrem
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španělské kultury a vzdělávání, a na školní úrovni 2. ročníku kulinářské soutěže španělských
specialit a soutěž v karaoke hispánských interpretů.
Jsem rád, že žáci absolvují maturitní zkoušku ve španělštině z přírodovědných
předmětů (fyziky, chemie a matematiky) a mnozí jsou úspěšní při přijímacích zkouškách na
technické fakulty ZČU i na pražskou ČVUT, Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a
Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ
PŘÍRODNÍ VĚDY
Chtěl bych i zde poděkovat absolventu třídy 8. L Vojtěchu Lukešovi za vzornou
reprezentaci školy na mezinárodní i celostátní úrovni soutěží v oblasti přírodních věd a
programování, a to v průběhu celého osmiletého studijního oboru.
Martin Stránský upoutal svojí prací BlueMeteo a postoupil v kole krajském a
v celostátním kole v Hradci Králové získal 9. místo.
Tři týmy, dva z 5. L a jeden ze 3. L, byly oceněny odborníky z VŠCHT v celostátní
soutěži ChemQuest 4. a 6. místem. Nadějemi do budoucna v Logické olympiádě jsou Jiří
Sloup (4. L) a Jiří Škoda (1. L).
Dále si ceníme týmových prací prezentovaných v Technické olympiádě Plzeňského
kraje na půdě Západočeské univerzity Plzni Laserová harfa (Lukáš Frána, Viktor Procházka,
oba z 6. L) Jaroslav Váňa, Vojtěch Zajíc a Monika Merhoutová všichni ze 7. L obhájili práci
Projevy výbojové činnosti na zařízení vysokého napětí a třetí tým z 6. L soutěžil s prací
Problematika fotovoltaické energetiky.
HUMANITNÍ A JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY
Daniel Říha (7. L) skvěle reprezentoval školu ve finále celostátní recitační soutěže
v ruském jazyce Puškinův památník, kde obsadil 1. místo.
Úspěšná byla i absolventka třídy 6. E Kateřina Žižková v celostátním kole Olympiády
ve španělském jazyce, které gratuluji k 4. místu.
Tým děvčat Monika Kapitánová, Veronika Majerová (obě 6. L) a Michaela Vastlová
(8. L) obsadil 9. místo v prestižní celostátní Dějepisné soutěži gymnázií ČR a SR v Chebu.
Žákyně Anna Marie Vinšová (4. E) si zaslouží naši pozornost díky svému
individuálnímu badatelskému projektu motivovanému návštěvou Památníku Terezín, kdy se
osobně setkala s panem Igorem Nettlem z rodiny, která byla transportována v roce 1943.
4. místo ze 100 škol v republice uhájila naše škola v soutěži Erorebus
v celorepublikovém finále v Praze.
Sportovní úspěch oslavilo florbalové družstvo chlapců nižšího gymnázia, které si
zahrálo celorepublikové finále v Benešově a získalo 5. místo.
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O úspěšnosti našich žáků v soutěžích v cizích jazycích, v programování,
v středoškolské odborné činnosti, v matematické a fyzikální olympiádě svědčí i jejich pěkné
výsledky v rozvojovém programu Excelence středních škol MŠMT. Všem vyučujícím, kteří se
podíleli na jejich vzdělávání a vedli je, děkuji.
Zájemci z řad žáků nižšího gymnázia se opět dobrovolně zdokonalovali ve
zdravotnických dovednostech, utvořili zdravotnické hlídky, a ve spolupráci s Vodní
záchrannou službou Plzeň zvládli rozšířit své základy v poskytování první pomoci, zajišťovat
bezpečnost a ochranu zdraví.

ZÁVĚR
Těší mě, že výroční zprávu spoluvytvářejí svými příspěvky i naši žáci, kteří poutavě
popisují a pozitivně hodnotí školní akce, olympiády a soutěže. I jejich jménem děkuji všem
kolegům našeho sboru „dobrým učitelům“, kterým je vlastní svědomitost, pracovitost,
spravedlnost, nestrannost, trpělivost, láska k dětem, skromnost, láska k vlasti a pokrokové
smýšlení dle definice Gustava Adolfa Lindnera.
Naše škola neustává ve své charitativní činnosti a přispívá tak k širší solidaritě s
potřebnými ve společnosti, a to nejen v našem regionu. Děkuji všem žákům a vyučujícím,
kteří se opět nezištně věnovali dobročinnosti ve prospěch Nadace pro transplantace kostní
dřeně, organizace Haima, Bílou pastelku a Diecézní charitu Plzeň.
Vize do budoucna
Mým přáním do budoucna, pokud jde o spolupráci s Gymnáziem Josepha von
Fraunhofera a dalších partnerských škol, je, aby i v dalším čtvrtstoletí vyučující nabízeli
žákům kvalitní vzdělávací a výchovné projekty, které jim poslouží nejen v profesní kariéře,
ale díky kterým pozitivně promění kulturní a společenské soužití v našem regionu.
V oblasti práce s talentovanými žáky a v oblasti inkluze hodlám držet dosavadní
kvalitu za podpory týmu kolegyň výchovného poradenství.
Naším cílem pro nadcházející školní rok 2016/2017 je být úspěšnými žadateli
v 65. výzvě ITI, která bude vyhlášena v lednu 2017. Chceme zajistit kompletní bezbariérovost
chráněné památkové budovy školy, vystavit nové sociální zařízení a revitalizovat komplex
učebny chemie.
V průběhu celého roku se pak budeme soustředit na vypracování kvalitního školního
akčního plánu, od něhož si slibuji zejména zajištění financí pro rozvoj infrastruktury pro
potřeby polytechnického a jazykového vzdělávání, inkluzi žáků, účast v krajských
i individuálních projektech.
Aleš Janoušek
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