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Úvodní slovo

Bohu díky

Díváme se do budoucnosti

Při psaní těchto řádků plných radosti a vděčnosti
nad tím, že naše milé Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově slaví již l5 let své existence, se mi
vybavuje jeden vtipný postřeh G.K.Chestertona. Ten
lituje ateistů, že když se jim daří a vede dobře, nemají
komu za to poděkovat.

Prorok vytrvale Bohu vyčítal: „Proč neuděláš to
a to? Proč neuvedeš do svého díla pořádek? Chceš, aby
to šlo stále stejně. Co bude ze světa, jestli to bude tak dále
pokračovat…?“
Bůh k němu promluvil: „Proč se tak rozčiluješ? Počkej
za tři sta padesát let…“
Boží čas není časem lidí.

Může nás i napadnout, že l5 let života je i přibližný
věk studentů gymnázia a tento mladý věk už znamená důležité období dospívání, probouzející se osobnosti a mravní formace člověka. Pohled na mladé lidi
naší školy jako by vyjadřoval i proﬁl celé školy. Kéž
je stále víc místem naděje, radosti a rozvíjení vzácných hodnot, které mají svůj pramen v lásce a dobru,
v evangeliu, v pevných mezilidských vztazích.
Jasný, cílevědomý pohled do další budoucnosti naší
milé školy a stálou Boží pomoc, přeje a žehná
otec biskup Josef Hrdlička

Naše gymnázium má za sebou patnáct let existence.
Na gymnáziu studuje celkem 240 studentů. Mnohokrát dostávám otázku: „Spolubratře a kolik studentů
bylo pokřtěno a kolik duchovních povolání už gymnázium vychovalo?“ Jsou to skutečnosti k zamyšlení.
Statistiky jsou v mnoha případech paralyzující
a nevedou zrovna k dalšímu nadšení. Co je však
nesmírně důležité při výchově mladých lidí, jsou tři
směry: výchova osobnosti, hledání nových hodnot
a vytváření nových vztahů.
Důležitý úkol, který mladí lidé před sebou mají,
je snaha vytvořit ze sebe platnou lidskou osobnost. Jsme svědky, že mnohé tradiční vzory ztrácejí
význam. Přesto mladí lidé s velkou silou hledají tyto
vzory a nové postoje, aby byli schopni se v nejisté
budoucnosti dobře orientovat a uplatnit.
Mladí lidé se nevzdávají a chovají v sobě sen o vybudování jiné společnosti. Dovolávají se nových hodnot,
schopných oživit meziosobní vztahy a poskytnout
bohatší společenskou strukturu. Mnoho mladých lidí
má jasnou vnímavost k velkým problémům světa,
podpořenou velkou možností mladých setkávat se
s dalšími skutečnostmi jako jsou kulturní a náboženské
tradice a problémy životního prostředí a jeho ochrany.
A konečně všude se setkáváme s velkou žádostí
o nové vztahy. Je to snaha po výměně myšlenek, aby
se tím překonala osamocenost a vytvořilo setkávání.
Máme za to, že výchovné společenství pedagogů,
vychovatelů a kněží, které na gymnáziu vytváříme,
nám dává velkou možnost ukázat mladým lidem
cestu k realizaci těchto tří směrů. Jsme si velice vědomi toho, že nepracujeme pro momentální efekt, ale
jdeme cestou Ježíše Krista, pracujeme na díle Boha
Otce a necháváme se inspirovat láskou Ducha svatého. A uvidíme, co bude za tři sta padesát let.
o. Jaroslav Němec SDB - spirituál

Školní rok 2006/2007

Dík znamená radost z obdarování a kde je dar, tam
je i Dárce, tam je sdílení lásky. Proto i já vyjadřuji své
Deo gratias, Bohu díky, za to, že naše škola žije
a rozvíjí se a plní své poslání už l5 roků. Díky
i těm, kdo s Bohem na tomto díle spolupracují: panu
řediteli Jaroslavu Fidrmucovi, který už roky vnáší
do života školy tvůrčí podněty sledující nejen kvalitu
vzdělávání, ale i plnohodnotný mravní a charakterový rozvoj osobností studentů. Díky pedagogům,
přátelům školy, kněžím a rodičům a také všem, kdo
spoluutvářejí ducha školy. Dík patří i žákům, kteří
jistě také chtějí přispívat k tomu, aby instituce školy
zároveň dýchala přívětivostí domova, společenství
a vzájemné pomoci v duchu toho přátelství, které
nám všem nabízí Kristus.
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Neobyčejný příběh o důvěře

Fyzikální zákony a zrod naší školy

Vše, co je v nás lidské, nás vybízí k jediné odpovědi: utvořit vlastní život jako dobrý příběh. Jako vyprávění, které
má svůj začátek, střed i konec; v němž vládne vnitřní řád,
smysl…

Tak jako stačí za určitých podmínek nepatrný impuls, aby se v okamžiku přeměnila kapalina vhodné
teploty v celém objemu na pevnou krystalickou
látku, tak stačil jediný podnět k tomu, aby v euforii
po roce 1989 začala touha po církevní škole nabývat
konkrétních rysů. Tím impulsem byla slova vyřčená
v soukromí domova ing. Zbyňkem Švécarem
a činorodost
Nepatrný impuls stačí, aby se v jejeho paní
diném okamžiku přeměnila kapalina RNDr. Anny
vhodné teploty v celém objemu na
Švécarové, tehpevnou krystalickou látku.
dy zástupkyně
ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově a členky Rady města
Prostějov. Právě jí se podařilo pro myšlenku založení
církevního gymnázia získat místostarostu města
Prostějova pana Ivo Slavotínka a společně přesvědčit arcibiskupství olomoucké i ministerstvo školství.
Pro úspěšné zařazení do sítě škol pak už zbývala
„drobnost“ – zajistit budovu. Protože církev v Prostějově neměla vhodný objekt, uvolilo se Zastupitelstvo
města Prostějova poskytnout začínající církevní škole
dočasně prostory v některém svém objektu. Ještě
před příchodem prvních žáků se adresa gymnázia
několikrát měnila: Mateřská škola na Rumunské ulici,
Masarykova základní škola, tiskárna na Havlíčkově
ulici, Jezdecká kasárna…. Teprve v červnu 1992 bylo
dohodnuto, že škola zahájí svoji činnost ve třech pronajatých učebnách na ZŠ na ulici Eduarda Valenty.
Už tehdy bylo jasné, že to je místo pouze dočasné
a že gymnázium musí své trvalé sídlo teprve najít.

Jiří Mrkvička, Knížka o radosti
My všichni – Vy i já - píšeme svým životem jedinečný příběh. Máme své sny, své naděje, plány
i zklamání, ale jen pokud v jejich pavučině objevíme
vetkaný hlubší smysl a skrytý řád, můžeme prožít
zázrak: obyčejný den a šedivá rutina se promění
ve fascinující a nikdy nekončící dobrodružství.
Svůj jedinečný příběh však může vytvořit i společenství lidí - pokud má poslání, cíl a hodnoty, které komunitu přes individuální rozdílnosti stmelují v tým.
A tak může být zachycen i příběh školy. Jeho stránky
jsou psány životem osob, kteří jsou se školou spojeni,
stejně jako i místem a historickou dobou, ve které se
děj odehrává.
V dobrém příběhu není malých rolí,
Žádný skudůležité dějové zvraty jsou někdy i
tečný příběh
důsledkem nepatrného činu, slova,
nemá předem
které padne kdesi daleko, v tichosti
napsaný
a o kterém se většina z nás třeba ani
scénář, ale ani
nikdy nedozví.
není určován
svévolí aktérů.
Odpovědnost za rozvíjení děje nesou všichni, kteří
se v daném okamžiku zápletky účastní, ale i ti, kteří
nastavují podmínky a pravidla děje či stojí zdánlivě
opodál a v pravý čas zvednou svůj hlas či přiloží
ruku k dílu. V dobrém příběhu není malých rolí, dějové zvraty jsou někdy i důsledkem nepatrného činu,
slova, které padne kdesi daleko, v tichosti a o kterém
se většina z nás třeba ani nikdy nedozví. A tak jako
na cestu se člověk vydává s určitým cílem, posláním
a důvěrou v její smysluplnost, tak i budování organizace, jako je škola, je možné pouze s vědomím,
že právě do tohoto příběhu je každý z nás po určitý
čas povolán.
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Na začátku byl sen…
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Na dalších stránkách almanachu Vás chceme seznámit se střípky příběhu školy, která první žáky přijala
před 15 lety – 1. září 1992. Zdánlivě bychom mohli
počátek děje zasadit ke konkrétním datům. Například 27. září 1991 - první písemný doklad o zařazení
školy (tehdy
Každý velký příběh začíná touhou… ještě s názvem
„Církevní
gymnázium v Prostějově“) do rejstříku škol ministerstva školství nebo 24. ledna 1992 – vydání zřizovací
listiny školy metropolitou moravským, arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem - či dalším datům. Ale
žádné z nich by nebylo skutečným počátkem.
Náš příběh začíná již někdy za hlubokého socialismu. A začíná tak, jak začíná každý velký příběh
- touhou. Přáním, aby děti a mladí lidé byli vychováváni a vzděláváni v pravdě, lásce a úctě ke Stvořiteli,
k sobě samému, druhým lidem i ke všemu stvořenému. Zachovat tradiční kvalitu českého školství
po stránce znalostí a vědomostí, ale zároveň učit
moudrosti života, rozlišovat mezi dobrem a zlem
okolo nás i v nás samých, učit odvaze postavit se
na stranu dobra a vytvořit hráz zlu. Pomáhat mladým lidem objevit to nejdůležitější – kdo jsem, jaký
smysl má můj život a kterým směrem se vydat ve
svém životě, abych naplnil své poslání, a tak mohl
být šťastný. Vybavit mladé lidi potřebnými kompetencemi, aby byli schopni kráčet po cestě života,
na kterou jsou zváni.

Kroky do neznáma a „tým statečných“
Když byl v květnu 1992 ustanoven Klub rodičů
a přátel církevního gymnázia, nebylo vůbec ještě
jasné, ve které budově již přijatí žáci nově založené
školy usednou do lavic… Jistě nelehká situace pro
ředitele a učitele nové školy. Jak velkou důvěru v Boží záměr měli všichni zainteresování – především
ředitel, učitelé a rodiče! A jaká skupina „odvážných“
stála na začátku tohoto riskantního dobrodružství?
Výběrové řízení na prvního ředitele školy v únoru
1992 a později na první učitele probíhalo v prostorách Okresního úřadu na dnešním náměstí Spojenců,
první přijímací zkoušky probíhaly na Základní škole
na Rejskově
Když se dnes ohlédneme zpět, zdá
ulici v dubnu
se nám, že to již ani nemůže být
1992. První
pravda!
tým učitelů,
kteří přijímací
zkoušky realizovali, tvořili RNDr. Václav Marek, CSc.
– ředitel školy, PaedDr. Jana Maršálková (testy
z Čj), Mgr. Alice Švalbová (testy z Čj) a Mgr. Jaroslav
Fidrmuc (testy z M). Na základě přijímacích zkoušek
bylo přijato 30 studentů primy (sedmiletý cyklus,
žáci z 5.tříd ZŠ) a 30 studentů kvinty (čtyřletý cyklus,
žáci z 9.tříd ZŠ). Výuku škola začala se skromným
pedagogickým sborem - RNDr. Václav Marek, CSc.
– ředitel školy (učil Ch), PaedDr. Jana Maršálková
(učila Čj, ZSV, D a Vv), PhDr. Marie Filipová (učila
Aj), Mgr. Luděk Gregor (učil Aj) a Mgr. Jaroslav
Fidrmuc (učil M, F a Tv) - interní pedagogové a dále
externisté RNDr. Anna Švécarová(učila Bi), PaedDr.
František Říha(učil Bi), Mgr. Michaela Adamcová
(učila Hv a vedla pěvecký sbor), ing. Jaroslav
Bavlnka (učil IVT), ing. Václav Kopečný CSc. (učil Z),
PaedDr. Karel Kotyza (učil Z) a spirituál školy
ThDr. Petr Chalupa SDB (učil náboženství). Byl to
první a na dlouhou dobu jediný rok, kdy celá škola
byla pod jedinou střechou. Další rok byly nové třídy

Slovo úvodem

„Člověče přičiň se a Pán ti požehná…“.
První etapa generální opravy začala v červenci 1999.
Financována byla především ze státních prostředků
a z prostředků Arcibiskupství olomouckého - zřizovatele školy (přestože budova byla státní, arcibiskupství
uvolnilo významnou část ﬁnančních prostředků tak,
aby mohla být dokončena první etapa rekonstrukce).
Byly odstraněny nejpalčivější problémy – vybudováno nové sociální zařízení, rozvody vody, šatny, první
odborné učebny, provedena výměna oken, plynoﬁkace topení … Další etapa probíhala od června do října
2002. Budova, která v té době již patřila gymnáziu,
byla zvýšena o jedno podlaží, byla vybudována nová
školní kaple sv. Cyrila a Metoděje, jazyková laboratoř, chemická laboratoř, informační centrum. Školní
budova dostala novou omítku a stala se rázem jednou
z nejkrásnějších škol v Prostějově. Oprava byla hrazena především z prostředků olomoucké Kapituly svatého Václava, ale také z prostředků města, ﬁnančního
daru německé společnosti Renovabis, z darů věřících.
Dnes škola svým vybavením patří k nejmodernějším
v České republice.
Mít krásnou budovu je jistě skvělou podmínkou pro
úspěšnou práci každé školy, ale není podmínkou
dostačující k tomu, aby naplnila naději, se kterou
bylo gymnázium zakládáno. V době, kdy třídy byly
roztroušeny na několika místech ve městě, bylo
velmi těžké vytvářet jakýkoli nadstavbový program
– škola bojovaDnes škola svým vybavením patří
la o právo na
k nejmodernějším v České republice.
existenci. Ale
již od školního
roku 1998/99, od chvíle, kdy gymnázium získalo
vlastní budovu, absolvovali studenti kvinty první
kurz osobnostního rozvoje ve spolupráci s lektorem
panem Mojmírem Voráčem (zakladatel a majitel
společnosti Pyramida Leadership). Postupně se
učební plán školy rozrůstal o další kurzy a programy
zaměřené na osobnostní rozvoj studentů i pedagogů. Mezníkem v životě školy byl rok 2000 – od září
nastoupil do služby školního kaplana o. ing. Jaroslav
Němec SDB. Jeho přičiněním se studijní program

Čím vším se škola může stát
Také založení školního studentského klubu a
informačního centra mládeže s čítárnou v budově
gymnázia v roce 2000 přispělo k tomu, že na otázku:
„Čím je pro tebe škola?“ dnes studenti odpovídají:
„Kamarádi“ nebo „Dobrá parta“, „Místo, kde prožiji
mnoho legrace“ atd. Dobrá škola není budova, ale
společenství, ve kterém se každý cítí bezpečně, jeden
druhého si váží, respektuje a vytváří mu prostor být
sám sebou. Škola je tým, který spojuje snaha „být
každý den o trochu lepší, než jsme byli včera“ (Petr
Piťha). Společenství, které netvoří jenom žáci, ale
i učitelé – ti, kteří jako starší a zkušenější kolegové
žákům radí a pomáhají v růstu.
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Teprve 17. července 1998 škola získala vlastní
budovu a od září 1998 bylo všech více než 200 žáků
a téměř 30 pedagogů pod jedinou střechou. V budově, která patřila k nejhorším školním objektům ve
městě, v budově, která byla státní a do které žádná
státní škola pro naprostou vybydlenost jít nechtěla.
Okresní hygienik povolil výuku výjimkou z předpisů pouze na dobu jediného roku: nevyhovující
sociální zařízení, třídy bez vody, parní topení, ve
kterém voda kondenzovala při 102˚C a které hrozilo
popáleninami, okny zafukoval do místností sníh,
střechou zatékalo. Rozpočet na nejnutnější opravu
budovy přesahoval částku 10 miliónů Kč. A škola
byla naprosto bez ﬁnančních prostředků… Budeme
učit i příští rok? Budou mít rodiče důvěru ke škole,
která léta neměla vlastní budovu a nyní sídlí v domě
vhodném pro demolici?

rozrostl o víkendové duchovní obnovy, k výuce
náboženství přibyly hodiny etiky, na škole začalo žít
společenství scholy, společenství animátorů a s nimi
nejen letní tábory, ale také společné pobyty na salesiánské chaloupce ve Staré Vodě u Karlovy Studánky
o prázdninách podzimních, vánočních, jarních.

Projekty evropských strukturálních fondů, do kterých se škola díky ekonomce ing. Marii Cagalové
zapojila již v roce 2005, umožnily z dílčích aktivit
zaměřených na rozvoj osobnosti studentů i pracovníků gymnázia vytvořit ucelený program rozvoje klíčových kompetencí, který nese název „Doopravdy“.
V něm studenti od primy až po maturitní ročník na
základě sebereﬂexe prochází systematickým rozvojem všech složek osobnosti – inteligence spirituální,
kognitivní, sociální, emoční, kreativní aj. a učí se
i základním pravidlům time managementu – řízení
vlastního času.
Příběh, který zdaleka nekončí
První stránky Cyrilometodějského gymnázia jsou
napsány, ale velké výzvy jsou stále ještě před námi.
Chceme jít dál a chceme jít dál společně. Věřím, že
každý z pracovníků školy je ochotný dát to nejlepší
pro své studenty, pro společný tým, pro budoucnost. A věřím, že i každý z čtenářů naší ročenky se
může stát malým či větším kamínkem do mozaiky,
která naší škole pomůže – od dobrého slova, vhodné
podpory nebo třeba modlitby. A budeme to vše
potřebovat - od školního roku 2006/07 škola pracuje
již podle vlastního školního vzdělávacího programu.
A to je nová výzva zachytit a předat to, co k napsání
dobrého životního příběhu potřebuje každý člověk
i společenství lidí: kdo jsme, na jakých hodnotách
stavíme, o co usilujeme a jak chceme svých cílů
dosáhnout.
Stojíme na prahu nového školního roku a v tuto chvíli neznáme další kapitolu našeho vyprávění. Snad lze
říci jen jediné:
Pokud zůstane příběhem o společné touze, naději,
důvěře a pracovitosti, bude proměňovat osobnosti
těch, kterých se dotkne a bude dobrým příběhem,
kterému nechybí skutečná Poezie ani Smysl.
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, červenec 2007
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umístěny v budově Reálného gymnázia a ZŠ města
Prostějova, následovalo stěhování do budovy SOU
stavebního na Komenského ulici, do budovy Intergea
v ulici Za drahou (naproti OP Prostějov), později
do budovy SOU zemědělského na Svatoplukově
ulici. Ředitelství gymnázia sídlilo od roku 1994 do
roku 1998 na ulici Jakuba Demla… Různé třídy byly
lokalizovány na dvou i třech místech zároveň, učitelé
přecházeli a přenášeli učební pomůcky, studenti přebíhali – když se dnes ohlédneme zpět, zdá se nám,
že to již ani nemůže být pravda!
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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

Léta 1992 - 2007

E-mailová adresa: cmg@cmg.prostejov.cz
Webové stránky školy: http://www.cmg.prostejov.cz
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: 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
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, Mgr. Martina Šubčíková
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 2006/2007: 233
Počet zaměstnanců ve školním roce 2006/2007: 33
Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza:
IZO klubu: 150 076 282
IZO střediska mládeže: 172 101 123
Vedoucí: Mgr. Marie Klašková (školní klub) a Mgr. Peter Markovič (SVČ)
Počet žáků ve školním klubu: 60
Počet žáků ve středisku volného času mládeže: 200

Školní rok 2006/2007

Rada školské právnické osoby:
Mons. Josef Hrdlička, biskupský vikář pro školy
Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí sekce školství při Arcibiskupství olomouckém, vyvozilova@arcibol.cz
Mgr. Kamila Pattermannová, kpattermannova@arcibol.cz
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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 a Jednota Orel Prostějov
Právní forma: nemá právní subjektivitu
Vedoucí: MVDr. Zuzana Malečková
Informační centrum mládeže
Sídlo: Komenského 17, Prostějov
Zřizovatel: Klub studentů, rodičů a přátel CMG
Právní forma: nemá právní subjektivitu
Vedoucí: Stanislava Rotterová
ICM zastupuje v OK: Českou národní agenturu pro mládež Eurodesk
Při ICM pracovalo:
Informační centrum SIPVZ
Školící středisko Z a P SIPVZ
Vedoucí IC a střediska SIPVZ: p. Stanislav Kajtár

v letech 1992 - 2007

Školní rok 2006/2007

Cyrilometodějské gymnázium

Léta 1992 - 2007

CMG v letech 1992 - 2007
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Léta 1992 - 2007

CMG v letech 1992 - 2007

Historie školy v letech
1992 - 2006

27. září 1991

1. října 1995

• MŠMT zařazuje Církevní gymnázium v Prostějově
do sítě církevních škol ke dni 27. září 1991 (písemné
sdělení MŠMT tehdejšímu pověřenému řediteli
Církevního gymnázia v Prostějově Ivo Slavotínkovi).
24. ledna 1992
• Zakládací listina školy s názvem „Církevní
gymnázium v Prostějově“, podepsaná metropolitou moravským, arcibiskupem Mons. Janem
Graubnerem.
Duben 1992
• První přijímací zkoušky do sedmiletého a čtyřletého cyklu uskutečněné v zapůjčených prostorách ZŠ na Rejskově ulici v Prostějově.

Školní rok 2006/2007

6. května 1992
• Založen Klub rodičů a přátel Církevního gymnázia (zakládací členové: ing. Václav Kopečný,
doc. RNDr. Josef Krátoška, RNDr. Václav Marek
CSc. a Ivo Slavotínek).

• nová zřizovací listina, která upravuje název školy
na „Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově“
leden 1996
• 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

prosinec 1993
• první školní akademie

Koncert Pěveckého sboru CMG
prosinec 1997
• první adventní zastavení školy
květen, červen 1998
Nová zřizovací listina CMG
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• první výměnný pobyt našich studentů u holandských přátel na Emmauscollege v Rotterdamu

CMG v letech 1992 - 2007
• škola získává od Školského úřadu v Prostějově
do pronájmu současnou budovu na Komenského
ulici 17, kterou uvolňuje SOU oděvní

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

Budova CMG před rekonstrukcí
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 se stává o. ing. Jaroslav Němec, SDB
• při škole založen studentský klub Oáza
• na škole se začíná formovat pěvecká schola
1. září 2001
• při škole založeno Informační centrum mládeže

Zahradní slavnost
květen 2005

Léta 1992 - 2007

23. července 1998

• první výstava v nově zřízené „Galerii pro duši“
na schodišti školy
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
říjen 2005
• ICM se stává hostitelskou organizací pro pracovníky Evropské dobrovolné služby

duben 2002 – září 2002

Pracovnice Evropské dobrovolnické služby - Marina
Georgieva z Bulharska a Teresa Damm z Německa

Budova CMG po rekonstrukci
budována nová kaple zasvěcená patronům školy
– sv. Cyrilu a Metodějovi
23. září 2002
• slavnostní otevření nově vybudovaných prostor
gymnázia a oslava desátého výročí založení školy
květen, červen 2003

1. září 2006
• MŠMT zařazuje jako součást školy Středisko
volného času mládeže. Jeho vedoucím se stává
Peter Markovič
• Cyrilometodějské gymnázium s ročním předstihem vzhledem k ministerstvem školství stanovenému termínu začíná v primě a sekundě učit
podle vlastního školního vzdělávacího programu „Doopravdy“

Školní rok 2006/2007

• 2. etapa rekonstrukce školní budovy (střešní
nadstavba s odbornými učebnami pro výuku
jazyků, IVT a chemie), ve střešní nadstavbě vy-

• první výměnný pobyt našich studentů u německých přátel na Gesamtschule v Porta Westfalica
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Léta 1992 - 2007

CMG v letech 1992 - 2007

O CMG napsali...
Výběr z tisku 1991 - 2007

Studenti vyzpívali stříbro
Stříbrnou medaili na Svátcích písní v Olomouci získali již počtvrté studenti Pěveckého sboru Cyrilometodějského gymnázia. Na 34. mezinárodním festivalu
pěveckých sborů vystoupilo více než 180 dětských,
mládežnických i dospělých sborů nejen republiky,
ale i dalších zemí. Byl to svátek hudby, který začínal
vystoupením špičkových hudebních těles, zahrnul
soutěžní zápolení pěveckých sborů a vyvrcholil vyhlášením výsledků na horním náměstí v Olomouci.
Pěvecký sbor má za sebou i zahraniční účinkování
při oslavách partnerské školy v Německu. Prostějovská veřejnost si jej může pamatovat z vánočního
koncertu v městském divadle. (mb)
Prostějovský týden

Školní rok 2006/2007

Zvídavý chemik je mezi elitou
Zájem o chemii a automobilový průmysl přivedl
devatenáctiletého Jana Šuberta z Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově mezi elitu nadějných studentů. Je totiž jedním z hrstky mladých lidí, kteří se
mohou pyšnit oceněním Nadačního fondu Jaroslava
Heyrovského.
„Chemie mě začala bavit až na vyšším stupni gymnázia,“ prozradil student, který své úsilí zaměřil na
korozní ochranu dílů pro automobilový průmysl bez
použití šestimocného chrómu. „V jednom časopise
jsem se dočetl, že šestimocný chróm je karcinogenní
a nebezpečný pro životní prostředí. Přitom se
poměrně často používá jako protikorozní materiál,“
prozradil Jan Šubert, který při svém bádání zkoumal,
jestli galvanické provozy používají technologie, které
šestimocný chróm neodpovídající normám Evropské
unie nahrazují a jaká je jejich korozní odolnost.
Dva týdny letních prázdnin trávil jako brigádník
v galvanovně MEP Postřelmov, kde nejprve v provozu a následně v laboratoři zjišťoval funkčnost
elektrody při galvanickém pokovování. (šev)
Studenti CMG hosty J. Březiny v Bruselu
Navštívit budovu Evropského parlamentu, okusit
jeho atmosféru, být svědky vystoupení našeho europoslance, to se jistě podaří málokomu. Studenti Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově tuto možnost
měli. Přijali totiž pozvání europoslance p. Jana Březiny a jako jediní zástupci prostějovských středních
škol se zúčastnili zájezdu studentů Olomouckého
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kraje do Evropského parlamentu v Bruselu, který se
uskutečnil 10. května 2007. Téma zasedání „Bydlení
a vzdělanost“, bylo pro mladé lidi jistě přitažlivé.
Příspěvek Jana Březiny, ale i další české europoslankyně Jany Bobošíkové si studenti mohli vyslechnout
„na živo“ a v českém jazyce, ostaním příspěvkům
porozuměli díky simultánnímu překladu ze sluchátek. Zajímavé bylo též sledování příprav k hlasování.
Doprovodným programem zájezdu byla pochopitelně i prohlídka pamětihodností Bruselu se slavným
Atomiem a starobylého města Bruggy.
Poděkování patří především europoslanci panu Janu
Březinovi za skvělý nápad umožnit mladým lidem
utvářet si vlastní názor na EU praktickými zkušenostmi a poznáním, ne jen tím, co si kde přečtou
nebo slyší. Poděkování patří též organizačnímu
garantovi cesty, panu Aloisi Horákovi za přípravu
a zdárný průběh exkurze.
Možná, že za několik let některý za zúčastněných
studentů bude pronášet svůj příspěvek v EP a bude
vzpomínat, jak tu byl poprvé… (zv)
Prostějovský večerník 28.5.2007
Církevní gymnázium si cení podpory arcibiskupa
Studenti Cyrilometodějského gymnázia přivítali
minulý týden návštěvu z nejmilejších. Žáky i pedagogy
navštívil opět po roce arcibiskup Jan Graubner, aby studentů i pedagogům popřál v jejich úsilí mnoho zdaru.
Výjimečný den začal slavnostní mší ve školní kapli,
kterou moravský metropolita sám celebroval. Poté
arcibiskup ukrojil všem osmi třídám po půlhodince
z vyučování, zodpověděl zvídavé dotazy, nechal se
překvapit všestrannými znalostmi mladé generace
a našel si také čas pohovořit s profesorským sborem.
„Škola za devět let svého působení musela překonávat řadu překážet. Zpočátku sídlila na třech místech,
přebíhání z budovy do budovy výuku ztěžovalo.
Jsem rád, že kantoři vytrvali a nenechali se těmito problémy odradit. I když nová budova zatím nemá kabát
a je třeba dobudovat podkroví i další prostory, podmínky pro vzdělávání jsou mnohem lepší,“ chválil
úsilí vedení školy Jan Graubner. „Nebýt podpory otce
arcibiskupa, škola by dnes neexistovala. Jsem přesvědčen, že nejtěžší roky máme za sebou,“ říká ředitel
gymnázia Jaroslav Fidrmuc. Věří, že v blízké době se
povede zrekonstruovat fasádu budovy, aby si škola
se dvěma stovkami žáků získala ještě větší důvěru
veřejnosti. (ouj)
Prostějovský týden 10.10.2001

CMG v letech 1992 - 2007

(1992 - 1997)
(1997 - dosud)
(1994 - 1997)
(1997 - 2007)
(2007 - dosud)
(1995 - 1996)
(1997 - 1998)
(1992 - 1994)
(2000 - dosud)
(1992 - 1994)
(1994 - 1995)
(1998 - 2001)
(2001 - dosud)
(1998 - 1999)
(2000 - 2000)
(1996 - dosud)
(2000- 2001)
(1994 - 1995)
(1995 - 1997)
(1997 - 1998)
(1999 - 2000)
(2001 - dosud)
(1998 - 1999)
(2007 - dosud)
(1999 - dosud)
(1993 - 1994)
(2006 - 2007)
(2001 - 2002)
(1993 - 1993)
(1995 - 2000)
(2002 - 2004)
(1994 - 1995)
(1999 - dosud)
(1994 - 1996)
(1992 - 1996)
(1995 - 1996)
(1995 - 1995)
(1993 - 1998)
(1995 - 1997)

Mgr.Daňková Jana
PhDr.Dohnálková Renata
PhDr.Doubrava Petr
Mgr.Fialová Monika
PhDr.Filipová Marie
Mgr.Gajdošová Věra
Mgr.Gregor Luděk
Grulichová Helena
Mgr.Hádr Jaroslav
Ing.Hánečková Gabriela
Mgr.Hemerková Pavlína
Mgr.Horák Stanislav
Mgr.Horáková Renata
RNDr.Hrachovec Josef
Mgr.Ing.Hubáček Petr
Mgr.Chmelařová Blanka
Mgr.Jahodová Ludmila
Janská Jarmila
Kadlčíková Ludmila
Mgr.Kmoníčková Marta
Mgr.Kobylka Petr
Mgr.Kolářová Jana
Ing.Kopečný Václav
PaedDr.Kotyza Karel
Mgr.Krčová Jana
Mgr.Krejčí Pavel
Mgr.Kubíčková Martina
Kudličková Hana
Mgr.Kulíšková Vlasta
Mgr.Malečková Martina
Marek Jiří
Mgr. Markovičová Alexandra
PaedDr.Maršálková Jana
Mgr.Matyášková Ivana
Matyášková Věra
Mgr.Měchurová Bohumila
Mgr.Mokroš Martin
Mgr.Moravčíková Věra
Náglová Stanislava
Navrátil Pavel
Mgr.Halouzková Lenka
JUDr.Novotný Václav
Ing.Nývlt Jiří
Ondruš Josef
Mgr.Pečová Marie

(1996 - dosud)
(1995 - dosud)
(1993 - 1995)
(1995 - 1998)
(1992 - 1994)
(1996 - 1997)
(1992 - 2007)
(1995 - 1995)
(1999 - 2000)
(1994 - 1995)
(1995 - 1997)
(1995 - 1996)
(1999 - 2000)
(1996 - 1997)
(1997 - dosud)
(2001 - dosud)
(1997 - 1998)
(1994 - 1996)
(1996 - 1998)
(1997 - 1997)
(1996 - 1998)
(1998 - 1999)
(1992 - 1998)
(1992 - 1998)
(1996 - dosud)
(1999 - 2006)
(1998 - dosud)
(1995 - 1996)
(1994 - 1995)
(1998 - dosud)
(1995 - 1996)
(2005 - dosud)
(1992 - 1994)
(1993 - dosud)
(1995 - 1995)
(1994 - dosud)
(1996 - 1997)
(1995 - 1996)
(2001 - dosud)
(1997 - 2000)
(1999 - dosud)
(1993 - 1995)
(1995 - 1999)
(1993 - 1995)
(1996 - 1997)

Školní rok 2006/2007

1. Ředitelé
RNDr.Marek Václav,CSc.
Mgr.Fidrmuc Jaroslav
2. Zástupci ředitelů
Mgr.Fidrmuc Jaroslav
Mgr. Wernerová Irena
Mgr.Šubčíková Martina
3.Spirituálové školy
Blecha Petr
Mgr.Glogar Josef
ThDr.Chalupa Petr
Ing.Němec Jaroslav
Sedláček Jiří
Šrajer Jindřich
Mgr.Vaculík Petr
4. Ekonomové
Ing.Cagalová Marie
Ing.Nývlt Jiří
Ing.Procházková Michaela
Ing.Tomeček Antonín
5. Zahraniční lektoři
BSc.Baldwin Randall Chris
BSc.Begg Heather
Couldrey Clare
Counihan Michael
BSc.Gault Paula
BSc. Hyllová Virginie
Justice James,Dipl.in TESOL
Krejčí Victorie
Knap Heike
BSc.Lawson Madelyn
Miller Mark Werner
BSc.Maslanka Richard Stanley
6. Pedagogický sbor
Adamcová Michaela
Mgr.Adámková Jana
Agnerová Kateřina
Ing.Augustin Ladislav
Mgr.Baklíková Anna
Mgr.Bartoník Josef
Ing.Bavlnka Jaroslav
Mgr.Blecha Petr
Mgr.Braunová Ludmila
PhDr.Černochová Jitka
Ing.Daňhová Jitka

Léta 1992 - 2007

Seznam zaměstnanců školy
od roku 1992 do 30.6.2007

9

Školní rok 2006/2007

Léta 1992 - 2007

CMG v letech 1992 - 2007
Mgr.Pokorná Božena
Mgr.Polcr Pavel
Bc.Popková Štěpánka
Mgr.Ptáček František
Mgr.Rajtr Zdeněk
Mgr.Rosová Alena
PhDr.Rychlá Soňa
Mgr.Řehová Eva
PaedDr.Říha František
Mgr.Silná Ingrid
Smola David
Mgr. Smutná Zdeňka
Mgr.Smyslilová Alena
PaedDr.Snášelová Květoslava
Mgr.Šebelová Martina
Ing.Šmatera Miroslav
Mgr.Šubčíková Martina
Šušklebová Hana
RNDr.Švécarová Anna
Mgr.Tomisová Simona
Mgr.Valtr Karel
Mgr.Vláčilíková Ilona
Ing.Vlk Petr
Mgr.Vystavělová Vlasta
Mgr.Weidlichová Marie
Mgr.Wernerová Irena
Zelenský Alan
Mgr.Zerhauová Marcela
PhDr.Zuberová Barbora
MVDr.Žák Jiří
Žůrek Dan
7. Administrativní pracovníci
Burešová Kateřina
Burgetová Ludmila
Mgr. Böhmová Zuzana
Grézlová Marie
Mgr. Hubáčková Jitka
Kajtár Stanislav
Rotterová Stanislava
Richterová Marie
Růžičková Zuzana
Tomečková Marie
Zbořilová Markéta
8. Další zaměstnanci
Bláhová Ludmila

(1998 - 2007)
(1998 - dosud)
(2001 - 2002)
(1997 - 1998)
(1994 - 1994)
(2000 - 2001)
(1997 - 1998)
(1996 - 1998)
(1992 - 1995)
(1996 - 1996)
(1997 - 1997)
(2002 - dosud)
(1994 - dosud)
(1998 - dosud)
(1995 - 2001)
(1993 - 1994)
(1997 - dosud)
(1996 - 1996)
(1992 - 1999)
(1996 - 1997)
(1994 - 1998)
(1999 - 2000)
(1995 - 1997)
(1998 - 1998)
(1993 - 1995)
(1993 - 2007)
(1995 - 1995)
(1994 - 1995)
(1993 - 1995)
(1995 - 1996)
(1997 - 2004)
(2003 - 2003)
(2001 - 2002)
(2006 - dosud)
(2002 - 2003)
(2005 - dosud)
(2005 - 2006)
(2003 - dosud)
(2002 - dosud)
(1994 - 1995)
(1995 - 2005)
(2002 - 2002)
(2000 - 2000)

Božoňová Michaela
Burešová Kateřina
Cígrová Anna
Černý Jan
Finda Vladimír
Forbelský Vít
Halatová Lenka
Hladký Karel
Hladký Radim
Hrbáčková Naděžda
Hynek Martin
Jakubovská Jiřina
Jurášková Helena
Kejík Zdeněk
Mgr. Klašková Marie
Klevetová Kristýna
Kratochvílová Magdaléna
Kučerová Veronika
Liberdová Monika
Lípová Michaela
Lošťáková Dana
Mgr. Markovič Peter
Martínková Hana
Masárová Magdalena
Müller Květoslav
Mynařík Pavel
Mynaříková Lenka
Novotný Petr
Obrtlíková Jana
Ing.Ošlejšek Ladislav
Pechová Marie
Přikrylová Jarmila
Sekaninová Marcela
Sitte Martin
Mgr. Skřebská Kateřina
Smítal Petr
Spurná Kateřina
Stejskal Alois
Ševcůj Ladislav
Šmehlík Aleš
Valtrová Marie
Veverková Karla
Vybíralová Markéta
Zapletalová Věra
Zbořilová Markéta

Zaměstnanci CMG v roce 2000/2001
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(1999 - 1999)
(2003 - 2003)
(2001 - 2007)
(2001 - 2001)
(1999 - 1999)
(2005 - 2006)
(1998 - 1999)
(1994 - 1997)
(1999 - 1999)
(1999 - 1999)
(2005 - dosud)
(2001 - 2005)
(1997 - 1998)
(1996 - 1998)
(2006 - 2007)
(2002 - 2003)
(2003 - 2004)
(2004 - 2005)
(1998 - 1999)
(2003 - 2004)
(2002 - 2003)
(2006 - dosud)
(1999 - 2001)
(2001 - 2002)
(2006 - dosud)
(2000 - 2001)
(2000 - 2001)
(2000 - 2001)
(2003 - 2004)
(2003 - 2004)
(1999 - 1999)
(1996 - 1996)
(2003 - 2003)
(1999 - dosud)
(2002 - 2005)
(2001 - 2001)
(2002 - 2003)
(1998 - 1999)
(2002 - 2003)
(2000 - 2001)
(1994 - 1997)
(2000 - dosud)
(1999 - 1999)
(2002 - dosud)
(2001 - 2002)

K počátkům církevního gymnázia
v Prostějově
Už se asi nikdo nedozví, u koho se poprvé objevila
myšlenka založit v Prostějově církevní gymnázium.
Když jsem na jaře 1991 začal pracovat na prostějovské radnici, uváděl tento záměr velmi intenzivně
a obětavě do života pan místostarosta Ivo Slavotínek,
který měl v kompetenci mimo jiné oblast školství.
A dělal pro to mnohem víc, než plnění prosté
povinnosti. Nebýt jeho úsilí, stěží by bylo zahájeno
vyučování už na podzim roku 1992.
Pokud si vzpomínám, představovalo to mnoho
hodin a dnů jednání na ministerstvu školství,
na olomouckém arcibiskupství a řadě dalších
institucí a úřadů. Několikrát jsem využil volného
místa ve služebním autě radnice, ve kterém jel pan
místostarosta kvůli církevnímu gymnáziu, (já pro
svoje jiná jednání v Praze). Jen útržkovitě jsem
vnímal, jak pracně krůček za krůčkem se nápad
založit školu uváděl v život. Jsem přesvědčený,
že díky místostarostovu „tahu na branku“ škola
tak brzo vznikla.
Od samého počátku jsem vyučoval jako externí
učitel dvě hodiny geograﬁe týdně. Vzpomínám si,
jak jsem si chodil do zeměpisného kabinetu na ZŠ
na Valentově ulici půjčovat mapy a globus. Setkával jsem se s ochotou, někteří kantoři si vzpomněli,
že jsem je kdysi učil na přírodovědecké fakultě
v Olomouci. A dnes už i moji první žáci z církevního gymnázia jsou na prahu středního věku, už
mají letité životní zkušenosti. Jim a všem ostatním,
kteří patřili nebo patří k této škole, přeji hodně
radosti ze života.
ing. Václav Kopečný, CSc., vyučoval na CMG
zeměpis v letech 1992 – 1998

Několik vzpomínek na první léta CMG
Považoval jsem za velkou poctu, že mně pan
ředitel gymnázia umožnil, abych hned od 1.9.1992
vyučoval na škole zeměpis. Nás externích učitelů
byla celá řada a byli to učitelé velmi dobří.

Za všechny bych rád jmenoval RNDr. Annu Švécarovou, PaedDr. Františka Říhu a ing. Václava Kopečného, CSc. Neměli jsme to jednoduché najít ve
svém rozvrhu zaměstnání čas k vyučování na gymnáziu v době, která by vyhovovala potřebám školy.
Měli jsme však touhu pomoci začínající církevní
škole. Já jsem navíc dojížděl do zaměstnání mimo
Prostějov. Pokud se vyučovalo na ZŠ Valentova,
bylo to ještě dobré, horší bylo běžet od autobusu
na ulici Komenského. Nejdále od mé zastávky však
byly učebny na Studentské ulici. Pokud se autobus
opozdil, dobíhal jsem na hodinu se zvoněním
nebo dokonce i pár minut po zvonění, což mě velice mrzelo, ale jak ředitelství školy, tak i žáci měli
pro mé potíže pochopení. Všichni na škole byli velmi vstřícní, tak jsem denně mohl porovnávat rozdíl
mezi školou státní a církevní. Na všech učitelích
i žácích bylo znát, že se snaží o vytvoření školy po
všech stránkách mimořádné. Všechno však bylo ve
vývoji. Nebyly školní pomůcky, učebnice, atlasy.
Bylo nutno si půjčovat odjinud. Jednou jsem pro
celou třídu sehnal atlasy, které byly na jiné škole
připraveny k vyřazení. Do nově vznikající školní
knihovny jsem daroval asi 200 knih ze svých
sbírek. Nelehké to měli také rodiče. Vždyť dát dítě
na školu, které právě začínala, takže nikdo nemohl
vědět jaká bude úroveň vyučování a která dokonce
neměla ani svou budovu, byla jistě velká odvaha.
Nemohu také zapomenout na řadu mimořádných
okamžiků, které jsem zde hned v prvních letech
gymnázia prožil. Byla to zejména účast na setkáních se Svatým Otcem Janem Pavlem II a to jak
v Římě, tak i v Olomouci. Doslova životním zážitkem bylo pro mne setkání mládeže s papežem na
Svatém Kopečku. S gymnáziem jsme podnikli řadu
krásných poutních zájezdů nejen do okolí (Křtiny,
Jesenec, Sloup, Brno, Olomouc), ale i do zahraničí
do Švýcarska(1994) a Říma(1995). V roce 1995 jsme
také uskutečnili pod vedením otce Mariana zájezd
do Polska, kde jsme shlédli Wadowice, Krakov
a byli ubytováni v klášteře Salvatoriánů v Třebini.

Školní rok 2006/2007

Ze vzpomínek bývalých profesorů,
spirituálů gymnázia

Léta 1992 - 2007

CMG v letech 1992 - 2007

PaedDr. Karel Kotyza, vyučoval na CMG
zeměpis v letech 1992 - 1998

11

CMG v letech 1992 - 2007

Školní rok 2006/2007

Léta 1992 - 2007

Malá vzpomínka na mou třídu, zejména
pak na „sočku“ a „sočkaře“

12

Když jsme na CMG začínali, bylo nás málo a práce
hodně. Mně například k základní povinnosti vyučovat připadla hned v prvních letech i činnost výchovné poradkyně, a v téže době i post předsedkyně
Klubu přátel církevního gymnázia. Ale nejdůležitější
funkcí jsem byla pověřena až ve školním roce 1995 1996; stala jsem se třídní profesorkou v kvartě. Předtím jsem v této třídě neučila, dokonce jsem v ní ani
nesuplovala. Ale věděla jsem o ní. Studenti této třídy
byli nepřeslechnutelní. Bylo je stále slyšet a také se
o nich stále mluvilo. Byla to třída skutečně zvláštní.
Chlapců v ní bylo víc než dívek, byli výraznější
a průbojnější, někteří mimořádně nadaní, někteří
s neobyčejně vyhraněným smyslem pro respektování
osobních práv. Dívky byly většinou plaché a vynikaly spolehlivostí a pracovitostí. Jsem skutečně ráda, že
jedna z nich, Jana Zbožínková - Ligurská rozšíří po
prázdninách jako češtinářka a latinářka pedagogický
sbor CMG (připomínám jen, že již jako druhá absolventka CMG, po Zdeňce Smutné, která již několik
let na škole učí matematiku a angličtinu). Třídnictví
v té mé třídě bylo nepřetržitým dobrodružstvím.
Starosti byly vyvažovány příjemnými překvapeními.
Mimořádnou radost mi připravili tři hoši - úspěšní
„sočkaři“.
Ve své třídě jsem učila biologii a zeměpis. Už
v prvních hodinách zeměpisu jsem zjistila, že ve
třídě jsou dva vynikající zeměpisci. Ti chlapci měli
opravdu mimořádné znalosti, stále doplňované
studiem odborné literatury. Velmi rádi přijali můj
návrh, aby se ve svém maturitním roce přihlásili
do SOČ a souhlasili s tím, že budu jejich konzultantkou. Tématem odborné práce Martina Šinála
byla „Metodika práce se zeměpisnou mapou a soubor zeměpisných testů“, Petr Kořený si zvolil téma
„ Změny na mapě od roku 1989“. Z úvodní části
Petrovy práce cituji: „Vůdčím prvkem, který mě
inspiroval k vytvoření této práce, bylo nejen se dozvědět a shromáždit změny na mapě od roku 1989,
ale také vnést do povědomí mnoha lidí, že už např.
neexistuje žádný Leningrad, ale Sankt Petěrburk.
… V krajském kole se Martin Šinál umístil jako
první, Petr Kořený byl druhý. Druhé místo obsadil
Petr Kořený i v následném celostátním kole, které
probíhalo ve dnech 10. až 12. června 1989 v Sokolově. Lze jen litovat, že pouze on měl možnost
obhajovat svou práci v celostátním kole; Martinu
Šinálovi, stejně jako třetímu studentovi mé třídy,
kolidoval termín celostátního kola s datem přijímacích zkoušek na vysoké škole.
Tím třetím mimořádně úspěšným „sočkařem“ byl
premiant třídy Robert Dittmann, který předložil
práci: „O hanáckém nářečí“. Cituji ze závěrečného
zamyšlení jeho práce: „Je obrovská škoda, že se nářečí nivelizují. Nivelizují se také lidé, vše směřuje
do jednoho nedělitelného průměru. Lze hovořit
o jakési globalizaci, centralizaci a internacionalizaci jazyka. Bohužel je to tendence všeobecná,
tedy nezastavitelná. S nářečími zmizí i kousek
naší kunderovské identity v postmoderním světě.
Za cenu zisku více společného získáme v tomto
případě spíše to, co nás rozděluje - pocit nesounáležitosti k regionu, kafkovskou anonymitu

a odcizenost. Ztrácíme totožnost ve světě, jehož jedinou identitou je neidentita, jehož jedinou jistotou
je jistota nejistoty. Jedinou cestu jako východisko
vidím v pokoře. V pokoře lze nalézt sebe a pokoru
v každém z nás. Lze tak zakotvit svou existenci do
jediného nehybného (věčného) bodu v pohybujícím se (konečném) vesmíru, totiž do Boha. Přeji
tedy všem hodně zdaru při hledání sebe samých
v sobě samých a hlavně v těch jiných.“ Myslím, že
není třeba už nic dodávat. Ti chlapci udělali velkou
radost nejen mně, ale jistě i svým rodičům a blízkým a podíleli se na faktu, který je už v Prostějově
a širokém okolí dobře znám, že CMG je výborná
škola s vynikajícími výsledky. A ještě jedna malá,
ale důležitá poznámka: „Sočka“ na CMG žije,
pod vedením paní profesorky Jany Daňkové a ve
spolupráci s celým pedagogickým sborem vznikají
mnohé vynikající práce.
RNDr. Anna Švécarová, vyučovala na CMG
biologii a zeměpis v letech 1992 – 1999
Není-li člověk z nějakého důvodu „zapšklý“, jeho
paměť je milosrdná. Nezadržuje nepříjemné, naopak
vše takové halí laskavými pavučinkami nebo jemným humorem. Jistě se to stává i nynějším vyučujícím CMG a jeho bývalým žákům. Tvrdého života
a starostí se zakládáním této školy, s jejím rozjížděním si náležitě „zobli“. Jsem vděčná, že jsem něco
z toho mohla vidět. Velmi dobře si vzpomínám na
vše, ale dominuje jeden obrázek.
Škola byla tehdy rozmístěna ve třech budovách.
Kantoři proto přebíhali do vyučování z jedné
do druhé i se svými pomůckami. Ten, kdo dělal
rozvrh hodin, aby vše časově klaplo, byl mimořádně nadaný kouzelník. To jsem si vždycky uvědomovala, protože na jiných školách, z nichž jsem
přišla, nebýval stálý a vyhovující rozvrh třeba ještě
koncem října.
Jednou jsem tedy klusala přes město do výuky na
druhý konec a najednou za sebou slyším přibrzdit
auto. Ohlédnu se a na předním sedadle kolegyně
vyučující biologii zezadu přidržuje kostlivce. Tedy
jeho maketu, která byla ze státní školy vyřazena, ale
nám se hodilo vše, protože jsme neměli nic. Posadila
jsem se tedy vedle kolegyně, ředitel šlápl na plyn
a rozverně jsme mávali kostlivcovou rukou z auta na
lidi, kteří už tyto situace znali a škole přáli. Při výstupu z auta se studenti o „Roberta“ drali, rychle ho
vynášeli do třídy a pečlivě ho oblékli na přivítanou
paní profesorce.
Nevím, proč mi utkvěla ze všech pionýrských začátků této školy nejvíc tato situace. Ale když ji teď před
sebou vidím, mohla bych dedukovat třeba: kostlivce
– starý socialistický řád – přebírá mládí dneška, učí
se o všem, co bylo, ale musí si obléct i nové vědomosti, zdravé pochopení života. Jenomže to by bylo
vyumělkované, účelově naroubované.
Vím, že se mi ona situace připomíná, protože ukazovala na úžasnou přátelskost a pochopení nejen
mezi vyučujícími, ale i jejich žáky. Žádná oběť
nikdy nevyšla naplano, vše se jistě zúročuje i nyní.
Bohu díky!
Mgr. Marcela Zerhauová, vyučovala na CMG
češtinu v letech 1994 - 1995

CMG v letech 1992 - 2007

1992 - 1996
Kvarta – třídní prof. Mgr. Marcela Zerhauová
Bartoník Jiří, Bartoníková Marie, Coufal Patrik, Dittmann Martin, Doleček Zdeněk, Dopita Milan, Grulichová Lucie, Hamplová Dita, Hrubanová Marta, Kohoutková, Eva, Kopřivová Bronislava, Krchňáková Karin,
Kubátová Irena, Lenfeld Jiří, Menšíková Eva, Novotná
Jana, Raclová Magdalena, Sklenářová Zdeňka, Smutná
Zdeňka, Švarcová Eva, Valkovičová Veronika, Vašků
Radek, Všetičková Libuše, Weindlichová Radana.

Léta 1992 - 2007

Seznam absolventů
Cyrilometodějského gymnázia

Michaela, Krpcová Radmila, Kovaříková Jarmila,
Mohlerová Marie, Pospíšilová Lucie, Stejskalová Zlata, Špicera Radek, Všetičková Barbora, Vybíhalová
Věra, Zdráhal Václav.

1992 - 1999
Septima – třídní prof. RNDr. Anna Švécarová
Burget Jaroslav, Burget Marek, Dittmann Robert,
Havránková Barbora, Hudcová Marie, Chmelenská
Markéta, Jarešová Barbora, Kajtár Tomáš, Kořený
Petr, Kowalczuková Tereza, Lacinová Alena, Marková Marie, Náglová Kristýna, Novák Karel, Pezda
Miroslav, Přikryl Petr, Pustějovský Jan, Rozehnalová
Ivana, Skulník Lukáš, Šamánek Petr, Šinál Martin,
Zarivnij Jan, Zbožínková Jana.

Septima – třídní prof. Mgr. Ivana Matyášková

Předávání maturitních vysvědčení prvním maturantům

1993 - 1997
Kvarta – třídní prof. Mgr. Irena Wernerová
Bašná Zdeňka, Benýšková Jana, Cetkovský Martin, Čechová Martina, Grézlová Marie, Kajtár Stanislav, Kaláb
Jindřich, Kalábová Jitka, Korhoň Radim, Kousalová
Irena, Krylová Miroslava, Ledererová Petra, Martínek
Karel, Michlová Markéta, Musilová Renata, Navrátilová Petra, Náglová Kateřina, Pospíšilová Helena,
Pospíšilová Pavla, Poráňová Markéta, Přikrylová Alena, Sekanina Robin, Staňková Božena, Šmídová Leona,
Švarcová Štěpánka, Vysloužil Petr, Zarivnij Alexandr.

Barbušinová Eva, Cásková Martina, Čechová Petra,
Daňhová Jana, Dobiášová Petra, Kalábová Klára,
Kluchová Kateřina, Konečná Romana, Kowalczuková Barbora, Lakomá Markéta, Linhartová Oldřiška,
Marková Hana, Matoušková Tereza, Nezvalová
Michaela, Patz Pavel, Pešková Iva, Rada Zdeněk,
Sedláčková Jana, Slepánek Radim, Šnévajsová Petra,
Tejkal Martin, Váňa Martin, Vyvážilová Petra, Zatloukal Petr, Zemánková Jana.
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1993 - 2000

1994 - 1998
Kvarta – třídní prof. Mgr. Jana Krčová
Berková Veronika, Boudná Lucie, Burgetová Eva,
Cetkovský Jiří, Dopitová Marie, Hálek Jan, Havlénová Jana, Horáková Eva, Hrubanová Jitka, Jiříčková

Septima v roce 1999
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CMG v letech 1992 - 2007
1994 - 2001

1997 - 2005

Septima – třídní prof. Mgr. Bohumila Měchurová

Oktáva - třídní prof. Mgr. Jana Daňková

Adámek Lukáš, Atanasov Martin, Cásek Marek,
Coufalová Magda, Černý Jan, Frýbort Martin, Hlebová Jana, Hubáček Ondřej, Julínek Ondřej, Konečná
Eliška, Linhart Tomáš, Náglová Markéta, Skotáková
Marie, Skulníková Kateřina, Svozílková Kateřina,
Šišáková Pavla, Tomečková Jitka, Valtr Jan, Vondra
Petr, Vyhlídalová Iva, Vylášková Jana, Vyroubalová
Iva, Zaoral Lukáš.

Bantová Alena, Dokoupilová Aneta, Havránková Tereza, Hochmanová Dita, Kolbová Barbora,
Krchňáková Eva, Kubíčková Zdena, Linhart Zdenek,
Lošťáková Markéta, Marek Jan, Marková Andrea,
Martínková Jitka, Minář Martin, Moudrý Ondřej,
Náglová Barbora, Němcová Helena, Plhalová Dana,
Přidálek Michal, Skokánková Lucie, Sprinz Petr,
Stušková Lucie, Svozil Pavel, Šubertová Eva, Vymazal Pavel, Zdráhalová Lucie, Žondrová Martina.

1995 - 2003
Oktáva - třídní prof. Mgr. Luděk Gregor
Cásek Michal, Čech Lubomír, Dopita Bohumil,
Hubáčková Lenka, Hudcová Veronika, Hybášková
Jaroslava, Hybášková Jitka, Hynštová Martina, Jarešová Jana, Kovalovský David, Marková Jaroslava,
Martiník Viktor, Mlčochová Jana, Musilová Hana,
Navrátilová Eva, Smítalová Lucie, Sokele Martin,
Svobodová Hana, Šamánek Jiří, Špaček Miloslav, Šuškleb Jan, Tomášková Alexandra, Vylášek Vladimír.

1996 - 2004

1998 - 2006
Oktáva - třídní prof. Mgr. Martina Šubčíková
Adámek Vít, Baráková Adéla, Fidrmucová Naďa,
Fišerová Miroslava, Hajnyšová Anna, Hlaváček Josef,
Chytilová Pavlína, Janeček David, Krejčí Jakub, Marková Jana, Matyášková Markéta, Mazánová Miroslava, Melková Kateřina, Neoral Martin, Novotný Marek,
Ottová Lenka, Petrželová Iveta, Portešová Marie,
Raclová Anna, Richterová Ivona, Sekaninová Žaneta,
Slezáková Tereza, Sokelová Lenka, Sovík Ondřej,
Střelec Radek, Svobodová Pavlína, Vaverka Ladislav,
Vondrová Lucie, Zapletalová Jana, Zarivnij Petr.

Oktáva - třídní prof. Mgr. Pavel Polcr

1999 - 2007
Oktáva – třídní prof. Mgr. Jana Krčová
Birasová Jana, Heinisch Petr, Hubálková Zuzana,
Chocholáčková Hana, Komínková Eva, Kopal Adam,
Krátká Veronika, Kratochvílová Hana, Lázna Filip,
Matyášková Barbora, Měchura František, Nečas
Pavel, Řezníčková Lenka, Stěničková Marie, Stráská
Jana, Šimáčková Kateřina, Šťastná Sabina, Šubert Jan,
Šupová Petra, Vach Petr, Vozihnoj Petr, Wernerová
Kristýna, Zaťková Miroslava, Změlíková Adéla,
Změlíková Aneta.
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Cinková Ludmila, Daňková Petra, Dohnalová Marta,
Dvořák Milan, Hubáček Petr, Charvátová Petra,
Křížová Marie, Kučerová Veronika, Linhart Karel,
Linhart Zdeněk, Nezvalová Dominika, Přikryl
Jan, Skoták Hynek, Sokelová Eva, Sprinzová Jana,
Špačková Jitka, Tobolová Eliška, Zapletalová Ivana,
Zachová Markéta.

Septima (1992 - 1999) – třídní prof. RNDr. Anna Švécarová
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Výrazné úspěchy našich studentů
v historii školy

SOČ
Barbora Havránková – krajské kolo SOČ
Martin Šinál - krajské kolo SOČ
Petr Kořený - krajské kolo SOČ
Český jazyk
Robert Dittmann - získal 1. místo v okresním kole ČJ
olympiády, postupuje do krajského kola
zastupuje střední školy ve Studentské odborné činnosti

2000/2001
SOČ
V oblastním kole byla nejúspěšnější a 1. místo obsadila
Magda Coufalová. Její práce se nazývala „První pomoc
- Downův syndrom“ a vítězstvím si zajistila účast v celostátním kole, kde se umístila 4.
Francouzský jazyk
1. místo - krajská soutěž

D. Hochmannová

2001/2002
Český jazyk
Celostátní literární soutěž: „Proč mám svou rodinu
ráda“ Lucie Zdráhalová 1.místo
Výtvarná výchova
Vánoční Betlém
Concorso Internationale Piccoli
Artisti Italy
1.místo – Tereza Horáková – sekunda
2.místo – Miroslava Zaťková – tercie

2002/2003
Zeměpis
Krajské kolo olympiády:
3. místo R. Střelec (V)
4. místo E. Komínková (IV), O. Moudrý (VI)
Členové francouzského divadelního klubu ve složení
Terezie Havránková, Barbora Náglová, Markéta
Lošťáková, Dita Hochmanová, Elena Mudrlová pod
vedením lektorky francouzského jazyka paní Virginie Hyllové získali na Evropském festivalu francouzského jazyka 28. března v Brně Cenu Evropské unie.

2003/2004
SOČ
8.místo v celostátním kole – B. Náglová(VII) s prací
„Osvojení chemického názvosloví formou her“ (vedoucí práce Mgr.Šubčíková)

Literární soutěže
„Pábitelé kolem nás“ – celostátní literární soutěž vyhlášená Městskou částí Praha 8 na počest spisovatele
Bohumila Hrabala:
D. Hochmanová (VII) 1. místo (pod vedením
Mgr. Wernerové)
„List z rodinné kroniky“ - celostátní stylistická soutěž
vyhlášená Arcibiskupstvím olomouckým :
T. Slezáková (VI) 1. místo (pod vedením
Mgr. Wernerové)
Francouzský jazyk
„Allons en France“ - celostátní soutěž ve francouzské
konverzaci vyhlášená Ministerstvem zahraničí ČR
L. Cinková (VIII) 1. místo (pod vedením
Mgr. Smyslilové)
Fyzika
Astronomická olympiáda – celostátní vyhodnocení:
V. Vykoukalová (II) 1. místo (pod vedením
Mgr.Chmelařové)

2004/2005
SOČ
1.místo v krajském kole, 8.místo v celostátním kole:
Marek Novotný(VII) s prací „Geograﬁcká charakteristika obce Pavlovice u Kojetína“ (vedoucí práce
Mgr. Halouzková)
Německý jazyk
Soutěž v konverzaci v německém jazyce – kraj. kolo
Tereza Slezáková (VII) 3.místo (pod vedením
Mgr.Malečkové)
Matematický klokan – celostátní kolo
Daniel Frýbort (II) 1.místo (pod vedením Mgr.Chmelařové)

2005/2006
SOČ
1.místo v krajském kole, 3.místo v celostátním kole:
Jan Šubrt (VII) s prací „Korozní ochrana dílů pro
automobilový průmysl bez Cr(VI)“. Práci byla udělena
mimořádná cena Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského. (vedoucí práce Mgr. Šubčíková)

Školní rok 2006/2007

1998/1999

Léta 1992 - 2007

CMG v letech 1992 - 2007

Wolkrův Prostějov
Naďa Fidrmucová (VIII) 1.místo v krajském kole
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Léta 1992 - 2007

CMG v letech 1992 - 2007

Z literárních prací našich
studentů

Můj oblíbený koutek, kam se uchyluji do samoty
a rozjímání, je místo, na něž se snesla jako lehoučká
vločka Panna Maria Neposkvrněná. Je to kaplička
Neposkvrněné Panny Marie u Lutotína. Říká se jí ale
jen „kaplička“. Pokaždé, když jedu k ní, Královně nebes, musím překonat mnoho překážek. Dlouhá cesta,
kopec, nechuť jet dál. Ale jakmile dojedete, těžkosti
vaší cesty už nejsou nic. Uzříte polní cestičku, starou
vznešenou lípu blízko ní, lípu, jež obepíná kapličku
svými starými větvemi. Matka chránící své dítě, tak
vám připadne tato lípa. Jedete dál a už se také ocitáte
pod jejími větvemi. Potom usednete na lavičku
a naproti vám se rozprostře malý starodávný háj.
Květiny, stromy, tráva, to vše je tu v dokonalém souladu. A mezi touto krásou sídlí Panna Maria.

Školní rok 2006/2007

Martina Hynštová, septima, vítězka literární
soutěže rádia PROGLAS, r. 1999
A je anděl, strážce lidských duší.
B je bída, ke které jsou lidé hluší.
C jsou cesty, jdou tam i zpátky.
D je domov, útočiště bezpečí a lásky.
E je Eva, první žena, byla z ráje vyhoštěná.
F je faleš, usmívá se, i když trpké víno pije.
G jsou gesta, za kterými člověk všechno skryje.
H je hořkost, propast lidských bolů.
CH jsou chvíle, kdy jsme spolu.
I je instinkt, jenž pomůže najít správná slova.
J je jitro, kdy jásáš, že slunce vyšlo znova.
K je kříž, jehož tíha stáhne Tě až na dno.
L je láska, které propadáš tak snadno.
M je máma, která hlídá své děti spící.
N je naděje, když modlíš se a rozsvěcuješ svíci.
O jsou oči, brána do duše i zrcadlo.
P je prosba, aby to s námi špatně nedopadlo.
R je rána, kterou po zásluze udělí Ti osud.
S je síla, která Tě udržuje živého dosud.
T je temnota noci, do které uléháš s klidem.
U je urážka, kterou ublížit můžeš lidem.
V je víra jít dál, i když chůze vázne.
Z je zdání, že bez lásky i bohatý má ruce prázdné.
Ž je život, cesta nelehká a trnitá.
Kateřina Melková, sexta r. 2004
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Dunhill
…Vašek Macháček rád chodil nočními ulicemi
a prohlížel si budovy. Probouzely v něm hudbu.
Obdivoval jejich architektonickou dokonalost, přes-

nost, originalitu a křehkou krásu. Nejraději postával
před budovou veřejných záchodků na Vinohradech.
Pokaždé, když se zadíval na rozpadající se omítku,
tělem mu projely vznešené tóny a zmocnily se celé
jeho bytosti. Slastně přivíral oči a mával rukama
jako dirigent ﬁlharmonie. Dnešního večera při této
činnosti ucítil něco vlhkého ve své levé botě. Jakýsi
ratlík mu spokojeně obcvrkával nohavici. Vašek vytáhl z kapsy chleba s maminčiným řízkem a hodil ho
psovi. Ten ho očichal, s radostí zhltl a odběhl pryč.
Karel natřel lepidlem poslední ukořistěnou krabičku
od cigaret a s pocitem dobře vykonané práce ji umístil vedle ostatních. Brzy bude se svým dílem hotov.
Kolem jeho království právě procházel Vašek. Náhle
strnul, v hlavě mu zazněla divoká pronikavá hudba
a jeho pohled se lačně zakousl do bizarního přístřešku, postaveného pouze z krabiček od cigaret značky
Dunhill. Ještě nikdy nespatřil nic tak krásného…..
Dita Hochmanová, septima r. 2004, vítězná práce
celostátní literární soutěže „Pábitelé kolem nás“
Lidstvo stále touží… Touží po tom, co jeho duši povznese… jindy se slepě žene za svými malichernými
starostmi….Čím to je, že člověk – ten nejslabší a zároveň nejsilnější tvor – stále utíká ke svým pomíjejícím
cílům, z kterých staví cestu života, cestu, jež za ním
vzápětí mizí. Proč člověk, který tolik touží po tom,
co ho převyšuje, nezanechá mrtvých skutků a nevydá se na cestu k věčnosti, na tu pouť, která po něm
navždy zůstane vyryta do prachu země ? Nebylo by
méně zbytečných životů, zbytečných kroků, zbytečně
vydaných sil, kdyby se člověk zamyslel a pochopil
– objevil to, po čem už po staletí lidská bytost touží,
totiž Lásku – Boha, který utiší vlny moře bijící na
zraněné srdce člověka?.....
Lucie Ševrová, kvinta r. 2005
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.
Andrea Mičková, tercie r. 2006

CMG v letech 1992 - 2007

Léta 1992 - 2007

Ze vzpomínek bývalých
studentů

Po maturitě jsem si hlasitě oddechla a slíbila si,
že do této budovy vstoupím nejdříve v rámci dvacátého jubilejního srazu absolventů. Za pár let jsem
byla zpátky. Nastoupila jsem jako vedoucí školního
klubu. Hodně se za tu dobu změnilo, vlastně samotný klub je vymoženost, která za nás nebyla.

Jediný, koho moje práce znepokojovala, byla moje sestra Barbora, toho času studentka CMG. Nežalovala jsem
na ni, ale ono jistě to není příjemné, mít stále za patami
starší sestru. Učitelkou na škole se stala moje maminka.
Měla svou výtvarnou dílnu výhodně situovanou hned
vedle mé kukaně. Odpoledne jsme při uklízení po
malých umělcích řešili nezbytné rodinné záležitosti
a v neděli jezdili navštívit rodiče vlastně jen proto,
abychom probrali „školu“. Plíživé pronikání našeho
klanu do struktur CMG bylo dovršeno ve chvíli, kdy
jsme v klubu založili studentský časopis. Bylo potřeba
najít graﬁka, redaktora a korektora, pokud možno
v jedné osobě. Můj manžel Kuba nedostal na vybranou.
Teď jsem asistentkou na katolické chlapecké škole ve
městě Newry v Severním Irsku. Každou chvíli říkám
studentům, že tohle by se na CMG v mé zemi stát nemohlo anebo pro sebe, že tohle by na CMG mohli zavést. Na svou školu nezapomeneme, ani kdybychom se
odstěhovali na Aljašku. Máme to v sobě na celý život.
Mgr. Kateřina Skřebská, studentka CMG
v letech 1993 - 1997

Co mám v sobě po 10-ti letech od matury aneb velmi subjektivní střípky jednoho studenta, bez ladu
a skladu (93-97)
Naše třídní Irena Wernerová mě uchvátila tím rokem,
kdy nám s obrovským nadšením odhalovala spoustu
zajímavostí a šokujících pravd o starém Římě. Tento rok
vyvrcholil famózním výletem do Říma, Benátek a Florencie a tam jsem se do staré Itálie beznadějně zamiloval.
Od té doby se tam plánuju vrátit. Irena pak dlouhou
dobu marodila a trochu se mi vzdalovala. Bylo mi jí líto.

Ze zájezdu do Itálie
Za prvák jsem se toho v angličtině opravdu moc nenaučil. Pamatuju si jak paní Filipová s námi v jedné
hodině chtěla meditovat a po minutě ticha se omluvila a řekla, že nám zapomněla říct, abychom dýchali.
Následoval výbuch smíchu a tím nejsilnější emoce
s naší angličtinářkou. Ta druhá, když mě vyhodila za
dveře, když jsem příliš hlasitě smrkal, byla už slabší.
Naše americká lektorka ve druháku, Heather, milovala Stinga jako já, bavila se s námi anglicky a my
všichni uměli úplný prdlajs a přesto jsme se nějak
začali domlouvat. Měl jsem ji rád, byla mi blízká
věkem. Pak se jednoho dne zabil její kluk na motorce
a krátce na to se vrátila do USA.
S Fidrmucem jsme se radovali s matikou, některé tím
děsně štval, ale já jsem to miloval, byla to pro mě radost a matiku jsem si oblíbil. Tehdy jsem občas chtěl
být taky učitelem a říkal jsem si, že spoustu věcí chci
dělat jako on. Za čtyři malé jedničky – jedna velká
– dokonalý systém pro lenocha bez domácí přípravy,

Školní rok 2006/2007

Když se bývalý student stane členem profesorského
sboru, nemá to lehké. Mí učitelé mě přijali s radostí,
snad s pocitem, že se nedřeli nadarmo, když to aspoň někdo z jejich svěřenců dotáhl až na pedagogického pracovníka. Možná si i pro sebe řekli něco jako
„aspoň teď uvidíš, jak to s vámi bylo těžké“.
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jako jsem byl já. To nakažlivé nadšení, ta láska a úcta
k pravdě, tajemství matematiky, která nás všude
okolo doprovází, mě uchvátila.
Hráli jsme divadlo, nacvičili jsme scénky z Járy Cimrmana a vystoupili jsme s nimi v Odrách na přehlídce
škol. Sranda. Jindy, v Čapkově hře „Ze života hmyzu“ jsem si zahrál poutníka a dotklo se mě to uvnitř.
Kostel. Nejradši jsem měl mši na kúru, blízko Karla,
který pobíhal na manuálu a zpíval. Cesta do Polska
s naším sborem, který vedla paní Černochová. Měl
jsem rád zpívání ve sboru a chybí mi to.
Dnes, kdybych mohl něco měnit, tak to bude jedna
věc. Hleděl bych víc do sebe a tam, kde jsou ukryté mé
vnitřní touhy a tendence. Ptal bych se sebe, co opravdu
chci, co mě přitahuje. A ať by se dělo kolem mě cokoliv,
i kdyby vedle mě stála armáda dospělých a všichni mi
říkali „ne, nedělej to, není to pro tebe dobré“, přesto
bych šel a rozhodl se podle svého srdce. Tehdy jsem
moc neuměl ptát se sám sebe, kdo jsem a co opravdu
chci. Učím se to až teď, kdy už mi spousta vlaků ujela.
Naštěstí ne všechny a vždy je možné začít znovu.
Vždyť dospělí jsou vlastně jen děti, které okolnosti nutí
zapomenout na to, co chtějí, a musejí dělat spoustu věcí,
které dělat nechtějí. A potíž je v tom, že mnozí z nich po
dětech chtějí, aby co nejdřív dospěli. No pěkně děkuju,
za tohle dospěláctví je vždycky času dost. Roztáhnul
bych více křídla a prostě letěl. Cítil bych lechtání v podbříšku a prostě bych byl, tím, kým jsem.
A vůbec. Je dobře, že děti moc dospělé neposlouchají.
Stačí si jich všímat a jít ve směru těch, kteří nás lákají
a zdají se nám být krásní a šťastní. Protože být v
životě šťastný nakonec chce úplně každý. A tak vám
přeji - buďte šťastní studenti i šťastní učitelé.
To vám přeje věčný student Robin Sekanina,
student CMG v letech 1993 - 1997

Školní rok 2006/2007

Stojím před ubytovací kanceláří v Hradci Králové a přemýšlím, že další rok studia na medicíně je za mnou. Už
čtvrtý rok se jdu na konci semestru odhlásit z kolejí a říkám si, jak to strašně rychle uteklo. Vždyť tady nemůžu
být čtyři roky, říkám si. To je přece kus života.
Příští rok jedu na roční stáž do Německa. Z toho důvodu jsem si musela jet vyřídit pas do Prostějova. Při
této příležitosti jsme šly se sestrou navštívit náš gympl,
kde jsme strávily celých 8 let. Prošly jsme si budovu
a potkaly milou paní, která nám povídala novinky
a já stála v počítačové učebně a říkala si, jak bych se
sem strašně ráda zase vrátila. Byly to krásné roky, ale
to člověk zjistí, až poté, co odejde. V daný okamžik si
člověk myslí, že určitě bude LÉPE, až bude tam nebo až
bude dělat to…a nikdy ho nenapadne, že možná to, co
prožívá v danou chvíli, může být právě TO LÉPE. To na
co čeká. Jsem 4 roky na medicíně, to je polovina gymplu, ale nemůžu říct, že mám taky polovinu zážitků či
vzpomínek. Kdybych si tenkrát dala říct a pořádně se
učila. Nikdy bych neřekla, že na medicíně budu potřebovat pravděpodobnost a statistiku z matematiky, že
kvantovou fyziku upotřebím na nukleární medicíně, že
díky pilné paní učitelce Malečkové si udělám Zertiﬁkat
Deutsch a pojedu na rok do Německa. Nikdy nevíte,
kdy budete potřebovat to, co jste se naučili dřív. Je ale
těžké se v patnácti letech stát natolik zodpovědným za
svůj život, svůj osud a plně využívat všech možností,
které se naskytnou.
No ale co tím chtěl básník říct? Nečekejte, že bude
lépe, že budete později moci dělat co vás baví, že
doženete mezery ve znalostech až to bude potřeba,
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že jazyk není důležitý a kdykoli se ho můžete učit
sami.Vždy je nejlepší v danou chvíli ze sebe vydat
maximum a říct si, že jste pro to udělali opravdu
všechno.Pak se sebou můžete být spokojení.Kdybych
se mohla vrátit zpět, udělala bych spoustu věcí jinak,
ale nejde to.Jediné, co můžu je to, že vás povzbudím,
dodám vám odhodlání, a třeba alespoň jeden z vás,
co si to přečte se zamyslí a uvědomí si, že každý je
svého osudu strojvůdce ( jak zpívá skupina Chinaski
) a je pouze a jen na něm samotném, co se svým osudem udělá a jak s ním naloží. Jestli se teď bude snažit, převezme tu tíhu dospělosti a ve stáří se ohlédne
za svým životem a řekne JSEM SPOKOJENÝ.
Jaroslava Hybášková, studentka CMG
v letech 1995 - 2003
Krátké ohlédnutí okem studenta
Psal se rok 1994, 1.září. Společně s ostatními studenty, rodiči a členy profesorského sboru jsme zahájili
nový školní rok slavnostní mší. Tak jsem se stala
studentkou Cyrilometodějského gymnázia. Na ta léta
moc ráda vzpomínám…
První rok byl časem „rozkoukávání“, navazování nových přátelství, která v mnoha případech přetrvávají
do dnes, některá se dokonce posvětila až ve svazek
manželský.
S úctou a vděkem vzpomínám na všechny profesory, kteří s námi šli tu nelehkou cestu od dětství
až před pomyslnou bránu dospělosti. Zejména na
paní profesorku Irenu Wernerovou, pana profesora
Jaroslava Fidrmuce, pana profesora Luďka Gregora, paní profesorku Janu Krčovou, paní profesorku
Annu Švécarovou, paní profesorku Alenu Smyslilovou, pana profesora Valtra a spoustu dalších. Nelze
zapomenout na 1. třídní – paní profesorku Barboru
Zuberovou a její osobité pojetí výuky německého
jazyka. V „třídnictví“ ji na krátkou dobu vystřídala
paní profesorka Martina Šebelová, avšak jen do
doby nástupu na mateřskou dovolenou. Další rok
se s úlohou třídního profesora statečně popral pan
profesor Jiří Žák, který nás učil biologii. Sextou
a septimou jsme prošli pod vedením paní profesorky
Jany Krčové, která s námi se všemi prožívala naši
středoškolskou zkoušku poslední – maturitu.
S odstupem času ve mně vzpomínka na gymnázium
asociuje, mimo jiné, “pohyb“. A to doslova! Kvintu
jsme navštěvovali ještě na SOU na Komenského ulici,
sextu v prostorách Intergea naproti OP. Odtud jsme
na hodiny tělocviku chodili na Komenského, na angličtinu na Demelovu ulici. Poslední ročník jsme coby
septimáni absolvovali na Střední zemědělské škole
na Svatoplukově ulici.
Po létech s radostí pozoruji, jak naše škola vzkvétá,
má svoji budovu, vyvíjí spoustu aktivit, navazuje
nové kontakty, pořádá výměnné pobyty, s nemalou
nabídkou volnočasových aktivit se otevírá široké
veřejnosti, získává na popularitě a vybudovala si své
prestižní postavení.
V roce 1998, kdy jsem gymnázium opouštěla jako
čerstvá absolventka, mi na klopě vlála stužka, jejíž
nápis v sobě skrýval typický studentský humor. Stálo
na ní – „Veni, vidi, stačilo.“ Paní profesorka třídní,
Jana Krčová, si přála, abychom po létech na školu
vzpomínali s úctou a vděkem a razili heslo: „Veni,
vidi, jdeme dál!“ Dnes mohu říct, že její přání nevyšlo naprázdno. Celému profesorskému sboru patří
upřímný a velký dík! Vaše bývalá studentka
Lucie Boudná, studentka CMG v letech 1994 - 1998

CMG v letech 1992 - 2007

„Cílem školního klubu a střediska volného času pro mládež
Oáza je zajišťovat studentům nabídku volnočasových aktivit, které cíleně rozvíjejí osobnost mladého člověka: jeho
kompetence existenciální, osobnostní, sociální, občanské,
učení a kritickému myšlení, k řešení problémů a kompetence komunikační i pracovní. Zvláštní důraz je kladen na
rozvíjení schopnosti studentů aktivně vytvářet zájmová
společenství, vytvářet prostor pro druhého člověka, rozvíjet
vůdčí schopnosti, ve společenství hájit dobro, pravdu
a spravedlnost. Tím školní klub prohlubuje působení školy
do oblasti volného času studentů. Oáza je důležitým článkem systému prevence sociálně patologických jevů.“
Školní vzdělávací program Cyrilometodějského gymnázia

V roce 2005 - 2006 se stal vedoucím Mgr. Vít Forbelský. Do klubu přinesl nejen krásné akvárium, ale
také stolní hry, výuku na kytaru, lanové a speleologické aktivity. V roce 2006 vzniklo vedle Školního
klubu Oáza také Středisko pro volný čas dětí
a mládeže Oáza, jehož vedoucí se stala Mgr. Marie
Klašková, od listopadu 2006 vede Školní klub Oáza
Mgr. Peter Markovič.
Klubu Oáza patří klubová místnost, ve které
studenti tráví volný čas a kterou si také vymalovali dle svého vkusu. Klub se podařilo vybavit
kvalitním nábytkem – stoly, židlemi, koberci, gaučem, počítačem, elektronickými šipkami, kalčem
– stolním fotbalem, různými společenskými hrami,
sportovními pomůckami, knihami a časopisy.
Již od svého vzniku nabízel klub různé kroužky.
Mezi nejoblíbenější patřil keramický kroužek.
Dvakrát týdně si mohli studenti i široká veřejnost přijít tvořit z keramické hlíny. Odborným
poradcem a pomocníkem byla paní profesorka
Náglová – vedoucí keramiky, která svým citlivým
vnímáním a odborným vedením dokázala spoluvytvářet z mnoha druhů hlín a glazur skutečně originální díla a s nimi slavila úspěchy i na
soutěžním poli.

Školní klub OÁZA
Školní studentský klub Oáza při Cyrilometodějském
gymnáziu vznikl v září roku 2000 za ﬁnanční podpory města Prostějova pod vedením dobrovolné vedoucí Hany Martínkové. V dalším roce se podařilo klub
ﬁnančně zabezpečit z prostředků Nadace rozvoje
občanské společnosti (program „Gabriel“),
v letech 2002 – 2005, kdy vedoucí školního klubu
byla Mgr. Kateřina Skřebská, byl školní klub ﬁnančně podporován z programu „klub-net“ Nadace rozvoje občanské společnosti. V těchto letech byla vybudována vlastní klubová místnost s možností drobného
občerstvení, možností stolních her, klub začal pořádat
literární a hudební večery a navázal první zahraniční
kontakty se studenty v Německu a Polsku.

Od počátku se také klub zaměřuje na rozvíjení hudební stránky studentů. Bylo možné chodit na kurzy
hry na kytaru, které měnily svůj název – Drnkálci,
Kytarová školička, Ondrovy kytary… Studenti, kteří
rádi zpívají mají možnost zapojit se do zpěvu ve sboru nebo ve schole, která doprovází svou hrou každou
mši svatou ve školní kapli.
K pravidelným sportovním aktivitám klubu patřila
středeční sportovní odpoledne s P. Petrem Košákem
SDB, která se věnovala především ﬂoorbalu. Později
se rozšířila i o kroužky aerobiku, volejbalu
a basketbalu.

Školní rok 2006/2007

Vznik a vývoj školního klubu a SVČ

Léta 1992 - 2007

Historie organizací
při CMG

V klubu se také pravidelně konaly besedy a přednášky. Mezi oblíbená témata patřily partnerské vztahy,
láska a sex, sourozenecké konstelace, sekty a jiná
náboženství.
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CMG v letech 1992 - 2007
O formaci studentů a rozvoj jejich osobnosti se
velkým dílem staral a stará P. ing. Jaroslav Němec
SDB, spirituál gymnázia. Ve školícím středisku na
Staré Vodě u Bruntálu v rámci duchovních obnov
či animátorských setkání měli studenti možnost
se v klidu zamyslet nad osobními i mezilidskými
problémy a duchovními otázkami. Profesor etiky
a základů společenských věd Mgr. Pavel Polcr
byl organizátorem Kurzů osobnostního růstu pro
studenty. Pod odborným psychologickým vedením
se studenti učili správně posilovat vědomí osobní
hodnoty.

Klub přátel církevního gymnázia vznikl dne
6. 5. 1992 z iniciativy rodičů, příznivců a také vedení
školy, která v té době měla za sebou první rok své
existence a již tehdy bylo zřejmé, že spolupráce rodičů studentů se školou by měla mít i oﬁciální ráz.
Klub si při svém vzniku vytýčil několik zásadních
oblastí své činnosti. Vytvářet materiální, kulturní
a společenské zázemí školy, zprostředkovávat zahraniční kontakty, vytvářet vlastní ﬁnanční zdroje
a účelně je využívat pro potřeby studentů a školy.
První předsedkyní nově založeného Klubu přátel Církevního gymnázia se stala MUDr. Anna Šulcová, v roce
1995 ji vystřídala Mgr. Švarcová. V témž roce byla předsedkyní klubu zvolena RNDr. Anna Švécarová, neúnavná příznivkyně CMG, od podzimu roku 1998 zastávala
funkci předsedkyně Mgr. Jitka Hubáčková. V roce 2002
byla zvolena Mgr. Eva Tvrdíková, jejíž předčasná smrt
v roce 2005 všechny velmi zasáhla. V dubnu 2006 se stal
předsedou KSRaP CMG ing. František Hynek.

Klubovou místnost si studenti vymalovali
podle svého vkusu
Ani víkendy nezůstaly zanedbány. Klub organizoval jednodenní výlety či sportovní akce např.
výlet do aquaparku ve Vyškově, lyžování v Ostružné v Jeseníkách nebo akce v lanovém centru
v Olomouci.

Školní rok 2006/2007

Historie Klubu studentů,
rodičů a přátel CMG

Pro studenty, rodiče i širokou veřejnost byly určeny kreativní podvečery, které se staly tradičními
a slavily velký úspěch u všech zúčastněných. Ti
měli možnost se naučit mnoha zajímavým výtvarným technikám pod vedením šikovných lektorek.
V klubu proběhlo malování na hedvábí, výroba
gelových svíček, aranžování květin i vánoční tabule, pletení pomlázek, výroba adventních věnců,
kraslic, apod.
Čistě studentskou klubovou aktivitou byl časopis
„No school“. Najdou se v něm recenze na ﬁlmy,
hudební skupiny či alba, rozhovory, vlastní tvorba,
články k zamyšlení o věcech, které mladé lidi zajímají, informace o sportu, kultuře a mnoho dalších věcí.
V roce 2006 změnil svůj název na OSTUDYUM.
Školní klub Oáza a Středisko pro volný čas dětí
a mládeže Oáza se snaží pomáhat studentům smysluplně naplnit jejich volný čas a být tak i prevencí
sociálněpatologických jevů.
Mgr. Marie Klašková

Od svého vzniku se naše občanské sdružení řídilo stanovami vypracovanými a schválenými v roce 1992, od
15. února 2001 má Klub nový název i stanovy. Potřeba
změny nastala v souvislosti s novou právní úpravou
činnosti občanských sdružení a také jako nezbytný
krok k zajištění ﬁnančních prostředků z grantů a dotací.
Kromě rozšíření členství v Klubu o studenty CMG
v Prostějově zahrnula Rada klubu do své činnosti též
podporu volnočasových aktivit. Byl založen Klub Oáza
s různými činnostmi směřujícími k smysluplnému
využití volného času. KSRaP CMG je také zřizovatelem
Informačního centra pro mládež, ve kterém zaměstnává na částečný úvazek jednu pracovnici. Mzdové
prostředky získáváme opět díky dotacím MŠMT ČR.
Vize výměnných pobytů studentů v zahraničí dostala svou konkrétní podobu v roce 1999, kdy škola
navázala kontakty v Emmauscollege v Rotterdamu.
Od té doby každoročně vyjíždí 20 studentů do Nizozemí a stráví přibližně týden v rodinách hostitelů.
Oni pak zase přijíždějí do Prostějova a účastní se společného programu, který pro ně připravují studenti
CMG spolu s pedagogy. Klub je pořadatelem celé
akce a podílí se i ﬁnančně formou podpory jednotlivým studentům, kteří si požádají o příspěvek,
dále spoluúčastí na úhradě nákladů pedagogického
doprovodu a také formou získávání dotací z MŠMT
a jeho programů podpory aktivit pro mládež.
Jinou formou pomoci škole je studentský fond, který
Klub vytváří z členských příspěvků a který je určen
k vyplácení odměn za studijní výsledky a pro studenty ze sociálně slabšího prostředí tak, aby ﬁnanční
otázka nebyla jediným důvodem neúčasti studenta
na akcích školy. V tomto školním roce odhlasovala
Rada klubu příspěvky ve výši 14 709,- Kč.
Klub je také hlavním organizátorem Reprezentačního
plesu CMG, jehož výtěžek bývá rovněž použit
ve prospěch studentů. Rada klubu uděluje Cenu
za mimořádný výkon u maturitní zkoušky.
Roční členský příspěvek je 200,- Kč na rodinu.
Rada klubu složená ze zástupců rodičů z jednotlivých tříd, vedení školy a všech, kdo mají aktivní
zájem na rozvoji gymnázia se schází pětkrát ročně.
KSRaP vede podvojné účetnictví a k 31.3.2006 podalo
řádné daňové přiznání.
Mgr. Jitka Hubáčková
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CMG v letech 1992 - 2007
Motto: Když nevíš, zeptej se!
Informační centrum pro mládež oslaví šest let své
existence. Slavnostní otevření proběhlo 25. října 2001
v patnáct hodin za účasti tehdejšího starosty města
Prostějova pana ing. Jana Tesaře a dalších hostů.
Tomuto slavnostnímu aktu předcházelo usilovné hledání potřebné a smysluplné aktivity, kterou bychom
mohli nabídnout jak našim studentům, tak i ostatním
prostějovským středoškolákům.
Hlavním úkolem informačního centra je nabídnout
pomocnou ruku hlavně dětem a mládeži (ale nejen
jim) při vyhledávání požadovaných informací tak,
aby dostali co možná nejúplnější a nejobjektivnější
informaci k danému tématu.

podzim 2000
• přístupové jednání se zástupci Asociace pro
podporu rozvoje Informačních center v rámci ČR
(AICM) o vzniku ICM v Prostějově
červen 2001
• ICM Prostějov přidruženým členem AICM
25. 10. 2001
• slavnostní otevření ICM Prostějov, zřizovatelem
je Cyrilometodějské gymnázium
duben 2002
• ICM Prostějov řádným členem AICM
září 2002
• zřizovatelem ICM se stává Klub studentů, rodičů
a přátel CMG
březen 2003
• začínáme s profesní diagnostikou COMDI
únor 2004
• zavádíme prodej slevových karet ISIC

Léta 1992 - 2007

ICM během šesti let...

květen 2004
• ing. Marie Cagalová z ICM Prostějov byla zvolena do výkonného výboru AICM
červenec 2004
• byl nám udělen certiﬁkát k regionální koordinaci
a zajišťování grantového programu EU Mládež
v Olomouckém kraji

Vzdělání
Práce
Volný čas
Cestování
Ekologie
Sociálně patogenní jevy
Mládež v EU
Občan a stát
Zdraví
Mezinárodní a národní organizace
Sociální skupiny a hnutí
V ICM dále můžete:
-

využívat Internet, psát na počítači, tisknout,
skenovat nebo kopírovat, laminovat

-

zálohovat data na CD, diskety i USB (CD i diskety u nás zakoupíte)

-

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

-

Nechat si svázat dokumenty do kroužkové vazby

-

Připravujeme možnost převodu VHS na DVD

ICM v datech
1999 - 2000
• dobrovolníci z řad studentů zajišťují zpřístupnění internetu pro studenty CMG v odpoledních
hodinách

Počítačové kurzy pro veřejnost
1.12. 2004
• byl nám udělen certiﬁkát pro Hostitelskou organizaci v rámci Evropské dobrovolné služby
3. 5. 2005
• nově otevřená GALERIE PRO MLÁDEŽ zahájila
svoji činnost první, a to mezinárodní fotograﬁckou výstavou CANTABRIA + 10
27. 9. 2005
• stali jsme se lokálním a posléze regionálním partnerem mezinárodní informační sítě pro mládež
EURODESK

Školní rok 2006/2007

Bezplatně poskytujeme informace z 11 oblastí:

září 2004
• první běh počítačových kurzů pro širokou veřejnost – POČÍTAČ JE NÁŠ KAMARÁD ANEB
NOVÝCH INFORMACÍ SE NEBOJÍME!

1. 11. 2005
• začal vyvíjet činnost první dobrovolník v rámci
EVS, Marina Georgieva z Bulharska
listopad 2005
• ICM společně s AICM organizuje v Prostějově školení pro nové pracovníky informačních center
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Léta 1992 - 2007

30. 11. 2005
• první ročník soutěže DOBRODRUŽSTVÍ
S POČÍTAČEM

Sekaninová Marcela
Magdaléna Kratochvílová
Jana Obrtlíková
Müller Květoslav, DiS.

30.4.2003 - 30.10.2003
1.9.2003 - 30.6.2003
1.9.2003 - 30.6.2003
1.3. 2004 – 30.4.2005
1.9.2005 – 31.12.2005

Náš zřizovatel - KSRaP CMG je zapsán v mezinárodní databázi hostitelských organizací, to znamená,
že svoji činnost u nás vykonávají účastníci Evropské
dobrovolné služby:
Marina Georgieva
Teresa Damm
Julie Escaillet
Lene Bräuner
Roxane Fohl
Soutěž Dobrodružství s počítačem
leden 2006
• ICM se stává pracovištěm, na kterém vykonávají
odbornou praxi žáci oboru knihovník a informační systémy

1.11.2005 - 31.7.2006
6.12.2005 - 31.10.2006
9.8.2006 - 2.10.2006
10.9.2006 – 10.7.2007
1.2.2006 – 31.7.2007

Zejména v uplynulých dvou letech se do zajišťování aktivit infocentra zapojili i dobrovolníci z řad
studentů:
Petr Vach, Adam Kopal, Jan Češka, Anna
Fidrmucová, Bohdana Šafranová.

březen 2006
• pořádání semináře se zapojením hendikepované mládeže (4 neslyšící účastníci) - Mládež pro
Evropu - Evropa pro mládež
červenec 2006
• společně s klubem OÁZA jsme hostiteli třístranného
mezinárodního projektu Similar or Strange
1. 1. 2007
• stáváme se Městským informačním centrem
v rámci sítě EUROPEDIRECT

Školní rok 2006/2007

duben 2007
• v provozu jsou nové webové stránky s moderní
graﬁkou
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Graﬁcká práce Hany Novákové

Začátky sportu na CMG
Stánek ICM na bambiriádě v Prostějově
Personální obsazení
Vedoucí
Ludmila Burgetová
Marie Grézlová
Kateřina Burešová
Stanislava Rotterová

5.9.2001 - 31.12.2002
19.12.2002 - 4.2.2003
1.3.2003 - 8.9.2003
2.9.2003 – dosud

Stážisté
Černý Jan
Masárová Magdaléna
Burešová Kateřina

1.10.2001 - 31.10.2001
3.12.2001 - 28.6.2002
28.1.2003 - 28.2.2003

Školní sportovní klub byl u naší školy založen
v roce 1999 jako člen Asociace školních sportovních klubů České republiky. Členové klubu, bylo
jich v každém roce okolo padesáti, byli zapojeni do
sportovních kroužků pořádaných školou a zúčastňovali se sportovních akcí v rámci okresu i kraje.
Počet a náplň kroužků závisel v každém roce na
personálních a prostorových podmínkách a také
na zájmu studentů.
V roce 2004 se stal náš sportovní klub členem jednoty
Orel Prostějov, Šrámkova župa. V této době přibyl
mezi naše kroužky kroužek aerobiku pod vedením
MVDr. Zuzany Malečkové, která se stala zároveň
vedoucí školního klubu Orla, kroužek ﬂoorbalu pod

vedením otce Petra Košáka, kroužek basketbalu,
který vedl odchovanec naší školy a student pedagogické fakulty Vladimír Vylášek a kroužek volejbalu
s vedoucím Mgr. Otou Springrem.

Mgr. Ireny Wernerové – Robin Sekanina, Karel Martínek (dnes varhaník v katedrále sv.Václava v Olomouci), Saša Zarivnij (dnes učitel hudby) a další.
Systematicky se schole začal věnovat jeden z prvních
spirituálů školy P. Josef Glogar SDB (na gymnáziu
v letech 1996 – 1998). Učil studenty hře na kytaru
a společně s nimi zpíval a slavil bohoslužbu. Schola
se postupně rozvíjela také pod vedením studenta
Honzy Černého (student CMG v letech 1994 – 2001),
měla své vrcholy i dobu útlumu, ale vždy se našlo
několik odvážných studentů, kteří se nebáli a svůj
hlas i čas dali k dispozici.
o. Jaroslav Němec

Kde se vzalo animátorské hnutí

Plavecký pohár CMG
Většímu rozvoji sportovních aktivit našich studentů brání především to, že nemáme vlastní tělocvičnu. I přes tento nedostatek se zapojují studenti do
mnoha soutěží mezi školami.

Historie animátorského hnutí sahá do první poloviny devadesátých let. Farnost Povýšení sv. Kříže ve
spolupráci s gymnáziem a pod vedením P. Radka
Gottwalda SDB začala organizovat letní tábory pro
děti a studenty. Při této činnosti vzniklo společenství
studentů, kteří pomáhali s přípravou táborů a víkendových akcí. Tato první skupina mladých lidí dnes
žije v manželství a mají už své děti.

Léta 1992 - 2007

CMG v letech 1992 - 2007

Mgr. Ivana Matyášková

Zrodila se schola
Hudba nějakým způsobem patří k mladému člověku.
Je pravdou, že mnoho lidí se přiklání spíš ke konzumování hudby v důsledku jednodušších nosičů
této hudby. Přesto se najdou mladí lidé, kteří sundají
sluchátka z uší, přijdou na zkoušku v nejnemožnější
chvíli ( o velké přestávce), společně se učí zpívat
a připravují písně pro bohoslužby.

Od roku 2001 postupně začala vznikat další skupina
studentů, kteří navázali na činnost předcházející skupiny animátorů. Salesiáni založili v Prostějově Klub
Salesiánského hnutí mládeže, jako právní základnu
pro práci s mládeži a byl vytvořen první projekt
a osnovy systematické přípravy studentů ke službě
animátora.

Pěvecká schola
Na gymnáziu byl slyšet zvuk kytary a písní ze zpěvníku Hosana od založení školy. Zpěvná byla hned
první třída čtyřletého studijního cyklu, třída paní
profesorky Mgr. Marcely Zerhauové (Neužilové).
Studenti Jirka a Maruška Bartoníkovi, Dita Hamplová, Magda Raclová, Zdenička Smutná, Veronika
Valkovičová a další provázeli svým zpěvem nejenom bohoslužby, ale nezapomenutelné je také jejich
vystoupení na první školní akademii v roce 1996
v Přednáškovém sále Národního domu v Prostějově.
Štafetu nadšené scholy převzali studenti třídy

V současné době toto dílo má celkem 10 akreditovaných animátorů, kteří mohou vykonávat funkci
hlavního vedoucího letních táborů, 6 zdravotníků
a 20 studentů, kteří jsou ve fázi přípravy a jsou postupně uváděni do této služby.
A něco k dobru na konec: Přiběhne vytočený animátor za otcem Jaroslavem a zakřičí: „Jardo, my jsme byli
také tak hrozní jako tato děcka?“ Tady někde dochází
k proměně mladého člověka, který bere svůj život
do vlastních rukou. Kdo můžeš pochopit, pochop.

Školní rok 2006/2007

Animátoři

o. Jaroslav Němec
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CMG v letech 1992 - 2007

Léta 1992 - 2007

Historie Pěveckého sboru
Cyrilometodějského gymnázia
Protože zpěv neoddělitelně patří k liturgii
i k mládí, je pěvecký sbor nedílnou součástí aktivit
gymnázia od jeho založení. První krůčky s pěveckým sborem, který měl sotva 20 členů (vždyť na
škole bylo tehdy 60 studentů!), udělala sbormistryně Mgr. Michaela Adamcová (na škole od září 1992
do června 1993). V září 1993 pěvecký sbor převzala
PhDr. Jitka Černochová a sbor také výrazně posílil
o nové studenty - zpěváky, kteří nastoupili do
prvních ročníků: Robin Sekanina, Karel Martínek,
Saša Zarivnij, Irena Kousalová a jiní. Když od září
1994 sbor posílil o studenty Honzu Hálka, Lucii
Pospíšilovou, Petra Vysloužila, Radka Špiceru
a další, nastal pravý čas pro to, aby se sbor představil nejen prostějovské veřejnosti, ale i na prvním veřejném vystoupení v katedrále sv. Václava
v Olomouci.

Speciální škola o.p.s.). V září 2004 se sbor zúčastnil
Přehlídky pěveckých sborů církevních škol v Brně,
hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant Brno (v únoru). Na Vánočním koncertě
19.12. v Městském divadle v Prostějově provedl s komorním orchestrem a solisty Missu brevis J. Pavlici,
Českou mši vánoční J. J. Ryby (z koncertu byla pořízena nahrávka na CD). Studenti pěveckého sboru se
svým programem vystoupili i na celostátní přehlídce
zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol
v Odrách (březen 2004). V kostele Povýšení sv. Kříže
uvedl sbor se sólisty mši J. Pavlici Missa Brevis.

Koncert pěveckého sboru CMG
Pěvecká vystoupení ve šk. r. 2005/2006:
září 2005

Školní rok 2006/2007

Pěvecký sbor CMG
Od r. 1995 pěvecký sbor pracuje pod vedením
Mgr. Bohumily Měchurové, klavírní doprovod
Mgr. Vlasta Šafářová. Má 30 členů, převážně
studentů CMG, ale též studentů jiných prostějovských středních škol. Repertoár sboru tvoří úpravy
lidových písní, spirituály, skladby starých mistrů, chrámová díla, písně současných skladatelů
(např.skladby W. A. Mozarta, G. de Marziho,
F. Schuberta, A. Dvořáka, L. Bernsteina, J. Fišera,
K. Steckera, L. Janáčka. B.Martinů, P. Ebena,
J. J. Ryby, J. Pavlici...).
Soutěže a přehlídky:
r. 1996 koncert v rakouském Grazu
r. 1997, 1999, 2003, 2006 čtyři stříbrné medaile na
Mezinárodním festivalu Svátky písní v Olomouci
r. 1999 celostátní přehlídka Gymnázia Cantant
v Brně, bronzová medaile
účast na festivalu komorních sborů ve Šternberku
účast na přehlídkách zájmové umělecké činnosti
církevních škol v Odrách
koncerty duchovní hudby
v kostele Povýšení sv. Kříže
kulturní vystoupení v domovech důchodců, pro
vyznamenané učitele apod....
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Ve školním roce 2004/2005 se sbor podílel na řadě
charitativních vystoupení (Domov důchodců Milosrdných bratří, Domov důchodců Nerudova ul.,

• vystoupení sboru v německém Porta Westfalica
při výročí partnerské školy
prosinec 2005
• Vánoční koncert v Městském divadle v Prostějově se sólisty a komorním orchestrem výkonných
umělců, Česká mše vánoční J. J. Ryby, skladba
J. Fišera: Vánoční (směs vánočních koled)
březen 2006
• Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti
studentů církevních škol v Odrách
duben 2006
• vystoupení v Domově důchodců u Milosrdných
bratří
červen 2006
• Svátky písní - Mezinárodní hudební festival
v Olomouci
červen 2006
• vystoupení v kulturním klubu Duha (rozloučení
s otcem Pavlem Krejčím)
Mgr. Bohumila Měchurová

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007

ve školním roce 2006 - 2007

Léta 1992 - 2007

Cyrilometodějské gymnázium

Léta 1992 - 2007

CMG ve školním roce 2006/2007
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Léta 1992 - 2007

Studentská rada

Studenti CMG ve školním
roce 2006/07

Studentská rada CMG
Studentská rada CMG 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 2006/07 studentská rada pracovala ve složení:
Předseda: Tereza

Horáková, studentka VII

Školní rok 2006/2007

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.
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Místopředseda: Anna

Fidrmucová, studentka VI

Zapisovatelé, nástěnkáři studentské rady: Barbora Vysloužilová, studentka IV
Lenka Blahoušková, studentka V
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.
Zástupci jednotlivých ročníků:
Prima:

Adam Herink, Kamila Chytalová

Sekunda:

Anna Rozmánková, Tomáš Zelinka

Tercie:

Markéta Hynková, Johana Kučerová

Kvarta:

Andrea Mičková, Barbora Vysloužilová

Kvinta:

David Střelák, Jiří Galda

Sexta:

Anna Fidrmucová, Vendula Mankovecká

Septima:

Stanislav Rada, Tereza Horáková

Oktáva:

Sabina Šťastná, Petr Vach

Schůze studentské rady

Zástupce CMG v Dětském městském zastupitelstvu v Prostějově:

Patrik Dankovič (II)
Tereza Nadymáčková (II)

Zástupce CMG v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje:

Adam Kopal (VIII)

Školní rok 2006/2007

Léta 1992 - 2007

Motto: „Malujem, stínujem, jsme všestranně nadaní. Jsme třída talentů, myslíme jen na hraní.“

Prima - Mgr. Zdeňka Smutná
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Léta 1992 - 2007

Prima - Mgr. Zdeňka Smutná

klavír, kolo

tanec (hip-hop), plavání,
klavír, lyže, zpěv

řecko-římský zápas, kytara,
počítače - hry i programování

kolo, dobrovolní hasiči,
počítačové hry, pes

gymnastika, míčové hry,
housle, skaut, šachy

házená, malování, zpěv,
ping-pong

orienťák, kolo, PC, snowboard,
lyže, geo-carwing

plavání, zpěv, gymnastika,
klavír

judo, fotbal

aerobic, jízda na koni,
gymnastika

plavání, tenis, ping-pong,
foukací harmonika, klavír,
judo, ﬂétna

plavání, aerobic, lyže, kytara,
hip-hop, jachting

brusle na ledě, kolo,
klavír, zpěv

fotbal v FC Kralice, turistika,
atletika, sporty

• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získal: Martin Chmelař (zeměpisná olympiáda – 3. místo v KK)
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aerobic, zpěv, tenis,
kolečkové brusle

kolo, kolečkové brusle, koně,
klavír

sport - atletika, klávesy,
skautka

klavír, tančení, malování,
ping-pong, zpěv

šachy, plavání, kolo, auta

fotbal, hra na ﬂétnu,
sporty, hry

klavír, kreslení, tanec

kreslení, jízda na koni,
na běžkách, hip-hop, funky,
ﬂétna, příroda

počítače - hry, internet,
ﬂorbal, bastrumpeta

kolečkové brusle, přehazka,
volejbal, ruční práce - batika,
drátkování, ﬂétna, keyboard

ping-pong, ﬂorbal, PC hry,
akordeon, klávesy, střelba
ze vzduchovky, sbor

tanec - country, ﬂorbal
za Plumlov, malování

kolečkové brusle, klavír, vyšívání, náramky z korálek

televize, keramika, sokol, čtení
dobrodružných knih, malování

plavání - závodně, dramaťák

Třídní samospráva primy:
Vojtěch Tichý (starosta), Tereza Lučanová a Anita Zemanová(pokladníci), Jan Koupil (správce učebny), Adam Herink
a Kamila Chytalová (zástupci ve studentské radě), Kateřina Malečková a Kamila Chytalová (květinářky), Alžběta
Náglová a Tereza Kováčová(nástěnkářky), Dominika Všetičková a Dita Smékalová (správci TK).

Školní rok 2006/2007

fotbal v Otaslavicích, ﬂorbal,
skaut, ﬂétna

Léta 1992 - 2007

Prima - Mgr. Zdeňka Smutná
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Léta 1992 - 2007

Sekunda - Mgr. Jana Daňková

Motto třídy: „Jsme zvukoví..., ale když někdo potřebuje pomoc, rádi pomůžeme.“

Přední řada zleva: Lipovský Tomáš, Rus Aleš, Nágl Vít - nástěnkář, Benešová Dagmar, Češka Ondřej
– správce třídy, Dragoun Petr, Vogl Marek - pokladník, Dankovič Patrik – studentská rada, starosta
Druhá řada zleva: Soukupová Romana, Přecechtělová Hana, Laudová Anna, Petkovová Natálie,
Knapová Eliška - květinářka, Menšíková Daniela, Frélichová Eva, Kraváková Klára, Zárubová Veronika, Nadymáčková Tereza – studentská rada, tř. uč. Daňková Jana

Školní rok 2006/2007

Třetí řada zleva: Bílý Vojtěch, Suchánek Jan, Kohoutek Tomáš, Zelinka Tomáš, Tvrdík Michal, Galda
Martin, Hanák Pavel, Románková Anna, Charvátová Zdeňka – správce TK, Novotná Zita, na fotograﬁi není Kvapilová Michaela - nástěnkářka

Zelená stezka, Expedice Karakoram,
Kurz osobnostního rozvoje
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Léta 1992 - 2007

Tercie - Mgr. Pavel Polcr

Motto třídy: „Co očekáváš, to nalézáš.“

Přední řada zleva: Dohnal Roman, Bartek Štěpán, Portešová Klára, Pelikánová Klára, Hynková Markéta, Dostálová Sabina, Kuncová Kateřina, Růžičková Jana, Ševčík Jan
Druhá řada zleva: Kučerová Johana – starostka třídy, Kopalová Adéla, Tobolová Barbora, Arnoštová
Tereza, Jelínková Klára, Zelinková Barbora, Žondrová Michaela, Petruželová Šárka, Doušková Kristýna, Héniková Barbora, tř. uč. Polcr Pavel

Duchovní obnova, Kurz
osobnostního rozvoje

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali studenti: Dohnal Roman, Růžičková Jana, Zelinková Barbora, Žondrová Michaela, Doušková Kristýna
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali: Jan Chytil (mat. olympiáda – 1. místo v OK), Roman Dohnal (mat. olympiáda – 1. místo v OK), Klára Portešová (olympiáda ve FJ – 3. místo v KK)
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Třetí řada zleva: Hasa Václav, Rozmánek Radek, Ivaskiv Nikolaj, Klváček Matěj - pokladník, Procházka Luděk, Frehar Jaroslav, Chytil Jan – pokladník, Marczell Denis, Papica Dominik – květinář, Grepl
Martin, Liška Michael – správce tř. knihy
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Léta 1992 - 2007

Kvarta – Mgr. Martina Šubčíková

Motto třídy: „Dutého nepotopíš!“

Přední řada zleva: Vysloužilová Barbora, Koudelková Veronika, Tvrdík Jan, Klímová Michaela, Dvořáková Šárka, Bartlík Jakub
Druhá řada zleva: Švamberková Monika, Dopitová Ingrid, Kinclová Jana, Melková Ivana, Melková
Karolína, Nováková Hana, Nováková Daniela, Šmídová Andrea, Krajčířová Michaela, Laptasová
Barbora, Mičková Andrea

Školní rok 2006/2007

Třetí řada zleva: Valentová Magda, Mandl Ondřej, Sobecký Michal, Přecechtěl Vojtěch, Bavlnka Martin, Suchánek Ondřej, Balák Tomáš, Krátký Ondřej, Cetkovský Jan, Vinařský Lukáš, Ošťádal Milan,
Vrba Tomáš, na fotograﬁi chybí Daniel Frýbort

ní obnova, Kurz
stního rozvoje
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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), Karolína Melková, Hana Nováková – úspěšné ve výtvarných soutěžích i na mezinárodní úrovni

Léta 1992 - 2007

Kvinta – Mgr. Blanka Chmelařová

Motto třídy: „Chyby jsou branami k novým objevům a my stále objevujeme…“

Přední řada zleva: Augustin Lukáš, Kušner Eduard, Střelák David, Gajdoš Tomáš, Slezák Radek
Druhá řada zleva: Ševčíková Anna - nástěnkářka, Héniková Klára, Kořínková Žaneta, Blahoušková
Lenka - starostka, Kalábová Diana, Šverdíková Barbora, Kordasová Klára, Klechová Monika, Hrbatová Kristýna, Richterová Veronika
Třetí řada zleva: Koukal Kristián, Dadák Michal, Hanák Jan, Navrátilová Michaela, Cagala Michal,
Vintrová Magdaléna, Ježková Zuzana, Hrušková Jana, Češka Petr, Procházka Václav - pokladník, Galda Jiří - pokladník, Najer Jiří, na fotograﬁi chybí: Malečková Eva, Šafranová Bohdana - nástěnkářka

Duchovní obnova, Kurz
osobnostního rozvoje

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala studentka: Lenka Blahoušková
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Léta 1992 - 2007

Sexta – Mgr. Bohumila Měchurová

Motto třídy: „Škola je báječná…když je zavřená.“

Přední řada zleva: Žondrová Markéta, Stěničková Anna, Chudoba Jan - pokladník, Hubený Michal,
Selucký Adam, Kopečná Kristýna
Druhá řada zleva: Faltýnková Jana (nástěnkář), Češka Jan - správce TK, Rotreklová Zuzana, Maťovčíková
Jana, Mankovecká Vendula - starostka, zástupce ve Stud. radě, Fidrmucová Anna - zástupce ve Stud. radě,
Hynková Hana, Navrátilová Tereza, Blatnerová Hana, Tobolová Veronika, Horák Petr, Košťálová Klára

Školní rok 2006/2007

Třetí řada zleva: Klváček Josef - pokladník, Minář Miroslav - květinář, Vykoukalová Veronika, Jančeková Adéla, Kratochvílová Jana - nástěnkářka, Freudenreich Tomáš, Zíma Tomáš - správce učebny,
Novák František - správce učeb., Frkal Lubomír, na fotograﬁi není Kutáč Roman, Šťastná Marie

p ce Karakora
m, Mikuláš,
Kurzosobnostní
ho rozvoje,
Duchovní obno
va

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala studentka: Jana Faltýnková
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Léta 1992 - 2007

Septima – Mgr. Martina Kubíčková

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

Přední řada zleva: Reiter Michal, Kardinálová Tereza, Svobodová Veronika, Vejskalová Jarmila, Nedělníková Martina, Tvrdíková Marie, Zacharová Adéla, Birasová Markéta (nástěnkář)
Druhá řada zleva: Hořava Pavel, Krychtálek Pavel, Bavlnková Pavla, Koldová Kateřina - květinářka,
Rudolfová Pavlína - květinářka, Hlaváčková Anna, Ševrová Lucie, Horáková Terezie - pokladník,
zástupce ve Stud. radě, Hubálková Lucie - pokladník, nástěnkář, správce TK, Jaroševská Miroslava

Duchovní obnova, Kurz
osobnostního rozvoje

• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích a za získání mezinárodního jazykového certiﬁkátu získali
studenti: celostátní kolo soutěže Enersol - Pavel Hořava, Michal Reiter; SOČ (kraj.) – Michal Daněk,
Anna Hlaváčková, Pavel Hořava, Michal Reiter; SOČ (celost.) – Marie Tvrdíková
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Třetí řada zleva: Daněk Michal, Sovík Štěpán, Rada Stanislav - starosta, zástupce ve Stud. radě, Zapletal Zdeněk - správce učeb., Šiler Pavel, Sedlák Vojtěch, Dadák Jan, Kocourková Eva, Kalčíková Petra,
Rampouchová Markéta, Vysloužilová Lucie
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Léta 1992 - 2007

Oktáva - Mgr. Jana Krčová
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Adam Kopal

Adéla Změlíková

Nejdřív se musí chtít,
pak to jde.

Léta 1992 - 2007

Sni! Ale nezapomeň žít,
protože pak možná zjistíš,
že prožíváš svůj sen.

Všechny dobré myšlenky
přichází pozdě…i tato.

Žij okamžikem, protože ta
chvíle, co právě prožíváš,
už se nikdy nevrátí.

Petr Vach

Pavel Nečas

Petr Heinisch

Petr Vozihnoj

Oktáva - Mgr. Jana Krčová

Školní rok 2006/2007

Jen dvě věci jsou nekonečné
– vesmír a lidská hloupost.
Tím prvním si ovšem nejsem
tak jist. (Albert Einstein)

Je hanba, že se někdo dovede
namáhat po mnoho let, aby
se stal dobrým lékařem,
obhájcem, učitelem nebo
geometrem, a přitom není
ochoten namáhat se příslušně
dlouhý čas, aby se stal
dobrým člověkem.

Mgr. Jana Krčová

Vzdělání je schopnost porozumět druhým.
(J.W. Goethe)

Veronika Krátká

Jan Šubert

Filip Lázna

František Měchura

třídní profesorka

Credo ut intelligam. – Věřím,
abych porozuměl.
(Anselm z Canterbury)

Co dá ti osud, to snášej
a zvítězíš nad ním.
(Vergilius)

Sám před sebou nikdy
neutečeš…
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Zuzana Hubálková
Hana Chocholáčová
Ať chceš nebo nechceš, někam
patříš. Jak hodně však někam
patříš, to už záleží jen na tobě.

Lenka Řezníčková

Jana Birasová
Mysl je jako padák. Funguje
jenom, když je otevřená.

Sláb jenom ten, kdo ztratil
v sebe víru, a malý ten, kdo
má jen malý cíl.

Kateřina Šimáčková

Lidem neschází síla, schází
jim vůle. Kde je vůle, tam
je i cesta.

Play hard and have fun.
(aneb česky: Hrej tvrdě
a bav se)

Petra Šupová

Hana Kratochvílová

Eva Komínkoáv

Miroslava Zaťková

Školní rok 2006/2007

Dum spiro, spero… – Dokud
dýchám, doufám…

Směřuj vždy na Měsíc, protože i když ho mineš, budeš
ve hvězdách.

Život je boj, ale budou – li
tvými zbraněmi pravda
a láska, zvítězíš.

Život není žádná sranda,
ale bez srandy by to nebyl
žádný život.

Krása života je podmíněna
vědomím jeho konce

Kristýna Wernerová

Barbora Matyášková

Dny života jsou jako klávesy
klavíru. Sem tam černé,
ale většina je bílých.

Se životem je to jako s hrou,
nezáleží na tom, jak dlouhá je,
nýbrž jak se hraje. (Seneca)
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Sabina Šťastná

Marie Štěničková

Aneta Změlíková
Smrti se nebojím, ale zabít
se nenechám.

Jana Stráská

Léta 1992 - 2007

Oktáva - Mgr. Jana Krčová

Život je jako bonboniéra.
Nikdy nevíš, co ochutnáš.

Oko za oko a svět bude slepý.
(Mahatma Gandi)

Poslední
zvonění,
předávání
maturitních
vysvědčení,
ples

Školní rok 2006/2007

Léta 1992 - 2007

Oktáva - Mgr. Jana Krčová

Třídní samospráva oktávy:
Petr Vach (starosta), Miroslava Zaťková (pokladník), Pavel Nečas a František Měchura (správci učebny), Sabina Šťastná a Petr Vach (zástupci ve studentské radě), Eva Komínková (květinář), Petra Šupová (správce TK).
•

Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích a za získání mezinárodního jazykového certiﬁkátu získala
studentka: Petra Šupová
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Léta 1992 - 2007

Ocenění studenti CMG

Ocenění studenti Cyrilometodějského
gymnázia

Ocenění studenti maturitního ročníku
Ceny předával při slavnostní mši 1. června 2007 světící
biskup a biskupský vikář pro školy Mons. Josef Hrdlička, senátorka paní Božena Sekaninová, poslankyně
parlamentu ČR ing. Michaela Šojdrová, místostarosta
města Prostějov pan Miroslav Pišťák, členka výboru
městské organizace KDU-ČSL ing. Marie Gajdůšková,
předseda Klubu studentů, rodičů a přátel CMG a předseda školské rady ing. František Hynek a další čestní
hosté.
•

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

Školní rok 2006/2007

studentka Eva Komínková
•

Cenu získali:
Jana Kratochvílová (VI) a Luděk Procházka (III)
•

Cenu získala:
Karolína Melková (IV) za 3.
místo v mezinárodní výtvarné
soutěži „Piccoli Artisti Italy“,
za 5. místo v celostátním kole
výtvarné soutěže „Kytička pro
maminku“ a za práci ve fotograﬁckém kroužku CMG

studentka Miroslava Zaťková
•

Cenu KDU ČSL za práci pro třídní kolektiv
získali studenti Sabina Šťastná a Petr Vach

•

Cenu Klubu studentů, rodičů a přátel CMG za
mimořádný výkon v průběhu maturitní zkoušky
získala studentka Lenka Řezníčková

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

Nominováni byli studenti:
Karolína Melková(IV), Klára Pudová (I), Kateřina
Malečková (I), Klára Kraváková (I), Adéla Jančeková
(VI), Lucie Burešová (I), Zuzana Zelinková (I), Jan
Vlach (I), Hana Nováková (IV), Vojtěch Přecechtěl
(IV), Eva Malečková (V), Eliška Knapová (II), Schola
CMG (Adventní zastavení, školní mše), Pěvecký sbor
CMG (Vánoční koncert)

Cenu spirituála školy za práci se skauty získala

•

Pochvala pedagogické rady byla udělena:

a) kolektivu Pěveckého sboru gymnázia za realizaci

Ocenění studenti dalších ročníků
Ceny předával při slavnostní mši 29. června 2007
P. Petr Vaculík SDB v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Prostějově.
•

Cena spirituála za aktivní naplňování poslání
církevní školy

Nominováni byli studenti:
Dominika Všetičková (I), Patrik Dankovič (II),
Martin Galda (II), Luděk Procházka (III), Vojtěch
Přecechtěl (IV), Václav Procházka (V), Jiří Galda
(V), Lenka Blahoušková (V), Petr Češka (V), Anna
Ševčíková (V), Michal Cagala (V), Jana Kratochví-
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lová (VI), Jan Češka (VI), Jana Faltýnková (VI),
Lucie Ševrová(VII), Terezie Horáková (VII), Anna
Hlaváčková (VII), Michal Reiter (VII)

Vánočního koncertu
b) kolektivu školní scholy za realizaci Adventního
zastavení a hudební doprovod při každé mši
ve školní kapli i při společných mších v kostele
sv. Cyrila a Metoděje
•

Cena ing. Václava Kopečného pro studenta,
který dosáhl mimořádných výsledků v oboru přírodních věd (F, Ch, Bi, Z) na vyšším gymnáziu

Nominováni byli studenti:
Michal Reiter (VII), Pavel Hořava (VII), Eva Komínková (VIII)

Cenu získali:
Pavel Hořava (VII)
a Michal Reiter (VII)
za 1.místo v okresním
kole SOČ a 2. místo
v krajském kole SOČ,
za 3. místo v krajském
kole soutěže Enersol,
za účast na prezentaci
významných studentských prací na ČVUT v Praze
„Stretech 2007 – Středoškolská technika 2007“ s prací
„Fotovaltické články, sluneční kolektor“
•

Nominováni byli studenti:
Vojtěch Bílý (II), Ondřej Češka (II), Tomáš Kohoutek (II), Tomáš Zelinka (II), Anita Zemanová
(I), Zuzana Zelinková (I), Michal Sobecký (IV),
Jan Češka (VI), Veronika Košťálová (I), Kristýna
Fialová (I)
Cenu získal:
Michal Sobecký (IV) za organizaci ﬂorbalového
turnaje prostějovských škol

Cena manželů Švécarových pro studenta s nejlepšími výsledky v přírodních vědách (F, Ch,
Bi, Z) na nižším gymnáziu

Nominováni byli studenti:
Jan Tvrdík (IV), Daniel Frýbort (IV), Michal Sobecký (IV), Martin Chmelař (I); družstvo studentů
ve složení: Michael Tvrdík (II), Zita Novotná (II),
Zdeňka Charvátová (II), Anna Laudová (I), Klára
Kraváková (II), Romana Soukupová (II), kteří školu
úspěšně reprezentovali na krajském kole soutěže „Zelená stezka“, Petr Dragoun (II) a Michael
Tvrdík (II)

Léta 1992 - 2007

Ocenění studenti CMG

Cenu získal:
Martin Chmelař (I) za 1.
místo v okresním kole
a za 3. místo v krajském
kole zeměpisné olympiády,
2. místo v okresním kole
Pythagroiády

Cena PhDr. Miloše Kvapila za nejlepší výsledek
v matematice – „Cena Q“

Nominováni byli studenti:
Jan Tvrdík (IV), Daniel Frýbort
(IV), Jana Faltýnková (VI)
Cenu získala:
Jana Faltýnková (VI)
za 1. místo v krajském kole matematické olympiády
•

Cena pedagogické rady pro studenta s nejlepšími výsledky ve sportovních soutěžích

Nominováni byli studenti:
Kateřina Malečková (I), Hana Přecechtělová (II),
Magdalena Vintrová (V), Vít Nágl (II), Josef Klváček
(VI), Vojtěch Bílý (II), Eliška Knapová (II)
Cenu získala:
Kateřina Malečková (I)
za 1.místo v okresním
kole přespolního běhu,
za 5. místo v krajském
kole přespolního běhu,
za 2. místo v krajském
kole plavání, za 2. a 3.
místo v okresním kole
plavání
•

Graﬁcká práce Kláry Kavákové

Studenti ocenění za realizaci
charitativních sbírek
Odměny byly předány při slavnostní mši 22. prosince 2006
Lucie Hubálková (VII), Kristýna Kopečná (VI),
Hana Hynková (VI), Klára Košťálová (VI), Václav
Procházka (V), Andrea Mičková(IV), Michaela Krejčířová (IV), Barbora Laptasová (IV), Monika Švamberková (IV)
Tito a další studenti školy provedli ve školním roce
2006/07 tyto sbírky: 12. září sbírka „Srdíčkový den“,
16. října sbírka „Bílá pastelka“, 23. října sbírka
„Sons“, 21. prosince Sbírka hraček a oblečení pro
DDM Plumlov, 5. ledna Tříkrálová sbírka, 16. května
„Český den proti rakovině“ a ve dnech 5. - 8. června
sbírku na pomoc aktivitám České katolické charity
v Prostějově.
Odměnu dále získala skupina studentů – scholy
CMG, kteří pod vedením Lucie Ševrové (VII) chodí
svým zpěvem potěšit starší občany v Léčebně dlouhodobě nemocných v Prostějově.

Školní rok 2006/2007

•

Cena vedoucí studentského klubu Oáza za
rozvoj volnočasových aktivit studentů
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Léta 1992 - 2007

Výsledky studentů v soutěžích

Výsledky studentů v soutěžích
ve školním roce 2006/07

Studentská odborná činnost (SOČ)

Český jazyk
Olympiáda v českém jazyce okresní kolo:
Lenka Blahoušková (V) 2.místo
(pod vedením Mgr. Měchurové)
Eva Komínková (VIII) 3. místo
(pod vedením PhDr. Dohnálové)

Studentské odborné práce vznikají ze seminárních a projektových pracích, 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
1.místo v okresním kole, 1.místo v krajském kole, 13.
v celostátním kole: Marie Tvrdíková s prací „Speciﬁcké poruchy učení“ (biologie, vedoucí práce
Mgr. Jana Krčová)

Školní rok 2006/2007

1.místo v okresním kole, 2.místo v krajském kole:
Michal Reiter a Pavel Hořava s prací „Fotovaltické
články, sluneční kolektor“ (fyzika, vedoucí práce
Mgr. Blanka Chmelařová a Martin Sitte)
1.místo v okresním kole, 3.místo v krajském kole:
Anna Hlaváčková s prací „Využití vybraných bylin
v praxi“ (biologie, vedoucí práce Mgr. Jana Krčová)
1.místo v okresním kole, 3.místo v krajském kole:
Michal Daněk s prací „Podnikatelský záměr“ (IVT,
vedoucí práce Mgr. Ivana Matyášková)
2.místo v okresním kole: Lenka Blahoušková: Osobnost H.Bajgarové v kulturním kontextu Prostějova
(vedoucí práce Mgr. Wernerová),
2.místo v okresním kole: František Měchura (VII) s prací „Chov kozy domácí“(vedoucí práce Mgr. Krčová)
2.místo v okresním kole: Klára Héniková: Psychologie reklamy (vedoucí práce Mgr. Polcr)

Francouzský jazyk
Olympiáda ve francouzském
jazyce – krajské kolo
Klára Portešová (III) 2.místo
(pod vedením Mgr.Smyslilové)
Mezinárodní soutěž frankofonních divadel v Brně
Divadelní soubor francouzského divadla studentů IV (pod vedením V. Hyllové)
- zvláštní ocenění Velvyslanectví Rumunska
Divadelní soubor francouzského divadla studentů II,
III IV(pod vedením V. Hyllové) - cena poroty
za nejlepší líčení

Matematika
Pythagoriáda – okresní kolo
Martin Chmelař (I) 2.místo (pod vedením
Mgr. Smutné)
Matematická olympiáda - okresní kolo:
Jan Chytil (III) 1.místo (pod vedením Mgr. Chmelařové)
Roman Dohnal (III) 1. místo (pod vedením
Mgr. Chmelařové)
Daniel Frýbort (IV) 1. místo (pod vedením
Mgr. Šubčíkové)
Jan Tvrdík (IV) 2. místo (pod vedením Mgr. Šubčíkové)
Matematická olympiáda - krajské kolo:
Daniel Frýbort (IV) 2. místo (pod vedením
Mgr. Šubčíkové)
Jan Tvrdík (IV) 3. místo (pod vedením Mgr. Šubčíkové)
Jana Faltýnková (VI) 1.místo (pod vedením Mgr. Krčové)

Fyzika
Ocenění „sočkaři“ - zleva: Anna Hlaváčková, Klára Héniková,
Michal Daněk, Marie Tvrdíková, Pavel Hořava, Lenka Blahoušková
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Fyzikální olympiáda – okresní kolo
Jan Tvrdík(IV) 1.místo (pod vedením Mgr.Chmelařové)
Daniel Frýbort(IV) 2.místo (pod vedením
Mgr.Chmelařové)

Biologie
Biologická olympiáda – krajské kolo:
Eva Komínková (VIII) 5.místo (pod vedením
Mgr. Krčové)
„Zelená stezka“ - okresní kolo ekologické soutěže
Michael Tvrdík(II), Zita Novotná (II), Zdeňka Charvátová (II), Anna Laudová (I), Klára Kraváková (II),
Romana Soukupová (II) 1.místo (pod vedením
Mgr. Daňkové)
Jiří Larva (I), Vojtěch Tichý (I), Klára Pudová (I), Jan
Vlach (I), Anita Zemanová (I), Radka Malečková (I)
2.místo (pod vedením Mgr. Krčové)
„Zelená stezka“ - krajské kolo ekologické soutěže
Michael Tvrdík(II), Zita Novotná (II), Zdeňka Charvátová (II), Anna Laudová (I), Klára Kraváková (II),
Romana Soukupová (II) 5.místo (pod vedením
Mgr. Daňkové)

Zelená stezka

Zeměpis
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo:
Martin Chmelař (I), Michal Sobecký (IV) 1.místo (pod
vedením Mgr. Kubíčkové)
Eva Komínková (VII) 2.místo (pod vedením
Mgr. Kubíčkové)
Zeměpisná olympiáda - krajské kolo:
Martin Chmelař (I) 3.místo (pod vedením
Mgr. Kubíčkové)
Eva Komínková (VII) 4.místo (pod vedením
Mgr. Kubíčkové)

Výtvarná výchova
Mezinárodní soutěž vyhlášená organizací Concorso
Internationale Piccoli Artisti Italy
Karolína Melková (IV) 3.místo (pod vedením
PaedDr. Snášelové)
„Můj svatý“ celostátní výtvarná soutěž vyhlašovaná
CMG v Prostějově
Vojtěch Přecechtěl (IV) 1.místo (pod vedením
prof. Náglové)
Eva Malečková (V) 2.místo (pod vedením
prof. Náglové)
Veronika Koudelková, Eliška Knapová 3.místo
(pod vedením prof. Náglové)

„Barvy podzimu“ okresní výtvarná soutěž (Sportcentrum – DDM Prostějov)
Patrik Albrecht (výt.kroužek)
1.místo (pod vedením prof.
Náglové)
„Jaro je tady“ okresní výtvarná soutěže (Sportcentrum
– DDM Prostějov)
Hana Nováková (IV) 1.místo
(pod vedením prof. Náglové)
„Požární ochrana očima dětí“ – výtvarná soutěž Sdružení hasičů ČMaS
Krajské kolo:
Jan Vlach (I) 1.místo (pod
vedením PaedDr. Snášelové)
Hana Nováková (IV) 1.místo
(pod vedením PaedDr. Snášelové)
Celostátní kolo:
Jan Vlach (I) 1.místo (pod
vedením PaedDr. Snášelové)
„Podepiš se cyrilicí“ - celostátní výtvarná soutěž
Eliška Knapová (II) 1.místo
(pod vedením prof. Náglové)
Pavel Hanák (II) cena poroty
Výtvarná soutěž ke stému
výročí založení prostějovské
radnice
Tereza Linhartová (II), Klára
Kraváková (II) 3.místo (pod
vedením prof.Náglové)
Secese v kresbě a malbě – výtvarná soutěž prostějovských škol
Adéla Jančeková (VI) 1.místo (pod vedením
PaedDr. Snášelové)
Hana Nováková (IV) 2.místo (pod vedením
PaedDr. Snášelové)
„Kytička pro maminku“ – okresní kolo výtvarné
soutěže
Kateřina Malečková (I) 2.místo (pod vedením
PaedDr. Snášelové)
Klára Kraváková (II) 3.místo (pod vedením PaedDr.
Snášelové)
Celostátní kolo:
Klára Pudová (I) 1.místo (pod vedením PaedDr. Snášelové)
Kateřina Malečková (I) 2.místo (pod vedením
PaedDr. Snášelové)
Karolína Melková (IV) 5.místo (pod vedením
PaedDr. Snášelové)
„Piráti, moře, poklady“ – výtvarná soutěž vyhlašovaná
kinem Metro
Lucie Burešová (I) 1.místo (pod vedením PaedDr.
Snášelové)
Zuzana Zelinková (I) 3.místo (pod vedením PaedDr.
Snášelové)

Tělesná výchova
Orientační běh:
Krajské kolo jednotlivci:
Hana Přecechtělová (II) 3. místo
Krajské kolo - družstva:
Hana Přecechtělová (II), Eliška Knapová (II), Petr Dragoun (II), Pavel
Hanák (II), Vít Nágl (II) 3. místo
Ingrid Dopisová (IV), Ondřej
Mandl (IV), Michal Sobecký (IV),
Vojtěch Přecechtěl (IV), Ondřej
Suchánek (IV), Magda Valentová (IV) 3. místo

Školní rok 2006/2007

Fyzikální olympiáda
– krajské kolo
Jan Tvrdík(IV),
Daniel Frýbort(IV)
3.místo (pod vedením
Mgr. Chmelařové)
Enersol – krajské kolo
Michal Reiter, Pavel
Hořava 3.místo

Léta 1992 - 2007

Výsledky studentů v soutěžích
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Léta 1992 - 2007

Výsledky studentů v soutěžích
Přespolní běh:
Okresní kolo družstva:
Malečková Kateřina (I), Chytilová Kamila (I), Benešová
Dagmar (II), Přecechtělová Hana (II), Knapová Eliška
(II), Kováčová Tereza (I) 1. místo
Arnoštová Tereza (III), Portešová Klára (III), Héniková
Barbora (III), Dopitová Ingrid (IV), Dostálová Sabina
(III) 3. místo
Héniková Klára (V), Hrbatová Kristýna (V), Kořínková Žaneta (V), Ševcová Lucie (VIII) 3. místo

Plavání
Okresní soutěž jednotlivci:
Barbora Matyášková(VIII) 2.místo
Magda Vintrová (V) 2.místo
Kateřina Malečková (I) 2.místo
Jan Koupil(I) 2. místo
Vojtěch Bílý (II) 3.místo
Adéla Zacharová (VII) 3.místo
Eva Malečková (V) 3.místo

Školní rok 2006/2007

Okresní soutěž plaveckých štafet:
4x50m polohový závod:
Matyášová Barbora (VIII), Vintrová Magda (V), Malečková Eva (V), Zacharová Adéla (VII) 2. místo
6x50m volný způsob dívky:
Matyášová Barbora (VIII), Vintrová Magda (V),
Malečková Eva (V), Zacharová Adéla (VII), Héniková
Klára (V), Kořínková Žaneta (V) 2. místo
4x25m polohový závod dívky:
Malečková Radka (I), Malečková Kateřina (I), Chytilová Kamila (I), Rozmánková Anna (II) 2. místo
6x50m polohový závod dívky:
Malečková Radka (I), Malečková Kateřina (I), Chytilová Kamila (I), Rozmánková Anna (II), Zemanová
Anita (I), Kováčová Tereza (I) 2. místo
Celkové umístění družstva dívek:
Matyášková Barbora (VIII), Vintrová Magda (V),
Malečková Eva (V), Zacharová Adéla (VII), Héniková
Klára (V), Kořínková Žaneta (V) 2. místo
Celkové umístění družstva dívek:
Malečková Radka (I), Malečková Kateřina (I), Chytilová Kamila (I), Rozmánková Anna (II), Zemanová
Anita (I), Kováčová Tereza (I) 2. místo

4x25m polohový závod hoši:
Bílý Vojtěch (II), Zelinka Tomáš (II), Koupil Jan (I),
Lipovský Tomáš (II) 3. místo
Krajská soutěž jednotlivci:
Eva Malečková (V) 2.místo
Kateřina Malečková (I) 2.místo
Kamila Chytilová (I) 2.místo
Anna Románková (II) 2.místo
Adéla Zacharová 3.místo
Krajská soutěž plaveckých štafet:
4x25m polohový závod dívky:
Malečková Radka (I), Malečková Kateřina (I), Chytilová Kamila (I), Rozmánková Anna (II) 2. místo
6x50m polohový závod dívky:
Malečková Radka (I), Malečková Kateřina (I), Chytilová Kamila (I), Rozmánková Anna (II), Zemanová
Anita (I), Kováčová Tereza (I) 2. místo
Celkové umístění družstva dívek:
Malečková Radka (I), Malečková Kateřina (I), Chytilová Kamila (I), Rozmánková Anna (II), Zemanová
Anita (I), Kováčová Tereza (I) 2. místo
Plavecký pohár CMG
Josef Klváček (V) 3. místo (3krát)
Kateřina Malečková (I) 3. místo

Šachy
Okresní soutěž:
Daniel Frýbort (IV) 3. místo
Jan Tvrdík (IV) 3. místo
Michael Tvrdík (II) 3.místo
Jakub Oulehla (I) 3.místo

Naši šachisté

Stolní tenis:
Okresní kolo - soutěž družstev:
Vít Nágl, Marek Vogl, Vojtěch Bílý, Tomáš Kohoutek
(všichni II) 2. místo

Tenisté ze sekundy

Plavecké družstvo dívek
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Jan Cetkovský, Lukáš Vinařský, Jakub Bártlík, Ondřej
Krátký (všichni IV) 1. místo
Krajské kolo - soutěž družstev:
Jan Cetkovský, Lukáš Vinařský, Jakub Bartlík, Ondřej
Krátký (všichni IV) 4. místo

Mezinárodní jazykové certiﬁkáty

Na Cyrilometodějském gymnáziu mají studenti
možnost otestovat si svou úroveň znalostí cizího
jazyka a získat mezinárodně uznávaný certiﬁkát.
Náročnost odpovídá dané úrovni podle Společného referenčního rámce pro jazyky. Základní znalosti získávají studenti v hodinách cizích jazyků.
Rozšiřující vědomosti a cílená příprava ke složení
zkoušky jsou potom jedním z témat konverzace,
kterou si studenti vybírají v septimě a oktávě
v rámci volitelných seminářů. Získání certiﬁkátu
jim může také přinést body v přijímacím řízení na
vysoké školy a otvírá jim dveře pro práci v zahraničních ﬁrmách nebo pro studium v zahraničí.

•

Léta 1992 - 2007

Mezinárodní jazykové certiﬁkáty
ve školním roce 2006/07

Certiﬁkát z francouzského jazyka „Delf„ (pod vedením Mgr. Smyslilové
a rodilé mluvčí paní Virginie Hyllové) úroveň
B2 získala studentka
Petra Šupová (VIII),
úroveň A2 získaly
studentky IV Michaela
Krejčířová a Michaela
Klímová

•

Certiﬁkát z německého jazyka „Zertiﬁkat
Deutsch“ (pod vedením Mgr. Malečkové,
Mgr. Soukupové a rodilé mluvčí paní Heike
Knapové, úroveň B1) získali studenti: Filip Lázna
chura (VIII).

Filip Lázna, Miroslava Zaťková a František Měchura
•

Školní rok 2006/2007

(VIII), Miroslava Zaťková (VIII), František Mě-

Certiﬁkát z anglického jazyka „City and Guilds“
(pod vedením Mgr. Pokorné, Mgr. Gregora
a rodilé mluvčí Bc. Viktorie Krejčí, úroveň B2)
získali studenti: Stanislav Rada (VII), Zdeněk

Graﬁcká práce Dity Smékalové

Zapletal (VII).
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Léta 1992 - 2007

Přijímací zkoušky na CMG

Přijímací zkoušky na CMG
ve školním roce 2006/07

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
do primy
Cílem kurzu bylo připravit žáky 5. tříd základních
škol k přijímacím zkouškám z Čj, M a studijních
předpokladů. Formou třicetiminutových testů z každého předmětu si mohli žáci vyzkoušet své znalosti
a dovednosti, seznámit se s formou testu i zvládnout
časovou náročnost. Kurzy probíhaly vždy 1x za 14
dní od ledna do dubna. Zúčastnilo se jich kolem 45
dětí. Kurzy vedly Mgr. Irena Wernerová, Mgr. Renata
Dohnálková a Mgr. Martina Šubčíková.

Školní rok 2006/2007

Přijímací zkoušky do primy
Datum konání přijímací zkoušky: pondělí
23. dubna 2007
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: 52
Počet přijatých studentů: 30

Matematika
1) Veliká čokoláda stojí 27 Kč, menší 12 Kč. Kolik
čokolád a jakých můžeme koupit za 100 Kč?
a) 4 velké čokolády a 1 malou

Ukázky z přijímacích testů (prima)

b) 3 velké čokolády a 2 malé

Plné znění je k dispozici na www.cmg.prostejov.cz , popř.
kopie získáte v Informačním centru mládeže na CMG.

c) 2 velké čokolády a 3 malé

Český jazyk
1) Určete, ve kterém případě jsou uvedena pouze
slova příbuzná se slovem cvičit:

d) 1 velkou čokoládu a 7 malých
2) Jak velká bude jedna čtvrtina součtu čísel 8 542
a 16 930 zvětšená pětkrát?

a) cvičebna – učebna – nacvičit

a) 38 140

b) cvičitel – rozcvička – cvičení

b) 41 840

c) nácvik – cvikat – zacvičit si

c) 43 180
d) 31 840

2) Která výpověď je bezchybná:
a) Oblékla si novou blůzu.
b) Šli jsme na delší tůru.
c) Zůčastnili jsme se zajímavé soutěže.
3) Ve které výpovědi je podmět holý:
a) Bledule, hořec a leknín jsou chráněné rostliny.
b) Příroda vybavila květy krásnými barvami.
c) Nůž nebo nůžky pomohou při seříznutí větvičky.
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Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do primy

3) Chodba má rozměr 2,5 x 5,5 m. Kolik čtvercových
dlaždic o straně 50 cm bude třeba na vydláždění
chodby?
a) 55
b) 48
c) 58
d) 63

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

2) Najděte tvary nespisovné, podtrhněte je a uveďte
tvary spisovné:

Bláhová Martina (ZŠ Bedihošť), Cagalová Kateřina
(ZŠ Rejskova), Čech Jan (ZŠ Palackého), Ehlová
Martina (ZŠ Plumlov), Hájek Ondřej (ZŠ Dr. Horáka),
Havlíčková Viktorie (ZŠ Plumlov), Kalábová Aneta
(ZŠ Palackého), Kořínek Radomír (RG a ZŠ města
PV), Lošťák Jan (ZŠ Brodek u PV), Lušovská Aneta
(ZŠ Sídliště svobody), Martínek Vlastimil (RG a ZŠ
města PV), Mikmeková Veronika (ZŠ Slatinice), Ondráková Kristýna (ZŠ DR. Horáka), Peška Jiří (RG
a ZŠ města PV), Rampochová Veronika (ZŠ Rejskova), Ruban Jan (ZŠ Němčice na Hané), Růžička
Josef (RG a ZŠ města PV), Soldánová Pavla (RG a ZŠ
města PV), Spáčil Ivo (ZŠ Melantrichova), Strážnická
Laura (RG a ZŠ města PV), Ševčík Jiří (ZŠ Ptení),
Šilhánková Veronika (ZŠ Sídliště svobody), Šmídová Michaela (ZŠ Palackého), Špičák Dominik (RG
a ZŠ města PV), Špringerová Vendula (ZŠ Palackého), Tvrdíková Zdislava (ZŠ Rejskova), Valachovič
Dominik (RG a ZŠ města PV), Vymazalová Andrea
(ZŠ Smržice), Vymazalová Vendula (ZŠ Dr. Horáka),
Žochová Ester (ZŠ Plumlov)

a) Ve vašich slohových pracech se zaměříte na to, co

Doplňující přijímací zkoušky do kvinty
Datum konání: 23.dubna 2007
Určeno: žákům devátých tříd ZŠ
Forma: Písemný test z českého jazyka, matematiky,
anglického jazyka a dalšího cizího jazyka (francouzský nebo německý). Testy jsou anonymní, žáci
pracují pod číslem.

c) Řekli jsme si to mezi čtyřma očima.
d) Byli bysme rádi, kdyby jste přijeli už zítra.
Matematika
1) Řeš rovnici a proveď zkoušku:

4x
x -4
2

1
2-x

3
2+x

0

2) Eva má akvárium s rozměry 70 cm, 30 cm a 40
cm. Je naplněno vodou na 85 % svého objemu. Kolik
rybek v něm může nejvýše chovat, jestliže na každou
rybku mají připadnout aspoň 3 litry vody?

Léta 1992 - 2007

jste četli.
b) Na našich polí se letos hemžilo myšima.

Francouzština
Doplňte sloveso ve správném tvaru v «passé composé»
nebo v «imparfait».
Il ............................. (etre) en retard, il ...............(prendre) un taxi. 2. Nous ....................... (avoir) vingt ans
quand nous .................................(se rencontrer).
3. Hier, elle .................................. (se réveiller) tard.

Angličtina
Přiřaďte k sobě otázky a odpovědi:
1. Hi! How are you?
2. Would you like a drink?
3. Thank you.
4. What do you do?
5. Can I help you?
A) Yes,please.I´ll have coffee.
B) I´m a shop assistant.
D) Not at all.
E) Yes.That´s a great idea.

Den otevřených dveří přilákal i letos mnoho zájemců o studium na CMG. Rodiče a děti se seznámili s prostředím školy a
vyzkoušeli si spoustu zajímavých her, které pro ně připravil
studentský klub Oáza a zaměstnanci školy

Ukázky z přijímacích testů (kvinta)
Plné znění je k dispozici na www.cmg.prostejov.cz , popř.
kopie získáte v Informačním centru mládeže na CMG.
Český jazyk
1) Moje maminka si přála, abychom měli ve škole dobrý
prospěch, a proto nás každodenně povzbuzovala k učení,
i když se nám příliš nechtělo. Kéž by se ten čas někdy vrátil!
Úkoly k souvětí:
a) Urči druh vět vedlejších

Němčina
Utvoř souvětí.
Man – ihn entlassen (Perfektum) // weil / er – oft zu
spät zur Arbeit kommen (Perfektum)
_______________________________________________
_______________________________________________
Monika – Kopfschmerzen haben (Präteritum) //
außerdem / der Magen – ihr schrecklich weh tun
(Präteritum)____________________________________
_______________________________________________
Na základě přijímacích zkoušek doplní třídu kvintu od 1. září 2007 tito studenti:
Charvátová Ludmila(ZŠ Brodek u PV), Jeřábková
Anežka(ZŠ Plumlov)

Školní rok 2006/2007

C) I´m ﬁne,thanks.And you?

b) Urči poměr mezi souřadně spojenými větami
c) Urči zájmena a jejich druh
d) Urči mluvnické kategorie slovesa 2. věty
e) Vyhledej větu jednočlennou
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Léta 1992 - 2007

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška studentů CMG
v roce 2007

Maturitní zkouška na gymnáziu se skládá z části
písemné a ústní. Písemnou zkoušku z českého jazyka a
literatury podstoupili studenti ve středu 3. dubna 2007.
Ústní zkoušky proběhly ve dnech 28. – 31. května 2007.
Témata pro pís. maturitní zkoušku z českého jazyka
1. „Miluji tě, protože tě potřebuji, nebo potřebuji
tě, protože tě miluji“ (John Powel)
Úvaha o vzájemných partnerských vztazích
(Téma zadal p. ing. Jaroslav Němec SDB)
2. Člověk je nedokonalý, ale dokonale si s tím poradí
Fejeton
(Téma zadala Mgr. Martina Malečková)

Školní rok 2006/2007

3. Vážený mistře, od té doby, co jste nás opustil,
svět se zmenšil a času ubylo….
Fiktivní dopis oblíbenému umělci
(Téma zadala Mgr. Bohumila Měchurová)
4. Ahoj@napis.cz, zn. Ozvi se!
Volný slohový útvar o formách internetové komunikace, jejich kladech a záporech
(Téma zadal Mgr. Pavel Polcr)
Z písemné zkoušky byly tři studentky hodnoceny
známkou výborný (Kristýna Wernerová, Eva Komínková a Adéla Změlíková). Písemné práce z českého
jazyka hodnotila PhDr. Renata Dohnálková.
Ústní zkoušku konalo 25 studentů z českého jazyka
(povin. předmět), 16 studentů z anglického jaz., 9
studentů z německého jaz. a 3 studenti z francouzského
jaz. (cizí jazyk je povinně volitelný předmět). Dále studenti maturovali z volitelných předmětů: základy společenských věd (4 stud.), dějepis (6 stud.), matematika
(10 stud.), chemie (6 stud.), biologie (7 stud.), zeměpis (7
stud.), IVT (5 stud.) a deskriptivní geometrie (2 stud.).
Při maturitní zkoušce uspěly 2 studentky na samé
výborné (Eva Komínková a Sabina Šťastná), dalších 6
studentů prospělo s vyznamenáním (Lenka Řezníčková, Petra Šupová, Adéla Změlíková, Aneta Změlíková, Miroslava Zaťková a Filip Lázna). U maturitní
zkoušky uspěli všichni studenti.
Maturitní vysvědčení obdrželo z rukou olomouckého světícího biskupa a biskupského vikáře pro
školy Mons. Josefa Hrdličky 25 absolventů gymnázia
v pátek 1. června 2007 při slavnostní děkovné mši
v chrámu Povýšení svatého Kříže v Prostějově.
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Ukázky z písemných maturitních prácí z ČJ:
Z písemné maturitní práce studentky Lenky Řezníčkové na téma „Miluji tě, protože tě potřebuji, nebo
potřebuji tě, protože tě miluji“ (úvaha)
Nebo tě potřebuji, protože tě miluji? Potřebuji tě,
protože když jsem nemocná, jsi celou dobu u mě
a vůbec ti nevadí, že se ode mě nakazíš. Potřebuji tě
pro tvůj nevinný úsměv, kterým se omlouváš, když
zase zapomeneš něco koupit. Potřebuji tě, protože mi
doneseš kytku, kterou jsi natrhal v noci u sousedů,
i když nemám narozeniny. Potřebuji tě, protože se
vždy nečekaně objevíš. Miluji tě, a proto tě potřebuji!
Z pís. maturirtní práce st. Adély Změlíkové na téma „Člověk je nedokonalý, ale dokonale si s tím poradí“(fejeton)
A teď přichází na řadu obávaná skupina nedokonalostí, které člověk které člověk vyčítá druhým, ale které si sám nerad přiznává. Každý by se je ale měl snažit objevit a bojovat s nimi. Přiznávám, že ne všechny
nedostatky jsou napravitelné, například hloupost.
Když je někdo jednou hloupý, tak už hloupý zůstane
a nepomůže mu ani vysokoškolský diplom.
Z písemné maturitní práce studentky Kristýny Wernerové na téma „ Miluji tě, protože tě potřebuji, nebo
potřebuji tě, protože tě miluji“ (úvaha)
Pokud se nám podaří prožít lásku ve všech jejích dimenzích, budeme šťastní. Láska je Boží dar, a proto bychom
tak s ní měli zacházet. Neměli bychom zapomínat, že
láska, která se stále neudržuje a neobnovuje, může začít
umírat. Stejně jako květina, která nemá dostatek vody
a světla, i láska potřebuje neustálé podněty a projevy.
Je jisté, že ne vždy bude náš život bez mráčků, můžou
se nad námi stahovat černá mračna problémů. Láska by
měla být slunečním paprskem, který rozjasní každý náš
den. A náš partner by měl být naším sluncem. Nejen se
hřát na výsluní, ale především vyzařovat svit pro toho,
koho milujeme, to by měl být opravdový smysl lásky…
Miluji a proto druhého potřebuji…
Z písemné maturitní práce studentky Petry Šupové
na téma „Miluji tě, protože tě potřebuji, nebo potřebuji tě, protože tě miluji“ (úvaha)
Potřebujeme tedy lásku? Ano, potřebujeme. Ale i láska
potřebuje nás. Aby mohla existovat. Lidé vyžadují
lásku stejně jako vzduch, vodu a sluneční paprsky. Ale
nebýt lidí, nebylo by ani lásky. Co by to bylo za svět?
Svět bez lásky je jako růže bez trní. Není to však růže,
kterou známe. Ani svět by už nebyl světem, kdyby
v něm neměla místo láska…

Zaměstnanci CMG

Přední řada zleva: Mgr. Ivana Matyášová, p. Martin Sitte, pí. Marie Richterová, ing. Marie Cagalová
Druhá řada zleva: Pí. Stanislava Rotterová, ing. Antonín Tomeček, ředitel školy Mgr. Jaroslav Fidrmuc, Mgr.
Božena Pokorná, S. Mgr. Alberta Anna Balíková SCM, Mgr. Martina Malečková, pí. Daniela Tobolová, Mgr.
Jana Krčová, Mgr. Jana Daňková, Věra Zapletalová, Karla Veverková, Mgr. Jitka Hubáčková, Mgr. Alena
Smyslilová, Mgr. Irena Wernerová, Mgr. Martina Šubčíková, PhDr. Renata Dohnálková
Třetí řada zleva: Mgr. Martina Kubíčková, Květoslav Müller, p. Martin Hynek, Mgr. Marie Klašková, Mgr.
Pavel Polcr, Mgr. Peter Markovič, Mgr. Zuzana Böhmová, Paeddr. Květoslava Snášelová, Mgr. Luděk Gregor,
Mgr. Blanka Chmelařová, P. ing. Jaroslav Němec SDB, Mgr. Zdeňka Smutná

Duchovní obnova zaměstnanců CMG

Seminář Doopravdy pro zaměstnance
CMG 7.5.2007, úvodní slovo měl otec
biskup Mons. Josef Hrdlička

V lanovém centru Proud
v Olomouci…

Školní rok 2006/2007

Léta 1992 - 2007

Zaměstnanci CMG ve školním
roce 2006/2007

49

Zaměstnanci CMG

Školní rok 2006/2007

Léta 1992 - 2007

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

ředitel školy
zástupkyně pro výuku
spirituál
zástupkyně pro ekonomiku
výchovný poradce
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

Vedoucí předmětových sekcí:
Mgr. Irena Wernerová
Mgr. Božena Pokorná (Aj,Čj)
Mgr. Martina Šubčíková (M,CH)
Mgr. Jana Daňková (Bi,Tv)

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

Profesorský sbor:
s Mgr. Alberta Anna Baklíková, SCM (Ná)
PhDr. Renata Dohnálková (Čj, D)
Mgr. Luděk Gregor (Aj, Šj)
j. Mgr. Ing. Petr Hubáček (Ná)
BSc. Virginie Hyllová (lektorka - rodilá mluvčí Fj)
Mgr. Blanka Chmelařová (M, F)
Heike Knapová (lektorka - rodilá mluvčí Nj)
o. Mgr. Petr Košák SDB (Ná)
Mgr. Jana Krčová (M, Bi)
Victorie Krejčí (Aj)
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 Markovičová
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 (do 31.10.2006)
Mgr. Peter Markovič (od 1.11.2006)
Mgr. Marie Klašková
Daniela Tobolová

vedoucí klubu
vedoucí SVČ
vedoucí školního klubu
administrativní pracovnice

Pracovníci ESF (řešící projekty podporované z prostředků EU)
Mgr. Zuzana Böhmová
koordinátorka projetků
ing. Antonín Tomeček
ekonomický pracovník

baklikova@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
markovicova@cmg.prostejov.cz

richterova@cmg.prostejov.cz
hubackova@cmg.prostejov.cz

hynek@cmg.prostejov.cz

klub@cmg.prostejov.cz
markovic@cmg.prostejov.cz
klaskova@cmg.prostejov.cz
tobolova@cmg.prostejov.cz

bohmova@cmg.prostejov.cz
tomecek@cmg.prostejov.cz

Informační centrum mládeže, Informační centrum SIPVZ a školící středisko SIPVZ
Stanislava Rotterová
vedoucí ICM
icm@cmg.prostejov.cz
Květoslav Müller, DiS.
ICT pracovník
muller@cmg.prostejov.cz
Lene Bräuner (Německo)
Evropská dobrovolná služba
Roxane Fohl (Lucembursko)
Evropská dobrovolná služba
Při příležitosti oslavy Dne učitelů 28. března 2007 bylo starostou města Prostějova, ing. Janem Tesařem předáno ocenění paní Mgr. Ivaně Matyáškové za práci sportovního referenta školy, za organizování soutěží v IVT,
za dlouhodobou koncepční práci v oblasti IVT, za příkladný vztah ke studentům, za neustálé sebevzdělávání
a obětavou práci pro studenty i kolegy Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově.
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Léta 1992 - 2007

Učební plán Cyrilometodějského
gymnázia pro rok 2006/07

Učební plán školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a z Generalizovaného učebního plánu pro gymnázia. V tomto školním roce škola začala v ročnících prima a sekunda učit podle
vlastního školního vzdělávacího programu. Možnost koncipovat vlastní vzdělávací předměty jsme uplatnili
rozdělením předmětu „Český jazyk a literatura“ na předměty „Český jazyk“ a „Literatura a tvůrčí psaní“. Jako
církevní škola dále vyučujeme předmět „Náboženství a etika“. Přestože tento předmět je povinný pro všechny
žáky školy, od III si studenti mohou v rámci tohoto předmětu volit zaměření „Náboženství“ nebo „Etika“.
Učební plán je rozdělen na dva základní bloky. První blok zahrnuje ročníky prima - sexta. Cílem prvního
bloku je vytvořit co nejširší všeobecný základ ve všech vzdělávacích oborech a pomoci studentu vybrat oblast
dalšího studia na vysoké nebo vyšší odoborné škole. Druhý blok zahrnuje pouze poslední dva poslední ročníky - septimu a oktávu. Cílem tohoto krátkého bloku je specializace na vybranou oblast dalšího studia a tak
studenta co nejlépe připravit jak na přijímací zkoušky tak především na vlastní studium na zvolené škole.

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro školní rok 2006/2007
Vzdělávací obor

I

II

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk
Literatura a tv.psaní
Anglický jazyk
Něm./Franc.jazyk

3
1
3
3

2
2
3
3

Matematika

4

4

Informatika
IVT

1

Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie

III

IV

V

VI

VII

VIII

4

4

4

4

4

5

4
3

4
3

4
3

4
3

4
3

5
3

4

4

4

4

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

1
2
1

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
3
2

2
3
2
2

3
2
2

1
2

1
1

1
1

1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Člověk a svět práce
Náboženství a etika

0
1

1

1

1

1

1

1.volitelný předmět
Volitelné
2.volitelný předmět
předměty VG
3.volitelný předmět
Celková časová dotace

1
2
2

28

30

32

32

33

33

33

2
3
3
4
33

Člověk a
společnost

Člověk a
příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Historie/Dějepis
Výchova k občanství
Obč.výchova, ZSV
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie/Zeměpis

VG

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná
Ch
výchova
D

3

2

Školní rok 2006/2007

NG
Vzdělávací
oblast
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Seznam volitelných předmětů

Exkurze a studijní zájezdy

Septima (student volí 2 předměty):
seminář z matematiky, IVT, konverzace v Aj (FCE),
konverzace v Nj (ZD), konverzace ve Fj (Delf), deskriptivní geometrie, latina, ruský jazyk, španělský
jazyk, italský jazyk

Naším přáním také je, aby každý žák 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.

Oktáva (student volí celkovou hodin. dotaci 10 hod.):
Předměty s tříhod. dotací: em. z matematiky, IVT,
konverzace v Aj, Nj, Fj, latina, Dg, španělský jazyk,
ruský jazyk
Předměty se čtyřhodinovou dotací: dějepis, sem. ze ZSV,
fyzika, chemie, biologie, zeměpis, vše nebo kombinace těchto předmětů ve společném semináři.

Vícedenní kurzy
1. Vstupní seznamovací kurz pro studenty I „Kdo
jsi“ (3 dny, září)
2. Kurz efektivního učení pro studenty I „Umím se
učit“ (září, docházkový kurz)
3. Kurz dramatické výchovy pro studenty II „Nejsem tu sám“ (4 dny, září)
4. Úvod do partnerských vztahů - kurz „Líbí se
mně…“ pro studenty III (3 dny, říjen)
5. Pokračovací kurz partnerských vztahů: „Láska a
zamilovanost“ pro studenty IV(3 dny, říjen)
6. Zimní lyžařský kurz - III, IV (týden, únor, březen)
7. Jazykový pobytový kurz v Německu a Francii
- III, IV(týden, červen)
8. Kurz psychologie osobnosti „Kdo jsem já“ pro
studenty V (4 dny, září)
9. Kurz timemanagementu „Čemu věnuji svůj čas,
tomu patří můj život“pro studenty V (2 dny, jaro)
10. Kurz rozvoje emoční inteligence „Žádný člověk
není ostrov“ pro studenty VI (3 dny, říjen)
11. Kurz rozvoje sociálních kompetencí „Kam patřím“ pro studenty VII (3 dny, říjen)
12. Kurz společenského chování a tance - VI (docházkový kurz, podzim)
13. Pokračovací docházkový kurz osobnostního
růstu - dvoudenní semináře - III, IV, VI a VII
14. Jazykový pobytový kurz v Holandsku (Aj)
- V (týden, červen)
15. Letní turistický kurz - VI (5 dní v červnu)
16. Kurz sociálních kompetencí - VII (docházkový
kurz, 10 dní, červen)
17. Společenskovědní kurz - VIII (Praha, 4 dny, září, říjen)
18. Duchovní obnovy pro studenty II, III, IV, V, VI a VII
(1x ročně, NG: čtvrtek-sobota, VG: pátek - neděle)

Ve školním roce 2006/07 studenti absolvovali tyto
exkurze a studijní zájezdy:
•

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, kytarová škola, italština,
konverzace v Aj aj.

prima
květen - Dějepisná exkurze do Vlastivědného
muzea v Olomouci (Dr. Dohnálková)
květen - Biologická exkurze po parcích Prostějova
(Mgr. Krčová)

Biologická exkurze - Hloučela
•

sekunda
říjen - Zoopark a Dinopark Vyškov (Mgr. Daňková)
květen - Staré Město, Velehrad, Modrá - po stopách
sv. Cyrila a Metoděje (Mgr. Košák, Dr. Dohnálková)

•

tercie
říjen - Literárně-dějepisná exkurze Šipka, Štramberk, Hukvaldy (Mgr. Wernerová)
listopad - Dějepisná exkurze studentů do Slavkova(výročí bitvy) (Dr. Dohnálková)

•

kvarta
září - Exkurze do brněnské ZOO (Mgr. Měchurová)
květen - Exkurze do prostějovské hvězdárny
(Mgr. Šubčíková, Mgr. Krčová)

Nabídka nepovinných předmětů
sborový zpěv
Každý volitelný předmět si student může zvolit i jako
předmět nepovinný.

květen - Dějepisná exkurze na keltské opidum
v Malém Hradisku (Mgr. Košák)
•

kvinta
říjen - Vilémov, Protivanov, Přemyslovce - alternativní
zdroje energie (Mgr. Chmelařová, p. Sitte)

Nabídka školního sportovního klubu jednoty Orla:
Oddíl cykloturistiky, lyžařské víkendové zájezdy, oddíl šipkařů, ﬂorbalu, volejbalu, basketu, aerobiku 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.

52

Výuku jednotlivých předmětů doplňují exkurze.
Pořádáme je především v měsících září, říjen a pak
jimi vhodně vyplňujeme program školy především
v maturitním týdnu.

Vilémov - alternativní zdroje energie

listopad - Dějepisná exkurze studentů do Slavkova (výročí bitvy) (Dr. Dohnálková)
květen - Biologická exkurze do botanické zahrady
a po parcích Prostějova (Mgr. Daňková)
•

sexta
říjen - Vilémov, Protivanov, Přemyslovce - alternativní zdroje energie (Mgr. Chmelařová, p. Sitte)

•

septima
říjen - Brno přírodovědné a technické - Planetárium, Antrophos (Mgr. Krčová)
červen - Velký Kosíř – bio-geologická exkurze
(Mgr. Krčová)

Studijní zájezdy
Je ideální čas od času opustit školní lavice a vydat
se poznávat cizí země na vlastní oči. A tak opět připravujeme šestidenní pobyt v Paříži, během něhož si
žáci doplní informace, které slyšeli ve škole a které
mohou zúročit nejen u maturity. Paříží se budeme
toulat a její život poznávat od 25. do 30. září 2007,
vedoucí zájezdu bude Mgr. Alena Smyslilová. Chtěli
byste jet také? Tak snad příště, protože zájezd už je
od května beznadějně obsazen…

Zahraniční výměnné pobyty
Pevnou součástí učebního plánu jsou pravidelné
výměnné pobyty se studenty zahraničních škol. Cílem výměnných pobytů je nejen procvičit angličtinu,
němčinu či francouzštinu, ale především získat nové
kamarády a poznat životná styl, školství, kulturu

i historické památky dalších zemí Evropské unie.
V letošním roce se naši studenti zúčastnili výměnných pobytů se studenty holandské školy Emmauscollege v Rotterdamu (studenti V a VI), vídeňské školy Privatgymnasium und Oberstufenrealgymnasium
St.Ursula, navštívili německé gymnázium St.Ursula-Gymnasium ve Freiburgu (Badensko – Württenbersko) a slovinskou školu Gymnazia Želimlje, Zavod
sv. Frančiška Saleškega.

Exchange programme - výměnný
program
Už několik let probíhá na naší škole každoročně
výměnný program mládeže s holandskou Emmauscollege Rotterdam, což je církevní škola
s přibližně 1 500 studenty.
Celý projekt je realizován ve dvou částech. Začátkem
května k nám přijede holandská skupina asi dvaceti
studentů a dvou pedagogů. Během svého pobytu navštěvují zajímavá místa České republiky a poznávají
zvyklosti jejích obyvatel. Projekt probíhá na základě
reciprocity, tzn. že obdobně začátkem června stejně
velká skupina studentů kvinty a sexty prožije týden
v Holandsku. Studenti bydlí v rodinách a je pro ně
naplánován zajímavý program.

Léta 1992 - 2007

Učební plán CMG

Cílem tohoto výměnného programu je kromě návštěvy turisticky atraktivních míst i procvičení a zdokonalení si svých jazykových dovedností a především
pak poznání odlišných zvyklostí, mentality
a životního stylu jiné země.
Mgr. Zdeňka Smutná, vedoucí výměnného pobytu
Reﬂexe studentů k výměnnému programu

Studenti CMG ve Freiburgu

…Bylo velmi zajímavé zjistit, jak to chodí v jiné zemi,
v jiné rodině, nikdo u nás nevěděl, jak ho v novém
domově přijmou, ale až na drobné patálie a menší
nedorozumění bylo vše v pořádku. Jelikož jsem na
tomto pobytu byla podruhé, mohu směle tvrdit, že
je důležité poznávat nové lidi, nové kultury a také se
domnívám, že pokud se chcete naučit pořádně cizí
jazyk, pak nezbývá než vyrazit za hranice a mluvit
a mluvit a mluvit.
Studentka CMG

Školní rok 2006/2007

… Bylo krásné sledovat, jaké vztahy se mezi námi
vytvořily – ta vroucná objetí, slzičky v očích…kdo by
řekl, že se známe tak krátce?...

Studenti CMG v Holandsku
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Holandští studenti v Prostějově
…Celý Exchange program bych chtěla zhodnotit jako
úspěšnou misi, protože po dvou dnech jsem začala
myslet v angličtině, ale i mezi svými spolužáky jsem
češtinu neúmyslně prokládala anglickými výrazy. Byl
to zvláštní pocit. Z Holandska jsem se vrátila nejen
s novými zážitky, ale s tím, že jsem získala přítelkyni,
se kterou si rozumím a kterou budu mít na celý život!Tento výměnný program není jenom krátké období dvou týdnů, ale je to celoživotní přínos zkušeností.
Určitě bych si to zopakovala – z mnoha důvodů!

ní den po uvítání a obědě ve škole jsme se vydali na
zámek Schönbrunn a pak bruslit na ledovou plochu
před vídeňskou radnicí. V průběhu druhého dne
jsme navštívili tři ústavy – domov důchodců, ústav
pro těžce postižené děti a školu pro nevidomé a slabozraké. Potom jsme ještě stihli prohlídku Stephansdomu museli jsme se rozloučit.

Magda Vintrová, studentka V
My dear Meg,
You must be at home now, for a couple of hours,
I think…i´m a bit sad you´re gone. I think you´re
happy to see your parents again, talking czech all
day and eating a czech dinner, but to me, the house
feels so empty!
I really liked it to have you here! I miss you girl! ...
Bye! I hope to hear from you soon:-). Lisa

Školní rok 2006/2007

z e-mailu Holanďanky Lisy po odjezdu našich studentů

Výměna studentů Vídeň – Prostějov
v rámci projektu Compassion
– Soziales Lernen an Schulen
(projekt v rámci projektů Národní agentury pro evropské
vzdělávací programy Comenius)
Sedm studentů ze sexty a septimy navštívilo ve
dnech 23. – 24. 1. 2007 partnerské gymnázium
Sv. Uršuly ve Vídni, aby se zúčastnili probíhajícího
kurzu sociálních kompetencí na vídeňské škole. Prv-

Bruslili jsme před vídeňskou radnicí
Ve dnech 17. – 18. 6. 2007 skupina jedenácti studentů a dvou pedagogů partnerské školy St. Ursula ve
Vídni na oplátku navštívila Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. První den návštěvy se proběhla
prohlídka města Olomouce. Další den, v pondělí
ráno, jsme se vydali spolu s vedoucím kurzu sociálních kompetencí Mgr. Pavlem Polcrem na prohlídku
vybraných ústavů. Naše první zastávka byla ve
Speciální škole o. p. s. JISTOTA na Tetíně, poté jsme
v objektu bývalé „staré nemocnice“ navštívili Ústav
sociální péče a Domov důchodců Milosrdných bratří.
Více ústavů jsme si již z časových důvodů prohlédnout nestihli, takže po krátké prohlídce Národního
domu a slavnostním obědě v jeho restauraci jsme
se museli rozloučit s tím, že příští rok se zase
setkáme a určitě budeme pokračovat ve vzájemné
spolupráci.
Mgr. Zuzana Böhmová

Naše skupinka před zámkem Schönbrunn
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Na stránkách našeho tisku je často diskutovanou otázkou kvalita českého školství. Ukazuje se, že ve srovnání
se zahraničím naši studenti mají velmi dobré znalosti,
pokulhávají v aplikacích, ve schopnosti řešit problémy.
Abychom kompenzovali určitý handicap našeho školství, zavádíme do učebního plánu vedle
zahraničních výměnných pobytů, studijních zájezdů
také projektovou výuku. Jejím cílem je vytvořit
studentovi prostor pro objevení vlastního nadání,
zájmu o určitou oblast vědění, ve které by mohl svoje
znalosti prohloubit nad rámec středoškolského učiva,
motivovat žáka i k dalšímu studiu po absolvování
gymnázia. Naučit studenta jasně formulovat myšlenky, prezentovat je pomocí moderních informačních
technologií, obhajovat závěry své práce, diskutovat,
ale i uznat chybu a případně ji napravit.
V květnu každý vyučující vypíše pro studenty kvinty,
sexty a septimy nejméně tři témata, ze kterých si
studenti mohou volit. Každý student také může přijít
za vyučujícím odpovídajícího předmětu s návrhem
vlastního tématu. Je možné oslovit i odborníka z praxe,
který se stane vedoucím práce, spolupracujeme s odborníky z vysokých škol. Studenti zpracovávají projekt
individuálně, ale pro zpracování náročnějšího tématu
mohou vytvořit tým dvou až tří spolužáků, kteří si
úkoly rozdělí. V červnu už má každý student zadané
téma, na kterém může pod vedením svého konzultanta pracovat až do listopadu dalšího školního roku.
V měsících listopadu a prosinci prezentují pomocí IT
svoji práci a obhajují její výsledky před odbornou komisí a spolužáky své třídy. Vybraným obhajobám jsou
přítomni i studenti kvarty, aby zjistili, co všechno jejich
o rok starší spolužáci zvládli a jaké možnosti budou
sami mít příští školní rok. Nejlepší práce postupují do
okresního kola studentské odborné činnosti.

• Pavlína Bavlnková: Návrh cyklotras Na Prostějovsku (s biologickým a kulturním zaměřením)
(zeměpis, ved. práce Mgr. Martina Kubíčková)
• Michal Daněk: Podnikatelský záměr (IVT, vedoucí práce Mgr. Ivana Matyášková)
• Anna Hlaváčková: Využití vybraných bylin
v praxi (biologie, vedoucí práce Mgr. Jana Krčová)
• Lucie Ševcová: Bible v životě křesťana (vedoucí
práce ing. Jaroslav Němec)
• Pavel Hořava: Polovodiče a jejich využití (fyzika,
vedoucí práce Mgr. Blanka Chmelařová)
• Tereza Kardinálová: Odpady - problém nás
všech (biologie, vedoucí práce Mgr. Jana Krčová)
• Pavel Krychtálek: Válka ve Vietnamu (dějepis,
vedoucí práce Dr. Dohnálková)
• Michal Reiter: Fotovaltické články, sluneční kolektor (fyzika, ved. práce Mgr. Blanka Chmelařová)

Léta 1992 - 2007

Projektové práce studentů

• Veronika Svobodová: Historické mapy Prostějovska (zeměpis, ved. práce Mgr. Martina Kubíčková)
• Marie Tvrdíková: Speciﬁcké poruchy učení (biologie, vedoucí práce Mgr. Jana Krčová)

Předpokládáme, že po schválení nového způsobu
skládání maturitních zkoušek by součástí maturity
měla být i obhajoba projektové práce jako práce
maturitní.

• Lenka Blahoušková: Osobnost H. Bajgarové
v kulturním kontextu Prostějova (vedoucí práce
Mgr. Wernerová)
• Václav Procházka: Církevní školy ve společnosti
(vedoucí práce Mgr. Polcr)
• Tomáš Gajdoš: Nový pohled na Sluneční soustavu (vedoucí práce Mgr. Chmelařová)
• Klára Héniková: Psychologie reklamy (vedoucí
práce Mgr. Polcr)
• Jana Hrušková: Obezita u dětí (vedoucí práce
Mgr. Daňková)
• Diana Kalábová: Dělená strava jako účinný způsob diety (vedoucí práce Mgr. Daňková)

„Podzimní směs“ - Jana Kinclová
(práce z fotograﬁckého kroužku)

Inspekční zprávy
Výňatek ze zprávy České školní inspekce, kontrola provedena na CMG ve dnech 9. – 11. 1. 2007
Předmět inspekce
1. Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona.
2. Hodnocení dopadu informačních a komunikačních
technologií na výuku a učení (informační gramotnost)
v zákl. a střed. vzdělávání.
Závěr
Dokumentace ověřující vznik školy byla vedena průkazným způsobem a souhlasila se skutečností. Ve formálních náležitostech zřizovací listiny a rozhodnutí o zápisu
školy do rejstříku školských právnických osob a rejstříku
škol a školských zařízení nebyly zjištěny rozdíly.

• Eduard Kušner: Fyzika letu (vedoucí práce
Mgr. Chmelařová)

Postup školy v oblasti ICT je příkladný, kvalitní
vybavení ICT je využíváno nejen k podpoře výuky
a učení žáků ve většiny předmětů, ale i k rozvoji
počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků
a veřejnosti i ke komunikaci s rodiči.

• Eva Malečková: Chov andulek (vedoucí práce
Mgr. Daňková)

Celá inspekční zpráva je zveřejněna na webových stránkách školy na www.cmg.prostejov.cz v sekci Informace
o škole - Evaluace výsledků.

• Klára Kordasová: Downův syndrom (vedoucí
práce Mgr. Daňková)

Školní rok 2006/2007

Ve školním roce 2006/07 postoupily do okresního
kola SOČ tyto projektové práce:
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Léta 1992 - 2007

Kronika školního roku 2006/07

Kronika školního
roku 2006/07

Září 2006

Říjen 2006

• 4. září Slavnostní zahájení školního roku mší
svatou v chrámu Povýšení sv. Kříže, celebruje
o. Jaroslav Němec
• 4. – 7. září Vstupní kurz studentů I na Staré Vodě

• 3. – 7. října Návštěva zástupců CMG na Gymnáziu
sv. Uršuly v německém Freiburgu im Breisgau při
realizaci projektu „Compassion – Soziales Lernen“
• 4. – 7. října Kurz osobnostního růstu studentů
kvinty na Staré Vodě

Vstupní kurz studentů I na Staré Vodě
• 8. září Kurz efektivního učení pro studenty V
• 12. září Charitativní sbírka „Srdíčkový den.
• 12. – 15. září Kurz „Nejsem tu sám“ pro studenty
II formou dramatické výchovy

Duchovní obnova kvinty
• 11. října Přehlídka pěveckých sborů církevních
škol v Brně
• 12. října Exkurze studentů V a VI do Vilémova,
Protivanova a Přemyslovic na téma: alternativní
zdroje energie
• 13. října Kurz efektivního učení pro studenty I
v katechetickém sále
• 19. - 21. října Kurz osobnostního růstu pro studenty IV – „Láska a zamilovanost“

Z kurzu „Nejsem tu sám“
• 13.-16. září Společenskovědní kurz studentů VIII
v Praze
• 15. září Oslava Dne církevních škol (předvečer
svátku svaté Ludmily)
• 18. září Vernisáž výstavy „Fotograﬁe z prázdnin
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Kurz osobnostního rozvoje

Kronika školního roku 2006/07
• 20. - 22. října Setkání animátorů CMG s animátory
Gymnázia sv. Františka Saleského v Želimlje

• 2.- 4. listopadu Kurz osobnostního růstu studentů
sexty ve Staré Vodě – „Žádný člověk není ostrov“

Soutěž „Dobrodružství s počítačem“
• 27. listopadu Kreativní dílna – Výroba adventních věnců (Mgr. Klašková)

Léta 1992 - 2007

Listopad 2006

Kurz osobnostního rozvoje ve Staré Vodě
• 8. listopadu „Burza škol Prostějovska“ – prezentace CMG, ICM a Oázy
Výroba adventních věnců

Prosinec 2006
• 1. prosince Vernisáž výstavy černobílých fotograﬁí účastníků Evropské dobrovolné služby
• 4. prosince Kreativní dílna – Výroba vánočních
přání
• 5. prosince Mikuláš pro děti v Mateřské a základní škole pro postižené děti

• 9. – 11. listopadu Kurz osobnostního růstu studentů VII

Mikuláš v mateřské škole
• 7. prosince CMG navštívil poslanec Evropského
parlamentu ing. Jan Březina

Kurz osobnostního rozvoje VII
• 10. - 13. listopadu Celostát. setkání animátorů
v Praze
• 16. - 17. listopadu Oslava Dne studentů
• 16. -19. listopadu Celostátní vzájemná výměna
zkušeností v Ostravě (ICM a Klub Oáza)
• 21. listopadu CMG uspořádalo soutěž „Dobrodružství s počítačem“

Školní rok 2006/2007

Burza škol Prostějovska

Poslanec Evropského parlamentu ing. Jan Březina
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Léta 1992 - 2007

• 7. prosince Den otevřených dveří na CMG

Kurz klíčových kompetencí

Počátkem prosince každého roku otvírá CMG v Prostějově své dveře veřejnosti. Pro návštěvníky je připraven program, ve kterém nechybí prezentace školy,
prohlídka areálu a vybavenosti, beseda s vedením
školy a s pedagogy. Vzhledem k tomu, že nejčastějšími
návštěvníky jsou budoucí zájemci o studium na CMG,
tj. žáci 5. ročníku, je pro ně připravena krátká soutěžní
trasa s plněním úkolů tématicky se vztahujícím k učebně, ve které je úkol plněn – učebna biologie, chemie,
zeměpisu, atd. Úkoly vědomostní doplňuje zkouška
dovednosti a šikovnosti probíhající ve školním klubu.
Velký úspěch mívá tradičně učebna výpočetní techniky,
která svou vybaveností patří k nejlepším v Prostějově.

• 8. prosince Ukončení kurzu „Hurá počítač“ pro
16 seniorů v ICM
• 10. prosince Adventní zastavení studentů CMG

Školní rok 2006/2007

14. – 16. prosince Kurz klíčových kompetencí
„Mně se líbí…“ pro studenty III ve Staré Vodě

Navštěvníci dne otevřených dveří v učebně chemie

Ve školním roce 2006/2007 připadl Den otevřených
dveří na 7.12.2006
Mgr. Jitka Hubáčková

• 16. prosince Věneček studentů VI – absolventů
Tanečního kurzu Jiřího Šindlera v KaSC
• 17. prosince Vánoční koncert Pěveckého sboru
• 21. prosince Předání vánočních dárků dětem
z Dětského domova v Plumlově
• 22. prosince Školní mše na poděkování za kalendářní rok 2006 v chrámu svatých Cyrila
a Metoděje
• 22. prosince Neveřejná akademie Studenti studentům v tělocvičně Sportcentra

Leden 2007
• 3. ledna Zahájení výuky v kalendářním roce 2007
mší svatou ve školní kapli sv. Cyrila a Metoděje
• 5. ledna Tříkrálová sbírka (organizovala
Mgr.Wernerová)
• 20. ledna Reprezentační ples Cyrilometodějského
gymnázia

Doba adventu je dobou soustředění a přípravy na
oslavu příchodu Božího Syna Ježíše Krista do našeho
lidského společenství. Při pohledu na současné
prožívání adventu, plného shonu, nervozity a nakupování se rok co rok pokoušíme o možnost trochu
se zastavit a přemýšlet o pravém významu slova
„advent“. Studenti, kteří zpívají ve schole i ti ostatní
připraví písně, hudbu, texty a vůbec celou bohoslužbu adventního zastavení a všechny pozvou, aby
v tichu chrámu Povýšení sv. Kříže chvíli prožili pocit
očekávání Mesiáše. Samozřejmě, že kvalitně promrzlí
studenti i rodiče a hosté potřebují prohřát, takže
adventní zastavení pokračuje v družném rozhovoru
v katechetickém sále u čaje a jiného občerstvení.
o. Jaroslav Němec
• 11. prosince Kreativní dílna - Malování na hedvábí

Reprezentační ples CMG
• 23. - 24. ledna 7 studentů z tříd VI a VII navštívilo partnerské Gymnáziu Sv. Uršuly ve Vídni,
aby se zúčastnili probíhajícího kurzu sociálních
kompetencí na vídeňské škole
• 31. ledna Studenti obdrželi výpis z pololetního vysvědčení spolu s doplňujícím školním hodnocením

Únor 2007

Malování na hedvábí
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•

• 3. – 9. února Lyžařský výcvikový kurz tercie na
Staré Vodě
• 14. února Přednáška p. Doc. ThDr. Petra Chalupy, ThD. „Nejen praotcové, ale také pramatky
Izraele“
• 21. února Mše Popeleční středy pro studenty
a přátele školy v chrámu svatých Cyrila a Metoděje (celebroval o. Petr Hofírek)

• 2. dubna Kreativní dílna – pletení pomlázky

Březen 2007
• 8. – 10. března Duchovní obnova tercie
• 12. března Kreativní dílna „Zdobení velikonočních kraslic“
• 15. - 16.března Studenti kvarty absolvovali docházkový kurz klíčových kompetencí „Láska
a zamilovanost“
• 15. března Postní duchovní zastavení „Pouť do
Svaté země“ (ing. František Hynek)
• 19. března Kreativní velikonoční dílnu na
téma „Velikonoce – kde se vzaly?“ vedl
p. Doc. ThDr. Petr Chalupa z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci. Dílnu
připravila vedoucí školního klubu
Mgr. Marie Klašková
• 22. března Přehlídka zájmové umělecké činnosti
církevních škol v Odrách (schola a pěvecký sbor
CMG)
• 23. - 25. března Členové kroužku francouzského divadla se účastní přehlídky frankofonních
divadel Festdivadlo v Brně pod vedením rodilé
mluvčí Virginie Hyllové
• 26. - 28. března Maturita nanečisto
• 26. března Kreativní dílna – velikonoční výzdoba
• 27. března Tradiční „Plavecký pohár CMG“

Kreativní dílna - pletení pomlázky
• 3. dubna Písemná maturitní zkouška z ČJ
• 4. dubna Přednáška o. Lízny SJ – Pouť za sv.
Jakubem do Santiaga de Compostela
• 11. dubna Velikonoční mše svatá pro studenty a
zaměstnance CMG
• 13. - 15. dubna Duchovní obnova septimy na
chatě Ztracenka v Jeseníkách
• 19. dubna Expedice KARAKORAM – soutěž středních škol v lezení na vysokých lanech v Olomouci

Plavecký pohár CMG
• 29. - 30. března Docházkový kurz osobnostního
rozvoje „Mně se líbí…“ pro studenty tercie
• 29. března – 1. dubna Duchovní obnova kvarty
na téma „Víra, naděje, láska“

Školní rok 2006/2007

Lyžařský výcvikový kurz tercie na Staré Vodě

Léta 1992 - 2007

Kronika školního roku 2006/07

Duben 2007
• 2. dubna Vernisáž výstavy nejlepších prací celostátní soutěže církevních škol „Můj svatý“

Expedice KARAKORAM
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Léta 1992 - 2007

Kronika školního roku 2006/07
• 19. - 20. dubna Docházkový kurz osobnostního
rozvoje pro kvintu s názvem „Čemu věnuji svůj
čas, tomu patří můj život“
• 20. dubna Studijní zájezd do polské Osvětimi
• 21. dubna „Den Země s ekojarmarkem“ – stánek
ICM
• 23. dubna Přijímací zkoušky do primy CMG

Květen 2007
• 3. - 5. května Duchovní obnova studentů II
• 4. května Středoškolský majáles

Stánek CMG na Bambiriádě
• 28. - 31. května Maturitní zkoušky - 25 studentů VII
• 31. května Studenti VII absolvovali besedu s Jaroslavem Hynkem na téma „Problematika sekt“

Červen 2007

Školní rok 2006/2007

Majáles v Prostějově
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• 6. – 12. května Výměnného pobytu studentů
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově a
Emmauscollege v Rotterdamu (20 studentů z Holandska navštívilo Prostějov)
• 9. – 12. května Návštěva Bruselu – na pozvání
europoslance ing. Jana Březiny vyráží 10 studentů CMG poznávat úřady Evropské unie (pí.
Rotterová)
• 9. května „Den EU“ v Olomouci – stánek ICM
reprezentuje Lucembursko
• 15. května Beseda se spisovatelkou knížek pro
děti a mládež Petrou Braunovou
• 16. května Charitativní sbírka „Český den proti
rakovině“ (Mgr. I. Wernerová)
• 18. května „Poslední zvonění“ pro studenty VIII

• 1. června Slavnostní mše spojená s předáváním
maturitních vysvědčení v chrámu Povýšení
svatého Kříže, poté Zahradní slavnost pro rodiče
všech studentů CMG

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Poslední zvonění pro studenty oktávy
• 18. – 20. května Duchovní obnova sexty na chatě
Ztracenka
• 21. května Vernisáž výstavy ve školní Galerii pro
duši - nejlepší výtvarné práce studentů CMG
• 22. května Zaměstnanci CMG vyzkoušeli svou
odvahu při aktivitách v Lanovém centru
Olomouc
• 24. - 26. května Duchovní obnova kvinty na Staré
Vodě
• 25. - 26. května Bambiriáda – stánek ICM
(pí. Rotterová)

Zahradní slavnost pro rodiče všech studentů CMG
• 7. června Pěvecký sbor CMG pod vedením
Mgr.Bohumily Měchurové zpíval v LDN v Prostějově
• 8. - 16. června Výměnný pobyt studentů CMG
v holandském Rotterdamu na Emmauscollege
• 15. června Prof. RNDr. Zdeněk Kluiber, Ph.D.
přednáší na CMG na téma „Vysokoteplotní
supravodivost“ a „Raketoplány“

Letní turistický kurz sexty
• 27. června Strategická hra „Lodě“ pro studenty
kvarty, kvinty a sexty (klub Oáza)
Stejně jako v minulých letech byla i letos závěrem
školního roku uspořádána pro studenty Cyrilometodějského gymnázia velká zážitková strategická
hra s názvem „Námořní cvičení“. Hry se zúčastnili
prvního dne žáci vyššího gymnázia, hrálo proti sobě
celkem šest týmů, druhého dne pak mezi sebou
soutěžilo devět týmů po desíti lidech z nižšího
gymnázia.
Cílem hry není jenom zpestřit poslední dny pobytu
ve škole před začátkem prázdnin, ale také dát možnost studentům vyzkoušet si práci v týmu a uplatnit
své vědomosti jinak, než před školní tabulí. Letošní
hra se točila kolem lodí. Každý tým si na začátku
vytvořil pomoci zapůjčeného notebooku v internetové herní aplikaci svoji ﬂotilu, která představovala
několik různě velikých lodí rozmístěných v dané
čtvercové síti. Úkolem pak bylo vypátrat co nejvíce
takto urytých lodí u ostatních týmů pomocí sond
a získat jejich vlajky. Sondy bylo možné získat za splnění různě obtížných úkolů, které vyžadovaly někdy
zručnost, jindy vědomosti anebo alespoň schopnost
rychle se orientovat v hledání na Internetu. Hrálo se
u počítače, ale i ve městě. Úspěch vyžadoval samostatnost, ale i schopnost týmové spolupráce.
K vítězství vedly jak bleskurychlé reakce, tak promyšlená strategie.
Martin Sitte
Reprezentační stánek CMG s chemickými pokusy

• 29. června Závěrečná mše svatá v chrámu sv.
Cyrila Metoděje, předávání vysvědčení

• 22. - 23. června Večer plný her a následné „přespání ve škole“

Strategická hra „Lodě“

Školní rok 2006/2007

• 17. - 22. června Letní turistický kurz sexty
• 17. - 18. června 11 studentů a 2 pedagogové
z Gymnázia sv.Uršuly z Vídně navštívili kurz
sociálních kompetencí studentů VII.
• 22. června „Věda v ulicích„ – propagační akce
vědy a techniky pro mládež základních a středních škol na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.
CMG reprezentuje stánek s chemickými pokusy,
které pod vedením Mgr. Šubčíkové prezentují
zástupci studentů V.

Léta 1992 - 2007

Kronika školního roku 2006/07

Závěrečná mše svatá, předávání vysvědčení
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Léta 1992 - 2007

Projekty realizované CMG

Projekty realizované
Cyrilometodějským gymnáziem

Školní rok 2006/2007

V uplynulém roce Cyrilometodějské gymnázium
mělo možnost zapojit se svými projekty do tří velkých oblastí: projektů spoluﬁnancovaných z prostředků Evropských strukturálních fondů, projektů
ﬁnancovaných Národní agenturou pro evropské
vzdělávací programy (Comenius) a do projektů
ﬁnancovaných v rámci programu Státní informační
politika ve vzdělávání (SIPVZ).
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Myslím si, že všech tří oblastí dokázala škola velmi
dobře využít a ﬁnanční prostředky takto získané znamenaly výrazný posun gymnázia vpřed: Evropské
sociální fondy pomohly formulovat vlastní školní
vzdělávací program včetně zařazení jedinečných
aktivit, projekt v rámci programu Comenius umožnil
studentům i pedagogům poznávat školství v Německu, Rakousku a Holandsku a projekty SIPVZ
pomohly vybavit školu moderními informačními
technologiemi tak, že dnes CMG patří k nejlépe
vybaveným školám v ČR.
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel školy

Doopravdy
Projekt rozvoje klíčových kompetencí členů školního
společenství spoluﬁnancovaný Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.

Doopravdy je název programu rozvoje klíčových
kompetencí studentů, kterým prochází studenti od
primy až po oktávu. Cílem programu je pomoci objevit mladým lidem odpovědi na základní existenční
otázky: kdo jsem, kde je mé místo v životě, kterým
směrem se mám vydat. Výuka pak má studenta,
který ví, kdo je a co chce vybavit všemi potřebnými
znalostmi a dovednostmi, aby se mohl sám, zodpovědně a cílevědomě vydat na cestu životem.

Program osobnostního rozvoje studentů se skládá
ze čtyř částí:
•
Kurz klíčových kompetencí
•
Duchovní obnovy
•
Animátorské hnutí
•
Podpůrné programy

Kurzy klíčových kompetencí v rámci programu Doopravdy proběhly i letos ve dvou
etapách. V podzimních termínech se všechny třídy
zúčastnily postupně svých tematicky zaměřených
třídenních setkání na Staré Vodě. Od vytváření
společenství, přes tematiku lásky a zamilovanosti až
k hlubšímu poznávání vlastní osobnosti, emocí
a schopností se studenti rozvíjeli po stránce osobnostní i společenské. Ani při dvoudenních jarních seminářích v Prostějově tomu nebylo jinak. Při řadě aktivit,
her, simulací i přednášek měli možnost nahlédnout
do tajemství psychologie a přemýšlet o tom, jak být
ještě lepším a příkladnějším člověkem. A tak se primánům podařilo vytvořit fungující kolektiv, sekundáni si vyzkoušeli základy komunikačních dovedností,
tercie a kvarta se více zabývala otázkami partnerských vztahů, kvintáni poznávali, kdo vlastně jsou,
studentky a studenti sexty už snad ví, jak fungují
emoce a co si počít se stresem. No a septimáni završili
úspěšně celý projekt na desetidenní praxi v sociálních
zařízeních při práci s handicapovanými či znevýhodněnými lidmi. Celkově lze říci, že i letošní rok se z pohledu osobnostního rozvoje studentů velmi vydařil
a již se můžeme těšit na pokroky v roce příštím.
Mgr. Pavel Polcr, lektor projektu

Kurz klíčových kompentencí tercie „Mně se líbí“

Projekty realizované CMG
mohla dostat do tohoto prostředí. Posílám velké
DÍKY všem, kteří se podíleli na realizaci programu.
Martina Nedělníková – Centrum soc. služeb, PV

Jak hodnotí kurz sociálních kompetencí studenti?
… Čtrnáct dní jsem měla možnost prožít naplno,
i když se mi na začátku zdálo, že to není pro mě, že
je to úplně „děsný“, tak to teď vidím s odstupem
pár dní jako neobyčejnou zkušenost do života. Mám
sto chutí zúčastnit se nějaké akce s voluntéry, klidně
i v zahraničí, baví mě být doopravdy pro mladé,
pomáhat, kde je potřeba. Don Bosco říká: „Smutným
se dny vlečou, veselým rychle utíkají.“ Musím přiznat, že mi tyto dny utekly opravdu snad rychlostí
světla. S radostí jsem vstávala do každého nového
dne ochotna přijmout vše, co se ten den stane, učila
jsem se přijímat Boží vůli v každé chvíli, v každém
člověku. Bojovala jsem sama se sebou, snažila se
překonávat nejrůznější překážky… Teď se na Ostravu budu dívat už úplně jinak, tyto dny mi ji budou
připomínat jako místo, kde se mužu kdykoli vratit bo
tu mam fajn přátele, keři mě zas radi uvidi.
Terezie Horáková – Salesiánské SVČ Ostrava

Kurz sociálních kompetencí - septima
Ohlížím-li se zpět na uplynulé dva týdny, které jsem
prožila na oddělení LDN, nezbývá mi nic jiného než
říct: „Děkuji.“ Děkuji za příležitost být zde, děkuji za
každého starého a nemocného, s nímž jsme se mohla
setkat. Měla jsem možnost nahlédnout do životů těch,
kteří se svým chováním vrací do dětských let, ale
svou životní moudrostí převyšují všechny dospělé.
V jejich vrásčitých tvářích můžeme zahlédnout tvář
samotného Krista, který přebývá v každém člověku… Jsou to osobnosti, které nám mají hodně co dát.
Záleží na nás, zda jsme ochotni jim věnovat svůj čas.
Ani si možná nedokážeme představit, jak jim pomáháme a přitom nemusíme dělat nic zvláštního – stačí
naslouchat a milovat, stačí zadívat se do jejich očí.

Léta 1992 - 2007

Kurz sociálních kompetencí v červnu je završením
celého programu rozvoje klíčových kompetencí.
Studenti v ústavech sociální péče během desetidenní praxe poznávají svět starých, nemocných nebo
handicapovaných lidí, věnují jim svou péči a snaží se
jim pomáhat. A navíc se sem po skončení „povinné“
praxe často vrací.

Lucie Ševrová - Centrum soc. služeb, PV

Kurz sociálních kompetencí - septima
… I přes veškeré obavy musím říct, že to bylo nezapomenutelných deset dní. Nikdo z nás si neumí
představit, jak tito lidé žijí, pokud se nedostanete mezi
ně a neproniknete do jejich života. Můžeme
o tom slyšet všude kolem, chápavě přitakáme a přitom kolikrát vůbec nevíme, o čem mluvíme. Já sama
jsem neměla představu, jak to v takových domovech
funguje, ale teď všem doporučuji, kdo může zažít, měl
by tuto šanci využít… Náš odchod probíhal s přáním
pevného zdraví do budoucího života a já si snad poprvé uvědomila, co tohle spojení slov znamená.
Miroslava Jaroševská – DD Nerudova, PV
Za nějakou chvíli usnula, přesto držela mou ruku
v pevném sevření. Byl to nádherný pocit, při kterém
jsem pochopila, jak tito lidé nutně potřebují tělesný
kontakt.
… A tímto skončil můj povinný pobyt v zařízení.
Schválně opakuji povinný, jelikož už v úterý se
vracím dobrovolně zpět. S nikým jsme se neloučila
a doufám, že se ani loučit nebudu. Ráda bych totiž
tohle zařízení navštěvovala, protože jsem zjistila, jak
důležití pro tyto lidi jsme, i když si to možná většina
z nás neuvědomuje. Každý úsměv, každé pohlazení
nebo slovo chvály je pro ně obrovskou nadějí
a odhodláním žít dál a nevzdávat tento věčný boj se
životem. Pobyt mi dal mnoho zkušeností a krásných
chvil, za které jsem vděčná nejen těm úžasným
lidem, ale také škole, protože jen díky ní jsem se

Mladí lidé v sobě chovají touhu, aby jejich život měl
smysl a aby měli hodnoty, jimiž by motivovali svá rozhodnutí a své jednání. Jsou to tak trochu „mladí touhy“, vnímaví i pro duchovní a křesťanské podněty. Je
potřeba vytvářet prostředí, kde bude jejich touha naplňována. Tím prostředím může být i duchovní obnova,
kterou pro studenty připravujeme. Je vytvořen systém
témat duchovních obnov pro jednotlivé ročníky. Studenti mají možnost v prostředí hezké přírody Jeseníků
tato témata promýšlet a hledat cestu k naplnění touhy
po duchovním životě a vztahu k osobě Ježíše Krista.
V tomto školním roce jsme uskutečnili celkem šest
duchovních obnov, z toho dvě byly v hlubokém
ponoření do nádherné přírody Jeseníků na chatě
zvané Ztracenka. Studenti si při takové duchovní
obnově vyzkoušeli hodnotu ticha oproštěni od všech
civilizačních vymožeností.
o. Jaroslav Němec, lektor projektu
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Duchovní obnovy

Duchovní obnova kvinty
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Animátorské hnutí je společenství studentů,
kteří chtějí aktivně pracovat pro ostatní děti a mladé
lidi jako vedoucí různých aktivit, lektoři kurzů, zdravotníci či vedoucí letních táborů.
Na animátorské hnutí se můžeme dívat jako na
zázrak. Současná mentalita světa vede člověka ke
konzumnímu způsobu života, k zahleděnosti do sebe
a k odmítání duchovních hodnot. Animátoři v sobě
mohou objevit velké dary, které dostali od Boha
a mohou je uskutečňovat právě touto formou sebedarování se dětem a mladým lidem.

Zamávání prázdninám 2006

Podpůrné programy
Program doplňuje možnost účastnit se charitativních
sbírek a rozvíjení osobnosti v malých zájmových
společenstvích: výtvarná dílna, keramický kroužek,
dramatická dílna, divadelní kroužek francouzského
jazyka, schola, hudební skupina, kroužek ﬂoorbalu,
kroužek aerobiku a další.
Animátoři

Vzdělávání pedagogů

O letních prázdninách v roce 2006 připravili animátoři celkem 8 táborů, na kterých se vystřídalo 175 dětí
a mladých lidí.
Červenec 2006:
• 1. - 8. července Pohádkový tábor pro děti ve věku
7 – 11 let na Staré Vodě v Jeseníkách
• 1. - 14. července Cyklistický putovní tábor na
Slovensko pro mládež do 16 let - Roháče
• 8. – 15. července Pohádkový tábor pro děti ve
věku 7 – 11 let na Staré Vodě
• 16. – 29. července Pobytový tábor „Atlantida“
pro mládež ve věku 12 – 15 let – Stará Voda v Je-

Školní rok 2006/2007

seníkách
• 16. – 27. července Pobytový tábor pro děvčata
do 16 let

Velmi významnou součástí projektu je předávání
poznatků vzděláváním pedagogů ostatních škol
a školských zařízení. V průběhu realizace projektu
se uskutečnilo šest seminářů pro pedagogy, kterými
prošlo 118 pedagogických pracovníků z celé České
republiky. Na seminářích se účastníci seznámili nejen
se smyslem a cíli projektu, s jeho ﬁnancováním, ale
především s jeho náplní a použitými metodami
a technikami. Díky praktickým ukázkám si některé
zážitkové aktivity vyzkoušeli sami. Všichni účastníci také obdrželi složky Doopravdy s kompletními
metodikami projektu.

Animátoři
Srpen 2006:
• 3. – 18. srpna Cyklistická expedice „Dachstein 2006“
• 22. – 27. srpna „Rangers výcvik Rybízků 2
• 27. – 29. srpna „Zamávání prázdninám 2006
Ani v průběhu školního roku animátoři nespí, ale
setkávají se na formačních víkendech na Staré Vodě,
připravují programy o podzimních, vánočních a jarních prázdninách a podílejí se na projektu osobnostního růstu DOOPRAVDY.
o. Jaroslav Němec,
spirituál školy
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Seminář pro pedagogy ostatních škol (Havířov)
na Staré Vodě

Seminář pro pedagogy olomouckého kraje na CMG

Projekty realizované CMG
Projekt, spoluﬁnancovaný Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR, jehož cílem je
vytvořit nový vzdělávací obor.

Projekt nazvaný Strategie osobnostního rozvoje,
který se realizuje na Cyrilometodějském gymnáziu
v Prostějově od 1. 12. 2006 a končí 30. 6. 2008, má tři
hlavní cíle. Prvním je vytvořit nový vzdělávací obor
„Osobnostní rozvoj“ (vyučovací předmět s názvem
Strategie osobnostního rozvoje) pro žáky 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
(osnovy, metodické materiály) a jeho zařazení do ŠVP.
S tím souvisí další záměr, kterým je vytvoření
interaktivního deníku osobnostního rozvoje žáka
„Portfolio osobnosti žáka“. Posledním a důležitým
cílem je předat to, co jsme v projektu vytvořili dál
a vzdělávat na seminářích pedagogy jak CMG, tak
i ostatních škol z celé ČR.

máhat. A základem projektu Compassion pak je, že
studenti zahraničních škol, které takové praxe také
realizují, poznávají místa praxe a vyměňují si své
zkušenosti. Naše škola má v tomto projektu partnerství nejen se školou ve Vídni, ale také v německém
Freiburgu a nizozemském Nootdorpu.

Léta 1992 - 2007

Strategie osobnostního rozvoje

Koncem ledna se byli studenti podívat na praxi studentů
z Vídně v ústavu pro těžce postižené děti

Pro výuku nového předmětu Strategie osobnostního
rozvoje vznikají osnovy, tématická náplň, učebnice,
deník osobnostního rozvoje žáka, metodická příručka a budou stanovena kritéria hodnocení a nástroje evaluace. O září do června pak bude probíhat
ověřování nového předmětu ve výuce a vzdělávací
semináře pro pedagogy.

Compassion – Soziales Lernen
Projekt sociálního učení ﬁnancovaný Národní
agenturou pro evropské vzdělávací programy
(Comenius)

V červnu přijeli studenti z gymnázia St. Ursula na oplátku
k nám (návštěva ve Speciální škole o.p.s. Jistota, Tetín)

Projekty ﬁnancované z prostředků Státní informační politiky ve vzdělávání.
Cílem Informačního centra SIPVZ (Státní informační
politika ve vzdělávání) spolu se Školícím střediskem
je poskytovat informace při zavádění a uplatňování
informačních technologií ve vzdělávání především
pedagogům a pracovníkům pracujícím na školách.
V praxi to znamená naučit učitele pracovat s moderní
technikou, která dnes ve velké míře ovlivňuje kvalitu
vyučovaných předmětů.
Letos v říjnu se byli zástupci CMG podívat ve Freiburgu
Podstatou projektu Compassion – sociální učení je
porovnat sociální situaci v různých zemích EU
a zjistit, jak na partnerských školách probíhá sociální
učení, tj. výchova k sociálnímu cítění a schopnosti
aktivně pomáhat potřebným. O co se vlastně jedná?
Základem je praxe studentů v různých zařízeních
sociální péče(domovy důchodců, speciální školy
apod.), kde se seznamují s fungováním těchto zařízení, ale především doprovází jejich klienty a aktivně
se zapojují do běžné činnosti. Studenti tak v ústavech
poznávají svět handicapovaných nebo starších lidí
a učí se jim nejen porozumět, ale také efektivně po-

Na prvním místě je to informatika. Práce s počítačem
a základními programy je už samozřejmostí. Proto
se školení pořádaná Informačním centrem spíše
zaměřují na vybudování a správu počítačových sítí,
instalaci a obsluhu školních serverů a vyhledávání
informací na Internetu.
V ostatních předmětech včetně humanitních se snažíme naučit učitele využívat moderní didaktické pomůcky jako jsou interaktivní tabule, dataprojektory
a vizualizéry, kterými je naše gymnázium v souvislosti projekty SIPVZ dobře vybaveno. Součástí programu je zvládnutí některých aplikací, ve kterých lze
vytvářet zajímavé doplňky při přípravě vyučovacích
hodin (AktivStudio, SMARTnotebook, Cabri).

Školní rok 2006/2007

Informační centrum a Školící
středisko SIPVZ
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Informační centrum též dlouhodobě spolupracuje
s prostějovskou knihovnou, která k nám každoročně posílá na sérii školení knihovníky a knihovnice
z širokého okolí Prostějova.
Pro vzdělávací aktivity jsou využívány počítačové
učebny na CMG a od loňského roku zcela nově mobilní notebooková učebna.
Statut Informačního centra SIPVZ byl CMG udělen
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne
19. 4. 2004. Školící středisko postupně získalo akreditace
na pořádání vzdělávacích kurzů typu Z a P0. Dále pak
programů „Výukové prezentace v MS PowerPoint“,
„Německý jazyk“ a „Anglický jazyk“.
Martin Sitte, ICT koordinátor

Pěvecký sbor CMG
Vystoupení pěveckého sboru ve školním roce
2006/2007:
• září 2006 - přehlídka sborů církevních škol v Brně
• prosinec 2006 - Vánoční koncert v Městském
divadle v Prostějově se sólisty a komorním orchestrem výkonných umělců, Česká mše vánoční
J. J. Ryby, skladba K. Steckera: Koleda
• březen 2007 - celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách
• červen 2007 - vystoupení v LDN na Brněnské ulici
Mgr. Bohumila Měchurová

Koncert Scholy v Suché Rudné
Před Vánocemi jsme připravili v chrámu Povýšení
svatého kříže tzv. „adventní zastavení“, které má
již víceletou tradici a rovněž se těší velkému zájmu.
Letošní náročný program se s Boží pomocí vydařil
a sklidil zjevný úspěch.
Několik dní před Silvestrem jsme opět zavítali do
Suché Rudné a vystoupili s pásmem vánočních písní,
které si vyslechlo se zájmem tentokrát až přes
50 zdejších rekreantů.
Z významnějších událostí připomenu ještě celostátní
přehlídku v Odrách na konci března.
V půlce června jsme byli svědky pro nás výjimečné
události. Totiž několik studentů gymnázia přijalo
svátost křtu. Byli jsme moc rádi, že jsme mohli tuto
slavnostní bohoslužbu doprovázet a obohatit hezkými zpěvy a hudbou.
O své nadání se někteří členové chodí podělit také do
domova důchodců, kde je vždy vítají s radostí.
Mgr. Peter Markovič

Rozvoj duchovního života na gymnáziu

Školní rok 2006/2007

Centrem duchovního života na gymnáziu je školní
kaple sv. Cyrila a Metoděje. Kaple s přítomnosti eucharistického Ježíše je pro studenty a pedagogy velkou
silou a povzbuzením a je hojně využívaná.
Pěvecký sbor v domově důchodců

Schola CMG
Posláním našeho malého hudebního tělesa je především obohacovat zpěvem slavení společné liturgie.
Konkrétně jsou to pravidelné mše svaté ve středu
ráno v školní kapli nebo slavnostnější o různých
svátcích či významných příležitostech gymnázia
(např. zahájení, konec školního roku, předávání
maturitních vysvědčení).
Zkoušíme zatím především jen o hlavní 20 minutové
přestávce, intenzivněji a „ve větším“ pak před jednotlivým zpíváním. Kromě stálých členů z primy až septimy
přijdou rádi pomoci i bývalí absolventi gymnázia.
Kromě dvou kytar doprovázejí zpěv často také klávesy,
různé druhy ﬂéten, housle, baskytara, klarinet, někdy
i čelo. Nechybí ani bubínek.
V červnu 2006 jsme přijali pozvání udělat malý beneﬁční koncert, jehož výtěžek posloužil k pokrytí části
potřebných oprav dřevěného kostelíka v Suché Rudné.
Od listopadu vede scholu spolu s otcem Jaroslavem Peter Markovič z klubu Oáza. Tento absolvent
teologie UP v Olomouci, původem z Trenčína, svým
houslovým doprovodem zpestřil zpěv našich studentů v tomto roce už několikrát.
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Školní den začínáme modlitbou v 7:40 hod. pro
zájemce. Ve středu slavíme v 7:55 hod. mši svatou.
Občasné adorace, modlitební setkání a katecheze ke
svátostem i možnost svátosti smíření poskytují všem
dobrý duchovní směr do života.
Máme odvahu říci, že vytváření tohoto duchovního
prostředí dává studentům, kteří při vstupu na školu
neměli dar víry, prostor pro otevření svého srdce
a poznání osoby Ježíše Krista. Tento Boží dotek jsme
ve školním roce 2006/2007 viděli jasně ve studentech,
kteří se rozhodli žít plně ve společenství věřících. Na
podzim roku 2006 přistoupila Lenka Blahoušková,
studentka kvinty k prvnímu svatému přijímání.
V neděli 17. června 2007 bylo pokřtěno v kostele sv.
Cyrila a Metoděje několik studentů: Vojta a Hanka Přecechtělovi i s maminkou Monikou, Michal Reiter, Martin Galda, Martin Riedl (žák 6. třídy), Jana Kratochvílová a Patrik Dankovič přistoupil k prvnímu svatému
přijímání. Máme za to, že osobní přijetí víry je velice
závislé na svědectví kamarádů a přátel, že křesťanství
se dá žít „DOOPRAVDY“ i v současném světě.
o. Jaroslav Němec, sprituál školy

Ukázky ze studentských literárních
prací z českého jazyka

Z práce studentky sexty Venduly Mankovecké
– úvaha na téma: „Jak mě ovlivnil můj literární
hrdina“ (vyučující Mgr. Bohumila Měchurová)

Z práce studentky sexty Markéty Žondrové – úvaha
na téma: „Bez lásky se nedá ani umírat“ (vyučující
Mgr. Bohumila Měchurová)

Nejlepší dárek, jaký jsem kdy dostala, bylo indiánské
oblečení včetně čelenky s orlím peřím a hned po něm
to byl starý houpací pes, ze kterého jsem si udělala
ušlechtilého mustanga. Dokonce jsem prosila tatínka,
aby mi půjčil svou vzduchovku, protože očekávám
nájezd Komančů a potřebuji tím pádem nějakou
pořádnou medvědobijku….Nicméně stále mi chyběla
důležitá indiánská zbraň – luk. Při jedné z loveckých
výprav jsem ho na půdě naší chaty objevila. Ukázalo
se, že patří tátovi. Ze špejlí jsem si vyrobila šípy
a už mi ke štěstí nic nechybělo. S válečným pokřikem
jsem přepadávala nic netušící členy rodiny a ve spaní
jsem jim nenápadně stříhala vlasy, jelikož odvaha
indiána se měří počtem skalpů.

Láska je strom, který kvete ve vyprahlé poušti. Láska
je dar. Znamená věřit a důvěřovat. Člověk by neměl
nic, kdyby neměl lásku. Neměl by důvod smát se,
plakat, doufat. Bez lásky je srdce člověka pusté
a prázdné. …Čím by člověk byl, kdyby neměl lásku?
K čemu by mu bylo všechno bohatství země, kdyby
neměl nikoho, kdo by jej miloval? Byl by právě jako
strom v poušti – bez vody, opuštěný, sám….

Spolu s ušlechtilým mustangem odešel do věčných
lovišť i můj indiánský duch.Doufám, že tam po boku
Vinnetoua a dalších rudých bojovníků skolil hodně
bizonů. Howgh!
Z práce studenta sexty Miroslava Mináře – úvaha
na téma: „Jsou vítězství, která jsou hanbou“ (vyučující Mgr. Bohumila Měchurová)
Každý z nás chce v životě něčeho dosáhnout. Snažíme
se vždy obsadit první místa, a proto neváháme
a srážíme soupeře k zemi. Líbí se nám, když se na ně
díváme shora. Někdy se pokusíme o spolupráci, ale
nakonec jdeme všichni proti všem. Myslím, že jsou na
světě lidé, kteří by pro dobro druhých udělali vše, ale
takových je bohužel na světě málo. Mnohdy obdivujeme ty, kteří stojí na stupni vítězů. Dosáhli však všichni
svého vítězství poctivě? Jsou vítězství, která jsou
hanbou. Jak tomu bývalo dříve, tak i dnes je svět plný
úplatků a podrazů. Pro bohatství a slávu jsme schopni
všeho. Když se nám nepodaří vyhrát čestně, zkoušíme to různými jinými cestami. Správný člověk je ten,
který se nebojí uznat porážku a přeje štěstí druhým.

Z práce studentky sexty Jany Faltýnkové – úvaha
na téma: „Jak mě ovlivnil můj literární hrdina“
(vyučující Mgr. Bohumila Měchurová)
Hledáme život, hledáme budoucnost, hledáme sami
sebe. Zdislava ale měla ve všem jasno. Poslouchala Boží hlas, šla tam, kde svítilo Boží světlo. Měla
v sobě mladého ducha, co se skrývá v nás, zároveň
jiskru bojovnosti a soucit pro trpící. Proto se mi i přes
staletí zdá tak blízká. Na věky zůstane pro lidstvo
lampou – sama shořela, ale dala světlo ostatním. A to
si přeji i já. Nechci svůj život prožít sobecky jen pro
sebe, ale chci ho darovat druhým, abych nebyla jen
pouhou skálou, která vrhá stín do nekonečných časů
světa, ale právě naopak plamenem, od kterého se
světlo šíří do všech budoucích dob. Není možné, aby
jedna knížka změnila můj život, ale pohnula mým
myšlením, které mi bude oporou při dalším hledání.
Vryla do mě stopu vedoucí k pramenu, ze kterého
prýští voda poznání, voda života.
Z práce studentky oktávy Petry Šupové – esej
o smyslu života (vyučující PhDr. Renata Dohnálková)
A co je pro mě smyslem života? Chci hledat
a nacházet, chci najít novou sílu a poznat štěstí…Chci
rozdávat radost, zkušenosti, znalosti, chci pomáhat
druhým a zažívat přitom příjemný pocit, že někdo
mou pomoc a rady ocení a váží si jich.Chci zažít
pocit, že jsem jedinečná už tím , že jsem to já, i když
je na světě dalších 6 miliard lidí, kteří jsou ale také
jedineční. A chci pomoci alespoň některým z nich si
to uvědomit. Chci v životě něco dokázat a věřím, že
i když to celé nebude lehké a cesta bude trnitá, má
mé úsilí smysl.
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Po nějaké době jsem objevila jiné zajímavé autory
a K. Maye jsem založila do knihovny. I mé běhání po
lese, s obličejem pomalovaným válečnými barvami
a s lukem na rameni pomalu, ale jistě končilo. Luk
jsem schovala na půdu, oblečení z bizoní kůže do
skříně a ušlechtilého mustanga tatínek odnesl k popelnicím se slovy: “Odchází k Velkému Manituovi.“
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Ukázky ze studentských prací
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Výroční zpráva

Výroční zpráva o hospodaření školy
a realizovaných projektech

a) Výnosy

v tis. Kč

Tržby za vlastní výkony
Aktivace
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

372
2
134
9
567
13 297

Výnosy

14 381

celkem

Školní rok 2006/2007

b) Náklady

1 572
1 557
11 006
146
879
3

Náklady celkem

15 163

Hospodářský výsledek

- 728

Ztráta ve výši 782 tis. Kč je vykazována po zaúčtování odpisů dlouhodobého majetku. Na odpisy škola nedostává ﬁnanční prostředky. V roce 2006 neproběhly v organizaci žádné kontroly ze strany státních institucí.

Přehled realizovaných projektů v roce 2006 včetně výše jednotlivých dotací
Aktivity Cyrilometodějského gymnázia nad rámec zabezpečení výuky byly v roce 2006 ﬁnancovány následujícími donátory:
Dotace v Kč Poskytovatel

Název projektu

Anotace

„Doopravdy“
„Štěstí začíná uvnitř“
„Compassion“
„Slunce do škol“
„Svět kolem nás“
„Renovabis“
„Hurá počítač“

Osobnostní a sociální výchova studentů
Osobnostní a sociální výchova studentů
Rozvoj sociálních kompetencí studentů
Fotovoltaické systémy na úsporu el. energie
Zavádění ICT do výuky zaměp. a matematiky

„SIPVZ“

Zajištění standard. inform. a komunik. tech.
Multimediální a interaktivní výuka Biologie

„Nadace-J.Luxe“
„Tábor pro rodiny Sobotín“
Prostředky na podporu
vzdělávání

Podpora etické výchovy
Prázdninový pobyt pro rodiny s dětmi

Celkem
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v tis. Kč

Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky

Rozvoj počítačové gramotnosti

1 135 281
152 623
82 041
22 113
260 076
83 769
71 700
20 000
174 800
145 200
100 000
20 000
3 000
35 456
2 306 058

Evropský sociální fond
Evropský sociální fond
Socrates-Comenius
Stát.fond živ.prostředí
MŠMT
Česká biskupská konference
MŠMT
Nadace Život dětem
MŠMT
MŠMT
Arcibiskupství
Nadační fond J. Luxe
Město Prostějov
Ostatní dárci

Výroční zpráva

14 270 103 11 271 000

VÝDAJE

Celkem

Dotace SR
MŠMT

rodičů

1.Mzdy

8 246 254

7 203 414

Platy zaměstnanců

7 618 102
628 152
2 685 435

OPPP
2.Zákonné odvody
Zákonné odvody

Mzdové prostředkys odvody
3. Nákup materiálu celkem

434 491

100 000

755 528

Příspěvky Zřizovatel Ost. granty
Kapitula

198 653
Dary

0
VHČ + SF

a dotace

55 100

0

7 124 012

0

79 402

55 100

2 496 332

6 510

1 287 904
Dotace

222 528
Ostatní

ESF

239 600

4 500

0

691 090

52 550

0

0

4 500

0

479 690

9 900

0

239 600

0

0

211 400

42 650

0

14 700

0

0

167 893

0

2 685 435

2 496 332

6 510

0

14 700

0

0

167 893

0

10 931 689

9 699 746

61 610

0

254 300

4 500

0

858 983

52 550

1 189 631

538 667

22 458

76 991

305 438

55 109

0

108 743

82 225

Učebnice,šk.potř.zdar.

53 842

56 488

0

0

0

0

0

0

-2 646

Knihy,učeb.pomůcky

135 155

126 302

5 466

0

0

0

0

0

3 388

Drobný hm.majetek

767 192

233 403

9 132

76 991

294 906

54 409

0

38 600

59 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0
18 043

Ochrané pomůcky
Kancelářské potřeby

141 655

50 090

4 340

0

3 006

0

0

66 176

Materiál na opr.a údržbu

40 504

40 028

0

0

476

0

0

0

0

Ostatní

51 284

32 356

3 521

0

7 050

700

0

3 967

3 690

4. Nákup vody,paO iv, energie

300 033

297 965

1 000

0

0

0

0

0

1 068

El.energie

190 331

189 263

0

0

0

0

0

0

1 068

Paliva (plyn)

72 498

72 498

0

0

0

0

0

0

0

Voda

29 732

28 732

1 000

0

0

0

0

0

0

Odpady
5. Nákup služeb celkem
Služby pošt
Služby telekomunikací
Nájemné

7 472

7 472

0

0

0

0

0

0

0

1 129 050

485 148

177 784

60 302

145 862

0

4 200

295 028

-39 273

16 861

11 222

1 971

0

443

0

0

3 389

-164

118 418

61 066

9 503

3 502

62 608

0

0

3 552

-21 813
-28 940

41 869

69 711

1 098

0

0

0

0

0

Konzultac.porad.služby

114 343

114 343

0

0

0

0

0

0

0

Služby školení a vzděl.

109 175

47 625

0

23 800

33 915

0

0

3 835

0

33 433

33 433

0

0

0

0

0

0

0

228 848

22 226

60 934

4 000

4 377

0

0

143 312

-6 000

Programové vybavení
Bezp.sl.,úpravy softw.,TS
Reklama,propagace

36 328

0

0

0

0

0

0

0

36 328

Režijní náklady na stravování

128 354

52 944

33 231

29 000

13 179

0

0

0

0

Ostatní

301 422

72 578

71 048

0

31 340

0

4 200

140 940

-18 684

6. Ostatní

320 226

136 518

120 208

20 511

0

4 000

0

23 579

15 411

Opravy a udržování

50 436

40 336

0

0

0

0

0

0

10 100

Opravy a udržování bud.

43 442

22 931

0

20 511

0

0

0

0

0

Reprezentace

80 437

8 421

64 069

0

0

4 000

0

0

3 948

Cestovné,cest.náhrady

145 913

64 831

56 140

0

0

0

0

23 579

1 363

7. Ostatní ONIV celkem

220 128

112 956

69 118

0

288

0

0

12 571

25 196

Ost.pov.poj.hraz.zaměst.

30 547

30 547

0

0

0

0

0

0

0

Daně,popl., úroky

27 423

8 515

7 592

0

0

0

0

4 571

6 746

125 202

37 226

61 526

0

0

0

0

8 000

18 450

Poskytnuté příspěvky
Pojištění
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)

36 956

36 668

0

0

288

0

0

0

0

3 159 069

1 571 254

390 568

157 804

451 588

59 109

4 200

439 921

84 626

14 090 758 11 271 000

452 178

157 804

705 888

63 609

4 200

1 298 904

137 176

0

80 122

99 744

182 678

73 760

0

0

0

14 527 062 11 271 000

532 300

257 548

888 566

137 369

4 200

1 298 904

137 176

-97 809

-157 548

-133 038

61 284

-4 200

-11 000

85 352

436 304

-256 959

0
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Studentský klub a SVČ Oáza

Studentský klub
a SVČ Oáza

Školní rok 2006/2007 s sebou přinesl vznik Střediska
pro volný čas dětí a mládeže, do kterého byla přijata
Mgr. Marie Klašková. S Mgr. Vítem Forbelským tak
tvořili tým pro pořádání nejrůznějších akcí.
Školní rok začal seznamovacím kurzem studentů
primy. Po nesmělém okukování ve vlaku se během
několika hodin společně strávených na Staré Vodě
začali studenti poznávat a tvořit dvojice a týmy na
různé hry a aktivity.

Kroužek keramiky

Školní rok 2006/2007

V říjnu opustil klub Oáza Vítek Forbelský, který
všem studentům i pedagogům velmi chybí. Na jeho
místo byl v listopadu přijat Peter Markovič.

Seznamovací kurz primy
V září proběhl ještě dramatický kurz sekundy. Kdo
zná naši sekundu, pak věří, že kurz byl vskutku
dramatický. Třída jako celek je sice hodně hlučná, ale
drží za jeden provaz a to bylo při hrách vidět!
Koncem září se rozběhly kroužky. Ze sportovních
bylo možné navštěvovat aerobic a posilování, volejbal, basketbal a ﬂoorbal. Z kreativních to byl kroužek
keramiky pro děti ze školky, z CMG i pro širokou
veřejnost, výtvarný kroužek a výtvarný kruh. Z počítačových se jednalo o kroužek hardwaru, softwaru
a digitální fotograﬁe. Z hudebních bylo možné se
naučit hrát na kytaru, zpívat ve sboru či ve schole.
Otevřeli jsme také jazykové kroužky – francouzské
divadlo, kurz italštiny a anglickou konverzaci.
Od října začal opět vycházet studentský časopis,
který změnil svůj název na OSTUDYUM. Co název
vypovídá? O studiu či o ostudách? Každý jak myslí.
Jazykovou korekturu měla na starosti profesorka češtiny Mgr. Irena Wernerová, které se sluší za všechnu
činnost náležitě poděkovat.
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Den Studentů jsme oslavili 16. 11. nebezpečnou
Uranpárty. Jednalo se o diskotéku v klubu a přespání
ve škole. Studenti tančili jak diví, pili „radioaktivní“
koktejly, hráli stolní hry, a tak probděli takřka celou
noc. Nevím, proč se tomu vlastně říká přespání ve
škole???

Diskotéka v klubu
Dobu adventní jsme prožili zpestřenou kreativními
podvečery. První pondělí před začátkem Adventu se
vyráběly adventní věnce a další adventní dekorace.
Zúčastnilo se ho asi 20 lidí.

Studentský klub a SVČ Oáza

V květnu se dva devítičlenné týmy studentů zúčastnily soutěže Expedice Karakoram ve zdolávání
osmitisícových vrcholů. Lezlo se ve výšce 8000 mm
v lanovém centru v Olomouci.

Výroba advetních věnců a dekorací
Druhý kreativní podvečer se věnoval výrobě vánočních přání a dekorací na okna.
Třetí adventní pondělí byl klub plný až k prasknutí.
Přišlo přes 50 lidí malovat na hedvábí. Vyrobili si
nádherné šály, šátky, obrázky a přáníčka z hedvábí.
Tuto akci vedla Markéta Gruberová, která se malování na hedvábí profesionálně věnuje.

Před Vánoci proběhla tradiční akce „Studenti studentům.“ Každá třída se představila zajímavým vystoupením, které oslovilo i pobavilo většinu diváků.
O jarních prázdninách se mohli studenti i „nestudenti“ CMG zúčastnit jarních příměstských prázdnin.
Jeden den jsme si promítali ﬁlm, společně poobědvali
plněnou mexickou tortillu a vyzkoušeli různé kreativní techniky. Ve středu pak skupinka dětí jela do
aquaparku do Vyškova, kde si pořádně zařádili.
V týdnu, kdy napadlo trošku sněhu, se studenti
tercie vydali na lyžařský kurz. Od prvních pokusů,
kdy si někteří studenti přáli jezdit rychle a vůbec jim
nevadilo, že neumí brzdit, se nakonec všichni dopracovali až k závodu ve slalomu. Jezdilo se na lyžích
i na snowboardech.

Expedice Karakoram
Fotograﬁcký kroužek připravil vernisáž fotograﬁí,
které vznikly během celého roku, kdy kroužek běžel.
Návštěvníci mohou obdivovat, jak si studenti během
roku osvojili základy digitální fotograﬁe, zpracování
snímků v počítači a jejich vyvolání v laboratoři. Mnozí se pak přihlásili do kroužku na příští rok. Výstavu
je možné si prohlédnout u vchodu do školy a klubu.
Na závěr roku se uskutečnilo tradiční přespání ve
škole. Večer se hrály společenské a stolní hry, tančilo
se, hrál se turnaj v kalču (stolním fotbale), povídalo
se, blblo i relaxovalo. K večeři jsme si z místní pizzerie objednali výbornou pizzu. Kdo si myslí, že se šlo
spát, tak je na omylu. Museli jsme přece jít přivítat
vycházející slunce, které tentokrát mělo vyjít v 4:48
nad Prostějovem. Po ranní rozcvičce na náměstí za
bedlivého dozoru městské policie a jejích kamer jsme
odešli do školy se nasnídat a dospat.

V době postní nás opět čekaly kreativní podvečery.
Barvili jsme velikonoční vajíčka, tvořili kraslice voskovou a ubrouskovou technikou. Dále jsme vyráběli
velikonoční a jarní dekorace do bytu, dekorovali
svíčky a pletli velikonoční pomlázky.
Na jaře jsme opět otevřeli naše klubové „kino“
a společně se podívali na kreslený ﬁlm Auta.

Přespání ve škole
O prázdninách proběhly na přelomu července
a srpna příměstské prázdniny. Program byl velmi
rozmanitý – koupání v aquaparku, sledování ﬁlmu
ve škole, výprava do ZOO Svatý Kopeček, lezení
v lanovém centru, výprava za poznáním krás Olomouce.

Školní rok 2006/2007

V době adventní bylo v klubu také „kino“. Společně
jsme se dívali na krásnou pohádku „Anděl Páně“,
která osobitým způsobem vypráví o dění na nebi
i na zemi o Vánocích.

Léta 1992 - 2007

Floorbalový kroužek uspořádal ﬂoorbalový pohár
pro gymnázia v Prostějově. Naši studenti se sice
umístili na prvním a druhém místě od konce, ale
cílem turnaje nebylo vyhrát, ale zúčastnit se.

Mgr. Marie Klašková
Velikonoční kreativní podvečery
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Léta 1992 - 2007

Informační centrum mládeže

Informační centrum
mládeže

Akce Informačního centra pro mládež 06/07

Velký ohlas zaznamenaly kurzy počítačových dovedností pořádané pro širokou veřejnost, se zacílením na seniory a matky na MD.

Školní rok 2006/2007

21. 11. 2006 – II.ročník počítačové soutěže družstev
- Dobrodružství s počítačem. Soutěžila družstva z pátých
a čtvrtých tříd ZŠ.

Na Celostátní vzájemné výměně zkušeností jsme se jak
podělili o své zkušenosti, tak jsme se nechali inspirovat
podněty od druhých.

Beseda - Čechem v Evropské unii - ing. Jan Březina
(7. 12. 2006)
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1. 12. 2006 V rámci kampaně KAŽDÝ JSME JINÝ,
VŠICHNI ROVNOPRÁVNÍ – výstava – Volunteers
– autor Štěpán Kačena.

Svoji činnost prezentujeme i na veřejnosti – Roxane Fohl
na DNI ZEMĚ (náměstí PV).

K příležitosti DNE MATEK- Internet zdarma pro matky
s dětmi - pro děti byly připraveny hry, místo maminek na
ně dohlížely „chůvičky“.

Přípravu a vlastní realizaci DNE EU si vzala na starost
Roxane Fohl, která je z Lucemburska a tuto zem jsme prezentovali na našem stánku 9.5.2007(Horní náměstí OL).

Pracovníci ICM připravili kreativní dopoledne pro žáky
ZŠ Krumsín, společně vytvořili animovaný miniﬁlmeček.

Na pozvání europoslance ing. Jana Březiny jsme měli možnost navštívit zasedání Evropského parlamentu.

Školní rok 2006/2007

Do aktivit se zapojují i účastníci EVS, Lene Brauner
7. 12. 20006. Den otevřených dveří ICM se svojí aktivitou
pro mladé návštěvníky ICM.

Spolupracujeme s Českou národní agenturou Mládež ( regionální zastoupení pro OL kraj) - seminář v Olomouci určený
pro budoucí hostitelské organizace EVS 12. 4. 2006.

Léta 1992 - 2007

Informační centrum mládeže
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Léta 1992 - 2007

Klub studentů, rodičů a přátel CMG

Klub studentů, rodičů
a přátel CMG

Školní rok 2006/2007

Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově (dále jen Klub) sdružuje
studenty, rodiče a všechny, kterým záleží na tom,
aby církevní gymnázium mělo v našem regionu své
pevné a významné místo a aby kvalitně vykonávalo
své poslání výchovy a vzdělávání mládeže.
Členy Rady Klubu s hlasovacím právem jsou
zástupci jednotlivých tříd, zástupci vedení školy,
zástupci zřizovatele. Rady Klubu se zúčastňují
i další čestní členové, např. rodiče bývalých
studentů, zástupci kulturních institucí, apod. Na
těchto schůzkách členové Rady projednali
a schválili Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2005, plán práce a rozpočet na rok 2006,
vyúčtování maturitního plesu 2006 a zahájili přípravu maturitního plesu 2007. Od 11. 4. 2006 má
občanské sdružení nového předsedu. Rada Klubu
na svém zasedání zvolila jednomyslně pana 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.

Škola těmto aktivitám poskytuje své prostory v přízemí, kde byla zřízena kmenová místnost Klubu
Oáza a ve třetím patře (studovna a učebna pro ICM),
takže škola se pro studenty stává nejen místem výuky a povinností, ale i místem relaxace.

Příměstské prázdniny (klub Oáza)

Počítačová soutěž (ICM)

74

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. CMG je jednou z mála škol v Prostějově, které nabízejí, v našem
případě prostřednictvím Klubu Oáza, ICM a dalších
aktivit (víkendové akce, vícedenní výlety
o podzimních, zimních, jarních prázdninách a tábory
o letních prázdninách), vhodné a užitečné trávení volného času nejen studentům školy, ale i mimoškolním
zájemcům z řad dětí, mládeže i dospělých.

Všechny zmiňované projekty jsou však ﬁnančně
velmi 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 2006 a máme velkou radost z toho, že námi podané projekty byly ve velké většině
přijaty a podpořeny.

Rada Klubu studentů, rodičů a přátel CMG
v Prostějově v roce 2006 pracovala ve složení:
• předseda: ing. František Hynek
• jednatel: Mgr. Irena Wernerová
• pokladník: Mgr. Jitka Hubáčková
• zapisovatel: pí. Daniela Tobolová
• kontrolní komise: paní Hana Reitrová, paní
Ludmila Horáková, ing. Milan Chytil
Členové – zástupci tříd
Třída

Zástupci

I.

ing. Hana Oulehlová, paní Jana Všetič
ková, paní Jana Tichá

II.

paní Jitka Laudová, paní Anna Češková,
pan Zdeněk Hanák

III.

paní Jana Chytilová, paní Jana Jelínková

IV.

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

V.

paní Marie Richterová,ing. Radek Hénik

VI.

paní Daniela Tobolová

VII.

paní Ludmila Horáková, paní Hana Rei
terová

VIII.

paní Romana Šupová, paní Jana Šťastná,
ing. Pavel Ott

V roce 2006 došlo k dalším personálním změnám
v Klubu Oáza. Vedoucí Klubu Oáza se stala Mgr.
Marie Klašková, která zodpovídá za organizaci
a průběh především kreativních podvečerů určených
i pro širokou veřejnost. ICM, provoz, akce a řízení
činnosti bylo i letos v kompetenci Stanislavy Rotterové, zaměstnankyně Klubu. Občanské sdružení vede
podvojné účetnictví a řádně podalo daňové přiznání.
Hlavními zdroji příjmů organizace v roce 2006 byly
dotace a granty, členské příspěvky, dary a výtěžek
reprezentačního plesu.
Členský příspěvek ve výši 200,- Kč pro školní rok
2005 - 2006 zůstal nezměněn.
V roce 2006 jsme poskytli příspěvky studentům na
akce školy v celkové výši 2 750,-Kč, dále příspěvek
studentům oktávy z výtěžku Reprezentačního plesu
ve výši 8 292,-Kč a příspěvek 10 000,-Kč Cyrilometodějskému gymnáziu na tisk ročenky, kde se také
KSRaP CMG prezentuje.

Léta 1992 - 2007

Klub studentů, rodičů a přátel CMG

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.
ing. František Hynek,
předseda KSRaP CMG

Zástupci zřizovatele:
o. ing. Jaroslav Němec SDB, o. Pavel Krejčí SDB,
o. Dan Žůrek SDB
Další členové:
RNDr. Anna Švécarová, PaedDr. Karel Kotyza, ing.
Václav Kopečný, PhDr. Miloš Kvapil, MUDr. Pavla
Šamánková, ing. Milan Chytil
Zástupci školy:

Školní rok 2006/2007

Mgr. Irena Wernerová, ing. Marie Cagalová,
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Činnost a aktivity Klubu v roce 2006 podpořily:
•

Nadace rozvoje občanské společnosti z programu „klub-net“,

•

Město Prostějov - soutěž „Dobrodružství s počítačem“

•

Krajský úřad Olomouckého kraje – dotace
výtvarných aktivit Klubu Oáza,

•

MŠMT - investiční dotace na dataprojektor,
činnost ICM, výměnné pobyty studentů

•

Národní institut dětí a mládeže - ﬁnanční zabezpečení pobytu a činnosti dobrovolníků v rámci
Evropské dobrovolné služby,

•

Nadace partnerství – na projekt Revitalizace
Rajské zahrady

Graﬁcká práce studentky Magdalény Vintrové
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Léta 1992 - 2007

Resumé

Resumé

English

CMG cooperate with the following foreign schools:

Cyrilometodějské gymnázium

•
•

Saints Cyril and Methodius Gymnasium (CMG) in
Prostějov, Czech Republic is an eight-year secondary
co-educational grammar school. It is a school with
a homelike atmosphere which offers a wide array of
optional subjects for students between the ages of 11
and 19.
CMG which was founded in 1992 by the Archbishop
of Olomouc, is committed to provide a holistic education, of the highest standards, in a catholic environment, and which respects the tradional values of her
sister schools in Olomouc and Kroměřiž.

Školní rok 2006/2007

This is achieved through a thorough diverse curriculum, highly qualiﬁed staff and access to the latest
technology. This enables 90% of CMG graduates to
further their studies at a tertiary level and beyond.
CMG offers:
• a systematic preparation for university studies
• a spiritual and psychological formation
• foreign language studies with native teachers and
preparation for international language certiﬁcates
(FCE, DELF, Zertiﬁkat Deutsch)
• language exchange programmes (with Germany,
the Netherlands and Slovenia)
• personal development and time management
courses
• extra-curriculum activities in the Oaza school club
• weekend and holiday activities aimed to enhance
personal and social development
• a code of conduct that promotes the highest standards of discipline among its pupils and has a zero
tolerance rating for any form of bullying
• an enjoyable work atmosphere based on friendship and mutual respect
• accessability to students with disability
Throughout the eight year study programme students are trained to develop high quality skills of
ethics and spoken and written communication. They
are given theoretical and practical training in all
subjects and assesed on a point system.
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•
•
•

Emmauscollege Rotterdam in the Netherlands
Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica in Germany
Gimnazija Zelimje in Slovenia
St.Ursula-Gymnasium Freiburg in Germany
St.Ursula Gymnasium Wien in Austria

The CMG has a high success rate of students being
accepted to university and CMG students also
achieve very good results in language and scientiﬁc
research competitions between secondary-school
students.
The seat of the CMG is in a modern renovated
building in the centre of Prostějov (the Olomouc
region, the Czech Republic) and has at its disposal
an educational centre in the Jeseníky mountains near
Karlova Studánka. This is often used for retreats and
sport activities organised by the school.

Deutsch
Cyrilometodějské gymnázium
CMG ist ein kirchliches achtjähriges Gymnasium
allgemeiner Ausrichtung mit familiärer Atmosphäre.
Diese Schule hat ein breites Wahlfachangebot für
Studenten von 11 bis 19 Jahren.
Die Schule wurde im Jahre 1992 vom Erzbistum
Olomouc eröffnet. Zu ihren Zielsetzungen gehört, eine
hochwertige Bildung und Erziehung, die auf christliche

Resumé

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

die systematische Vorbereitung zum Studium
an allen Typen von Hochschulen und höheren
Fachschulen;
Zusammenarbeit Priester und Psychologen
Eine hochwertige Sprachbildung in Zusammenarbeit mit muttersprachlichen Lektoren
Unterricht in zwei lebendigen Sprachen ab der
ersten Klasse, weitere Fremdsprachen in höheren
Jahrgangsstufe
Austauschaufenthalte im Ausland (Deutschland,
Niederlande, Slowenien)
Erwerbung von international anerkannten Sprachzertiﬁkaten (FCE, Delf, Zertiﬁkat Deutsch)
Wochenend - und Ferienfreizeitangebote, die auf
die Persönlichkeitsentwicklung zielen
Kurse für die Persönlichkeitsentfaltung, time-management, Kurse für effektives Lernen etc.
kreative Werkstätte und weitere Freizeitaktivitäten im Studentenklub Oáza
die Möglichkeit der individuellen Studiumsrichtung durch die Auswahl von der breiten Skala der
fakultativen und obligatorischen Fächer
ein freundlicher pädagogischer Bezug, die keine
Grobheit und Gewalt toleriert, die Leitung zur
Zielstrebigkeit und Arbeitsfreude, ein angemessenes Maß von Ansprüche
freundliche Arbeitsatmosphäre, die auf der
Freundschaft und dem gegenseitigen Respekt
aufgebaut ist
barriereloser Zugang

Das achtjährige Studium legt Wert auf die Motivation des Schülers zu seiner persönlichen Entfaltung,
effektive Zeitausnutzung, Erwerb des Fremdsprachenlernens, Informatik und Mathematik. Das Curriculum wurde um die Fächer „Religion und ethische
Erziehung“ und das Fach „Strategien der Persönlichkeitsentwicklung“ erweitert.
Der theoretische Unterricht wird durch praktische
Übungen und Exkursionen erweitert. Der Lernerfolg
der Schüler wird durch ein Punktsystem gemessen, hierbei wird Wert auf die Selbstbewertung des Schülers
gelegt und auf das Anlegen eines Schülerportefoglio.
Wir arbeiten mit Schulen im Ausland zusammen:
Emmauscollege Rotterdam Holland, Gesamtschule
der Stadt Porta Westfalica Deutschland, Gimnazija
Želimlje Slowenien, St.Ursula-Gymnasium Freiburg,
St.Ursula Gymnasium Wien Österreich u.a.
Die Schule hat sehr gute Ergebnisse bei der Aufnahme der Absolventen an Hochschulen von allen Typen
und Richtungen. Die Studenten erreichen auch
hervorragende Ergebnisse bei Schulolympiaden und
Fachwettbewerben für Mittelschulen.
Die Schule hat ihren Sitz in einem modern rekonstruierten Gebäude im Zentrum von Prostějov (Kreis
Olomouc, Tschechische Republik). Ihr steht ein
Schulungszentrum in Karlova Studánka (Altvatergebirge) zur Verfügung.

Cyrilometodějské gymnázium
Le lycée Cyrille et Méthode de Prostějov est un établissement d’enseignement général pour les éleves
de 11 a 19 ans. Les études comprennent une possibilité d’opter pour toute une gamme de matieres
facultatives et optionelles. L’école a été fondée par
l’archiépiscopat d’Olomouc en 1992 avec pour but de
fournir une formation et une éducation de qualité,
basées sur des principes chrétiens. Le lycée met en
valeur un haut niveau de formation, un développement systématique de la personnalité et du savoir
aﬁn de trouver un sens dans les activités quotidiennes. C’est plus de 90 % lycéens admis en Universités
et écoles supérieures, le succes des éleves dans les
concours « SOČ » (la recherche et la soutenance de
these) et dans les Olympiades qui prouvent l’accomplissement de la mission de l’école.
Nous offrons
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

une préparation systématique aux études dans
tous types d’ écoles supérieures
une coopération avec un pretre et un psychologue qui conseillent les éleves
une formation avec deux langues étrangeres
a partir de la premiere classe, et une troisieme
langue dans les dernieres années, avec un soutien
d’un lecteur étranger
une possibilité d’obtenir un diplôme international
en langues (FCE, DELF, Zertiﬁkat Deutsch)
des échanges réciproques avec l’étranger (l’Allemagne, la Hollande, la Slovénie)
des cours de développement personnel, de « time
management », d’études effectives etc.
des ateliers créatifs + des activités de loisir dans le
cadre du club des éleves « OÁZA » (oasis).
des séjours pendant les week-ends ou les vacances
orientés vers le développement de la personnalité
une attitude bienveillante qui ne tolere aucune
rudesse et violence; l’éducation et l’amour du
travail; l’exigence
une atmosphere de travail, basée sur l’amitié et le
respect réciproque
tous les espaces accessibles aux handicapés

Le programme scolaire met en valeur la motivation des
éleves pour le développement personnel, un emploi du
temps effectif, l’étude des langues, de l’informatique et
des mathématiques. Le programme est enrichi d’une
matiere intitulée « la religion et l’éducation éthique » et
« la stratégie de la progression personnelle ».
L’enseignement théorique est complété par des
exercices pratiques et des excursions. Les résultats
scolaires sont appréciés avec l’aide d’un systeme
de points, mettant l’accent sur l’autoévaluation des
éleves et les portfolios d’éleves.
Le lycée coopére avec des partenaires a l’étranger:
Emmauscollege Rotterdam Hollande, Gesamtschule
der Stadt Porta Westfalica Allemagne, Gymnazija
Zelimlje Slovénie, St. Ursula-Gymnasium Freiburg
Allemagne, ST. Ursula Gymnasium Wien Autriche et
d’autres écoles.

Léta 1992 - 2007

Wir bieten an:

Français

Školní rok 2006/2007

Werte gegründet ist, zu vermitteln. Tradition der kirchlichen Schule ist die Betonung auf ein hohes Bildungsniveau, systematische Persönlichkeitsentwicklung und
Erziehung zum Verständnis für alltägliche Tätigkeiten.
Diesen Plan können wir dank einem einzigartigen
Programm, gut ausgebildetem Personal und technischer Einrichtung mit Erfolg erfüllen. Davon zeugt die
Aufnahmequote unserer Studenten von 90% an die Hochschule und die erfolgreiche Beteiligung der Schüler in
Olympiaden und Fachwettbewerben für Mittelschulen.

Le siege du lycée est situé dans un bâtiment restauré
de façon moderne dans centre de Prostějov (département Olomouc, en République Tcheque). Il dispose
d’un centre de stage a la montagne « Jeseníky » (pas
loin de Karlova Studánka).
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Reklama

Léta 1992 - 2007

nakladatelství a vydavatelství

R

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

Odborná literatura
Moderní učebnice informatiky
a ekonomie
Polygraﬁcké a tiskové služby

i škola.cz

Školní rok 2006/2007

Vaše elektronická škola
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Ing. Dana Weidová
Ing. Vlastimil Weida

auditoři a daňoví
poradci
Krasická 61
796 01 Prostějov
tel. 604 18 12 41
www.weida.cz
e-mail: weidovi@volny.cz

Školní rok 2006/2007

Léta 1992 - 2007

Reklama
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Léta 1992 - 2007

Reklama

„Snažíme se hledat
soulad mezi potřebami
člověka a krajinou,
která ho obklopuje.“

Školní rok 2006/2007

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
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