Slovo úvodem
„Konečně prázdniny!“ říkávají s úlevou po dlouhém, téměř nekonečném desetiměsíčním čekání
studenti. „Už zase červenec?“ s údivem nevěřícně kroutíme hlavou my, dospělí. Čas je veličina
relativní nejen z pohledu fyziky. Jeho trvání
posuzujeme délkou vlastního života a kvalitou
svých zkušeností: pro studenta primy je školní
rok delší než 10% jeho dosavadní paměti, pro nás
dospělé je procentem stále menším. S věkem čas
plyne stále rychleji… A tak pokud se Vám zdá,
stejně jako mně, že nová ročenka CMG přichází
příliš brzy, mohu Vás ubezpečit: opravdu, další
školní rok je za námi.

„Pane profesore, proč se to máme učit? K čemu
nám to bude dobré?“, slýchávají učitelé téměř
všech předmětů ve chvílích, kdy jsou poctěni
větší důvěrou žáků než obvykle. Přestože tato
otázka je poměrně stará (údajně ji položil již farao
Ptolemaios I. Euklidovi ve starověké Alexandrii),
je pro nás učitele vždy znovu výzvou zamyslet se
nad klíčovými otázkami smyslu naší práce, který
se nám všem v chvatu moderního života občas
trochu ztrácí.
Pomáhat studentům naplňovat touhu po smyslu
nejen učení, kultivovat osobnost mladého člověka
v oblasti rozumu, citu i vůle, rozvíjet schopnost
aktivně budovat společenství, porozumět sám
sobě a vytvářet zodpovědné partnerské vztahy,
předat studentům kvalitní znalosti a dovednosti
tak, aby se dokázali uplatnit v dnešní globální
a technické společnosti, to všechno a mnohé další
jsou úkoly, které jsou zadány především rodičům
a učitelům. Na dalších stránkách Vás chceme
alespoň ve zkratce seznámit s tím, které aktivity
a formy jsme k plnění tak náročných cílů použili. A díky Vám všem, kteří jste nám v průběhu
školního roku 2005/06 svou prací, modlitbou či
ﬁnančně pomáhali.
Dnes, když píšu tyto řádky, jsou před námi dva
měsíce prázdnin. „Nekonečné dva měsíce“ pro
děti, pro nás, dospělé, dva krátké letní měsíce, ve
kterých toho potřebujeme tolik zvládnout. Není
důležité, jak dlouhé nám připadají. Jde o to, abychom si v září mohli říci – byl to čas požehnaný,
ve kterém jsme ušli kus cesty na své životní pouti, čas, ve kterém jsme dokázali být pro druhé.
To ať si můžeme říci při každém ohlédnutí zpět,
a to nejen na konci školního roku či prázdnin.
Mgr.Jaroslav Fidrmuc, ředitel CMG

Všichni však víme, že v každém člověku jsou
hluboké touhy, at‘ už je v jakémkoliv postavení.
Chce se stát velkým a čím dál více se rozvíjet.
Kam až se chce dostat? Sám to často neví, ale
touhu po nekonečnu v sobě nese.
Na tuto touhu, hluboce zakořeněnou v srdci člověka, touhu vystavět svět spravedlivý, pokojný
a plný štěstí odpovídá svou nabídkou Ježíš,
který vstoupil do samého středu našeho lidského společenství, aby s námi žil, doprovázel nás
a pomáhal nám nacházet a žít pravdu.
To je základní touha i celého našeho školního
společenství. Někdy vyjádřená naplno, jindy
hluboce skrytá.
Přeji vám všem tuto touhu ve svém životě poznat, naplnit a žít DOOPRAVDY.
o.Jaroslav, spirituál
Mnoho let sleduji Cyrilometodějské gymnázium
a vidím rozdíly oproti jiným školám. Například
na této škole nejde jen o výuku ale o člověka v
jeho celistvosti, tedy také o nitro, o výchovu.
Nedávno jsem četl úvahu velikého vychovatele
na Jihlavském gymnáziu P. Dominika Pecky:
Největší umění.
Vychovatelství je věda i umění. Víc umění než věda.
Úkolem vědy jest poznat jaké věci jsou. Věda zkoumá
jevy, popisuje je, třídí a hledá jejich zákonitost. Umění
není zajišťování toho, co jest, nýbrž vytváření toho, co
dosud není. Pouhé napodobení toho, co jest, zdaleka
ještě není umění. „Napodobím-li dokonale mopslíka
své milenky,“ praví Goethe, „budu mít dva mopslíky,
ale ne umělecké dílo.“ Umění není pouhé násobení
skutečnosti. Umělecké dílo je výkvět stylu, ne výrobek
šablony.

Slovo úvodem

„Těšíte se do školy?“, ptávám se studentů po
prázdninách a mám radost, když od většiny z
nich slyším, že ano. „A nejvíce se těšíme na kamarády – už se nám stýskalo.“, dodávají vzápětí
jedním dechem. Na jedné straně snaha nás, dospělých, ve škole předat našim dětem co nejvíce
znalostí, dovedností, životních zkušeností tak,
aby se v životě co nejlépe uplatnily, na druhé
straně touha mladých lidí po společenství kamarádů, kteří jeden druhého podporují a ochraňují,
sdílí spolu radosti i těžkosti studentského života.
A první lásky…

Máme za sebou další školní rok naplněný touhou
něco předat, to ze strany učitelů, a touhou něco
poznat a přijmout, to ze strany studentů. Někdy
je to plodná spolupráce studentů s učitelem a někdy je to zápas. Tak už to v životě chodí.

Výchova je umění: vychovávat znamená tvořit. A tvořit znamená dávat tvar. Co je v umění tvar, to jest ve
výchově charakter.
Přeji našemu gymnáziu, aby se mu dařilo starat
se o celého člověka, přestože je to veliké umění.
P. Pavel Krejčí SDB
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Základní data školy
Úplný název školy: Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově
IZO ředitelství: 600 015 211
Sídlo školy: Komenského 17, 796 01 Prostějov
Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké
Datum vzniku školy: 24. ledna 1992
Právní forma: školská právnická osoba
IČO: 44053916
DIC: CZ44053916
Ředitel: Mgr. Jaroslav Fidrmuc (od 1.8.1997)
Zástupce ředitele pro ekonomiku: ing. Marie Cagalová
Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte
Pracovník pověřený poskytováním informací: paní Marie Richterová
Účet školy pro sponzorské dary: Česká spořitelna Prostějov, účet číslo 1502372319/0800
Škola sdružuje: Gymnázium, Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza

Základní data školy

Gymnázium:
Studijní obor: gymnázium, osmileté studium, 79-41-K/801
IZO gymnázia: 108 030 814
Zaměření studia: všeobecné s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií
Zástupce ředitele pro výuku: Mgr. Irena Wernerová
Ke zřizovateli školy je možné se odvolat prostřednictvím ředitele CMG proti těmto rozhodnutím:
- o přijetí žáka ke studiu
- o přerušení studia
- o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia
- o žádosti žáka ke změně studijního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
Počet žáků ve školním roce 2005/2006: 235
Počet zaměstnanců ve školním roce 2005/2006: 29
Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza:
IZO klubu: 150 076 282
IZO střediska mládeže: 172 101 123
Vedoucí: Mgr. Vít Forbelský
Počet žáků ve školním klubu: 60
Počet žáků ve středisku volného času mládeže: 120
Rada školské právnické osoby:
Mons. Josef Hrdlička, biskupský vikář pro školy
Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí sekce školství při Arcibiskupství olomouckém, zvyvozilova@arcibol.cz
Mgr. Kamila Pattermannová, kpattermannova@arcibol.cz
Školská rada:
Ing. František Hynek, předseda rady, hynek@knihovna.cz
P. Ing. Jaroslav Němec SDB,sdb.pv@worldonline.cz
Mgr. Martina Šubčíková, subcikova@cmg.prostejov.cz
Organizace působící při škole:
Klub studentů, rodičů a přátel CMG
IČO: 44 159 862
Právní forma: občanské sdružení
Předseda: ing. František Hynek, hynek@knihovna.cz
Číslo účtu: 153 224 123/0300, ČSOB Prostějov
Školní sportovní klub jednoty Orla při CMG
Zřizovatel: CMG, Jednota Orel Prostějov
Právní forma: nemá právní subjektivitu
Vedoucí: MVDr. Zuzana Malečková
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Informační centrum mládeže
Sídlo: Komenského 17
Zřizovatel: Klub studentů, rodičů a přátel CMG
Právní forma: nemá právní subjektivitu
Vedoucí: pí. Stanislava Rotterová
ICM má zastoupení pro: Českou národní agenturu pro mládež Eurodesk
Při ICM pracuje: Informační centrum SIPVZ, Školící středisko Z a P SIPVZ
Vedoucí IC a střediska SIPVZ: p. Stanislav Kajtár

Historie školy v datech
6.května 1992
• založen Klub rodičů a přátel připravovaného
Církevního gymnázia
24.ledna 1992
• zakládací listina školy s názvem „Církevní
gymnázium v Prostějově“, podepsaná metropolitou moravským, arcibiskupem Mons.Janem Graubnerem
• ředitelem gymnázia jmenován RNDr. Václav
Marek, CSc.
1.září 1992
• slavnostní zahájení provozu školy za přítomnosti světícího biskupa a biskupského vikáře
pro školy, Mons. Josefa Hrdličky a zástupců
MŠMT. Spirituálem školy je o. Petr Chalupa
SDB
• první školní akademie
1.října 1995
• nová zřizovací listina, která upravuje název
školy na „Cyrilometodějské gymnázium
v Prostějově“
leden 1996

26.dubna 1999
• při škole založen Školní sportovní klub
1.července – 31.srpna 1999
• 1.etapa rekonstrukce školní budovy (sociální
zařízení, kotelna, ústřední topení, rozvody
vody a elektřiny, odborné učebny, do budovy
přiveden plyn)
1.září 2000
• spirituálem školy se stává o.ing.Jaroslav Němec, SDB

• první „Reprezentační ples spojený se stužkováním maturantů“
1992-1998
• první, druhé a třetí stěhování, škola lokalizována postupně na ZŠ E.Valenty, Reálném
gymnáziu a ZŠ města Prostějova, SOU stavebním, SOU zemědělském, v budově Domovní správy na Demelově ulici, v budově
Intergea - někdy i na třech místech současně
prosinec 1996
• první samostatný koncert Pěveckého sboru
Cyrilometodějského gymnázia

Historie školy v datech

prosinec 1993

Opravená budova školy

1.srpna 1997
• ředitelem gymnázia jmenován Mgr. Jaroslav
Fidrmuc, zástupkyní ředitele se stává Mgr.
Irena Wernerová
prosinec 1997

o. ing. Jaroslav Němec, SDB

• první adventní zastavení školy
květen, červen 1998
• první výměnný pobyt našich studentů u holandských přátel na Emmauscollege v Rotterdamu
23.července 1998
• škola získává od Školského úřadu v Prostějově do pronájmu současnou budovu na
Komenského ulici 17, kterou uvolňuje SOU
oděvní

• při škole založen studentský klub Oáza
• na škole se začíná formovat pěvecká schola
28.června 2001
• rozhodnutím Ministerstva ﬁnancí ČR se školní budova Komenského 17 Prostějov stává
majetkem školy
1.září 2001
• při škole založeno Informační centrum mládeže
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Historie školy v datech
duben 2002 – září 2002

říjen 2005

• 2.etapa rekonstrukce školní budovy (střešní
nadstavba s odbornými učebnami pro výuku
jazyků, IVT a chemie), ve střešní nadstavbě
vybudována nová kaple zasvěcená patronům
školy – sv.Cyrilu a Metodějovi

• ICM se stává hostitelskou organizací pro pracovníky Evropské dobrovolné služby

23. září 2002
• slavnostní otevření nově vybudovaných
prostor gymnázia a oslava desátého výročí
založení školy
květen, červen 2003
• první výměnný pobyt našich studentů u
německých přátel na Gesamtschule v Porta
Westfalica

Historie školy v datech

30.května 2003
• první „Zahradní slavnost“ pro rodiče a přátele
školy v Rajské zahradě při chrámu Povýšení
svatého Kříže

Oslava narozenin pracovnic Evropské dobrovolnické služby - Mariny Georgivy z Bulharska a
Teresy Damm z Německa
16. února 2006
• při škole založena tříčlenná školská rada, jejím
předsedou se stává ing.František Hynek
27.února 2006
• v souladu se zákonem 561/2004 (školský zákon) se právní forma školy mění na „školskou
právnickou osobu“
11.dubna 2006

Zahradní slavnost

• předsedou Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia se stává
ing.František Hynek

10.června 2004
• školní sportovní klub je transformován na
Školní sportovní klub jednoty Orel Prostějov
září 2004
• ICM se stává zástupcem České národní agentury pro mládež a Eurodesk pro Olomoucký kraj
květen 2005
• první výstava
v nově zřízené
„Galerii
pro
duši“ na schodišti školy
29.června 2005

Vernisáž na CMG

• první samostatné biřmování studentů CMG
1.září 2005
• MŠMT zařazuje jako součást školy Školní klub
Oáza
říjen 2005
• MŠMT se rozhodlo z prostředků EU podpořit
program Doopravdy – program osobnostního rozvoje studentů CMG
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Klára Pelikánová - sekunda

Studentská rada
Studentská rada zastupuje studenty, kterým:
a) umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a
nalézat nejvhodnější řešení návrhů a případných problémů studentů
b) garantuje realizaci nalezených řešení
c) umožňuje organizovat vlastní aktivity studentů.
Studentská rada spolupracuje zejména s ředitelem školy, jeho zástupkyní, spirituálem, výchovným poradcem školy, Klubem studentů, rodičů a přátel CMG, školskou radou, studentským klubem Oáza a ICM.
Ze Školního řádu CMG
Ve školním roce 2005/06 studentská rada pracovala ve složení:
Předseda: Petr Vach, student VII
Předseda studentské rady svolává a řídí jednotlivá zasedání. Má právo na jednání rady pozvat ředitele či další zástupce školy, klubu Oáza či ICM. Je mluvčím studentské rady a garantem akcí, které
studentská rada (po projednání s ředitelem školy) organizuje.
Místopředseda: Tereza Horáková, studentka VI
Zapisovatelé, nástěnkáři studentské rady:

Vendula Mankovecká, studentka V
Anna Fidrmucová, studentka V

Zástupci jednotlivých ročníků:
Prima:

Anna Rozmánková, Tomáš Zelinka

Sekunda:

Markéta Hynková, Roman Dohnal

Tercie:

Andrea Mičková, Barbora Vysloužilová

Kvarta:

Lenka Blahoušková, Kristián Koukal

Kvinta:

Anna Fidrmucová, Vendula Mankovecká

Sexta:

Stanislav Rada, Tereza Horáková

Septima:

Sabina Šťastná, Petr Vach

Oktáva:

Tereza Slezáková, Jakub Krejčí

Studentská rada

Zapisovatelé zaznamenávají všechny důležité body jednání rady a zveřejní je na nástěnce studentské
rady tak, aby závěry jednání studentské rady byly k dispozici všem členům školního společenství.

Zástupce CMG v Dětském městském zastupitelstvu v Prostějově: Patrik Dankovič (I)
Zástupce CMG v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje: Adam Kopal (VII)
Součástí života na naší škole je studentská rada, která funguje jako stupínek mezi pedagogy a studenty. Schází se pravidelně každý měsíc a navíc vždy, když je potřeba vyřešit vážnější situace nebo připravit akce, jako je např. vánoční akademie „Studenti studentům“. Rada se skládá ze dvou zástupců
z každé třídy, pana ředitele, vedoucího klubu Oáza, zástupců z městského dětského zastupitelstva,
zástupce z krajského zastupitelstva ZMOK a zástupce z profesorského sboru. Na začátku každého
školního roku si studenti mezi sebou zvolí dva vedoucí (z vyššího gymnázia), kteří odpovídají za
realizaci různých nápadů, řeší problémy a stížnosti a mají za studenty „poslední slovo“. Také mohou
studentskou radu kdykoli svolat, samozřejmě po dohodě s ředitelem. Studenti po skončení rady referují ve svých třídách o jednání rady, co je v příštím měsíci čeká a na co se mohou těšit. Zkrátka tento
stupínek je opravdu důležitý už proto, že zlepšuje komunikaci mezi žáky a profesory i mezi třídami
navzájem. Výhodou je, že každý student se na studentskou radu může kdykoliv obrátit s jakoukoliv
prosbou, připomínkou, názorem či dotazem, poněvadž studentská rada je právě pro všechny studenty, kteří studují na našem gymnáziu.
Petr Vach, předseda studentské rady
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Prima - Mgr. Jana Daňková

Studenti CMG
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Studenti CMG

mým snem je cestování, popřípadě
zahradničení

Mgr. Jana Daňková

láká mě povolání
učitele nebo být
fotbalistou

chci programovat
hry

chtěl bych se věnovat
meteorologii

chci se zabývat architekturou nebo
právem

chtěla bych překládat z němčiny
nebo pracovat jako oční lékařka

chci být zubařkou
nebo překladatelkou

bavilo by mě být zajímala by mě práce
archeoložky nebo
vojenským pilotem
psycholožky
nebo práce spočítačem

p
y
bavila by mě práce
stavbyvedoucího

moc by se mi líbilo
ilustrovat knihy

p
líbí se mi práce
právničky, sekretářky
nebo překladatelky

p
chci programovat hry

chci být manažerem
např. zpěváka Vítka

mé povolání by mělo být spojeno
s biologií, třeba veterinářka

Prima - Mgr. Jana Daňková

líbí se mi povolání
právničky nebo
policistky

rád bych učil děti
češtinu a matematiku

zajímá mě práce se
psy

chtěla bych se stát vojákem nebo
zubařkou
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Studenti CMG

Prima - Mgr. Jana Daňková

ráda bych cestovala, třeba jako
letuška

mým snem je stát se
pilotem

chci pracovat jako
programátor

chtěla bych skládat hudbu

chci pracovat jako veterinářka

chci být fotbalistou

líbí se mi povolání
učitele nebo hasiče

bavilo by mě progra- láká mě povolání lemování
tušky nebo pracovat
v armádě

chtěla bych se věnovat fotografování

zajímá mě psychologie

Kurz ve Staré

Zde to všech
no začalo - S
tará
v Jeseníkách
- místo konán Voda
í seznamovacího ku
rzu Primy

ylo vždy

neb
Studium

Vodě

snadné...

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali studenti: Eliška Knapová, Petr Dragoun
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Studenti CMG

Druhá řada zleva: Héniková Barbora, Arnoštová Tereza, Jelínková Klára, Zelinková Barbora - nástěnkářka, Doušková Kristýna, Tobolová Barbora, Kučerová Johana, Pelikánová Klára, Dostálová Sabina
Třetí řada zleva: Portešová Klára - nástěnkářka, Petruželová Šárka, Kopalová Adéla, Žondrová Michaela,
Rozmánek Radek, Ivaskiv Nikolaj, Hasa Václav, Marczell Denis
Čtvrtá řada zleva: Papica Dominik - květinář, Grepl Martin, Liška Michael - správce TK, Procházka
Luděk, Frehar Jaroslav, Klváček Matěj - pokladník, Dohnal Roman - starosta, na fotograﬁi není Chytil Jan

Sekunda - Mgr. Pavel Polcr

První řada zleva: Ševčík Jan, Hynková Markéta - studentská rada, Kuncová Kateřina, Růžičková
Jana, Bartek Štěpán

Školní výlet

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali studenti: Barbora Zelinková,
Michaela Žondrová, Dominik Papica, Markéta Hynková, Kristýna Doušková
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získala studentka: Jana Růžičková (Bi)
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Tercie - Mgr. Zdenka Smutná

Studenti CMG

Motto: Tercie je plná žáků, co si ví vždy rady - sportujeme, učíme se a jsme dobří kamarádi
První řada zleva: Suchánek Ondřej, Nováková Hana, Nováková Daniela, Vysloužilová Barbora - studentská rada, správce TK, Krejčová Michaela, Mičková Andrea - správce učebny, studentská rada,
nástěnkářka, Koudelková Veronika, Laptasová Barbora, Šmídová Andrea, Valentová Magda
Druhá řada zleva: Švamberková Monika - pokladník, nástěnkářka, Melková Karolína, Dopitová
Ingrid, Melková Ivana - starostka, Klímová Michaela, Dvořáková Šárka - květinářka
Třetí řada zleva: Tvrdík Jan, Ošťádal Milan, Frýbort Daniel, Vinařský Lukáš, Vrba Tomáš, Krátký
Ondřej, Bartlík Jakub, Balák Tomáš, Cetkovský Jan, Přecechtěl Vojtěch, Mandl Ondřej, Sobecký Milan,
Bavlnka Martin, na fotograﬁi není Kinclová Jana

Duchovní obnova
a lyžařský kurz
• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala studentka: Michaela Krejčířová
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• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti: Michaela Krejčířová (Fj), Jan Tvrdík (M),
Daniel Frýbort (M, F), Michaela Klímová (Fj)

Studenti CMG

První řada zleva: Héniková Klára, Malečková Eva - správce TK, Kordasová Klára, Richterová Veronika
Druhá řada zleva: Bílá Lucie, Paulinová Kateřina - nástěnkářka, Ševčíková Anna, Blahoušková
Lenka - starostka, studentská rada, Hrbatová Kristýna - nástěnkářka, Kalábová Diana, Šverdíková Barbora, Cagala Michal, Češka Petr - pokladník, Hanák Jan, Slezák Radek, Šafránová Bohdana,
Klechová Monika, Kušner Eduard, Střelák David
Třetí řada zleva: Hrušková Jana - nástěnkářka, Ježková Zuzana, Galda Jiří - správce učebny, Procházka Václav - pokladník, Přecechtěl Jan, Najer Jiří, Koukal Kristián - studentská rada, Chytil Radim,
Dadák Michal, Klaudy Jakub, Augustin Lukáš

Kvarta - Mgr. Blanka Chmelařová

Motto: Každý se cítí dospělý, dokud není nucen začít tak jednat

o růstu,
Kurz osobníh
lyžařský kurz

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala studentka: Lenka Blahoušková
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získala studentka: Lenka Blahoušková (Fj, M)
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Kvinta - Mgr. Bohumila Měchurová

Studenti CMG

Motto: Zpomal živote, nestíhám...
První řada zleva: Šťastná Marie, Selucký Adam, Fidrmucová Anna - starostka, Jančeková Adéla, Stěničková Anna, Kopečná Kristýna - nástěnkářka, Vykoukalová Veronika, Košťálová Klára,
Tobolová Veronika, Maťovčíková Jana, Hynková Hana - květinářka, Faltýnková Jana - studentská
rada, Žondrová Markéta, Blatnerová Hana
Druhá řada zleva: Freudenreich Tomáš, Hubený Michal, Klváček Josef - pokladník, Češka Jan
- správce TK, Zíma Tomáš, Chudoba Jan - pokladník, Novák František - správce učebny, Horák
Petr, Jana Kratochvílová, Mankovecká Vendula - studentská rada, Frkal Lubomír, Rotreklová
Zuzana, Kutáč Roman, Navrátilová Tereza

Kurz osobního růstu,
majáles, výlet
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• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získaly studentky: Jana Faltýnková, Markéta
Žondrová

Studenti CMG

První řada zleva: Kardinálová Tereza, Sedlák Vojtěch, Svobodová Veronika, Vejskalová Jarmila - květinářka, Rudolfová Pavlína - květinářka, Bavlnková Pavlína, Zacharová Adéla, Nedělníková Martina
Druhá řada zleva: Daněk Michal, Sovík Štěpán, Zapletal Zdeněk - správce učebny, Reiter Michal,
Ševrová Lucie, Birasová Markéta - nástěnkářka, Hubálková Lucie - nástěnkářka, správce TK, Tvrdíková Marie, Kořenová Angelika, Koldová Kateřina, Krychtálek Pavel
Třetí řada zleva: Rada Stanislav - starosta, studentská rada, Šiler Pavel, Dadák Jan, Hlaváčková Anna,
Rampochová Markéta, Horáková Terezie - pokladník, studentská rada, Jaroševská Miroslava, Kocourková Eva, Kalčíková Petra, Vysloužilová Lucie, na fotograﬁi není Hořava Pavel

Sexta - Mgr. Martina Kubíčková

Motto: Pouze sny, které se nikdy nevyplní jsou věčné.

Kurz osobního růstu, výlet
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Septima - Mgr. Jana Krčová

Studenti CMG

Motto: Přemýšleli jsme...
První řada zleva: Stěničková Marie, Zaťková Miroslava - pokladník, Birasová Jana, Řezníčková Lenka
Druhá řada zleva: Stráská Jana, Změlíková Aneta, Chocholáčová Hana, Šupová Petra - správce
TK, Komínková Eva - květinářka, Matyášková Barbora, Šimáčková Kateřina, Změlíková Adéla,
Krátká Veronika, Hubálková Zuzana, Kratochvílová Hana
Třetí řada zleva: Wernerová Kristýna, Heinisch Petr, Vozihnoj Petr, Nečas Pavel, Šubert Jan, Vach
Petr - starosta, studentská rada, Kopal Adam, Lázna Filip, na fotograﬁi není Měchura František
- správce učebny, Šťastná Sabina - studentská rada

Duchovní obnova

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala studentka: Eva Komínková
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích a za získání mezinárodního jazykového certiﬁkátu získali
studenti: Jan Šubert, Barbora Matyášková, Veronika Krátká, Kristýna Wernerová, František
Měchura (všichni SOČ), Eva Komínková (SOČ, Fj), Petra Šupová (Fj).
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Oktáva - Mgr. Martina Šubčíková

Studenti CMG
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Vaverka Ladislav

Fišerová Miroslava

Studenti CMG

Mazánková Miroslava

Nejsou náhody vlastně náš
pravý osud?

Chytilová Pavlína

Mgr. Martina Šubčíkov
Matyášková Markéta

á

Přátelství je hřebík, na kterém
visí můj život

Každé štěstí se musí
tvrdě platit

Melková Kateřína

Vondrová Lucie

Richterová Ivona

Když nemůžeš, tak přidej!

Zajímám se o svoji budoucnost,
protože se tam chystám strávit
zbytek života

Proč být pesimistou?
Dnes si přece můžeme zoufat už i jako
optimisté.

Sovík Ondřej

Chceš - li vidět měsíc, dívej se
na nebe a ne do louže.
(perská moudrost)

Sekaninová Žaneta

Nikdo není tak chudý, aby
nemohl darovat úsměv

Neoral Martin

Oktáva - Mgr. Martina Šubčíková

Cíl života nemůže býti člověku
znám. Člověk může znáti jen
směr.

Vzdávám se... vzdělání mě
dostihlo...

Kdo těžko vzlétal, ten věřte
vždycky nejdál doletěl
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Smysl života nemáme
hledat ve svých úspěších, ale v tom, čeho
chceme dosáhnout

Zarivnij Petr

Sokelová Lenka

Hajnyšová Anna

Žert je polovinou pravdy

Byť nezalíbil jsem se tím, co
jsem učinil, zůstane pro mě ctí,
že jsem se pokusil.

Krejčí Jakub

Adámek Vít

Slezáková Tereza

Studenti CMG

„Hle, Bůh je má spása, doufám
a jsem beze strachů“
Izajáš 12;5a

Zapletalová Jana

Per aspera ad astra (Přes překážky ke hvězdám)

Moc slov nespočívá v tom, že je
jich moc

„Ničím lidé neprozrazují svou
povahu víc než tím, co jim
připadá směšné.“
J. W. Goethe

Marková Jana
Zázraky neexistují
pro toho, kdo neumí
žasnout.

Zírej do hloubi světa, nesčetní svatí
duchové, buddhové
a spasitelé se tam skrývají a smějí
se... Abych řekl pravdu, je to všechno nepatrně sladké! (J. Kerouac)

„Když je Bůh na
prvním místě, tak je
vše ostatní na správném místě.“
sv. Augustin

Janeček David

Jak víte, že život není
smrt a smrt není život?

Fidrmucová Naďa

Rachová Anna
Nevadí, Řím taky
neshořel za den

Váhavost je zloděj času...
Čínské přísloví

Portešová Marie

Ottová Lenka

Svobodová Pavlína

Vím, komu jsem uvěřil

Pouze život, který
žijeme pro ostatní
má smysl.
Albert Einstein

Střelec Radek

Novotný Marek

Petrželová Iveta

Život je pes... Nejlepší přítel
člověka

Oktáva - Mgr. Martina Šubčíková

Baráková Adéla

Je lépe se opotřebovat,
než zrezivět.
D. Diderot

Hlaváček Josef

„Dávám ti své srdce a všechno
co mám“
Matka Tereza

Skutečná změna je možná,
jestliže začneš
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Oktáva - Mgr. Martina Šubčíková

Studenti CMG

Duchovní obnova,
poslední zvonění
Třídní samospráva oktávy:
Tereza Slezáková (starostka), Pavlína Chytilová (pokladník), Josef Hlaváček (správce učebny), Jakub
Krejčí a Tereza Slezáková(zástupci ve studentské radě), Naďa Fidrmucová (květinář), Lenka Ottová
(nástěnkářka), Adéla Baráková (správce TK).
• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získaly studentky: Jana Marková, Anna Hajnyšová
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích a za získání mezinárodního jazykového certiﬁkátu získali
studenti: Lenka Ottová (Nj, Aj), Jana Marková (Nj), Tereza Slezáková (Nj), Josef Hlaváček (NJ), Petr
Zarivnij (Aj), Jakub Krejčí (Aj), Marek Novotný (Aj), Radek Střelec (Aj), Anna Hajnyšová (Aj), Naďa
Fidrmucová (Aj, Fj), Markéta Matyášková (Fj), Ivona Richterová (Fj), Lucie Vondrová (Fj).
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Ocenění studenti školy
Ocenění studenti maturitního
ročníku
Ceny předával při slavnostní mši 26.května 2006
světící biskup a biskupský vikář pro školy Mons.Josef
Hrdlička, poslanec parlamentu ČR ing.Tomáš
Kvapil, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje
MUDr.Jitka Chalánková, starosta města Prostějov
a radní Olomouckého kraje ing.Jan Tesař, předseda
městské organizace KDU-ČSL ing.Tomáš Chalánek,
předseda Klubu studentů, rodičů a přátel CMG a
předseda školské rady ing.František Hynek a další
čestní hosté.
• Cenu zřizovatele školy za aktivní naplňování
poslání církevní školy získali studenti Lenka
Ottová, Naďa Fidrmucová a Jakub Krejčí

• Cenu pedagogické rady za vynikající studijní
výsledky v průběhu studia získaly studentky
Jana Marková a Anna Hajnyšová
• Cenu spirituála školy za práci animátora, za
lektorskou práci při vedení
duchovních obnov, kurzů
osobnostního růstu, za práci vedoucí prázdninových
táborů
získaly
studentky
Tereza Slezáková a Jana
Marková
• Cenu KDU ČSL za práci pro třídní kolektiv
získala studentka Tereza Slezáková

Nominovaní studenti:
Karolína Melková (III), Hana Nováková (III),
Naďa Fidrmucová (VIII), Anna Fidrmucová
(V), Nikolaj Ivaskiv (II), Vojtěch Přecechtěl (III),
Romana Soukupová (I), Jana Maťovčíková (V),
Vít Nágl (I), Klára Pelikánová
(II), Pěvecký sbor CMG, soubor
Francouzského divadla
Cenu získala:
Hana Nováková (III) za absolutní
vítězství v mezinárodní výtvarné
soutěži Picolli artisti (Itálie)
• Cena ing.Václava Kopečného pro studenta,
který dosáhl mimořádných výsledků v oboru
přírodních věd
Nominovaní studenti:
Eva Komínková (VII), Jan Šubert (VII)
Cenu získal:
Jan Šubert (VII) za 3.místo v celostátním kole
SOČ s prací „Korozní ochrana dílů pro automobilový průmysl bez Cr (VI)“. Práci byla udělena
mimořádná cena Nadačního fondu Jaroslava
Hejrovského (vedoucí práce Mgr.Šubčíková)
• Cena manželů Švécarových pro studenta s
nejlepšími výsledky v biologii
Nominovaní studenti:
Jan Tvrdík (III), Daniel Frýbort (III), Lenka Blahoušková (IV), Jana Růžičková (II), Ondřej Češka (I)

• Cenu Klubu studentů, rodičů a přátel CMG
za mimořádný výkon v průběhu maturitní
zkoušky získal student Radek Střelec

Cenu získala:
Jana Růžičková (III) za 1.místo v okresním kole
biologické olympiády, za 2.místo v okresním kole
zeměpisné olympiády a členství ve vítězném
týmu ekologické soutěže „Zelená stezka“

Ocenění studenti dalších ročníků

• Cena pedagogické rady pro studenta s nejlepšími výsledky ve sportovních soutěžích

Ceny předával při slavnostní mši 30. června 2006
Bonaventura Štívar, OFCap.
• Cena spirituála za aktivní naplňování poslání
církevní školy
Nominovaní studenti:
Patrik Dankovič (I), Michael Tvrdík (I), Luděk
Procházka (II), Barbora Tobolová (II), Terezka Arnoštová (II), Klára Jelínková (II), Klára Portešová
(II), Lenka Blahoušková (IV), Michal Cagala (IV),
Václav Procházka (IV), Jiří Galda (IV), Petr Češka (IV),
František Novák (V), Anna Fidrmucová (V), Jana
Kratochvílová (V), Jana Maťovčíková (V), Tereza
Horáková (VI), Lucie Ševrová (VI).

Ocenění studenti školy

• Cenu paní Madellyn Lawson za nejlepší studijní výsledky v průběhu celého studia na Cyrilometodějském gymnáziu získala studentka
Lenka Ottová

• Cena Klubu studentů, rodičů a přátel CMG
pro studenta s nejlepšími výsledky v uměleckých soutěžích

Nominovaní studenti:
Kristián Koukal (IV), Jana Marková (VIII),
Martina Nedělníková (VI), Jan Suchánek (I),
Lucie Ševrová (VI), Klára Héniková (IV),
Barbora Héniková (II), Martin Neoral (VIII),
Matěj Klváček (II), Markéta Matyášková (VIII),
Barbora Matyášková (VII), Adéla Zacharová (VI),
Anna Rozmánková (I)
Cenu získal:
Josef Klváček (V) za 1.a 3. místo v krajské plavecké soutěži „O pohár CMG“, za 3.místo v okresním kole přespolního běhu – závod družstev

Cenu získali:
Patrik Dankovič(I), Luděk Procházka (II), Jirka Galda (IV), František Novák (V), Jana Kratochvílová
(V), Tereza Horáková (VI), Lucie Ševrová (VI)
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Výsledky v soutěžích
• Cena vedoucího studentského klubu Oáza
za rozvoj volnočasových aktivit studentů
CMG
Nominovaní studenti:
Nikolaj Ivaskiv (II), Anna Fidrmucová (V), Petr
Vach (VII), Kateřina Šimáčková (VII)
Cenu získala:
Anna Fidrmucová (V) za aktivní pomoc při organizování
akcí studentského klubu Oáza

Studenti ocenění za realizaci
charitativních sbírek

Výsledky v soutěžích

Odměny byly předány při slavnostní mši 22.prosince
2005
Michal Cagala (IV), Hana Hynková (IV), Lucie
Ševrová (V), Jana Kratochvílová (V), Naďa Fidrmucová (VIII), Tereza Slezáková (VIII)

Studenti ocenění za práci animátorů
na letních táborech
Odměny byly předány při slavnostní mši 1.září 2005
Studenti – animátoři našeho gymnázia realizovali v době letních prázdnin 7 táborů, kterých se
zúčastnilo celkem 114 dětí.

1.místo v okresním kole, 1.místo
v krajském kole, 14.místo v celostátním kole: Eva Komínková
(VII) s prací „Invazní rostliny ve
vybraných lokalitách přírodního
parku Velký Kosíř“ (vedoucí
práce Mgr.Krčová)
2.místo v okresním kole, 2.místo v krajském kole:
Veronika Krátká (VII) s prací „Vybrané pokusy
pro chemický kroužek gymnázia“ (vedoucí práce
Mgr.Šubčíková)
3.místo v okresním kole, 2.místo v krajském kole:
Kristýna Wernerová (VII) s prací „Spánek, poruchy spánku“ (vedoucí práce Mgr.Krčová)
1.místo v okresním kole: František Měchura
(VII) s prací „Chov kozy domácí“(vedoucí práce
Mgr.Krčová)
2.místo v okresním kole: Sabina Šťastná (VII) s
prací „Nádorová onemocnění a přístup obyvatelstva k těmto onemocněním“ (vedoucí práce
Mgr.Krčová)

Jako hlavní vedoucí nebo zdravotníci táborů pracovali:
Jana Marková (VIII), Lenka Ottová (VIII), Naďa
Fidrmucová (VIII), Jakub Krejčí (VIII), Tereza
Slezáková (VIII).
Jako vedoucí družin pracovali:
Tereza Horáková (VI), Klára Košťálová (V), Lucie
Vondrová (VIII), Anna Hlaváčková (VI), Marie
Tvrdíková (VI), Jan Češka (V)
Dále za práci na letních táborech byli oceněni:
Marek Novotný (VIII), Václav Procházka (IV)

Výsledky studentů v soutěžích
ve školním roce 2005/06
Studentská odborná činnost (SOČ)
Studentské odborné práce vznikají ze seminárních a projektových prací, které zpracovávají
studenti septimy. Autoři své práce prezentují a
obhajují před porotou a studenty nižšího ročníku. Nejlepší „seminárky“ se dále rozpracovávají
a postupují do soutěže Středoškolská odborná
činnost. To, že práce jsou kvalitní, potvrzují dosažené výsledky.
Mgr. J.Daňková, vedoucí SOČ na CMG
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1.místo v okresním kole, 1.místo v krajském kole,
9.místo v celostátním kole: Barbora Matyášková
(VII) s prací „První pomoc – pomůcka pro učitele“(vedoucí práce Mgr.Krčová, Mgr.Daňková)

1.místo v okresním kole, 1.místo v krajském kole,
3.místo v celostátním kole: Jan Šubert (VII) s prací „Korozní ochrana dílů pro automobilový průmysl bez Cr (VI)“. Práci byla udělena mimořádná
cena Nadačního fondu Jaroslava Hejrovského
(vedoucí práce Mgr.Šubčíková)

Na fotograﬁi zleva: František Měchura, Barbora
Matyášková, Jan Šubert, Veronika Krátká, Kristýna
Wernerová, Sabina Štastná, Eva Komínková

Český jazyk
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo:
Jana Marková (VIII) 1. místo (pod vedením
Mgr.Wernerové)
Wolkrův Prostějov – okresní kolo:
Naďa Fidrmucová (VIII) 1.místo
Anna Fidrmucová (V) 1.místo
Wolkrův Prostějov - krajské kolo:
Naďa Fidrmucová (VIII) 1.místo
Anna Fidrmucová (V) čestné uznání
Okresní kolo soutěže v recitaci
Karolína Melková (III) 1.místo (pod
Mgr.Wernerové)

vedením

Výsledky v soutěžích
Literární soutěže

Fyzika

Literatura bez taháku – soutěž tříčlenných družstev moravských středních škol - Marie Portešová,
Anna Hajnyšová, Radek Střelec(VIII) - 3.místo

Astronomická olympiáda – celostátní kolo:
David Střelák (IV) 197.místo (pod vedením
Mgr.Chmelařové)
Fyzikální olympiáda – okresní kolo
Daniel Frýbort (III) 1.místo (pod vedením
Mgr.Chmelařové)
Jan Tvrdík (III) 2.místo (pod vedením Mgr.Chmelařové)

Francouzský jazyk

Německý jazyk
Konverzační soutěž v německém jazyce – okresní
kolo
Filip Lázna (VII) 3.místo (pod vedením Mgr.Malečkové)

Dějepis
Olympiáda v dějepise – okresní kolo
Lenka
Blahoušková
(IV)
2.místo (pod vedením PhDr.
Dohnálkové)
Michal Cagala (IV) 4.místo
(pod vedením PhDr. Dohnálkové)

Matematika
Pythagoriáda – okresní kolo
Michael Tvrdík (I) 2.místo (pod vedením
Mgr.Chmelařové)
Zdeňka Charvátová (I) 3. místo (pod vedením
Mgr. Chmelařové)
Matematická olympiáda - okresní kolo:
Lenka Blahoušková (IV) 1. místo
(pod vedením Mgr.Chmelařové)
Jan Tvrdík (III) 1. místo (pod vedením Mgr. Smutné)
Daniel Frýbort (III) 1. místo (pod
vedením Mgr. Smutné)

Biologie
Biologická olympiáda – okresní kolo:
Jana Růžičková (II) 1.místo (pod vedením
Mgr.Daňkové)
Markéta Hynková (II) 3.místo (pod vedením
Mgr.Daňkové)
Biologická olympiáda - krajské kolo:
Eva Komínková (VI) 6.místo (pod vedením
Mgr.Krčové)
„Zelená stezka“ - okresní kolo ekologické soutěže
Michal Tvrdík (I), Zita Novotná (I), Dagmar
Benešová (I), Anna Laudová (I), Zdeňka Charvátová (I), Romana Soukupová (I) 1.místo (pod
vedením Mgr.Daňkové)
Michal Sobecký (III), Veronika Koudelková (III),
Eva Malečková (IV), Jana Růžičková (II), Tereza
Arnoštová (II) 1.místo (pod vedením Mgr.Daňkové)

Zeměpis
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo :
Ondřej Češka (I) 3.místo (pod
vedením Mgr.Kubíčkové)
Jana Růžičková (II) 2.místo (pod
vedením Mgr.Kubíčkové)
Lenka Blahoušková (IV) 2.místo
(pod vedením Mgr.Kubíčkové)

Výsledky v soutěžích

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce
– krajské kolo
Michaela Krejčířová (III) 1.místo (pod vedením
Mgr.Smyslilové)
Michaela Klímová (III) 2.místo (pod vedením
Mgr.Smyslilové)
Lenka Blahoušková (IV) 1.místo (pod vedením
Mgr.Smyslilové)
Petra Šupová (VII) 1.místo (pod vedením
Mgr.Smyslilové)
Konverzační soutěž ve francouzském jazyce
– celostátní kolo
Michaela Krejčířová (III) 9.místo (pod vedením
Mgr.Smyslilové)
Lenka Blahoušková (IV) 9.místo (pod vedením
Mgr.Smyslilové)
Mezinárodní přehlídka frankofonních divadel
v Brně
Divadelní soubor francouzského divadla studentů III(pod vedením V.Hyllové) cena Francouzského institutu v Praze
Divadelní soubor francouzského divadla studentů II (pod vedením V.Hyllové) cena za nejlepší
dětský výkon

Výtvarná výchova
Mezinárodní soutěž vyhlášená organizací Concorso Internationale Piccoli Artisti Italy
Hana Nováková (III) 1.místo – „absoluto“ (pod
vedením dr.Snášelové)
„Požární ochrana očima dětí“ – Okresní kolo
soutěže Sdružení hasičů ČMaS
Hana Nováková (III) 1.místo (pod vedením
dr.Snášelové)
Nikolaj Ivaskiv (II) 3.místo (pod vedením dr.Snášelové)
Alžběta Náglová mimořádná cena (pod vedením
prof.Náglové)
Krajské kolo:
Hana Nováková (III) 1.místo (pod vedením
dr.Snášelové) Nikolaj Ivaskiv (II) 2.místo (pod
vedením dr.Snášelové)
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Výsledky v soutěžích
„Můj oblíbený strom“ - okresní kolo soutěže
Svazu českých zahrádkářů
Klára Pelikánová (II) 1.místo (pod vedením
dr.Snášelové)
Alžběta Náglová (kroužek) 1.místo (pod vedením dr.Snášelové)
celostátní kolo:
Kateřina Cagalová (kroužek) 4.místo (pod vedením prof.Náglové)
Alžběta Náglová (kroužek) 5.místo (pod vedením prof.Náglové)
Šárka Petruželová (II) 6.místo (pod vedením
dr.Snášelové)
„Strašidelný ﬁlm“ - okresní kolo soutěže
Dagmar Benešová (I) 3.místo (pod vedením
dr.Snášelové)
„Barvy podzimu“ okresní výtvarná soutěž
(Sportcentrum – DDM Prostějov)
Vít Nágl (I) 1.místo (pod vedením prof.Náglové)
Hana Nováková (III) 2.místo (pod vedením
prof.Náglové)
„Jaro je tady“ okresní výtvarná soutěže (Sportcentrum – DDM Prostějov)
Romana Soukupová (I) 1.místo (pod vedením
prof.Náglové)
Jana Maťovčíková (V) 1.místo (pod vedením
prof.Náglové)
„Nejhezčí výtvarné dílo o kompostu“ – celostátní soutěž (Ekodomov Praha)
Hana Nováková (III) 2.místo (pod vedením
prof.Náglové)
Patrik Albrecht (kroužek) 1.místo (pod vedením
prof.Náglové)
„Mladý objektiv a příroda“ – X.ročník fotograﬁcké soutěže
Vojtěch Přecechtěl (III) 1.místo

Hudební výchova
Mezinárodní soutěž pěveckých sborů „Svátky
písní“ stříbrné pásmo (pod vedením Mgr.Měchurové)

Tělesná výchova
Orientační běh
Krajské kolo jednotlivci:
Jana Marková (VIII) 1. místo, Martina Nedělníková (VI) 2. místo, Jan Suchánek (I) 2. místo,
Lucie Ševrová (VI) 3. místo
Krajské kolo - družstva:
Marková Jana (VIII), Nedělníková Martina (VI),
Ševrová Lucie (VI), Reiter Michal (VI), Češka Jan
(V), Chudoba Jan (V) - 1. místo
Knapová Eliška (I), Héniková Barbora (II), Benešová Dagmar (I), Dopitová Ingrid (III), Valentová
Magda (III), Héniková Klára (IV), Kalábová Diana (IV), Suchánek Jan (I), Nágl Vít (I), Přecechtěl
Vojtěch (III), Mandl Ondřej (III), Sobecký Michal
(III), Suchánek Ondřej (III) - 3. místo
Přespolní běh
Okresní kolo jednotlivci:
Klára Héniková (IV) 1. místo, Barbora Héniková (II) 2.
místo, Martin Neoral (VIII)
3. místo
Okresní kolo družstva:
Neoral Martin (VIII), Minář
Miroslav (V), Chudoba Jan
(V), Klváček Josef (V), Sedlák Vojtěch (VI) - 3. místo
Blatnerová Hana (V), Matyášková Markéta (VIII),
Ševrová Lucie (VI), Hubálková Lucie (VI), Nedělníková Martina
(VI), Horáková
Tereza (VI) 3. místo
Plavání
Okresní soutěž
jednotlivci:
Matěj
Klváček
(II) 2. místo, Markéta Matyášková
(VIII)
2. místo,
Adéla Zacharová
(VI) 2. místo,
Anna Rozmánková (I) 3. místo,
Jana
Marková
(VIII) 3. místo,
Barbora Matyášková (VII) 3.místo

Betlém, Hana Nováková III
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Okresní soutěž družstev:
Klváček Matěj (II), Zelinka Tomáš (I), Chytil Jan
(II), Marczell Denis (II), Bílý Vojtěch (I), Lipovský
Tomáš (I) - 3. místo
Marková Jana (VIII), Zacharová Adéla (VI), Slezáková Tereza (VIII), Matyášková Barbora (VII),
Matyášková Markéta (VII), Melková Kateřina
(VIII) - 3. místo

Střelec (VIII), Anna Hajnyšová (VIII), Naďa
Fidrmucová (VIII)
• Certiﬁkát z anglického jazyka „International
ESOL Pitman Qualiﬁcations“ (pod vedením
Mgr.Pokorné, Mgr. Smutné a rodilého mluvčího
pana Bsc. Boella, úroveň B2) získala studentka
Lenka Ottová (VIII)
• Certiﬁkát z francouzského jazyka „Delf„
(pod vedením Mgr. Smyslilové a rodilé mluvčí
paní Virginie Hyllové, úroveň B1) získaly studentky Eva Komínková (VII), Petra Šupová
(VII), Markéta Matyášková (VIII), Ivona Richterová (VIII), Lucie Vondrová (VIII) a Naďa
Fidrmucová (VIII)

O pohár CMG
Josef Klváček (V) 1. místo, Barbora Matyášková
(VII) 2. místo, Josef Klváček (V) 3. místo, Markéta
Matyášková (VII) 3. místo
Soutěž družstev:
Klváček Josef (V), Matyášková Barbora (VII), Matyášková Markéta (VIII), Minář
Miroslav (V), Neoral Martin(VIII), Slezáková Tereza
(VIII), Melková Kateřina
(VIII), Lázna Filip (VII) - 3.
místo

Výsledky v soutěžích

Před startem ...

• Certiﬁkát z německého jazyka „Zertiﬁkat
Deutsch“ (pod vedením Mgr.Malečkové,
Mgr. Soukupové a rodilé mluvčí paní Heike
Knapové, úroveň BI) získali studenti: Lenka
Ottová (VIII), Jana Marková (VIII), Tereza Slezáková (VIII), Josef Hlaváček (VIII)

Mezinárodní
jazykové certiﬁkáty ve školním
roce 2005/06
• Certiﬁkát z anglického
jazyka
„University
of Cambridge Esol
Examinations - FCE“
(pod vedením Mgr.Pokorné, Mgr. Smutné
a rodilého mluvčího
pana Bsc. Boella, úroveň
B2) získali studenti: Petr
Zarivnij (VIII), Jakub
Krejčí (VIII), Marek
Novotný (VIII), Radek

Markéta Hynková, Strom

23

Přijímací zkoušky na CMG
Přijímací zkoušky na CMG
ve školním roce 2005/06
Přijímací zkoušky do primy
Datum konání přijímací zkoušky: pondělí
24.dubna 2006
Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka,
matematiky a test studijních předpokladů SCIO.
Testy jsou anonymní, studenti pracují pod číslem.
Počet přihlášených studentů do primy: 72
Počet přijatých studentů: 30

Narýsujte libovolnou přímku p. Sestrojte:
a)
přímku a rovnoběžnou s přímkou p
b)
přímku b kolmou k přímce p
c)
přímku c různoběžnou s přímkou p.
Ukázka testu z českého jazyka (prima)
Který z uvedených slovesných tvarů je napsán
bez chyby:
/A/ neodjeli bysme
/B/ koupil sis
/C/ vem si
Ve které z trojic přídavných jmen jsou všechna tři
slova napsána bez pravopisných
chyb?

Přijímací zkoušky na CMG

/A/ tvrdčí, dražší, větší
/B/ horší, lehčí, sušší
/C/ hezčí, křehčí, dražší
Které z následujících vět jsou
napsány bez pravopisné a mluvnické chyby.
A. Ke svačině nosil koláče sypané mandlemy.
B. V jeteli létali motýly.
C. Provinilec spytoval svědomí.
D. Na vyšehradské vyvýšenině vystavěli naši předci vysoký hrad.
E. Děvčata se usmály.
F. Tamnější zvyky se mi líbí.
G. Na blísku nerostly žádné
lípy.
Den otevřených dveří přilákal i letos mnoho zájemců o studium na
H. Antilopy žijí ve stepi.
CMG. Rodiče a děti se seznámili s prostředím školy a vyzkoušeli si
I. Zapoměla jsem domácí úkol.
spoustu zajímavých her, které pro ně připravil studentský klub Oáza a
J. Přestěhovali jsme se z Příbrazaměstnanci školy
mi do Ostravy.
K. Nepříjemně mě boleli oči.
Ukázky z přijímacích testů (prima)
L. Děti strávily prázdniny ve skautských táborech.
(plné znění je k dispozici na www.cmg.prostejov.cz,
popř. kopii získáte v Informačním centru mládeže na Ukázka testu studijních předpokladů – SCIO (prima)
CMG)
Alenka s Luckou soutěžily ve sbírání drobných
mincí. Alenka nasbírala 28 padesátníků, 12 dvaUkázka testu z matematiky (prima)
cetníků a 30 desetníků. Lucka nasbírala 19 padePočítejte zpaměti (dopište pouze výsledek):
sátníků, 30 dvacetníků a 45 desetníků.
( 7 – 3) . (12 – 5) =
součet hodnot mincí, které nasbírala Alenka
(300 : 30) . (27 : 9) =
součet hodnot mincí, které nasbírala Lucka
25 – (4 + 2 .3) =
30 – 26 : 2 =
(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.
Převeďte na uvedené jednotky:
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo.
12 kg =
g
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je
320 cm2 =
dm2
větší.
Řešte následující slovní úlohy, ke správnému řešení stačí napsat pouze výsledek:
a) Čtyřnásobek neznámého čísla je o 3 větší než
17. Určete neznámé číslo.
b) Čtvrt metru látky bylo za 20 Kč. Kolik by stálo
5 metrů?
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Dvaceticentimetrová svíčka vyhoří za 40 minut.
Za jak dlouho vyhoří devadesáticentimetrová
svíčka? Předpokládejme, že obě svíčky hoří stejnou rychlostí.
(A) 45 minut
(B) 90 minut
(C) 120 minut
(D) 160 minut
(E) 180 minut

Přijímací zkoušky na CMG
Na základě přijímacích zkoušek byli do primy
přijati tito studenti:

Ukázka testu z anglického jazyka (kvinta)
Doplňte tvary přítomného, minulého a předpřítomného času:
My name is Lucy.When I (be) ………. eighteen
I (become) ……………… a nurse. Two years
later I (get married)…………………………
We(be) ………………….. married for about
twenty years. My husband is a doctor, he
(work) ……………….in a hospital. We (move)
…………….to Dublin in 2000. We (live) ………
…………………here in Dublin ever since.
Ukázka testu z německého jazyka (kvinta)
Přeložte:

Doplňující přijímací zkoušky
do kvinty

v naší škole -

_________________

proti mému bratrovi -

_________________

Datum konání: 24.dubna 2006

dole pod jejím stolem - _________________

Určeno: žákům devátých tříd ZŠ
Forma: Písemný test z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a dalšího cizího jazyka
(francouzského nebo německého). Testy jsou
anonymní, žáci pracují pod číslem.
Ukázka testu z matematiky (kvinta)

Ukázka testu z francouzského jazyka (kvinta)
Vyjádřete francouzsky
1. Chtěl/a bych si vypůjčit několik knih.
2. Dnes je nádherné počasí.
3. Půjdu si zahrát s kamarády fotbal.
4. Rád/a píšu dopisy kamarádce do Francie.
5. Bydlí v moderním domě blízko parku.

Jak dlouhý je stožár, vidíme-li jeho vrchol ze
vzdálenosti 80 m pod úhlem 35°?
Na základě přijímacích zkoušek doplní třídu
kvintu od 1.září 2006 tito studenti:
Řešte rovnici a proveďte zkoušku:
2-x 1-x
x
(x+4)2

4+x

x+4

Přijímací zkoušky na CMG

Pudová Klára (ZŠ Palackého), Chmelař Martin
(ZŠ Sídl.svobody), Kováčová Tereza (ZŠ Rejskova), Tichý Vojtěch (ZŠ Rejskova), Rudolf Jakub
(ZŠ Tovačov), Zemanová Anita (ZŠ Majakovského), Klech Luboš (ZŠ Vrbátky), Oulehla Jakub (ZŠ
Melantrichova), Lauda Štěpán (ZŠ Otaslavice),
Smékalová Dita (ZŠ Smržice), Herink Adam (ZŠ
Dr.Horáka), Všetičková Dominika (RgaZŠ města
PV), Prokop Ondřej (ZŠ Sídl.svobody), Frýbort
Dominik (ZŠ E.Valenty), Koupil Jan (ZŠ Dr.Horáka), Krchňáková Jitka (ZŠ Mostkovice), Zelinková Zuzana (ZŠ Smržice), Vlach Jan (ZŠ Krumsín),
Chytalová Kamila (ZŠ Palackého), Lučanová
Tereza (ZŠ Kralice na Hané), Larva Jiří (ZŠ Kralice na Hané), Fojtíková Marie (ZŠ Sídl.svobody),
Burešová Lucie (ZŠ Kostelec na Hané), Košťálová
Veronika (ZŠ Melantrichova), Bláha Michael (ZŠ
Bedihošť), Rozehnalová Eliška (ZŠ Určice), Dvořák Roman (ZŠ Mostkovice), Malečková Kateřina
(ZŠ Palackého), Fialová Kristýna (ZŠ Čechy pod
Kosířem), Náglová Alžběta (ZŠ Plumlov)

Ob…mné koruny stromů porostlé l…šejníky se
…pínal… jako černé věže ke slu… é obloze. Připadal… jsme s… jako v …oubínském pralese.
I ptáci jako by se bál…. Ten starý les byl smutný
jako každé místo kde se účtovalo. Připom…l mi
krajinu ponurých …áchových básní.

Vintrová Magdaléna (ZŠ Zábřeh), Gajdoš Tomáš
(ZŠ Palackého), Navrátilová Michaela (RGaZŠ
města PV), Kořínková Žaneta (ZŠ Dr.Horáka)

Ukázka testu z českého jazyka (kvinta)
Doplňte patřičné gramatické jevy a interpunkci:
Prochá…ka lesem
Brz…čko ráno jsme si v…šl… na prochá…ku do bl…kého lesa. Na stéblech
tráv… ještě stála ra….í vláha na lesní
m...tině se bl…ště… kapky ros… všem…
duhov´…m… barvam…. Kráčel… jsme
prostra…ým… cestam… a ú…kým… ste…
kam… na kterých rostl… kopretiny. V lese
b…lo příjem... že jsem brz… zapomˇ…l na
všechny starosti. Nejvíce se m..ˇ… líbila
část …padající k řece …ivoká …rlice.

Budoucí studenti v učebně chemie
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Maturitní zkouška
Maturitní zkouška v roce 2006
Maturitní zkouška na gymnáziu se skládá z části
písemné a ústní. Písemnou zkoušku z českého
jazyka a literatury podstoupili studenti ve středu
5.dubna 2006. Ústní zkoušky proběhly ve dnech
22. – 25.května 2006.
Témata pro písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka:

Lenka Ottová, Marie Portešová, Radek Střelec
a Petr Zarivnij ). Maturitní zkoušku z jednoho
předmětu bude v září opakovat jedna studentka.
Maturitní vysvědčení obdrželo z rukou olomouckého světícího biskupa a biskupského vikáře pro
školy Mons.Josefa Hrdličky dvacet sedm absolventů gymnázia v pátek 26.května 2006 při slavnostní děkovné mši v chrámu Povýšení svatého
Kříže v Prostějově.

1. S důvěrou mohu kráčet i do neznáma
Fejeton
(téma zadala Mgr.Alexandra Olšáková)
2. Hledání smyslu v životní hře a ﬁlosoﬁcké,
a přesto srozumitelné, odpovědi zlidštěné
a zintezivněné poetismem a srdcem – to je
Seifert.

Maturitní zkouška

Úvaha o poesii, její životnosti – se zmíněním osobnosti Jaroslava Seiferta
(téma zadala Mgr.Irena Wernerová)
3. „Vzdělaný člověk, který nečte nic po tři dny
cítí, že jeho řeč nemá vůně a že mu není příjemné vidět svou tvář v zrcadle.“ (Chuang
Tchang-kou)
Výklad díla nebo literárního směru na základě
vlastní četby
(téma zadala PhDr.Renata Dohnálková)
4. „Štěstí začíná uvnitř.“ (John Powell SJ)
Mnoho lidí neprožívá štěstí, protože ho hledá
jinde, než je.

Z písemné maturitní práce studentky Anny
Hajnyšové na téma „Štěstí začíná uvnitř“ (volný slohový útvar)
V klidu, tichosti, v kruhu svých nejbližších a
možná i s lehkým úsměvem na rtech. Být si vědom toho, že opouštím své drahé smířena se světem. V posledních minutách děkovat za krásný a
naplněný život….
Kdysi mi kdosi řekl, že bych se měla pokusit žít
tak, abych nemusela litovat ani vteřiny svého
života. Protože jedině v tom případě poznám a
zažiji skutečné štěstí.
Než tedy vydechnu naposled, nechtěla bych
vidět v očích přítomných ani náznak smutku či
bolesti, protože je neopustím, ale zůstanu stále s
nimi v jejich srdcích.
A brzy mne bude čekat radostné shledání s naším
Pánem a Stvořitelem….

Volný slohový útvar
(téma zadal p.ing.Jaroslav Němec SDB)
Z písemné zkoušky bylo šest studentů hodnoceno známkou výborný (Tereza Slezáková,
Markéta Matyášková, Anna Hajnyšová, Kateřina Melková, Jana Marková a Naďa Fidrmucová). Písemné práce z českého jazyka hodnotila
Mgr.Wernerová.
Ústní zkoušku konalo 28 studentů z českého
jazyka (povinný předmět), 23 studentů z anglického jazyka, 6 studentů z německého jazyka
a 4 studenti z francouzského jazyka (cizí jazyk
je povinně volitelný předmět). Dále studenti maturovali z volitelných předmětů: základy společenských věd (10 studentů), dějepis (3 studenti),
matematika (10 studentů), chemie (3 studentů),
biologie (8 studentů), zeměpis (5 studentů), IVT
(5 studentů) a deskriptivní geometrie (4 studenti).
Při maturitní zkoušce uspěly tři studentky na
samé výborné (Anna Hajnyšová, Markéta Matyášková a Tereza Slezáková), osm studentů prospělo s vyznamenáním (Adéla Baráková, Naďa
Fidrmucová, Jana Marková, Marek Novotný,
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Ukázky z písemných maturitních
prácí z českého jazyka:

Z písemné maturitní práce studentky Markéty
Matyáškové na téma „Štěstí začíná uvnitř“
(volný slohový útvar)
Jednoho dne se mi zdál sen. Možná, že nerozumím jeho významu, ale přemýšlím o něm a snažím se chápat a něco naučit…
…..Za těžkými bytelnými dveřmi starého chrámu
se rozprostírala tlumená záře dokreslující posvátné ticho. Z venku sem jen tiše doléhala ozvěna
deště. V postranních oltářích dohasínaly svíce,
které svým mihotavým plamenem ozařovaly
obrazy svatých. Postavy na freskách, s nápadně
podobnými tvářemi, shlížely dolů klidnýma
laskavýma očima. Ve vázách pod nimi vadly bohaté svazky květů a naplňovaly chrám nasládlou
vůní. Žbluňk! Kapka, která sklouzla po kamenné
stěně se roztříštila o nerovnou zem.
Kostel byl téměř prázdný. Jen několik lidí přišlo
do chrámu Páně poděkovat, pomodlit se, postěžovat si nebo poprosit za své sny a touhy, za
zdraví, za lásku, štěstí…
V přední lavici seděla žena. Se sepjatýma rukama, omotanýma růžencem, šeptala tiše své modlitby, které důvěrně znala téměř celý svůj život.

Maturitní zkouška
V šeru v zadní části kostela postával muž. Občas
se nervózně zhoupl z jedné nohy na druhou a
občas si odkašlal. Poté dunivými kroky, které se
rozléhaly od stěn, odcházel do chladného večera.
Žena v přední lavici se pohoršeně ohlédla a potom dál šeptala své prosby…
…..Před hlavními oltářem klečel mladý muž.
Nedávno byl ještě chlapcem, ale teď, s kamennou
tváří vzhlížel k majestátní podobizně Krista nad
oltářem. Delší světlé zvlněné vlasy, které rámovaly obličej, byly promočené deštěm a kapky z
nich stékaly po jeho tváři. Modré oči hleděly do
očí Spasitele, které byly stejně tak velké a laskavé.
Ústa se tiše pohybovala podle proudu myšlenek,
které letěly jeho hlavou. V rukou tisknul list papíru. Po chvíli vstal a položil dopis mezi květiny.
Naposledy pohlédl na obraz Ježíše a pak tichými
kroky odcházel.

…..Blížili jsme se k vrcholu. Cesta byla nebezpečnější a strmější. Soustředěné pohyby, prohlubující se dech. … Vrchol. Mraky nám ležely u nohou
a sluneční paprsky hladily naše tváře. Slunce se
prodralo mezi mraky a rozhrnulo je jako oponu k
nahlédnutí horských kamenitých strání, travnatých údolí, polí a lesů….
Chladné „zimojarní“ ráno, ocelová obloha nedávajíc naději slunci, nabírali jsme výšku do sedla
hory, jejíž vrchol spolklo nebe. Cítila jsem vůni
hlíny, kamení, šťavnaté trávy a vůni, ve které
jsem se dotkla odpovědi na otázky světa….toho
rána svět voněl po Bohu. Se zavřenýma očima
jsem pohlédla do hloubky sebe samé a jasně jsem
cítila: ve mně je Kristus.
Poprvé jsem hluboce pocítila rovnováhu kříže,
který neseme svým životem. Cítila jsem, že mám
řešení pro svůj život a pro celý svět. Ten pocit ve
mně zůstal. Někdy slábne a někdy zas, v „dech
beroucích“ pohledech do podstaty bytí sílí a vím
jasně, že Krista nesu svým životem.

Šel jsem tedy dál, prošel náměstím, kde podupávalo stádo lidí. Stejným způsobem jako stádo dobytčat rozdupává čisté piliny pod sebou. Neměl
jsem žádný cíl, jen jsem toužil opustit šedivé bludiště ulic, nechat daleko za sebou ruch velkoměsta. Cítil jsem se jako mravenec uprostřed cizího
mraveniště. Prázdné protáhlé tváře běhaly kolem
mě v kruzích, možná jsem to byl já, kdo pobíhal v
kruhu a zoufale jsem toužil po pevné silné ruce,
která mě vytáhne z bludiště.
Ruka se opravdu objevila. Ani pevná, ani silná.
Byla to něžná dívčí dlaň, z dálky svítila bělostí
a kdybych přišel blíž, určitě bych viděl zlatavé
chloupky, ty hebké jako najdeme na zralých
broskvích. Ve svých něžných prstech svírala kožené vodítko, které nenásilným způsobem ubíralo trošku svobody chlupatému jezevčíkovi. Štíhlá
ruka i roztomilé zvíře patřily nenápadné dívence
postávající u posledního kousku zeleně, kterou
jste byli schopni na Národní třídě najít. Byl to
nevysoký strom, snad lípa a právě ho, podle
odvěkého zákona přírody, označkovával onen
jezevčík. Na dívce ani na situaci nebylo v podstatě nic divného. Jen ten způsob, jakým tam ve
svém hnědém kožíšku a ošoupaných riﬂích stála.
Na tváři měla totiž lehký úsměv a celý obličej byl
nakloněný jako by něco se zaujetím poslouchala.
Jenže co ? Co mohla uprostřed rušné ulice slyšet
tak líbezného, že ji nevyrušila ani banda pokřikujících výrostků?
Přišel jsem blíž, váben touhou poznat, proč tu
stojí u té hnusné lepivé špíny jako neposkvrněný
květ vydechující svou omamnou vůni. Stoupl
jsem si nenápadně vedle ní a zaposlouchal jsem
se, snaže se ignorovat vlastní touhu ten květ
utrhnout. A pak jsem to uslyšel. Kdyby se rozestoupily mraky a po mokré silnici sjel blesk, určitě by mě to nepřekvapilo tolik, jako to, co jsem
slyšel. Slyšel jsem zpěv. Zpěv ptáčka uprostřed
koruny stromu. Ta malá holka poslouchajíc uprostřed rušného zmatku tichý ptačí zpěv způsobila,
že jsem se zastyděl. Ta vzpoura proti světu mi
rozsvítila uprostřed srdce i hlavy žárovku.

Maturitní zkouška

Z písemné maturitní práce studentky Terezy
Slezákové na téma „Štěstí začíná uvnitř“ (volný slohový útvar)

strach. Strach, že vykřičím i tu prázdnotu, kterou
v sobě cítím.

Z písemné maturitní práce studentky Kateřiny
Melkové na téma „S důvěrou mohu kráčet i do
neznáma“ (fejeton)
Kolem mě proudily davy spěchajících lidí. Jejich
oči byly prázdné jako pohledy soch na Karlově
mostě. Spěchají z práce, do práce, nakoupit nebo
domů. Jsou to jen přechodné zastávky, ostrůvky s
občerstvením. Zastaví se a pak zase spěchají dál.
Za postavou modelky, za novým autem, za lepším zaměstnáním, spěchají umřít. Jako by tento
den byl dobrý pro umírání. Každý den je vlastně
dobrý pro umírání. Je mi z toho zle! Když zavřu
oči, cítím zápach těch chodících mrtvol. Zkoušeli
jste někdy křičet uprostřed města? Já ne, mám

Poslední zvonění
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Přední řada zleva:
Mgr. Vít Forbelský, pan Martin Sitte, Mgr. Ivana Matyášková, p. ing. Jaroslav Němec SDB, Mgr. Alexandra Olšáková, Mgr. Zdeňka Smutná, paní Daniela Tobolová,
paní Marie Richterová, BSc. Virginie Hyllová
Druhá řada zleva:
Mgr. Martina Kubíčková, paní Stanislava Náglová, Mgr. Irena Wernerová, Mgr. Blanka Chmelařová, pan Květoslav Müller, Teresa Damm, Mgr. Jitka Hubáčková,
Mgr. Martina Šubčíková, ing. Marie Cagalová, Mgr. Jana Krčová, Mgr. Martina Malečková, Mgr. Jana Daňková, paní Heike Knapová, s. Mgr. Alberta Baklíková SCM,
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Zadní řada zleva:
o. Mgr.Petr Košák, pan Stanislav Kajtár, p. Mgr.Pavel Krejčí SDB, paní Stanislava Rotterová, Mgr. Bohumila Měchurová, Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Luděk Gregor,
pan Martin Hynek, Mgr. Alena Smyslilová, Mgr. Božena Pokorná, PhDr. Renata Dohnálková

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy
Seznam pracovníků školy
Vedení školy:
Mgr. Jaroslav Fidrmuc(M,F)
Mgr. Irena Wernerová(Čj,D)
p.ing. Jaroslav Němec SDB(Ná)
ing. Marie Cagalová
Mgr. Martina Malečková (Nj,Čj)
p. Martin Sitte
Vedoucí předmětových sekcí:
Mgr. Irena Wernerová
Mgr. Božena Pokorná (Aj,Čj)
Mgr. Martina Šubčíková (M,CH)
Mgr. Jana Daňková (Bi,Tv)

ředitel školy
zástupkyně pro výuku
spirituál
zástupkyně pro ekonomiku
poradce pro volbu dalšího studia
zástupce pro věci technické

ﬁdrmuc@cmg.prostejov.cz
wernerova@cmg.prostejov.cz
nemec@cmg.prostejov.cz
cagalova@cmg.prostejov.cz
maleckova@cmg.prostejov.cz
sitte@cmg.prostejov.cz

Čj, D, ZSV, Hv,Vv
cizí jazyky
M, F, CH, IVT
Bi, Z, Tv

wernerova@cmg.prostejov.cz
pokorna@cmg.prostejov.cz
subcikova@cmg.prostejov.cz
dankova@cmg.prostejov.cz

Ekonomické oddělení:
Marie Richterová
Mgr. Jitka Hubáčková

administrativní pracovnice
administrativní pracovnice

Správní zaměstnanci:
Karla Veverková
Jiřina Jakubovská
Věra Zapletalová
Martin Hynek

školník, údržbář

Studentský klub Oáza
Mgr. Vít Forbelský
Daniela Tobolová

vedoucí klubu
administrativní pracovnice

baklikova@cmg.prostejov.cz
bell@cmg.prostejov.cz
boell@cmg.prostejov.cz
dohnalkova@cmg.prostejov.cz
gregor@cmg.prostejov.cz
hubacek@cmg.prostejov.cz
hyll@cmg.prostejov.cz
chmelarova@cmg.prostejov.cz
knapova@cmg.prostejov.cz
kosak@cmg.prostejov.cz
krcova@cmg.prostejov.cz
krejci@cmg.prostejov.cz
kubickova@cmg.prostejov.cz
matyaskova@cmg.prostejov.cz
mechurova@cmg.prostejov.cz
naglova@cmg.prostejov.cz
polcr@cmg.prostejov.cz
smyslilova@cmg.prostejov.cz
smutna@cmg.prostejov.cz
soukupova@cmg.prostejov.cz
snaselova@cmg.prostejov.cz
olsakova@cmg.prostejov.cz
richterova@cmg.prostejov.cz
hubackova@cmg.prostejov.cz

Zaměstnanci školy

Profesorský sbor:
s Mgr. Alberta Anna Baklíková, SCM (Ná)
Ian Bell, Bsc.
David J. Boell, Bsc. (lektor Aj)
PhDr. Renata Dohnálková (Čj, D)
Mgr. Luděk Gregor (Aj, Šj)
j. Mgr. Ing. Petr Hubáček (Ná)
BSc. Virginie Hyllová (lektorka Fj)
Mgr. Blanka Chmelařová (M, F)
Heike Knapová, lektorka Nj
o. Mgr. Petr Košák (Ná)
Mgr. Jana Krčová (M, Bi)
o. Mgr. Pavel Krejčí (Ná)
Mgr. Martina Kubíčková (Bi, Z)
Mgr. Ivana Matyášková (M, Tv, IVT)
Mgr. Bohumila Měchurová (Čj, Hv)
Stanislava Náglová (Vv)
Mgr. Pavel Polcr (Čj, ZSV)
Mgr. Alena Smyslilová (Nj, Fj)
Mgr. Zdeňka Smutná (Aj, M)
Mgr. Milana Soukupová (Nj, Tv)
PeadDr. Květoslava Snášelová (Vv)
Mgr. Alexandra Olšáková

hynek@cmg.prostejov.cz

klub@cmg.prostejov.cz
tobolova@cmg.prostejov.cz

Informační centrum mládeže, Informační centrum SIPVZ a školící středisko SIPVZ
Stanislava Rotterová
vedoucí ICM
icm@cmg.prostejov.cz
Stanislav Kajtár
vedoucí střediska SIPVZ
kajtar@cmg.prostejov.czm
Květoslav Müller
muller@cmg.prostejov.cz
Teresa Damm
Evropská dobrovolná služba
Marina Georgieva
Evropská dobrovolná služba
Při příležitosti oslavy Dne učitelů 28. března 2006 bylo starostou města Prostějov, ing. Janem Tesařem
předáno ocenění paní Mgr. Martině Malečkové za vynikající výsledky studentů při soutěžích
v německém jazyce, za vedení studentů k přípravě na mezinárodní jazykový certiﬁkát v německém
jazyce “Zertiﬁcat Deutsch” a výbornou úroveň výuky německého jazyka na CMG
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Učební plán
Učební plán Cyrilometodějského gymnázia pro šk.rok 2005/2006
Ročník

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Český jazyk

4

4

4

4

3

4

4

5

Anglický jazyk

4

3

3

4

4

4

4

5

Cizí jazyk 2 (Nj, Fj, Špj)

3

3

3

3

3

3

3

3

Základy spol. věd

1

1

1

1

1

1

2

3

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

Vol.

Zeměpis

2

2

2

2

2

2

Matematika

4

4

4

4

4

4

3

3

Fyzika

2

2

2

2

2

2

3

Vol.

2

2

2

2

3

2

Vol.

Učební plán

Chemie
Biologie

2

2

2

2

3

2

2

Vol.

IVT

1

2

2

1

1

Nep.

Vol.

Vol.

Estetická výchova
(hudební/výtvarná)

3

3

2

2

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

Náboženství a etika

1

1

1

1

1

1

1

1

1. Volitelný předmět

2

3

2. Volitelný předmět

2

3

3. Volitelný předmět
Celkem

4
31

33

32

Seznam volitelných předmětů
Septima:
Seminář z matematiky, IVT, konverzace v Aj, Nj,
Fj, latina, deskr.geometrie
Oktáva:
Seminář z matematiky, IVT, konverzace v Aj, Nj,
Fj, fyzika, dějepis, chemie, biologie, zeměpis, latina, deskriptivní geometrie, seminář ze ZSV.

Seznam kurzů
1. Vstupní zážitkový kurz pro studenty I (3 dny, září)
2. Kurz efektivního učení pro studenty I a V (září)
3. Kurz dramatické výchovy pro studenty II (4
dny, září)
4. Zimní lyžařský kurz - III, IV (týden, únor, březen)
5. Jazykový pobytový kurz v Německu a Francii
- III, IV(týden, červen)
6. Úvodní kurz osobnostního růstu a time manageru - V (4 dny, září)
7. Pokračovací kurz osobnostního růstu - dvoudenní semináře - V,VI a VII
8. Jazykový pobytový kurz v Holandsku (Aj) - V
(týden, červen)

30

Vol.

32

32

32

32

32

9. Kurz společenského chování a tance - VI (podzim)
10. Letní turistický kurz - VI (červen, 6 dní)
11. Kurz sociálních kompetencí - VII (10 dní, červen)
12. Společenskovědní kurz - VIII(4 dny, září, říjen)
Nabídka nepovinných předmětů:
sborový zpěv. Každý volitelný předmět si student může zvolit i jako předmět nepovinný.
Nabídka tvůrčích dílen studentského klubu
Oáza (otevřen denně do 18 hodin):
Keramická dílna, dramatická dílna, výtvarný
klub, fotograﬁcká dílna, žurnalistická dílna, literárně-ﬁlmový seminář, francouzský divadelní
soubor, německý divadelní soubor aj.
Nabídka školního sportovního klubu jednoty Orel:
Oddíl cykloturistiky, lyžařské víkendové zájezdy,
oddíl šipkařů, ﬂorbalu, volejbalu, basketu aj.
Nabídka školního informačního centra:
Práce každý všední den na PC a internetu denně
od 7:15 do 18 hodin, otevřeno spolu s knihovnou
a čítárnou. Informace o brigádách, studiu v zahraničí, kulturním a společenském dění v ČR aj.

Učební plán
Kolik řečí umíš, .........
Výuka angličtiny,němčiny a francouzštiny na
CMG byla v minulém školním roce zúročena a
oceněna hned několikrát.Díky úsilí vyučujících
– ale především samotných studentů – bylo dosaženo pozoruhodných výsledků.
Studenti kvinty až septimy využili lákavé nabídky zkušebního otestování zdarma (od britské
společnosti Pitman City&Guilds Qualiﬁcation v
pěti jazykových úrovních (A1 – C1).
Testy trvající 120 až 150 minut psalo 142 studentů.Celková úspěšnost byla 81%.
úroveň
A1
A2
B1
B1
B2
C1

třída
sekunda
kvarta
kvinta
sexta
septima
septima

% úspěšnosti
100
86
86
80
76
60

25 studentů angličtiny z oktávy bylo úspěšných
i v Maturitě nanečisto 2006. Z 259 zúčastněných
škol gymnaziálního typu se umístili na 30.místě.Průměrná úspěšnost středních škol v celé ČR
byla 68%, u studentů gymnázií 84%. Naši studenti dosáhli úspěšnosti 89%.
Ještě lépe si vedli 2 studenti němčiny – byli na
18.místě z 240 škol a procento úspěšnosti bylo
95% .4 studenti francouzštiny se umístili na
29.místě ze 115 škol a jejich procento úspěšnosti
bylo 73.
Z výše uvedených údajů vyplývá,že úroveň jazykového povědomí je značná a studenti tím dávají dobrý signál,že kolik jazyků a na jaké úrovni
ovládáš,tolikrát ………… .
Mgr. Božena Pokorná

• září – říjen - Literárně dějepisná exkurze Šipka, Štramberk, Hukvaldy (tercie)
• září – říjen - Brno literární, hudební a historické (kvarta)
• září – říjen - Kutná Hora – metalurgie kovů,
muzeum alchymie, Vlašský dvůr, chrám
sv.Barbory (kvinta)
• září – říjen - Brno přírodovědné a technické
– Planetárium Antrophos, Technické muzeum
(septima)
• září – říjen - Exkurze do Salesiánského střediska mládeže, Brno Žabovřesky (animátoři)
• prosinec - Slavkov – bojiště (septima)
• prosinec - Vlastivědné muzeum Olomouc (prima)
• květen - Po stopách svatých Cyrila a Metoděje
– Staré Město (sexta)
• květen - Keltské opidum na Malém Hradisku
(kvarta)
• květen - Prostějovská hvězdárna (kvarta)
• květen - Biologická exkurze do Kolářových sadů
a Botanické zahrady (prima, kvinta)
• červen - Velký Kosíř – biologicko-geologická
exkurze (kvinta, septima)

Zahraniční jazykové výměnné
pobyty
Pevnou součástí učebního plánu jsou pravidelné
jazykové výměnné pobyty se studenty holandské střední školy Emmauscollege v Rotterdamu a
německé základní a střední školy Gesamtschule
v městečku Porta Westfalica nedaleko Hannoveru. Cílem výměnných pobytů je nejen procvičit
angličtinu a němčinu, ale především získat nové
kamarády a poznat životní styl, školství, kulturu
a historické památky další země Evropské unie.

Učební plán

Jedním z největších úspěchů je skutečnost,že
20% studentů angličtiny z oktávy složilo úspěšně
cambridgeskou zkoušku FCE úroveň B2. Jedna
studentka tutéž úroveň absolvovala ve zkoušce
Pitman. Studenti tak zúročili svoje úsilí nejen z
běžných hodin,ale i z hodin konverzace s rodilými mluvčími.

Ve školním roce 2005/06 studenti absolvovali
tyto exkurze a studijní zájezdy:

Výměna s holandskými studenty proběhla
v jarním termínu. Devatenáct holandských
studentů navštívilo ve dnech 8. - 12. května
Prostějov, dvacet studentů z Cyrilometodějského gymnázia obdivovalo krásy Rotterdamu

Exkurze a studijní zájezdy
Důležitou součástí výuky jsou exkurze a studijní
zájezdy. Naším přáním je, aby každý absolvent
CMG v průběhu studia navštívil Řím s jeho
památkami z doby prvních křesťanů a Anglii
– především Londýn (všichni studenti se učí
anglicky). Studenti, kteří si zvolili jako druhý
jazyk francouzštinu by měli navštívit Paříž, studenti němčiny Berlín či jiné významné historické
a kulturní centrum Německa.
Výuku jednotlivých předmětů doplňují exkurze.
Pořádáme je především v měsících září, říjnu a
pak jimi vhodně vyplňujeme program školy především v maturitním týdnu.

Holandští studenti v Olomouci
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Učební plán

Učební plán

od 21. do 29. června. Výměnný pobyt za Cyrilometodějské gymnázium připravila a vedla paní
Mgr. Zdeňka Smutná, profesorka anglického
jazyka. Za CMG se výměnného pobyt zúčastnili studenti: Jan Češka (V), Michal Dadák (IV),
Anna Fidrmucová (V), Petr Horák (V), Michael
Hubený (V), Hana Hynková (V), Jan Chudoba
(V), Josef Klváček (V), Kristýna Kopečná (V),
Klára Košt‘álová (V), Jana Kratochvílová (V),
Jana Mat‘ovčíková (V), Miroslav Minář (V),
František Novák (V), Zuzana Rotreklová (V),
Adam Selucký (V), Radek Slezák (IV), Anna
Stěničková (V), Veronika Tobolová (V) a Tomáš
Zíma (V).

jsme se s nimi seznamovali. Společně jsme během
pěti dnů navštívili: hrad Bouzov, Javoříčské jeskyně, města – Prahu, Olomouc, Slavkov u Brna
a další místa.
Po jejich odjezdu jsme si mohli pokojně oddychnout, dokázali jsme se s nimi domluvit a navzájem jsme si docela rozuměli. Výměnný pobyt má
i druhou část, a to sice naši návštěvu Holandska. Do Rotterdamu jsme přijeli 23. června 2006
v odpoledních hodinách. Holandský program
byl přece jen pestřejší než náš. Zkusili jsme různé
dopravní prostředky - metro, vlak, loď a při procházce Rotterdamem jsme neminuli ani nápadné
kubické budovy. Jedno odpoledne jsme strávili
na pláži, druhé zase v Amsterdamu na šlapacích
lodičkách nebo jsme vyjeli na kolech do asi 15 km
vzdáleného Kinderdijku. Někteří taky vyzkoušeli „climbing“, což byla horolezecká stěna v jedné
ze dvou tělocvičen. Jejich škola je několikrát větší
než naše a má přibližně 1600 studentů.

Studenti CMG v Rotterdamu
Školu v německém Porta Westfalica navštívila
výprava čtyřiceti studentů CMG v září 2005 při
příležitosti desátého výročí založení Gesamtschule. Do slavnostního kulturního programu
přispěl několika vystoupeními Pěvecký sbor
CMG vedený sbormistryní Mgr. Bohumilou Měchurovou, sportovní čest naší školy skvěle obhájili v mezinárodním fotbalovém a volejbalovém
turnaji studenti vedení paní Mgr. Ivanou Matyáškovou, profesorkou tělesné výchovy. Celý
zájezd připravila a vedla paní Mgr. Malečková,
profesorka německého jazyka na CMG.

Poslední den jsme vytvářeli projekt, ve kterém
jsme zdůrazňovali rozdíly mezi Holanďany
a námi. Pravda je, že jsou trochu jiní než my,
nezajímají se tak o názor a mínění ostatních jako
my. Klidně vyrazí v teplákách a vůbec si z toho
nedělají hlavu.
Myslíme, že tento výměnný pobyt měl smysl
a kdybychom se měli rozhodnout znovu, jeli bychom zase. Stálo to opravdu za to.
Hana Hynková, studentka kvinty

Mezinárodní výměna
– Holandsko 2006
V letošním květnu a červnu se
uskutečnil mezinárodní výměnný
pobyt mezi českými a holandskými
studenty, který se tak pomalu stává
tradicí.
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8. května 2006 kolem páté hodiny
odpolední jsme netrpělivě očekávali
příjezd našich dvaceti holandských
partnerů. Nervozita a napětí se stupňovaly, očekávání rostlo a hlavou se
honily myšlenky: “Budeme jim rozumět?“, “Jak to zvládneme, vždyť je
skoro neznáme“. Pak už se otevřely
nádražní dveře a v nich se objevili.
Prvotní strach a obavy opadly a už

S holandskými studenty na Bouzově

Kronika školního roku
Kronika školního roku 2005-2006
Vteřiny, minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce- další
rok je za námi. Snad proto se říká, že život plyne
jako voda - nezastavíš ji, nezpomalíš. Jsi v toku
času a běhu událostí. Jaké byly ty letošní?

Říjen je ve znamení studijní pomoci primánům,
kteří na Kurzu efektivního učení získávají základ
studijních návyků...Následuje druhá charitativní
sbírka na pomoc nevidomým - Bílá pastelka.
Studenti obohacují své teoretické znalosti praktickým náhledem do zvolené oblasti v rámci dalšího exkurzního dne-milovníci historie, ale i „badatelé na chemickém poli“ si prohlédli Kutnou
Horu ( muzeum alchymie, Vlašský dvůr, chrám
sv. Barbory).Následuje kurz efektivního učení
(na vyšší úrovni podstupují studenti kvinty),
resp. její první část a očekávaný i obávaný kurz
společenského chování a tance: “Vzpomínáte

Pošmourný listopad začínáme společnou mší
ke svátku Všech svatých, celebrovanou o. Pavlem Čápem. Tento měsíc se již tradičně účastníme
Burzy škol a Obhajob seminárních prací studenty
septimy (každý student si volí předmět, oblast a
téma, které je mu blízké, kde může vyniknout a
kterému se hodlá dále věnovat- např. v SOČ). Pedagogové pracují na semináři (v den ředitelského
volna pro studenty), oktaváni jsou na duchovní
obnově. Nejvyšší ročníky navštívily ﬁlmové
představení Pád třetí říše. Vyučující absolvují víkendovou duchovní obnovu, na kterou je pozván
i Mons. Hrdlička. Obtížnost publicistické profese
mohli studenti posoudit při pořadu Radka Johna
Křižovatky v kině Metro. Kvintáni pokračují v
Kurzu efektivního učení. Na vernisáži fotograﬁí O. Pavla Krejčího si potvrzujeme, jak vidět a
vnímat umí kněží a jak nádherné a netradiční obrázky dělají. Měsíc je završen opět Srdíčkovým
dnem - (na pomoc léčbě dětí s onkologickým
nálezem) a samozřejmě čtvrtletní pedagogickou
radou.

V prosinci se recituje (třídní kola recitačních
soutěží), prima jede do Vlastivědného muzea
v Olomouci, sportuje (turnaje středních škol
v basketbalu a volejbalu) a „řádí“ na akademii
Studenti studentům. Zavádíme novinku- Přijímací zkoušky nanečisto do primy a otvíráme
dveře všem (kteří se chtějí seznámit s naší školou
a jejím programem) klasicky - Dnem otevřených
dveří. Animátoři pokračují ve svém programu ve
Staré Vodě. Studenti osobnostně rostou na seminářích pro septimu,sextu a kvintu.

Kronika školního roku

Slunné září napovídalo, že máme načerpat
sluníčko na dlouhou zimu. Školní rok jsme zahajovali v kostele sv. Cyrila a Metoděje 1. září
slavnostní mší svatou,celebroval o. Pavel Stužka.
Primánci se jeli „očichat“ na Seznamovací kurz
do Staré Vody, kvintáni zahájili Kurz osobnostního růstu, sekundáni Kurz dramatické výchovy,
oktaváni absolvovali Společenskovědní kurz
v Praze. Studenti se zapojili i do první charitativní sbírky tohoto roku - Srdíčkový den. Slavili
jsme Den církevních škol, otec Jaroslav zahájil
vernisáž svých fotograﬁí spolu s duchovním
slovem pro rodiče a specielně pro studenty.
Studenti ze sexty navštívili partnerskou školu
Gesamtschule v Porta Westfalica. Studenti tercie
navštívili v rámci literárně-dějepisné exkurze
městečko Štramberk (které se uchází o začlenění
mezi světové památky Unesca) a jeskyni Šipka.
Studenti kvinty a sexty navštívili Brno jako literární, hudební a dějepisné centrum Moravy.

na své taneční?…“ Zájemci o biologii a techniku
zhlédli Planetárium, Antrophos i Technické muzeum v Brně.Zasedá Volební kapitula studentské
rady a žezlo je předáno dalším studentům z nižších ročníků. Dobrovolníci z řad věřících studentů absolvují seminář animátorů. Poprvé v tomto
roce zasedá Klub rodičů a přátel CMG. Sérii
duchovních obnov pro jednotlivé třídy zahajuje
kvarta, následována tercií. Říjen je korunován
podzimními prázdninami a Historicko-poutním
zájezdem do Říma.

Adventní zastavení je letos v chrámu Povýšení
sv.Kříže, mše je provázena poděkováním o. biskupa Josefa Hrdličky za uplynulý kalendářní rok.
Koncert Pěveckého sboru v Městském divadle je
důstojným ohlédnutím za uplynulým kalendářním rokem, se kterým se studenti rozloučili také
ve Staré Vodě.

Ze zájezdu do Itálie

Třeskutý leden se nemazlí - blíží se pololetí a s
ním spousta povinností: Tříkrálová sbírka,Seminář osobnostního rozvoje pro sextány, seminář
animátorů s oslavou sv Jana Boska, olympiády
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Kronika školního roku
v jednotlivých předmětech,duchovní obnova pro
kvintu, ale také Stužkovací maturitní ples- tentokrát ve všech prostorách Národního domu,včetně divadelního sálu. Druhé pololetí je ověnčeno
vysvědčením a jde se dál…

Kronika školního roku

Únorová zima nepolevuje - naštěstí jsou tu
„jarní prázdniny“, vernisáž poetických výtvarných prací dr. Snášelové s typicky ženským
rukopisem, seminář osobnostního růstu pro septimány a lyžařské kurzy tercie a kvarty, návštěva
ﬁlmového představení s válečnou tematikou Příliš dlouhé zásnuby, sbírka - tentokrát pro dětské
oddělení prostějovské nemocnice. Studenti mají
den ředitelského volna a pedagogové pracují na
nové koncepci výuky. Někteří primáni poprvé
navštíví secesní architektonický klenot - prostějovské divadlo a představení Malování na tmu.

Jarní prázdniny ve Staré Vodě

Březen - je motivován Popeleční středou a mší s
otcem Linhartem, následuje seminář osobnostního růstu pro kvintány a sextány, fotbalový turnaj
Coca cola cup, účast na Přehlídce zájmové umělecké činnosti středních škol v Odrách, plavecký
pohár CMG, soutěž školních časopisů pořádaná
Klubem CMG pro základní a střední školy Olomouckého kraje, ﬁlm Fimfárum pro nejnižší
ročníky, slavnostní ocenění a poděkování za poslední charitativní sbírku v prostějovské nemocnici, seminář animátorů.Návštěva a prohlídka
arcibiskupského paláce ke Dni učitelů v příjemné
společnosti otce biskupa.
Duben - stále víc zimní než jarní, ale my už
začínáme jarně: víkendová soutěžní Noc s Andersenem (na CMG ve spolupráci s Městskou
knihovnou), biologická exkurze do téměř zamrzlé botanické zahrady, písemná maturitní práce
z českého jazyka, přijímací zkoušky do primy
a kvinty pro nové adepty naší školy, duchovní
obnova pro studenty sexty a septimy, bohoslužba slova pro zaměstnance, čtvrtletní pedagogická
rada a společná velikonoční mše v kostele sv. Cyrila a Metoděje s otcem Hráčkem, jarní duchovní
obnova pro zaměstnance a přátele CMG.
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Noc s Andersenem
Konečně květen - snad už jaro, i když poněkud chladnější (prý nejvíc za posledních 30 let!).
Nicméně, my se nedáme:přebor základních
a středních škol v orientačním běhu, turnaj
v minifotbalu, týdenní návštěva holandských
studentů na naší škole, Majáles středních škol,
slavnostní vernisáž výtvarných prací studentů
CMG, ústní maturitní zkoušky,slavnostní děkovná mše za úspěšné zakončení studia s o. biskupem J. Hrdličkou a zahradní slavnost s cimbálovkou, zeměpisný pořad Indonésie v Národním
domě, exkurze na Velehrad pro studenty sekundy a tercie, seminář Problematika sekt, dějepisná
exkurze na Malé Hradisko po stopách Keltů pro
kvartány, návštěva hvězdárny i ﬁlm pro mladší
studentíky, seminář animátorů, pracovní seminář pro vyučující (tvorba nového školského programu), duchovní obnova pro sekundu.

Hektický červen - ale na obzoru se sladkým
příslibem prázdnin. Ti, kdo navštěvují kroužek francouzského divadla jedou soutěžit na
Festidivadlo do Brna, prosíme o dary Ducha
svatého na mši, učíme se, jsme prozkušováni
a studenti kvinty se připravují na výměnný pobyt v Emmauscollege v Rotterdamu, ještě před
Burzou učebnic. Poslední zasedání studentské
rady v tomto roce uzavírá jednu kapitolu, spolu
s Kurzem sociálních kompetencí, na kterém si
studenti ověřují svůj smysl pro zodpovědnost,
humanitu a empatii. Školní rok 2005-06 bude
zakončen seminářem animátorů a oblíbenou
strategickou zážitkovou hrou nejen pro studenty
nižšího gymnázia, ale i ostřílené borce vyšších
ročníků (i ti si rádi hrají). Ještě rozloučení Pěveckého sboru CMG, který zazpíval otci Pavlovi
před jeho odchodem do Ostravy ( poděkování a
ujištění, že nám bude chybět…), slavnostní mše
svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje k svátku
patronů školy a pak... nashledanou v září!
Mgr. Irena Wernerová, zástupce ředitele

Ze života školy
Projekt „Doopravdy“
Program osobnostního rozvoje
Cyrilometodějského gymnázia

studentů

• Sekunda: Kurz „Nejsem tu sám“ formou dramatické výchovy učí aktivně vytvářet vztahy
ve společenství třídy.
• Tercie: Pobytový seminář a tvůrčí dílna s názvem „Mně se líbí…“ pomáhá studentům
pochopit duševní změny, které provázejí období dospívání.
• Kvarta: Úkolem třídenního uvažování na
téma „Láska a zamilovanost“ je kultivovat
vznikající partnerské vztahy.
• Kvinta: Pětidenní interaktivní seminář
s názvem „Kdo jsem já?“ je kurzem praktické psychologie osobnosti. Dvoudenní jarní
workshop „Čemu věnuji svůj čas, tomu patří
můj život“ klade základy time managementu
a rozvíjí techniky duševní práce.

Program osobnostního rozvoje studentů se skládá ze čtyř částí:
•
•
•
•

Kurz klíčových kompetencí
Duchovní obnovy
Animátorské hnutí
Podpůrné programy

Kurz klíčových kompetencí je tvořen cyk-

Kurz kvinty

lem podzimních a jarních vícedenních seminářů
ve třídách prima – septima. Podzimní běh se
uskutečňuje v salesiánském školícím středisku
na Staré Vodě u Bruntálu, jarní část probíhá v katechetickém sále na faře v Prostějově a zpravidla
rozvíjí podzimní téma. V jednotlivých ročních
probíhají tyto kurzy a semináře:

• Sexta: Emoční inteligencí se zabývá třídenní
pobyt s názvem „Žádný člověk není ostrov“.

• Prima: Čtyřdenní pobyt na Staré Vodě s názvem „Kdo jsi?“ je seznamovacím kurzem
nastupujících studentů v prvních dnech studia na gymnáziu.

Seznamovací kurz primy

Ze života školy

Součástí učebního plánu školy je program komplexního rozvoje osobnosti studenta. K základním cílům programu patří pomáhat studentům
poznávat, porozumět, vážit si a aktivně rozvíjet
sebe sama – jedinečnou lidskou bytost založenou
na vztazích. Na základě poznávání sebe sama
učíme studenty porozumět a vážit si druhého
člověka a aktivně budovat společenství – lidský
prostor, ve kterém každý jeho člen má vhodné
prostředí pro rozvoj svých nadání a vloh – prostor pro uskutečnění sebe sama, svého jedinečného poslání. Program rozvíjí mladého člověka
nejen v oblasti fyzické, intelektuální a emoční,
ale dává studentům možnost objevit a rozvíjet i
duchovní rozměr osobnosti. Cílem programu je
mladý člověk, který ví, kdo je, co chce a rozhodne
se kráčet ve svém životě určitým směrem.

Jednodenní seminář „Umím se učit!“ vysvětluje základní techniky a posiluje návyky
duševní práce.

• Septima: Podzimní pobytový seminář „Kam
patřím?“ rozvíjí sociální inteligenci studentů.
„Kurz sociálních kompetencí“ v červnu je završením celého programu rozvoje klíčových
kompetencí. Studenti v ústavech sociální péče
poznávají svět handicapovaných lidí a učí se
jim nejen porozumět, ale také efektivně pomáhat.

Samostatná práce - kurz osobního rozvoje
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Ze života školy
Duchovní obnovy pomáhají rozvíjet spirituální inteligenci člověka předáváním křesťanské
nauky a životního stylu. Třídy sekunda – septima absolvují víkend na Staré Vodě, při kterém
uvažují nad těmito tématy:
• Sekunda: „Nazval jsem vás přáteli“ Přemýšlení nad vytvářením kamarádských a přátelských vztahů ve třídě i v ostatních skupinách
do kterých patřím
• Tercie: „Štěstí začíná uvnitř“ Zamyšlení nad
stejnojmennou knihou Johna Powela o hledání a vytváření postoje štěstí v životě

Ze života školy

• Kvarta: „Víra, naděje a láska“ Tři postoje
(ctnosti), které jsme dostali a tvoří základ duchovního života každého člověka

Oblíbená zážitková hra studentů
• Kvinta: „Ježíš Kristus“ Ukazuje cestu, pravdu a život, protože on sám je cestou, pravdou a životem.
• Sexta: „ Láska“ Výchova k partnerským vztahům, odpovědnému rodičovství a k sexuálnímu zdraví
• Septima: „Pojď za mnou!“ Přemýšlení nad
životní cestou a volbou povolání

V rámci kurzu osobnostního rozvoje si studenti
mohou vyzkoušet „horolezectví“ - samozřejmostí je
maximální bezpečnost a jištění

Animátorské hnutí je určeno především nejaktivnějším studentům vyššího gymnázia. Cílem
je naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a
vést společenství, umět přijmout zodpovědnost za
výsledek své práce i za mladší kamarády. Studenti
mají možnost získat akreditaci pro práci hlavního
vedoucího a zdravotníka táborů pro děti a mládež.
V průběhu školního roku na kurzech klíčových
kompetencí a duchovních obnovách pracují jako
pomocní lektoři, ale hlavně v průběhu školního
roku ve svých třídách vytvářejí podmínky pro
vzájemné porozumění, spolupráci a kamarádské,
otevřené vztahy. O vedlejších i letních prázdninách
na táborech pro mladší spolužáky pracují jako
oddíloví vedoucí, ale ti nejstarší i jako zdravotníci
nebo dokonce hlavní vedoucí tábora. Příprava
animátorů probíhá po dobu čtyř let v šesti víkendových seminářích v průběhu školního roku ve
školícím středisku na Staré Vodě, ale také v aktivně
žitém společenství ostatních animátorů, ve kterém
se učí být jeden oporou druhému.

Podzimní duchovní obnova zaměstnanců školy

K podpůrným programům patří aktivní
účast studentů na charitativních sbírkách, možnost anonymních dotazů přes schránku důvěry či
e-mailem, přímé konzultace v rámci poradenského
střediska pro osobní rozvoj či budování zájmových
školních společenství ve školním klubu Oáza.

Duchovní obnova oktávy
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Program osobnostního rozvoje studentů „Doopravdy“ byl podpořen v rámci projektu Evropské unie částkou převyšující 2 milióny Kč a jeho
součástí je také školení pedagogů jiných středních škol v rámci celé ČR.

Ze života školy
Kurz sociálních kompetencí

Jak hodnotí kurz sociálních
kompetencí studenti
„…Každý den jsem odcházela s novými zážitky.
Když jsem šla uklízet k panu X, dal se se mnou
tenhle sympatický, čilý člověk do řeči. Nejdříve
se mě ptal na školu, potom mi povídal o své rodině a o své manželce, která mu před rokem zemřela. Mluvil o tom, jak moc ji miloval, přitom se
rozplakal. Vůbec jsem nevěděla, jak se v tu chvíli
zachovat, i když jsem tušila, že se do takové situace dostanu. Nakonec jsem si za ním přisedla,
pohladila ho po ruce a snažila se ho utěšit. Myslím, že úspěšně, protože ten pán se opět rozvykládal a ukázal mi fotky, které měl. Každý den
jsem se za ním těšila, vždycky mi něco vyprávěl
a já si ho „oblibovala“ víc a víc. V průběhu praxe
jsem od něj slýchala, že jsem pěkná a milá holka,
že kdyby byl v mých letech, tak mu neuniknu…
Brala jsem vše s rezervou, protože jsem věděla,
jaký je to vtipálek. Poslední den, když jsme se
s ním loučili, nás pořád objímal a říkal nám, že
nás má rád jako vlastní děti. Tohle už myslel
vážně. Když to říkal, měl slzy v očích. Strašně mě
to potěšilo, protože jsem v něm viděla dědečka,
kterého už nemám. Určitě se za ním ještě půjdu
podívat….“
Veronika Krátká – septima
„…Abych to shrnula. Jsem velice ráda, že jsem
měla možnost si něco takového vyzkoušet. Byla
to opravdu skvělá a nezapomenutelná zkušenost.
Moc věcí mi to dalo. Trošku jsem zamíchala svým
žebříčkem hodnot a ještě zvýšila úctu ke starým
lidem, které je podle mě třeba brát jako kamarády, neboť jimi vlastně jsou. Věk dělá rozdíly
v lidech, v jejich myšlení, chování, ale přesto jsme

Petra Šupová – septima
„…Kdybych měla možnost zopakovat si svou praxi, bez váhání bych to udělala. Snad bych se poučila
ze svých chyb. Největším přínosem pro mě byl fakt,
že mě práce přiměla přemýšlet o vážnějších věcech
a mnoho mých problémů mi teď připadá naprosto
banálních. Poznala jsem, jakými maličkostmi se
zabývám v porovnání s některými lidmi kolem mě.
Řekla bych, že tohle byl účel sociálních kompetencí a jestli je to skutečně tak, potom byl účel aspoň
v mém případě splněn.“
Eva Komínková – septima
„…Celá ta praxe mi dala vědomí, že strach, který
jsem měla ze setkání s handicapovanými dětmi,
byl naprosto zbytečný. Fakt, že se s takovými
dětmi dokážu bez větších zábran bavit a něco si
s nimi zahrát, mi posílil sebevědomí. Jsem ráda,
že práce s těmito lidmi by mi v budoucnu neměla
činit problémy. Jsem vděčná za tuto zkušenost
a na děti budu ještě dlouho vzpomínat. Mohu
jen děkovat Bohu za to, že jsem zdravá a za to, co
mám. Jeden citát zní: „Člověk si neváží toho, co
má, dokud o to nepřijde.“ A bohužel je to pravda.
Spousta lidí není vděčná za to, co má, naopak
si naříká, co všechno jim chybí, řeší malicherné
problémy – jakou mají postavu, akné na obličeji,
trojku z matiky… Buďme vděčni za to, co máme
a netrapme se tím, co nám schází!!!“

Ze života školy

V rámci kurzu sociálních kompetencí proběhl
úvodní jednodenní seminář s ing. Němečkem
a Mgr. Polcrem. Ing. Němeček přiblížil studentům svět handicapovaných lidí formou několik
zážitkových aktivit a následným rozborem.
Mgr. Polcr seznámil studenty se zásadami BOZP,
s dokumentací a právy a povinnostmi studentů
během výkonu praxe. Následovala 10denní bezplatná praxe v sociálních zařízeních (60 hodin).
Mezi zařízeními byly domovy důchodců, ústav
sociální péče pro přestárlé, speciální školy a dětské domovy pro mentálně či fyzicky retardované
děti. Na praxi měli studenti přiděleného vedoucího z organizace a rovněž dohlížejícího pedagogického pracovníka, který měl za úkol kontrolní
a poradenskou činnost. Závěr praxe zahrnoval
jednodenní setkání studentů s Mgr. Forbelským
a třídní učitelkou, kde studenti hodnotili v krátkých vystoupeních svá působení a předávali si
zkušenosti a zážitky z proběhlé praxe. Výstupem
z praxe jsou listy docházky studenta na sociální
praxi spojené s hodnocením a závěrečné úvahové
slohové práce s danou tematikou.

si pořád všichni velice podobní, ať už je nám 18,
40 nebo 94. Maličkosti možná nehýbou světem,
ale dokáží pohnout lidským srdcem, což je stejně
důležité. A lidé by si měli vážit maličkostí, všímat
si jich, protože je jich okolo spousta a mohou nás
udělat velice šťastnými. Práce pro lidi, pro druhé
je ta nejdůležitější. Celých 14 dní jsem si užila a
rozhodně jsem tam nebyla naposledy. Takže babičky a dědečkové – těšte se!“

Miroslava Zaťková – septima
„…Mám štěstí, protože hned při vstupu do budovy potkávám ředitele školy. Jsem pozván do
ředitelny, kde mě pan ředitel důkladně seznamuje s chodem školy a náplní mé práce. První
týden mám pracovat ve škole, druhý týden budu
navštěvovat dětský domov a starat se o tamější
děti. Poté už mě vede pan ředitel do třídy, kde má
moje praxe začít. Nezapírám, že jsem značně nervózní. Veškeré napětí ale opadá, když mi dveře
do třídy otvírá malá romská holčička V, která mě
bezprostředně bere za ruku a vtahuje do třídy.
Seznamuji se se skvělými vychovatelkami… Poté
dostávám úkol věnovat se M., která má velké
album s fotkami „Vyvolených“. Mým úkolem je
prohlížet si s M. album a ke každé z fotek jí něco
vyprávět. M. se při vyprávění směje, což ve mně
vyvolává dobrý pocit. O půl desáté je přestávka
se svačinou, při které si V. vyžaduje, abych se posadil vedle ní…“
František Měchura – septima
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Smíšený pěvecký sbor CMG
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Pěvecký sbor nastudoval v letošním šk. roce
národní písně ze sborníku Jana Masaryka,lidové
písně v úpravě L.Janáčka, písně z Moravských
dvojzpěvů A.Dvořáka, písně J.Pavlici, B.Smetany
a Hanse Leo Hasslera.S tímto repertoárem sbor
skvěle reprezentoval školu v německém
Porta Westfalica. Na Vánočním koncertu v
Městském divadle v Prostějově sbor uvedl
nově nastudovanou skladbu Vánoční současného autora Luboše Fišera. Ve druhé části koncertu opět zazněla Česká mše vánoční
J.J.Ryby se sólisty a s doprovodem komorního orchestru.Studenty potěšil příznivý
ohlas posluchačů a především návštěva
p.Mons.Graubnera, arcibiskupa olomouckého, a přítomnost dalších čestných hostů.
V březnu jsme absolvovali vystoupení v
Odrách na zájmové umělecké přehlídce církevních škol. Na Mezinárodním hudebním
festivalu Svátky písní v Olomouci se pěvecký sbor umístil ve stříbrném pásmu. Z
Vánočního koncertu a vystoupení v Odrách
je pořízena nahrávka na CD.
Mgr.B.Měchurová, vedoucí sboru

Cesta po klapkách klarinetu
Cesta po klapkách klarinetu působí tajuplně a záhadně. Je to nádherná procházka, kterou jednou
projdeme s lehkostí bez sebemenšího zaváhání,
bez jakýchkoli zábran, jindy však se jí prodíráme
jako trnitými skalisky, s obtížemi, s námahou, ale
vždy nás dovede ke krásné a tajemné hudbě, která pohladí srdce malého i velkého človíčka, rozveselí všechny nešťastné tváře, přinese klid, pokoj a
mír do duše, naplní i nejtemnější kouty světlem.
Každý tón zní jedinečně, má krásnou sytou
pravdivou barvu a nelze jej nahradit jiným.
Vplouvá do uší posluchače jako tichý, poklidný
hlas přírody a přináší nezapomenutelný zážitek.
Připomíná vonící les za slunečného jarního dne.
Pokud někdy zabloudíme do dalekých míst, do
jiné melodie, do jiné tóniny, nesmíme se vzdát a
musíme se stále snažit najít cestu zpět a vydat se
tou správnou, tou nejhezčí a pravdivou.
Procházka v mollové tónině se zdá posmutnělá,
zastíněná vysokými strašidelnými stromy. Schovává se pod mraky hemžícími se po nebi, ale
jakmile vysvitne slunce a celá příroda se na nás
začne usmívat, dostaneme se do melodie durové,
do melodie plné hravosti a radosti.
Jestliže touto cestou nedojdeme k našemu vysněnému cíli, způsobí nám bolest, žal a zklamání, ale
o to větší je radost z každého úspěchu. Někdy
nám mohou podklouznout tóny jako noha na kamení nebo na ledě, vzniká potom hudba falešná,
nepříjemná, hudba, která bolí v uších. Musíme se
však znovu vzpřímit a vrátit se do starých kolejí.
Dostaneme-li se na rozcestí a nevíme jak dál, kterou z cest se máme vydat, poslechneme jasnou
durovou melodii.

Nikdy nesmíme ztratit hlavu. Je nutné vědět,
kam chceme dojít, co všechno chceme poznat,
s čím se chceme ještě setkat, protože hudba je
jiskřivá jako kapky rosy na svěží trávě. Tak jako
rosa osvěžuje přírodu, tak nám hudba rozjasňuje
každodenní všední život.
Jana Faltýnková, kvinta

Schola
Každý mladý člověk touží patřit do společenství.
Jedním z takových společenství mladých lidí na
CMG je naše schola. Proměnlivá parta studentů
napříč ročníky pod laskavou taktovkou otce Jaroslava drží pospolu díky nezdolné chuti společně
zpívat a hrát a zapojit se třeba i do charitativních
akcí a projektů, kdy je třeba pomoct.
Náš zpěv doprovází každou mši svatou během
školního roku. S časem adventu je už neodmyslitelně spjato adventní zastavení, které se i letos
setkalo s příznivými ohlasy. V postní době jsme
pro rádio Proglas připravili křížovou cestu a před
prázdninami jsme odzpívali beneﬁční koncert pro
záchranu zchátralého kostelíka v Suché Rudné.
Zdokonalujeme se ve hře na rozličné hudební nástroje: za doprovodu kytar, houslí, cella, klavíru,
bubínků zpíváme kusy klasické i moderní, písničky ze zpěvníku Hosana i Bachovy skladby.
Radost a nadšení ze společného muzicírování
vyjadřují slova žalmu:
„Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu celá země.“
Tereza Slezáková

Náš zpěv doprovází každou mši svatou během školního roku

Z literárních prací
Ukázky ze studentských literárních prací

Z práce „Pozdní podzim“ studenta tercie Daniela Frýborta – líčení přírody nebo oblíbeného
místa (vyučující Mgr.Irena Wernerová)

Z práce studentky septimy Miroslavy Zaťkové
– úvaha na téma: „Kniha přítel člověka?“ (vyučující PhDr.Renata Dohnálková)

Lysé stromy se houpají ve větru, pod nimi je rozprostřena barevná mozaika spadlých listů. Vytváří
zvláštní tvary a táhne se do daleka, kam až oko
dohlédne. Nikdo tu nespěchá... Apolón pomalu zajíždí za obzor, všechno se jako zázrakem zbarvuje
oranžově. Štíty hor září víc než diamanty, pomalu
padá tma a já se vracím do vesnice.

Co vás napadne při slově kniha? Zbytečnost?
Něco zastaralého? Povinnost číst kvůli zápisu do
čtenářského deníku? Před mnoha lety byly knihy
pro člověka něco posvátného. Většinou, když už
měl doma knihu, jednalo se o Bibli. Nebyla žádná
nakladatelství, a proto se knihy musely opisovat
ručně. Teprve v 15. století byl vynalezen knihtisk Johanem Gutenbergem a konečně se knihy
mohly dostat i k obyčejným lidem. Dalším problémem však bylo, že málo lidí umělo číst. Vždyť
až od r. 1774 byla Marii Terezií zavedena povinná
školní docházka.

Připomíná mi svatební sál třpytící se ve slunci.Labutě proplouvají jako družičky za nevěstou,
stromy jsou svatebčané, kteří poklidně čekají na
příchod dalšího páru.Kouzlo tohoto místa zůstane obklopeno tajemstvím. Soumrak hraje na
varhany nadcházejícího večera.Příroda je jedním
z léků na bolest a trápení a je všude kolem nás...I
po letech se budu ráda vracet.
Z práce „Chřiby“ studenta
tercie Ondřeje
Mandla– líčení
přírody nebo
oblíbeného
místa (vyučující Mgr.Irena
Wernerová)

Můj názor však
je, že se lidé
pletou. Četba je
Dorazili jsme
něco úžasného.
do bukového
Lehnout si do
lesa.Pod námi
postele,
užít
šustí
spadasi
čokoládu,
né
listí
a nad
přestat vnímat
námi
je
azurookolí a začíst
vá obloha, ke
se do nějakého
které se tyčí
romantického
Klára Portešová - sekunda
šedé větve. Vyhistorického
šli
jsme
na
strmý
kopec,
na
němž
ční
malá kapličrománu. Zapomenout na svět, na všechny naše
ka,
pamatující
slávu
Velkomoravské
říše.Z nové
starosti, problémy a vžít se do doby příběhu. V
zvonice
se
rozléhají
posvátné
zvuky
do údolí.
dnešním uspěchaném světě je důležité umět si
A
jakoby
té
nádhery
nebylo
dost,
otvírá
se před
„správně“ odpočinout.
námi překrásný výhled do údolí a strmá pískovZ práce „Růžičkův lom“ studentky tercie Hany cová skála ji chrání po staletí jako statečný rytíř.
Novákové – líčení přírody nebo oblíbeného
Z práce „O slepičí princezně Miriam a o komísta (vyučující Mgr.Irena Wernerová)
houtím princi Jakubovi“ studentky primy Zity
Stojím na okraji kamenné propasti a dívám se Novotné (vyučující Mgr.Irena Wernerová)
do hlubiny, která je zakončena dnem narušeným
„hledači pokladů“ - ve stěnách jsou vytesané ot- Kdysi dávno nebyly slepice lidem pro užitek jako
vory , ve kterých byli kdysi trilobiti...Okraj lomu dnes, ale žily v království, kterému vládla zlá a
je lemován trnitými šípkovými keři, jejichž plody pyšná královna Sára. Měla tři dcery: Zlatavu,
jsou znehodnocené prvními mrazíky.Objevují se Drahomíru a Miriam.
nažloutlé i načervenalé čepele javorových listů, V sousedním království žili kohouti. Vládl jim
které sem nafoukal neposedný vítr.Na skalnatém narozdíl od slepic dobrý a spravedlivý král Jiří,
břehu se daří pouze travám, teď už uschlým. který měl jediného syna, prince Jakuba. Jakub
Shora vypadají jako čupřiny neposedných kluků, měl Miriam velice rád. Mnohokrát o tom mluvil
kteří se schovávají za výčnělky kamenů.
s otcem, ale ten mu vždy řekl, že slepice jsou slepice a s tím nic nenadělá.

Z literárních prací

Dnes většina lidí považuje knihy za zbytečnost. Proč číst, když máme všechny informace
na internetu? Je to rychlejší, pohodlnější. A my
můžeme využít čas jinak.
Spousta kniha
je i zﬁlmována, tak k čemu
se stále knihy
prodávají?

Z práce „Oblíbený rybník“ studentky tercie
Andrey Mičkové– líčení přírody nebo oblíbeného místa (vyučující Mgr.Irena Wernerová)
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Z práce „O vlku Lupusovi“ studentky primy
Romany Soukupové (vyučující Mgr.Irena Wernerová)

Z práce studentky kvarty Lenky Blahouškové
„Jak vypadá stará bela“ – popis pohádkové postavy (vyučující Mgr.Bohumila Měchurová)

Na severu, v severním Rusku žila vlčí smečka.
Smečce se dařilo dobře. Měla dost potravy a hodně vlčat. Mezi vlčaty bylo jedno velmi učenlivé.
Byl to vlček a dostal jméno Lupus. Lupus vynikal nad ostatními sovu šikovností a inteligencí.
Ostatní mu to záviděli, nemohli s tím ale nic udělat. Lupus se stal oblíbencem celé smečky. Ta na
něj nedala dopustit. Staří vlci říkali: „Takového
šikovného vlčka jsme mezi sebou už dlouho neměli. Podobá se Alkovi, když byl ještě malý.“ Alk
byl vůdce smečky a ostatní vlci k němu měli úctu.
Lupus si přál být jako on. Být statečný, moudrý,
spravedlivý a silný - to byl vždycky jeho sen.

Často slyšíme, že něco „ stojí za starou belu“
nebo „ já ti dám starou belu“. Jak ale taková stará
bela vypadá, to vám řekne jen málokdo. Zřejmě
to vzniklo z francouzštiny nebo z italštiny. Bela
vyjadřovala něco krásného. Bela bývala kdysi
krásná, ale v dnešní době už je stará a k ničemu,
protože symbolizuje životní smůlu. Dříve se
blýskala v nádherných zámcích, kde hrdě trávila
svůj čas a byla ozdobou plesů a slavností. Každý si jí prostě musel všimnout, jak byla krásná,
a musel si ten pohled patřičně vychutnat. A dnes?
Dnes už nikdo neví, jak vlastně vypadá. Je špinavá, otlučená a nikdo o ni ani okem nezavadí,
i kdyby třeba tancovala uprostřed ulice. Dnes už
má oči jenom pro pláč a kdo by ji přece jen uviděl,
bylo by mu jí líto. Má to ale chudák smůlu. Zbylo
jí jen pohrdání a nadávky, i když by si zasloužila
opěvovat za svoje nespočetné služby.

Some ideas from students´ essays :

Z práce studenta kvarty Michala Cagaly na
téma „Nejhezčí cesta mého života“– popis děje
(vyučující Mgr.Bohumila Měchurová)
Začíná pršet. Obloha se během několika minut
zatáhne. Kapky vody bubnují na okapy, déšť sílí.
Když se někdo zaposlouchá do té vodní symfonie, může v ní slyšet celou řadu zvuků, které
má rád, na které rád vzpomíná, které mu něco
připomínají. Ten zvuk by se dal přirovnat ke krokům samotné přírody, je nejkrásnější skladbou,
hudbou lepší než na jakou by se kdy zmohl
člověk.To příroda kráčí a šeptá nám. Za malou
chvíli ve městě zanikne pach špíny a prachu,
okolí je provoněno zvláštní vůní, vůní stromů
a rostlin, tekoucího potůčku a čisté přírody. Vše
utichne, jen vítr, pohrávající si s korunami stromů, narušuje svým hukotem melodické kapky
deště. Promoklý vrabčák snese svá křídla na zem
a dychtivě nabírá vodu ze stružky, tekoucí po
tmavém chodníku. Déšť ustává a zase sílí, děti v
pláštěnkách si dělají ze stružek potůčky, na štěrkovité cestě si staví hráze. Voda konečně proudí
v okapech a dále na zemi dává vláhu vyschlému
trsu trávy v betonovém chodníku. Proud kapek
opět ustává a na okamžik, celé bledé, vykoukne
zpoza mraků slunce. Vše se rozzáří jako hladina
čistého jezera a na obloze se objeví nádherný pás
barev, který je snad svým způsobem opravdu
čaromocný, i když na jeho konci nebývá hrnec
zlata.Je to duha. Jasná, zářivá,skvoucí se všemi
barvami. Přestává pršet. Duha se pomalu ztrácí,
slunce se ukazuje celou svou krásou.

„Why I Would/Would not Like to Live in Great
Britain“
Even though I love my country and I am very
proud of being Czech, there are reasons why
I would like to live in Britain. Or it would be
just perfect if some of their habits and common
things were brought to the Czech Republic.
First I like the way how British houses are
furnished and decorated. Perhaps it is quite
old-fashioned but cozy and comfortable at the
same time……And I absolutely admire how
much family oriented they are. I wish we had
those typical British dinners where the whole
family gets together and enjoys spending time
with each other……But the thing I like most
is the diversity of races and religions.British
people are not xenophobic and are not afraid of
new things as Czech people are.
Adéla Změlíková, septima
I ﬁnd English people a little narrow-minded. We
can see an example in school system,especially
in wearing uniforms…..Despite of my rather
negative opinions I like Britain as a complex – its
history, language and cultural heritage.
Kateřina Šimáčková, septima
The British have a very dry sense of humour
which can be for someone not very funny.
But I think that the British laugh a lot and
have a good time when all friends or family
hang out together, especially when they are in
pubs…..The British are more friendly than the
Czechs, open-minded and are not shy to make
new friends.
Aneta Změlíková, septima

Z literárních prací
Ukázky ze studentských literárních
prací ve francouzském jazyce
(vyučující Mgr.Alena Smyslilová)
Kdo je tajemným číslem 52 ? Co pohledává toto podivné individuum na opuštěné ulici v temnu listopadového večera ? Eva Komínková (septima) rozehrává napínavý příběh s kriminální zápletkou, v němž sehraje
hlavní roli nejen « číslo 52 », ale i inspektor Marrond
a jeho věrný pes Hugo.

Chci plavat v moři,
chci žasnout,
když pozoruji hvězdy.
Chci se procházet v lese.
Chci si prohlížet Monetovy obrazy....
Člověk může toužit po velkých věcech, a někdo vidí bohatství i v maličkostech. Markéta Žondrová ( kvinta)
se inspirovala básní « Je veux vivre libre » a pokusila
se vyjádřit svá vlastní přání : Chci...

Úryvek je vybrán z povídky Une soirée malheureuse,
kterou Eva napsala podle zadání soutěže Plume noire.

Je veux nager dans la mer,

„Est-ce que vous avez trouvé quelques traces ou
preuves?“ L’inspecteur Marrond a demandé tout
de suite apres son arrivée au lieu d’infraction.

Quand j’observe les étoiles.

Un agent de police avait l’air déçu: „Rien, monsieur. Ce voleur devait etre un professionnel.“

„Tiens, qu’est-ce que c’est?“ l’inspecteur s’est
aperçu d‘un torchon sordide serré a la main du
policier.

Je veux ouvrir les portes
Et voir quelque chose de nouveau.
Je veux écrire des poemes,
Je veux lire des nouvelles.
Je veux etre assise en herbe et regarder les nuages
Quand il pleut.
Je veux retrouver des mysteres
Et toujours, quand je veux,
Etre heureuse.
Je veux etre avec mes camarades

„Celui-ci?“ a-t-il demandé avec une aversion
claire. „C’est probablement un mouchoir de notre voleur. Ce scélérat l’a utilisé a effacer toutes
les empreintes digitales.“

Et jouer aux cartes.

„Quelle chance! C’est exactement, ce dont j’ai besoin,“ Marrond a exclamé en arrachant le mouchoir de la main du policier surpris.

Je veux me promener en foret,

„Hugo, viens voir, ce que j’ai!“ Et son chien a
accouru en laissant la poubelle en arriere. Hugo
a ﬂairé le mouchoir, qui a senti tres attirant, donc
il a décidé de suivre cette trace meme plus tôt
qu’il a entendu le commandement de la chercher.
Avant que le policier l’ait remarqué, tous les deux
ont disparu quelque part dans la nuit.

Je veux avoir beaucoup de loisirs,
Je veux faire des photos de nature.
Je veux regarder les tableaux de Monet.
Je veux marcher le sac au dos

Z literárních prací

„Cela ne fait rien,“ a-t-il déclaré sans perdre son
enthusiasme. „Les criminels oublient une chose
tres importante. Je coopére avec un chien qui est
capable de trouver toutes les traces et les suivre.“
Et il a regardé avec une admiration Hugo qui
était en train de faire la poubelle en faisant du
bruit dégoutant avec sa bouche.

Je veux etre étonnée

Et je veux prendre le tram numéro deux.
Je veux coucher a la belle étoile,
Je veux aller par avion.

Práce studentky NJ:
Mein Gedicht
Im Januar warten wir auf Februar
Im Februar treffe ich einen Jaguar
Im März will ich eine Party geben
Im April ohne Probleme leben
Im Mai soll alles blühen
Im Juni möchten wir uns ausruhen
Im Juli ist Wasser warm
Im August sind wir auf einer Farm
Im September müssen wir in die Schule gehen
Im Oktober möchten wir die Natur sehen
Im November gibt es manchmal Eis
Im Dezember habe ich keine Zeit
Karolína Melková, tercie
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Zpráva o hospodaření školy
Výroční zpráva o hospodaření školy a realizovaných projektech
a) Příjmy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

v tis. Kč
9 171
435
10
36
1 251
561
127
262
11 853

Příjmy z dotace SR
Příspěvky rodičů, ostatní příspěvky
Prostředky zřizovatele
Prostředky půjčky Metropolitní Kapituly
Granty a dotace (projekty SIPVZ, MŽP, Socrates, Město PV)
Dotace Evropského sociálního fondu
Dary fyzických a právnických osob (nadace)
Příjmy z ostatních činností (pronájem, školení, úroky, ost. výnosy)
P ř í j m y c e l k e m (součet ř. 1 až 8)

Zpráva o hospodaření školy

b) Výdaje

v tis. Kč
12 303

Vý d a j e c e l k e m
z toho:

Neinvestiční výdaje c e l k e m

11 124

z toho:
a) náklady na platy pracovníků školy
b) zákonné odvody zdravot. a sociál. pojištění
c) výdaje na učebnice, knihy a učeb. pomůcky, DHM
d) nákup vody, paliv, energie
e) opravy a udržování
f) ostatní provozní náklady

6 345
2 114
728
312
81
1 544

Hospodářský výsledek organizace - ztráty ve výši 269 tis. Kč je ovlivněn především odpisy majetku
ve výši 837 tis. Kč, které nejsou kryty žádnými vnějšími zdroji.
Rozdíl mezi peněžním tokem a výsledkem hospodaření je způsoben hrazením části investičních nákladů zůstatkem zdrojů minulých let, dále ﬁnancováním projektu fotovoltaických článků (celá dotace
bude převedena z MŽP až v roce 2006) a časovým rozlišením nákladů.

Přehled realizovaných projektů v roce 2005 včetně výše jednotlivých dotací
Cyrilometodějské gymnázium rozvíjí svoji činnost v různých oblastech výchovy a vzdělávání. Aktivity nad rámec zabezpečení výuky zajišťuje realizací projektů, které se dotýkají různých oblastí života
školy a jsou ﬁnancovány různými donátory.
Dotace v Kč Poskytovatel

Název projektu

Anotace

„Doopravdy“

Osobnostní a sociální výchova studentů

561 481

Evropský soc. fond + SR ČR

„Slunce do škol“

Fotovoltaické systémy na úsporu el. energie

428 442

Stát. fond živ. prostř. ČR

Zavádění ICT do výuky zeměp. a matematiky

173 165

MŠMT

217 600

MŠMT

92 000

MŠMT

190 000

MŠMT

„Svět kolem nás“

„Krůček vpřed ve standardu služeb“ Rozvoj ICT gramotnosti pedagog. veřejnosti
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1 179

Investiční náklady c e l k e m
(prezentační technika, fotovoltaické články, kaple, učební pomůcky)

„Hurá počítač“

Rozvoj počítačové gramotnosti

„Informační centrum SIPVZ“

Podpora činnosti informačního centra SIPVZ

„Compassion“

Rozvoj sociálních kompetencí studentů

„Standard ICT služeb“

Zajištění standardu ICT

„Klub OÁZA“

Kreativní aktivity Klubu OÁZA

6 000

„Pěvecký sbor CMG“

Činnost Pěveckého sboru CMG

20 000

Nadační fond Most naděje

„Etická výchova“

Etická výchova studentů

20 000

Nadační fond J. Luxe

„Podpora rozvoje“

Vybavení školy učebními pomůckami

5 000

Nadace J. a M. Mildnerových

„Tábor pro rodiny Sobotín“

Prázdninový pobyt pro rodiny s dětmi

3 000

Město Prostějov

Celkem

28 197
101 126

1 846 011

Socrates - Comenius
MŠMT
Město Prostějov
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Čerpání rozpočtu v roce 2005 v Kč
Zdroje krytí v Kč
VÝDAJE PODLE DRUHU

9 184 492

434 850

DotaceSR
(MŠMT)

Přísp.
rodičů

1. Mzdové prostředky celkem

6 345 125

5 909 632

Platy zaměstnanců

6 042 422

5 879 972

302 703

2.Zákoné odvody
Zákonné odvody

OPPP

46 229

1 250 630

Zřizovatel,
Kapitula

Ost. Granty a dotace

127 139
Dary

561 857

248 254

Dotace
ESF

Ostatní

48 306

207 210

175 800

59 250

103 200

29 660

48 306

147 960

72 600

2 114 168

2 051 322

387

26 339

36 120

2 114 168

2 051 322

387

26 339

36 120

988 277

383 668

116 385

4 177

4 177

Mzdové prostředky s odvody
3. Nákup materiálu celkem
Učebnice,šk.potř.zdar.

33 190

100 059

96 458

821

Drobný hm.majetek

595 052

140 791

68 965

Ochrané pomůcky

1 789

1 789

145 636

53 985

Materiál na opr.a údržbu

42 575

42 575

Ostatní

69 976

14 881

4. Nákup vody,paliv, energie

311 730

281 745

El.energie

178 261

151 876

Kancelářské potřeby

Voda, odpady

2 780

650

20 985

134 897

20 031

40 719

23 270

5 881

9 320

26 292

26 292
103 577

5. Nákup služeb celkem

873 417

353 684

158 706

180 576

13 191

9 828

766

74 317

690

Nájemné

58 465

56 165

1 500

Konzultac.porad.služby

99 451

99 451

Služby školení a vzděl.

83 793

38 777

16 346

28 670

Programové vybavení

178 875

13 066

17 532

119 745

20 572

15 519

5 053

107 007

46 447

44 899

Reklama,propagace
Režijní náklady na stravování

12 244

209 384
21 263

6 400

26 462

5 844
26 385

3 600

137 676

Bezp.sl.,úpravy softw.,TS

7 590

257 108

26 385

107 177

Služby telekomunikací

28 271

3 600

Paliva (plyn)

Služby pošt

170 266

20 000

85 460
2 485

27 846

74 991
113
34 823
800

28 533
15 661

12 736

12 736

Ostatní

161 652

115

71 921

4 315

6. Ostatní

235 482

107 811

117 713

Opravy a udržování

34 578

34 578

Opravy a udržování bud.

45 987

12 852

Reprezentace

48 539

20 000

38 782

26 519

3 267

6 333

359

3 267

6 333

359

33 135
48 539

Cestovné,cest.náhrady

106 378

60 381

36 039

7. Ostatní ONIV celkem

255 790

96 630

120 261

25 580

1 036

12 283

43 616

8 734

8 166

25 580

1 036

100

110 597

Daně,popl., úroky
Poskytnuté příspěvky

141 140

18 360

Ost.pov.poj.hraz.zaměst.

23 701

23 701

Pojištění

47 333

45 835

1 498

2 665 345

1 223 537

513 065

46 565

357 709

48 271

349 937

126 261

11 124 638

9 184 492

561 758

46 565

591 258

48 271

561 857

130 438

218 914

262 292

697 693

8. ONIV Celkem (3+4+5+6+7)
9. NIV Celkem (1+2+8)
10.Investice
11. Výdaje celkem (9+10)
12. Rozdíl (zdroje - výdaje)
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33 190

Knihy,učeb.pomůcky

20 985

1 178 898

12 183

12 303 536

9 184 492

780 671

308 857

1 288 951

48 271

561 857

130 438

-450 085

0

-345 821

-262 628

-38 321

78 868

0

117 817
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Studentský klub Oáza
Klub OÁZA
Klub rodičů, studentů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově se snaží maximálně
podporovat volnočasové aktivity studentů. Výsledkem této snahy je Klub Oáza, který spolupracuje se školním klubem a střediskem mládeže při
Cyrilometodějském gymnáziu.

Studentský klub Oáza

Do července 2005 měla Klub OÁZA na starost
Kateřina Skřebská a od srpna 2006 má klub nového vedoucího Víta Forbelského. Klub sídlí v
přízemí školy v místnosti, kterou si studenti sami
výtvarně upravili a zútulnili podle svých představ. Zde tráví svůj volný čas – každý dle svého
uvážení a zájmu. K dispozici mají elektronické
šipky, stolní fotbal, stůl pro stolní tenis a různé
společenské deskové hry.
V klubu je možné trávit volný čas pravidelnou
zájmovou činností – kroužky nebo příležitostnými akcemi. Jedním z nejnavštěvovanějších kroužků je keramický. Každé úterý a čtvrtek odpoledne je určen studentům i prostějovské veřejnosti.
V tomto čase je možné se něčemu novému naučit
a něco si přímo vytvořit. Odborným poradcem a
pomocníkem je paní Náglová – vedoucí keramiky, která svým citlivým vnímáním a odborným
vedením dokáže spoluvytvářet z mnoha druhů
hlín a glazur skutečně originální díla.

V dramatická dílně se studenti schází pravidelně
v úterý. V tomto roce nazkoušeli divadelní představení Něhurka a sedm trapaslíků, které zahráli
na studentské akademii školy. Chystají se i další
vystoupení této hry, především na Celostátní přehlídce umělecké činnosti v Odrách.
Mezi příležitostné akce patří diskotéky, Poetické
podvečery a Filmový klub, který se zaměřuje ﬁlmy, jejichž předlohou jsou některé z knih povinné četby, což studenti velice ocenili.
Studenti, rodiče i prostějovská veřejnost – pro
ty všechny jsou určeny Kreativní podvečery,
které se staly tradičními a slavily velký úspěch u
všech zúčastněných, kteří měli možnost se naučit
mnoha zajímavým výtvarným technikám pod
vedením zkušených lektorů. V klubu proběhlo
před Velikonocemi malování vajíček a výroba
pomlázek a před Vánocemi Malování na hedvábí, výroba gelových svíček, výroba adventních
věnců a vánočních ozdob.
Čistě studentskou klubovou aktivitou je časopis
„No school“. Jeho čtenáři v něm mohou najít recenze ﬁlmů, hudebních skupin, rozhovory s oblíbenými i slavnými kapelami, články k zamyšlení o věcech, které mladé lidi zajímají, informace o sportu,
kultuře a mnoho dalších věcí. „No school“ se také
zapojil do II. ročníku soutěže školních časopisů Olomouckého kraje, kterou klub OÁZA opět vyhlásil.
Klub OÁZA uskutečnil také dva mezinárodní
projekty podpořené Nadací rozvoje občanské
společnosti. Prvním z nich je projekt „Českoněmecké pověsti“, jehož výsledkem je českoněmecká brožura, kterou studenti sami sestavili a vydali. Druhým projektem byl „Similar or strange“,
který se zabýval problematikou lidí bez domova.
Studenti zﬁlmovali několik rozhovorů, nad kterými se pak společně s německými a polskými
studenty zamýšleli.

Tanecakce
Stejně tak výtvarný kroužek, který vede paní
doktorka Snášelová, dosahuje vysoké umělecké
úrovně, kterou dokázal úspěšnými oceněními
například 1. místem v mezinárodní soutěži v
Itálii.
Možnost rozvoje hudebního nadání mají ti, kteří
se schází ve schole a nacvičují i náročné vícehlasé
skladby. Kdo se chce naučit hrát na kytaru, může
navštěvovat kytarovou školičku.

O klubových aktivitách se může prostějovská veřejnost dozvědět prostřednictvím
plakátů, internetových stránek klubu Oáza
(www.cmg.prostejov.cz/oaza), ale i místních médií
– např. Prostějovského týdeníku a Radničních listů.
Těšíme se, že klub bude i nadále sloužit jako
příjemné místo k setkávání mladých lidí, dětí i
rodičů, návštěvníků z řad prostějovské veřejnosti
a všech lidí dobré vůle.
Vít Forbelský, vedoucí OÁZY

Mezi sportovní aktivity klubu patří v pondělí
aerobik, ve čtvrtek ﬂoorbalový kroužek a páteční
basketbal. Připravuje se také kroužek volejbalu,
který bude otevřen příští rok.
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Pro studenty, kteří si chtějí rozvíjet jazykové
schopnosti, jsou určeny konverzace v němčině
či angličtině a také francouzské divadlo. Příštím
rokem bude otevřeno i německé divadlo.

Oáza na Bambiriádě

ICM a SIPVZ
Informační centrum pro mládež Informační a školící centrum
Prostějov
SIPVZ při CMG Prostějov
Poskytuje dětem, mládeži, ale i dalším zájemcům
informace a služby z oblastí, které jsou spojeny
se životem dnešní mladé generace. Informace,
poskytovány z jedenácti tématicky řazených
okruhů, jsou bezplatné. Největší zájem je o oblast
Vzdělání, Volný čas, Cestování ale i Práce, Mládež v EU, Ekologie.

Poskytuje pedagogům a široké veřejnosti poradenství a odborné semináře z oblasti začlenění
ICT v učitelské praxi a každodenním životě. Ve
školním roce se podařilo úspěšně proškolit celkem 176 osob z řad pedagogů a veřejnosti. IC a
SŠ získalo akreditace pro provádění odborných
seminářů v oblasti začlenění ICT do výuky Aj,
Nj. Dále akreditaci na pořádání seminářů PowerPoint, Osobnostní růst a povolení pořádat rekvaliﬁkační kurzy pro ÚP. Pro školní rok 2006/2007
si stanovujeme za cíl uspořádat řadu seminářů
v oblasti využití ICT ve školství, bezplatné semináře v oblasti moderní didaktické techniky a
rekvaliﬁkační kurzy ve spolupráci s ÚP.
Stanislav Kajtár, vedoucí Informačního a školícího
centra SIPVZ

Klub studentů, rodičů a přátel
CMG
Právě na evropské informace byla činnost našeho
centra tento rok zaměřena.Ve spolupráci s Asociací pro podporu rozvoje informačních center
pro mládež v ČR jsme se zapojili do projektu Evropské informace pro mládež a Evropský týden
mládeže. Pořádali jsme besedy, výstavy, soutěže
s touto tématikou.
Ve spolupráci s Krajským úřadem v Olomouci jsme
zorganizovali besedu pro pracovníky s mládeží
a aktéry ve studentských klubech, se zaměřením
na možnost využití programu Mládež. Vzbuzení
zájmu u těchto pracovníků se projevil nárůstem
porad regionálního konzultanta pro program Mládež, jehož činnost naše organizace podporuje.
Stali jsme se regionálními partnery EURODESK.
Tuto evropskou informační síť využívají organizace z 31 zemí a najdete zde informace týkající se
vzdělávacích programů, studia, práce, dobrovolnictví a cestování do zahraničí.
Naše infocentrum nabízí tyto služby: bezplatnou
práci na počítači, přístup na Internet, ukládání dat
na nosiče (disketa, CD), scanování, kopírovaní.
Poradenské služby k programu Mládež a zadávání
požadavků do systému EURODESK. Nemůžeme
zapomenout ani na možnost malého občerstvení.
Náš zřizovatel je hostitelskou organizací pro
účastníky Evropské dobrovolné služby V současnosti u nás působí Marina Georgiva z Bulharska
a Teresa Damm z Německa. Možnost se takto zapojit do činnosti neziskových organizací v zahraničí s minimem vlastních nákladů je otevřena pro
všechny mladé lidi i v Česku ve věku 18 až 25 let.
Stanislava Rotterová, vedoucí Informačního centra
pro mládež

Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově sdružuje studenty,
rodiče a všechny, kterým záleží na tom, aby církevní gymnázium kvalitně vykonávalo své poslání výchovy a vzdělávání mládeže a aby škola
měla své stálé a významné místo v síti středních
škol regionu.
Orgány Klubu jsou:
• Valná hromada
• Rada Klubu
• Kontrolní komise

ICM a SIPVZ

Vzdělávání dospělých v rámci projektu SIPVZ

Valná hromada se konala 26. 4. 2005 a 15. 11. 2005.
Na schůzkách Rady klubu členové projednali a
schválili Výroční zprávu o činnosti a hospodaření
za rok 2004, plán práce a rozpočet na rok 2005,
vyúčtování maturitního plesu 2005 a zahájili
přípravu maturitního plesu 2006. Rada klubu
navrhla a Valná hromada dne 15.11.2005 schválila zástupcem rodičů v nové Školské radě CMG
ing.Františka Hynka. Pravidelnou součástí schůzek se stalo schvalování žádostí rodičů studentů
o ﬁnanční příspěvek na akce pořádané školou a
přednesení zpráv o činnosti Informačního centra
mládeže a Klubu Oáza.
V roce 2005 došlo ke změnám v Radě Klubu. Na
podzimní Valné hromadě byli zvoleni zástupci
primy: paní Jitka Laudová, paní Anna Češková
a pan Zdeněk Hanák. Ostatní obsazované funkce
zůstaly beze změn. Dne 9.12.2005 však naše občanské sdružení postihla velká ztráta, po těžké
nemoci zemřela paní Mgr. Eva Tvrdíková, od
roku 2002 obětavá předsedkyně Klubu a vzácná
žena. Volba nového předsedy byla zařazena do
programu schůzky Rady Klubu dne 25.4.2006
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Klub SRP CMG
Kontrolní komise pracovala ve složení: paní
Hana Reiterová, paní Ludmila Horáková, ing.
Milan Chytil

Klub studentů, rodičů a přátel CMG

Hlavním úkolem v práci Klubu zůstává vytváření odborného, kulturního a společenského
zázemí školy, zprostředkovávání zahraničních
kontaktů, vytváření vlastních ﬁnančních zdrojů.
Velký důraz klademe na podporu volnočasových
aktivit studentů a získávání ﬁnančních prostředků pro tyto aktivity. Škola těmto aktivitám poskytuje své prostory.
Všechny zmiňované projekty jsou ﬁnančně náročné, občanské sdružení by je nemohlo podporovat
z vlastních zdrojů. Klub proto žádá každoročně
o granty a dotace u různých institucí, směřované
právě na výše zmíněné činnosti. Nejinak tomu
bylo i v roce 2005 a máme velkou radost z toho,
že námi podané projekty byly většinou přijaty
a podpořeny.
Činnost a aktivity Klubu OÁZA v roce 2005 podpořily:
• Nadace rozvoje občanské společnosti z programu „klub-net“
• Město Prostějov - výtvarné aktivity ( kreativní podvečery)
• Krajský úřad Olomouckého kraje – příspěvek
na organizační zajištění Zahradní slavnosti
• MŠMT - investiční dotace na kopírku a dotace na činnost ICM
• Národní institut dětí a mládeže - ﬁnanční
zabezpečení pobytu a činnosti dobrovolníků
v rámci Evropské dobrovolné služby
• Asociace informačních center (AICM) byla
garantem projektů Evropské informace pro
mládež a Evropský týden mládeže, do nichž
jsme se zapojili a které ﬁnančně podpořilo
MŠMT

• předsedkyně: Mgr. Eva Tvrdíková
• jednatel: Mgr. Irena Wernerová
• pokladník: paní Marie Richterová
• zapisovatel: paní Daniela Tobolová
• kontrolní komise: paní Hana Reitrová,
paní Ludmila Horáková, ing. Milan Chytil
Členové – zástupci tříd
Třída

Zástupci

I.

paní Jitka Laudová, paní Anna Češková,
pan Zdeněk Hanák

II.

paní Jana Chytilová, paní Jana Jelínková,
ing.František Hynek

III.

paní Alexandra Dvořáková, paní Katarína Vysloužilová, ing. Jiří Frýbort, ing.
Jaroslav Tvrdík

IV.

ing.Radek Hénik

V.

paní Daniela Tobolová

VI.

paní Ludmila Horáková, paní Hana
Reiterová

VII.

ing. Luděk Šimáček, paní Romana
Šupová, paní Jana Šťastná

VIII.

ing. Pavel Ott, ing.Milan Chytil

Zástupci zřizovatele:
o. ing. Jaroslav Němec SDB, o. Pavel Krejčí SDB

V roce 2005 došlo k personálním a organizačním
změnám v Klubu Oáza. Klub byl personálně zabezpečen zaměstnancem CMG panem Mgr.Vítem
Forbelským, činnost mezinárodních výměnných
pobytů a kreativních podvečerů zůstala Klubu
zachována.

Další členové:

Z funkce vedoucí Klubu Oáza odešla Mgr. Kateřina Skřebská (dlouhodobý pobyt v zahraničí),
vedoucí ICM zůstala paní Stanislava Rotterová.

Zástupci školy:

Občanské sdružení vede podvojné účetnictví a
řádně podalo daňové přiznání .
Hlavními zdroji příjmů organizace v roce 2005
byly dotace a granty, členské příspěvky, dary a
výtěžek reprezentačního plesu.
Členský příspěvek ve výši 200,- Kč pro školní
rok 2004-2005 zůstal nezměněn.
V roce 2005 byly poskytnuty příspěvky rodičům
studentů v celkové výši 4 250,-Kč.
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Rada Klubu studentů, rodičů a přátel
CMG v Prostějově v roce 2005 pracovala
ve složení:

RNDr. Anna Švécarová, PaedDr. Karel Kotyza, ing. Václav Kopečný, PhDr. Miloš Kvapil,
MUDr. Pavla Šamánková

Mgr. Irena Wernerová, ing. Marie Cagalová, Mgr.
Jaroslav Fidrmuc
Děkujeme všem členům Rady za jejich práci pro
Klub, všem dárcům za ﬁnanční příspěvky i všem
řadovým členům za podporu naší práce. Členství v Klubu studentů, rodičů a přátel CMG v
Prostějově i nadále nabízíme všem příznivcům
církevního školství v našem regionu.

Klub SRP CMG

VZPOMÍNKA

Dne 9. 12. 2005 jsme ztratili vzácnou ženu a přítelkyni
Mgr. Evu Tvrdíkovou,
Předsedkyni Klubu studentů, rodičů a přátel CMG

práci pro Klub
za radost, kterou rozdávala,
moudrost, kterou vyzařovala
a humor, který kolem sebe šířila.

Klub studentů, rodičů a přátel CMG

Děkujeme za její obětavou a nezištnou

Nezapomeneme
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Resumé
English

Boarding:

Cyrilometodějské gymnázium
Sts. Cyril and Methodius Grammar School (CMG) is
a religious eight-year secondary school for children
aged 12 to 19 whose parents care about good education and quality upbringing for their children.

Our school is not a boarding school but whenever it is necessary we can arrange accomodation
and meals for our students at a nearby dormitory.
Midday meals are served at the school canteen.

CMG offers:

We try to create a joyful working atmosphere
based on friendship and mutual respect.

• to prepare its pupils appropriately for higher
education
• quality language teaching which enables its
graduates to study abroad (eight years of English, seven years of German or French, two
years of Latin)
• a wide variety of optional subjects which allow our students to tailor their study
• native speakers teaching English, a high quality PC laboratory, access to the Internet
• educational trips to other European countries

Resumé

• exchange holidays with other secondary
schools in Western Europe
• warm-hearted and tolerant teachers making
for tenacity of purpose and industry

CMG has a lot of its graduates studying at universities or colleges of all types.

We accept 12 year-old pupils with good entrance exam results (in Czech, maths and general
knowledge)

Deutsch
Cyrilometodějské gymnázium
Unsere Schule ist ein kirchliches achtjähriges
Gymnasium für Kinder von allen Eltern, die
für ihre Kinder die hochwertige Bildung und
menschliche Erziehung suchen.
Wir bieten an:
• die systematische Vorbereitung zum Studium
an allen Typen von Hochschulen und höheren
Fachschulen;
• die hochwertige Sprachbildung, die das Studium im Ausland ermöglicht (Englisch – von
der Prima, die zweite Sprache – von der Sekunda, 2 Jahre Latein);
• die Möglichkeit der individuellen Studiumsrichtung durch die Auswahl von der breiten Skala
der fakultativen und obligatorischen Fächer;
• ausländische Sprachlektoren, ausgezeichnete
Ausrüstung des PC-Klassenzimmers einschließlich des Unterrichts der Internetarbeit;
• Ferienaustauschaufenthalte im Ausland;
• die freundliche Einstellung, die keine Grobheit
und Gewalt toleriert, die Leitung zur Zielstrebigkeit und Arbeitlustigkeit, Ansprüchtigkeit.

Interessentätigkeit:

Extra-curricular activities:
In the afternoons our school offers a great variety
of extra classes and activities like organ and piano
lessons, singing in the school choir, dancing classes, drama and art groups and a basketball club.
Weekend and holiday activities are organised by
a priest, the school spiritual leader.
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Nach der Beendigung des obligatorischen Unterrichtsteiles bieten wir eine Reihe von fakultativen
Fächern und Zirkeln an: der Klavier- und Orgelspielunterricht, die Mitgliedschaft im Sängerchor
mit der Möglichkeit der ausländischen Tourneen,
der Zirkel des Ausdruckstanzes und der israelischen Tänze, der dramatische, bildende Zirkel
und der Basketballzirkel. In der Schule wirkt
neben einem Erziehungsberater auch ein Priester
– Spiritual, der für die Studenten auch Ferienund Wochenendenaufenthalte organisiert.

Resumé
Unterkunft und Verpﬂegung:

Nous offrons

Die Schule hat kein eigenes Wohnheim, aber
wir können die Unterkunft und die Verpﬂegung in einem Wohnheim sichern. Das Mittagessen ist für alle Reﬂektanten in der Schulküche gesichert.

• une formation de qualité en langues étrangeres. L‘anglais étant obligatoire des la septieme
(chez nous cette classe correspond a „la premiere“). En sixieme (chez nous la seconde) on
choisit une deuxieme langue étrangere (l‘allemand, le français; l‘espagnol) et pendant deux
années on apprend le latin.

Die Schule hat sehr gute Ergebnisse bei der
Aufnahme der Absolventen an Hochschulen
von allen Typen und Richtungen, wir setzen uns
für freundliche Arbeitsatmosphäre, die auf der
Freundschaft und dem gegenseitigen Respekt
aufgebaut ist.

• des lecteurs étrangers
• une spécialisation choisie par l‘éleve durant
les deux dernieres années, avec nombre de
matieres obligatoires. Les éleves choisissent
les matieres“facultatives“ et optionelles

Wir nehmen die Absolventen von den 5. Klassen
der Grundchulen auf, Aufnahmenprübungen in
Tschechisch, Mathematik und Allgemeinkönnen
(ein schriftlicher Test).

• un équipement de pointe: une salle d’informatique (l‘enseignement de l’utilisation d’
Internet y est compris)

Die Schüler, die in den letzten drei Klassiﬁkationsperioden den durchschnittlichen Fortgang 1,00
haben, können ohne die Aufnahmenprüfung
aufgenommen werden.

• des échanges pendant les vacances

• des excursions a l’ étranger aﬁn d‘ approfondir les connaissances théoriques

Apres les cours, les
éleves peuvent assister a des diverses
activités: la chorale,
l‘enseignement de l‘
orgue ou du piano,
les clubs orientés vers
la danse (israélite, d‘
expression), la musique, l‘ art plastique,
le théâtre ou les sports
(le basket).

Français
Cyrilometodějské gymnázium
Le lycée Cyrille et Méthode est une école religieuse publique pour tous les enfants, dont les
parents tiennent a une éducation et une formation de qualité.
Les études comprennent 8 années et ﬁnissent par
le baccalauréat, ce qui permet aux bacheliers de
continuer leurs études a l’université et dans d‘
autres écoles supérieures.

Resumé

• une atmosphere de travail, basée sur l‘ amitié
et le respect réciproque; l‘ attitude bienveillante qui ne tolere
pas de rudesse et de
violence; l‘ éducation
et l’ amour du travail;
l‘ exigence

Un des professeurs
organise aussi un service de consultations
et donne des informations sur l’enseignements et les professions apres
le baccalauréat. Il y a aussi un pretre qui conseille
aux éleves et organise des séjours pendant les
week-ends ou les vacances.
Les lycéens obtiennent de bons résultats aux
examens d‘ admission dans les Universités et les
écoles supérieures.
Le lycée admet les éleves a partir de l‘ école primaire (ils sont alors de 11 ans). Ils doivent réussir
les examens d‘ entrée (le tcheque, les mathématiques). Les éleves ayant la moyenne „1“ (c‘ est a
dire la meilleure note) pendant les trois derniers
semestres peuvent etre admis sans examen.
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Reklama

nakladatelství a vydavatelství

R

Ing. Dana Weidová
Ing. Vlastimil Weida

w w w. c o m p u t e r m e d i a . c z

Moderní učebnice
výpočetní techniky

auditoři a daňoví
poradci

i škola.cz

Vaše elektronická škola

Krasická 61
796 01 Prostějov
tel. 604 18 12 41
www.weida.cz
e-mail: weidovi@volny.cz
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Reklama
Informační centrum
pro mládež Prostějov
Je jedním z řady míst v České republice, kde si můžete
vyhledat informace, které právě potřebujete.
ICM je otevřeno pro zájemce každého věku - tedy nejen
pro mládež, ale i pro dospělé.

V ICM dále můžete využívat Internet, psát na počítači, tisknout, scanovat nebo kopírovat, zálohovat data na CD, najít
brigádníka z řad studentů nebo naopak získat brigádu, koupit si karty Euro<26 a ISIC opravňující mládež do 26 let
ke slevám při cestování, nákupech a návštěvách kulturních akcí.
Najdete nás v budově Cyrilometodějského gymnázia
na Komenského ulici 17 - kolem muzea přes tržnici a parkoviště, za KaS centrem.
OTEVÍRACÍ DOBA ICM:
Pondělí až pátek 14:00 – 18:00
www.icmpv.cz
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Reklama

„Snažíme se hledat
soulad mezi potřebami
člověka a krajinou,
která ho obklopuje.“
Ing. Petr Homolka, projektový manažer
stavby MÚK Hlinky v Brně, Skanska DS a.s.

Nejen technologie, ale i lidé
Skupina Skanska v ČR a SR se podílí na výchově budoucích odborníků spoluprací se studenty

Skanska DS a.s.
Bohunická 133/50, 619 00 Brno
tel.: +420 547 138 111, fax: +420 547 138 154, e-mail: skanska.ds@skanska.cz

www.skanska.cz

SKA DS Inzerát støední škola(2670)01.indd 1

52

16.3.2006 16:59:13

