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Úvodní slovo

Vážení přátelé, 
máte před sebou jubilejní desátou ročenku Cyri-
lometodějského gymnázia. Jejím úkolem je podat 
svědectví o školním roce 2007/2008, šestnáctém 
roku existence prostějovského církevního gymná-
zia. Jedna prastará indická legenda vypráví, jak tři 
lidé měli nezávisle  popsat slona, když se zaváza-
nýma očima se  směli dotýkat pouze  jedné části 
jeho těla. Ten, který stál u jeho silné nohy, vyprávěl 
o slonu jako o vrásčitém sloupu. Druhý, který držel 

v rukou 
veliké sloní 
ucho, popsal 
zvíře jako 
tenkou, 
neklidnou 

koženou plachtu. Úplně jinak vylíčil slona třetí 
člověk, který seděl na mohutném sloním hřbetu.  
Stejně tak uplynulý školní rok byl jiný z pohledu 
každého studenta, rodiče,  učitele, správního za-
městnance, školního kaplana,  ředitele či zřizo-
vatele školy. Teprve mozaika různých pohledů 
a zkušeností, kterou na následujících stránkách 
přinášíme, může vytvořit úplnější obraz. 

Je snadné podat výčet událostí školního roku. Je těž-
ké představit příběh, který každý z 276 tvůrců školní-
ho roku (počet studentů a zaměstnanců školy v roce 
2007/08) prožil během uplynulých deseti měsíců. 
A i o to nám na následujících stránkách jde. Vždyť 
důležitější než to, co prožíváme, je spíše způsob 
prožitku, jenž svědčí o tom, kým doopravdy jsme. 
Pomáhat být dobrým člověkem, který směřuje k smys-
luplnému, aktivnímu životu uprostřed druhých lidí 
– o to nám především při vzdělávání mládeže jde. 

Příběh školy je opět o jeden rok delší. Mé upřímné 
poděkování patří všem, kteří pomohli zvládnout 
všechny aktivity, které jsme si naplánovali, a přispěli 
k tomu nejcennějšímu -  k přátelské atmosféře 
s upřímnou snahou být každý den o trochu lepší. 
Z anket studentů i jejich rodičů se dovídáme o jejich 
spokojenosti – a to nás velmi těší. 

Rád bych, abychom v  roce 2008/09 dokázali být 
opět o kousek dál – je třeba aplikovat školní vzdě-
lávací program na vyšší gymnázium a zkvalitnit jej 
pomocí projektů financovaných z Evropského sociál-

ního fondu, vytvořit větší prostor pro práci třídních 
učitelů,  doplnit pedagogický sbor o angličtináře, 
efektivněji využívat čas vyučovací hodiny, zajistit 
výměnný pobyt studentů ve francouzsky mluvící 
oblasti EU, propracovat program školních exkurzí, 
rozšířit nabídku střediska volného času mládeže 
na prostějovský děkanát, transformovat informační 
centrum na centrum celoživotního vzdělávání, po-
kusit se z finančních zdrojů  EU získat prostředky na 
přístavbu budovy školy…. Společně toho zvládne-
me mnoho. Díky.

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel CMG

Píše se 27. červen 2008, končíme školní rok mší 
svatou, děkujeme za něj Pánu. Přemýšlíme o tom, co 
nám tento rok dal a co jsme do něj vložili my. Zda se 
nám podařilo něco změnit, čím jsme byli obohaceni a 
také zda se nám podařilo obohatit i ty druhé.

K tomu, abychom to dokázali, máme prostředky: 
projekt „Doopravdy“ a projekt „Štěstí začíná uvnitř“. 
A ty, jak věříme, doprovází také Boží požehnání.

Jak by taková změna měla v našem životě vypadat? 
Měl by to být život podle pravdy a překonávání 
sobectví. 

Vnímání Boží blízkosti, čas prázdnin a odpočinku ať 
nám k této změně pomohou.

o. ing. Jaroslav Němec SDB, spirituál

Úvodní slovo

Mé upřímné poděkování patří všem, 
kteří přispěli k tomu nejcennějšímu 
-  přátelské atmosféře s upřímnou 
snahou být každý den o trochu lepší.

Zdislava Tvrdíková (I)
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Poslání CMG
Úplný název školy: Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově
IZO ředitelství: 600 015 211
Sídlo školy: Komenského 17, 796 01 Prostějov

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/81
IZO gymnázia: 108 030 814
Zaměření studia: všeobecné s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií
Zástupce ředitele pro výuku: 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 povolení opakovat ročník

Počet žáků ve školním roce 2007/2008: 234
Počet zaměstnanců ve školním roce 2007/2008: 42

Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza:
IZO klubu: 150 076 282  IZO střediska mládeže:  172 101 123
Vedoucí: Mgr. Peter Markovič (školní klub a SVČ)
Počet žáků ve školním klubu: 60
Počet žáků ve středisku volného času mládeže: 200

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

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: Mgr. Peter Markovič

 Informační centrum mládeže
  Sídlo: Komenského 17, Prostějov
  Zřizovatel: Klub studentů, rodičů a přátel CMG
  Právní forma: nemá právní subjektivitu
  Vedoucí: Stanislava Rotterová
  Informační centrum pro mládež zastupuje v Olomouckém kraji organizace s celostátní  
  působností: Českou národní agenturu po mládež, Eurodesk, Europedirect
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Poslání CMG

Poslání 
Pomáháme růst k aktivnímu a smysluplnému 
životu.

Systematickým vzděláváním založeným na zkuše-
nostech církevního školství a nejnovějších vědeckých 
poznatcích budujeme osobnost člověka, jeho schop-
nost být aktivním členem společnosti a profesně se 
ve společnosti uplatnit. 

Vzděláváním uzdravme svět.

Vize 
Jsme vzdělávací, kulturní, komunitní a informační 
centrum nabízející komplexní rozvoj osobnosti člově-
ka na osmiletém gymnáziu, v centru volnočasových 
aktivit a  v informačním centru mládeže. 

Při své práci vycházíme z křesťanského pojetí světa 
i člověka.

Připravujeme rozšíření o školu mateřskou, základní, 
centrum celoživotního vzdělávání a pedagogicko 
psychologickou poradnu.

Chceme být významnou vzdělávací institucí 
v Olomouckém kraji, leader v oblasti osobnostní-
ho rozvoje mající vliv na státní koncepci vzdělá-
vání, organizace spolupracující na utváření cílů, 
forem a metod vzdělávání s dalšími partnery 
v zemích EU. 

Absolvent gymnázia je odpovědný, vzdělaný, 
pracovitý a kultivovaný člověk se zdravou se-
bedůvěrou, který vědomě rozvíjí svoji osobnost, 
aktivně buduje společenství,  programově pracuje 
pro druhé a přispívá k rozvoji evropské společnos-
ti. Člověk pevně zakotvený v řádu, který ví, kdo 
je, rozumí druhým i světu, objevuje, co chce a je 
vybaven takovými znalostmi, dovednostmi, postoji 
a hodnotami, aby svých cílů dosáhl.

Cyrilometodějské 
gymnázium – kdo jsme
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Stručná historie školy
Hodnoty, které vyznáváme 

a) Všeobecně platné: 
Úcta, láska a odbornost

Ke každému člověku přistupujeme jako k jedineč-
né, v nitru krásné bytosti s jedinečným posláním. 
K jeho naplnění poskytujeme to, co každý člověk 
potřebuje nejvíce: úctu, lásku a kvalitní odborné 
znalosti specialistů v oblasti vzdělávání a osob-
nostního rozvoje.

b) Ve vztahu k žákům: 
Náročnost,  laskavost a důslednost

Vzdělávací působení školy je založeno na posilo-
vání sebedůvěry žáků formou zažívání úspěchu 
při zdolávání přiměřených překážek a na součas-
ném  vytváření životního řádu. Nezbytností je 
náročnost a důslednost ze strany pedagogů vychá-
zející z laskavého  vztahu k  rozvíjející se osobnosti 
žáka, která se teprve učí studijním a pracovním 
návykům, hledá optimální formy jednání, učí se 
rozumět vlastním emocím, rozvíjí rozum, posiluje 
vůli a hledá smysl.

c) Ve vztahu k rodičům žáků: 
Služba a profesionalita

Zaměřujeme se na kvalitní partnerskou spoluprá-
ci s rodiči našich studentů. Rodičům podáváme 
soustavné  informace o pokroku v rozvoji osob-
nosti žáka a výsledcích jeho studia. Kvalifikovaní 
odborníci poskytují poradenství ohledně dalšího 
postupu při výchově, vzdělávání i při volbě další-
ho studia. V náročnějších případech zajišťujeme ro-
dičům možnost navštívit specializovaná pracoviš-
tě. Samozřejmostí jsou  včasné a úplné informace 
o plánovaných akcích.  Stále hledáme nové formy 
spolupráce.

d) Ve vztahu k spolupracovníkům: 
Respekt a vzájemnost

Naše služba je založena na týmové spolupráci 
zaměstnanců, vzájemné podpoře a náročnosti. 
Respektujeme vzájemné odlišnosti a poskytujeme 
prostor pro pracovní naplnění a seberealizaci. 
Budujeme přátelské, pravdivé vztahy a chceme být 
jeden druhému oporou. Vůči škole jsme loajální 
a naším společným cílem je naplňování vize orga-
nizace.

e) Ve vztahu k práci: 
Kvalita a etika

Vše se snažíme dělat nejlépe, jak umíme. Chceme 
dosahovat kvalitních výsledků a stále se zlepšo-
vat. Naše úsilí o výborné výsledky je založeno na 
cíleném budování vztahů a soustavném sebevzdě-
lávání. Usilujeme o spolehlivost, klademe důraz 
na osobní zodpovědnost, hledáme nové cesty. Pra-
cujeme týmově v souladu se zásadami slušnosti, 
vzájemné náročnosti a jasně stanovených etických 
principů.

g) Ve vztahu ke společnosti: 
Porozumění a schopnost prosadit vlastní ideály

Sledujeme tendence rozvoje a připravujeme naše 
žáky k uplatnění se v  globalizované, technické 
společnosti příštích desetiletí. Učíme rozpoznat 
trend doby a zároveň prosadit ideály založené 
na křesťanských hodnotách, které jsou garancí 
zdravého rozvoje společnosti. 

Cílová skupina 
– komu je gymnaziální studium určeno
Osmileté gymnázium je školou pro absolventy 
pátých tříd základní školy, kteří se mimořádně 
projevují jako duševně čilí, chtějí se učit a jsou plní 
fantazie, kteří se umí učit rychle a cílevědomě, 
mají dobrou paměť, rádi se samostatně a vytrvale 
zabývají myšlenkovými a tvořivými úkoly a ve 
všem vykazují připravenost brát na sebe úsilí, kte-
ré od nich vzdělávání na gymnáziu vyžaduje. Žáci, 
kteří navštěvují gymnázium musí být připraveni 
pracovat hodně a vytrvale na vysoké úrovni.  Musí 
jim být zcela jasné, že jsou ve škole především pro-
to, aby se učili, a že je přitom také důležitá lidská 
ohleduplnost a vysoká mravní úroveň.

Oslavy 15ti let školy byly akcí pro širokou veřejnost
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Stručná historie školy

Stručná historie školy

27. září 1991
  • MŠMT zařazuje Církevní gymnázium v Prostě-

jově do sítě církevních škol ke dni 27. září 1991 

24. ledna 1992 
  • Zakládací listina školy s názvem „Církevní gymná-

zium v Prostějově“, podepsaná metropolitou morav-
ským, arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.

Duben 1992
  • První přijímací zkoušky do sedmiletého 

a čtyřletého cyklu

6. května 1992
  • Založen Klub rodičů a přátel Církevního gymnázia

1. září 1992
  • Slavnostní zahájení provozu školy 

1. října 1995 
  • nová zřizovací listina, která upravuje název školy 

na „Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově“

leden 1996 
  • první „Reprezentační ples spojený se stužková-

ním maturantů“ 

1992-1998
  • První, druhé a třetí stěhování. Škola lokalizována 

postupně na ZŠ E.Valenty, Reálném gymnáziu a ZŠ 
města Prostějova, SOU stavebním, SOU zeměděl-
ském, 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 

květen, červen 1998
  • první výměnný pobyt našich studentů u holand-

ských přátel na Emmauscollege v Rotterdamu

23. července 1998
  • Škola získává od Školského úřadu v Prostějově do 

pronájmu současnou budovu na Komenského ulici 17

26. dubna 1999
  • při škole založen Školní sportovní klub „Orel“

1.  července – 31. srpna 1999
  • 1. etapa rekonstrukce školní budovy 

1. září 2000
    • při škole založen studentský klub Oáza

1. září 2001
  • při škole založeno Informační centrum mládeže

duben 2002 – září 2002
  • 2. etapa rekonstrukce školní budovy 

23. září 2002 
  • slavnostní otevření nově vybudovaných prostor 

gymnázia a oslava desátého výročí založení školy 

květen, červen 2003
  • první výměnný pobyt našich studentů u němec-

kých přátel na Gesamtschule v Porta Westfalica 

30. května 2003
  • první „Zahradní slavnost“ pro rodiče a přátele školy 

v Rajské zahradě při chrámu Povýšení svatého Kříže 

1. září 2005
  • MŠMT zařazuje jako součást školy Školní klub Oáza

říjen 2005
  • ICM se stává hostitelskou organizací pro pracov-

níky Evropské dobrovolné služby

1. září 2006
  • MŠMT zařazuje jako součást školy Středisko 

volného času mládeže.

  • CMG začíná vyučovat podle školního vzděláva-
cího programu „Doopravdy“

3. září 2007 
• CMG vytvořilo a začíná učit nový předmět „Strate-

gie osobnostního rozvoje“

12. září 2007 
• „Děti, pojďte si hrát!“ komponovaný pořad  na 

náměstí T.G.Masaryka v Prostějově k oslavě 
15. výročí založení školy 

3. října 2007
• Koupě pozemku za budouvou školy 

15. - 16. listopadu 2007
• První seminář v rámci „Dobrovolné akademie 

osobnostního růstu pracovníků CMG“ v obci 
Rovečná u Olešnice na téma „Škola pocitů“
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Studenti CMG ve školním 
roce 2007/2008

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 2007/08 studentská rada pracovala ve složení:

Předseda: Anna Fidrmucová, studentka VII 
Předseda studentské rady svolává a řídí jednotlivá zasedání. Má právo na jednání rady pozvat ředitele či další 
zástupce školy, klubu Oáza či ICM. Je mluvčím studentské rady a garantem akcí, které studentská rada (po 
projednání s ředitelem školy) organizuje.

Místopředseda: Lenka Blahoušková, studentka VI
Zapisovatel, nástěnkář studentské rady: Kristýna Kopečná, studentka VII

Zapisovatel zaznamenává 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:  Kristýna Ondráková, Zdislava Tvrdíková

Sekunda:  Radka Malečková, Dominika Všetičková

Tercie:  Eliška Knapová, Vojtěch Bílý

Kvarta:  Roman Dohnal, Radek Rozmánek

Kvinta:  Andrea Mičková, Barbora Vysloužilová

Sexta:  Jiří Galda, Eduard Kušner

Septima: Anna Fidrmucová, Kristýna Kopečná

Oktáva:  Stanislav Rada, Tereza Horáková

Zástupce CMG v Dětském městském zastupitelstvu v Prostějově: Patrik Dankovič (III)
       Dominika Všetičková (II)
       Zdislava Tvrdíková (I)
       Pavla Soldánová (I)

Zástupce CMG v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje:  Patrik Dankovič (III)
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atletika, kreslení

Lušovská Aneta
chtěla by být zooložka

hra na bicí, PC, sport
„Žít jeden den jako by to byl 

celý život“

Lošťák Jan
chtěl by být bubeník v kapele

stolní hry, PC, lakros

Kořínek Radomír
ještě neví, čím chce být

jízda na koni, tenis, malování

Kalábová Aneta
chce být dětská lékařka

klavír, přehazovaná, basketball
„Bez práce nejsou koláče“

Cagalová Kateřina
chtce být ekonomka, veterinářka

skauting, malování

Bukvová Kateřina
ještě neví, čím chce být

sport, televize, PC

Peška Jiří
chtěl by být archeolog, ninja

jízda na kolečkových bruslích
„Trpělivost přináší růže.“

Ondráková Kristýna
chtěla by být herečka

kreslení, malování, tenis

Mikmeková Veronika
chtěla by být kriminalistka

kolo, skateboard, PC

Martínek Vlastimil
chtěl by být PC programátor

lyžování, kolo, čtení
„Co můžeš udělat dnes, odlož na 

pozítří a máš dva dny volna.“

Havlíčková Viktorie
chce být delegátka u CK

fotbal, PC

Hájek Ondřej
chtěl by být zubař

jízda na kole, plavání, 
ping-pong, přehazovaná

Ehlová Martina
ještě neví, čím chce být

PC, sport, čtení

Čech Jan
chtěl by být právník

Mgr. Milana Soukupová
třídní učitelka
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hra na klavír, lyže, kolo

Tvrdíková Zdislava
chtěla by být ekonomka

basketball, jízda na kole, 
lyžování

Špringerová Vendula
chtěla by být doktorka

přehazovaná, PC, kolo

Špičák Dominik
chtěl by být zubař

kolečkové brusle, klavír, flétna

Šmídová Michaela
chtěla by být doktorka

plavání, hra na klavír, volejbal, 
lyžování, zpěv, ping-pong

Soldánová Pavla
ještě neví čím, chce být

orientační běh, plavání, lyže, 
kolo, PC, ping-pong

Růžička Josef
chtěl by být pilot

jízda na kole, fotbal

Ruban Jan
chtěl by být zubař

jezdí na kole, malování

Rampochová Veronika
ještě neví, čím chce být

hra na flétnu, jízda na kole

Žochová Ester
chtěla by být veterinářka

klavír, volejbal, čtení

Vymazalová Vendula
chtěla by být doktorka, zubařka

jízda na kolečkových bruslích

Vymazalová Andrea
chtěla by být doktorka

PC, internet
„Život je jedna velká zkouška.“

Valachovič Dominik
chtěl by být právník

tančení a malování

Šilhánková Veronika
chtěla by být doktorka

fotbal, házená, florbal, klavír, 
hry na PC

Ševčík Jiří
chtěl by být fotbalista

jízda na koních, malování

Strážnická Laura
chtěla by být veterinářka

hokej, fotbal, přehazovaná

Spáčil Ivo
chtěl by být ředitel firmy
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Charakteristika třídy: Prima je dobrý kolektiv, po roce celkem sžitá parta kluků a holek, mají dobré studijní výsledky.

Přední řada zleva: Veronika Šilhánková, Zdislava Tvrdíková (starostka, zástupce ve studentské radě), 
Veronika Rampochová, Vendula Vymazalová (pokladník), Martina Ehlová (pokladník), Veronika 
Mikmeková (správce učebny), Aneta Kalábová (nástěnkář), Andrea Vymazalová

Druhá řada zleva: TU Milana Soukupová, Ivo Spáčil, Aneta Lušovská, Vendula Špringerová (nástěn-
kář), Kristýna Ondráková (zástupce ve studentské radě), Viktorie Havlíčková, Andrea Vymazalová, 
Laura Strážnická, Kateřina Cagalová, Pavla Soldánová, Ester Žochová, Jiří Ševčík

Třetí řada zleva: Jan Ruban, Ondřej Hájek, Dominik Valachovi, Vlastimil Martínek, Jan Lošťák, 
Josef Růžička, Dominik Špičák, Radoslav Kořínek, Jan Čech, Jiří Peška; na fotografii chybí Micha-
ela Šmídová (péče o třídní knihu)

•   Pochvalu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali studenti: Jan Čech, Vendula Vymazalová
•   Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti: Dominik Valachovič, Aneta Kalábová

Prima - Mgr. Milana Soukupová

Seznamovací pobyt, strategická hra
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Charakteristika třídy: Sekunda je temperamentní třída, většinou dobře spolupracující, která má smysl pro legraci.

Přední řada zleva: Alžběta Náglová - nástěnkářka, Tereza Lučanová,  Kateřina Malečková, Kamila 
Chytalová (květinářka), Lucie Burešová (místostarostka), Veronika Košťálová (pokladník), Anita 
Zemanová, Jitka Krchňáková

Druhá řada zleva: Štěpán Lauda, Vojtěch Tichý, Zuzana Zelinková (pokladník), Radka Malečková 
(správce třídní knihy), Kristýna Fialová, Klára Pudová, Tereza Kováčová, Dita Smékalová, Dominika 
Všetečková (starostka, správce třídní knihy), Jiří Larva, Michal Bláha

Třetí řada zleva: Ondřej Prokop, Luboš Klech, Jakub Rudolf, Jan Vlach, Jan Koupil, Jakub Ouleh-
la, Dominik Frýbort, Roman Dvořák, Martin Chmelař, Adam Herink; na fotografii chybí Eliška 
Rozehnalová (nástěnkářka)

Duchovní obnova, strategická hra, tříkrálová sbírka

Sekunda - Mgr. Zdeňka Smutná

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získaly studentky: Dominika Všetičková, Anita Zemanová
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali: Martin Chmelař, Alžběta Náglová, Kateřina Malečková
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Tercie - Mgr. Jana Daňková
Charakteristika třídy: Moje tercie je parta dobrých kluků a holek, kteří se nebojí vyjádřit své názory. Dokáží táhnout za jeden 
provaz a podržet jeden druhého. Mám je ráda. Mgr. Jana Daňková

Přední řada zleva: Eva Frélichová, Dagmar Benešová, Hana Přecechtělová, Tereza Nadymáčková, 
Zita Novotná, Anna Laudová, Markéta Brančíková, Daniela Menšíková

Druhá řada zleva: TU Mgr. Jana Daňková, Eliška Knapová (starostka, studentská rada), Natálie 
Petkovová, Ondřej Češka (správce učebny, květinář), Romana Soukupová (nástěnkářka), Tereza 
Linhartová, Zdeňka Charvátová (péče o třídní knihu), Anna Románková, Vojtěch Bílý (studentská 
rada), Tomáš Kohoutek, Klára Kraváková (nástěnkářka), Petr Dragoun, Michala Kvapilová

Třetí řada zleva: Vít Nágl (péče o třídní knihu), Marek Vogl (pokladník), Pavel Hanák, Martin Galda, Tomáš 
Zelinka, Jindřich Hudeček, Tomáš Lipovský, Jan Suchánek, Michal Tvrdík, Patrik Dankovič (nástěnkář)

Kurz osobního růstu, lyžařský kurz, strategická hra
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Kvarta - Mgr. Pavel Polcr
Charakteristika třídy: Ano. Chcete-li mezi těmito studenty nalézt něco zlého či špatného, jistě se vám to podaří. Ale chcete-li 
zkoumat lepší, obrácenou stranu mince, dávají vám kvartáni nespočet možností, jak nacházet dobro, radost, porozumění, přátelství 
či kamarádství i ve chvílích, kdy to člověk nejméně čeká. V tom spočívá jejich úspěch, jejich jedinečnost a kouzlo nenapodobitelného.

Přední řada zleva: Sabina Dostálová, Klára Jelínková, Markéta Hynková, Kateřina Kuncová (nástěn-
kářka), Anna Junová, Jana Růžičková (nástěnkářka), Klára Portešová, Barbora Héniková (pokladník)

Druhá řada zleva: Klára Pelikánová, Šárka Petruželová, Adéla Kopalová, Matěj Klváček, Nikolaj Ivaskiv, 
Dominik Papica (květinář), Michaela Žondrová, Tereza Arnoštová, Kristýna Doušková, Barbora Zelinková

Třetí řada zleva: Štěpán Bartek, Jan Chytil, Radek Rozmánek (studentská rada), Václav Hasa, Denis 
Marczell, Luděk Procházka, Jaroslav Frehar, Martin Grepl, Michael Liška (péče o třídní knihu), Roman 
Dohnal (starosta, správce učebny, studentská rada); na fotografii chybí Barbora Tobolová, Jan Ševčík, 
Johana Kučerová (pokladník); na fotografii chybí TU Pavel Polcr

Strategická hra, kurz 

osobnostního rozvoje 

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali studenti: Roman Dohnal, Sabina 
Dostálová, Kristýna Doušková, Jana Růžičková

• Oceněný student: Luděk Procházka
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Kvinta - Mgr. Jana Krčová
Motto třídy: „Dutého nepotopíš!“ 

Přední řada zleva: Daniela Nováková, Ingrid Dopitová, Karolína Melková (nástěnkářka), Andrea Mičková 
(studentská rada), Michaela Krejčířová (pokladník), Andrea Šmídová, Jana Kinclová, Veronika Koudelková

Druhá řada zleva: TU Jana Krčová, Hana Nováková – nástěnkářka, květinářka, Šárka Dvořáková 
(pokladník), Tomáš Balák (správce učebny), Magda Valentová, Daniel Frýbort, Ludmila Charvátová, 
Ondřej Suchánek, Vojtěch Přecechtěl, Michaela Klímová, Anežka Jeřábková, Ivana Melková, Barbora 
Vysloužilová (starosta třídy, studentská rada, správce třídní knihy)

Třetí řada zleva: Jakub Bartlík, Milan Ošťádal, Michal Sobecký, Ondřej Mandl, Lukáš Vinařský, Tomáš 
Vrba, Martin Bavlnka, Ondřej Krátký, Jan Cetkovský, Jan Tvrdík; na fotografii chybí Barbora Laptasová

•   Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala studentka: Ivana Melková 
•  Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti: Daniel Frýbort, Jan Tvrdík, Milan Ošťádal 

Kurz osobního růstu, majáles
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Sexta - Mgr. Blanka Chmelařová
Motto třídy: „Chyby jsou branami k novým objevům a my stále objevujeme...“ 

Přední řada zleva: Eva  Malečková - nástěnkářka, Lenka Blahoušková (starosta), Žaneta Kořínková,
Barbora, Šverdíková, Klára Kordasová, Anna Ševčíková (nástěnkářka, květinářka,) Veronika 
Richterová, Klára Héniková (péče o třídní knihu)

Druhá řada zleva: TU Blanka Chmelařová, David Střelák (správce učebny), Radek Slezák, Lukáš Augustin, 
Zuzana Ježková (péče o třídní knihu), Jana Hrušková, Kristýna Hrbatová, Diana Kalábová, Monika Klechová

Třetí řada zleva: Eduard Kušner (studentská rada), Michal Cagala, Tomáš Samson, Jiří Galda (studentská 
rada, pokladník), Jiří Najer, Václav Procházka (pokladník),Petr Češka, Jan Hanák; na fotografii chybí: 
Klára Košťálová, Zuzana Rotreklová, Kristián Koukal, Andrea Berková, Roman Kutáč

•   Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala studentka: Lenka Blahoušková
•   Studenti odměnění za vynikající výsledky v soutěžích: Lenka Blahoušková, Petr Češka 

Duchovní obnova, turistický kurz, Věneček
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Septima - Mgr. Bohumila Měchurová
Charakteristika třídy: Dobré jádro třídy tvoří matematici, biologové, humanitně nadaní a svědomití studenti. Nejzdatnější jsou 
studenti v tělesné výchově s průměrným prospěchem 1,00. Super zdatní studenti ve sprintu však prchají i z vyučovacích hodin, což 
se jim mnohdy stává osudným. Botička je tlačí v cizích jazycích, matematice, ZSV. Mají smysl pro humor a recesi, jsou dobří kamarádi.

Přední řada zleva: Kristýna Kopečná (studentská rada), Tereza Navrátilová, Hana Blatnerová, Hana 
Hynková, Marie Šťastná, Veronika Vykoukalová, Anna Fidrmucová (starostka, studentská rada)

Druhá řada zleva: TU Mgr. Bohumila Měchurová, Markéta Žondrová, Veronika Tobolová, Jan Češka (správ-
ce třídní knihy,) Adéla Jančeková, Jana Kratochvílová - nástěnkářka, Vendula Mankovecká (nástěnkářka)

Třetí řada zleva: Adam Selucký, Josef Klváček - pokladník, Jan Chudoba (pokladník), Tomáš 
Freudenreich, Michal Hubený, Petr Horák, Tomáš Zíma (správce učebny); na fotografii chybí Luboš 
Frkal (správce učebny), Miroslav Minář (květinář)

•   Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala studentka: Jana Faltýnková
•   Studenti odměnění za vynikající výsledky v soutěžích: Jana Faltýnková, Hana Hynková 

Duchovní obnova, kurz osobnostního růstu, majáles, 

nácvik na akademii, kurz soc. kompetencí
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Oktáva - Mgr.Martina Kubíčková 
Charakteristika třídy: „Někdy máme hroznou chuť se učit, ale umíme se ovládat.“ Tímto heslem se studenti oktávy někdy možná řídili, 
jindy jím dráždili vyučující. Nakonec všechny oslnili brilantními výkony u maturit. Byla to třída, kde se často i nenápadní studenti ke konci 
studia výrazně projevili a mnozí si ujasnili, čeho chtějí v životě dosáhnout. Byla to třída, na kterou jejich třídní bude vždy ráda vzpomínat.“

Přední řada zleva: Martina Nedělníková, Markéta Birasová (nástěnkář), Lucie Hubálková (nástěn-
kář, pokladník, péče o třídní knihu), Miroslava Jaroševská, Kateřina Koldová, Adéla Zacharová, 
Marie Tvrdíková, Tereza Kardinálová

Druhá řada zleva: TU Mgr. Martina Kubíčková, Anna Hlaváčková, Jarmila Vejskalová, Lucie 
Ševrová, Eva Kocourková, Terezie Horáková (pokladník, zástupce ve studentské radě), Veronika 
Svobodová (květinář), Petra Kalčíková, Markéta Rampochová, Pavlína Bavlnková

Třetí řada zleva: Michal Reiter, Pavel Krychtálek (péče o třídní knihu), Štěpán Sovík, Vojtěch Sedlák, 
Michal Daněk, Stanislav Rada (starosta, zástupce ve studentské radě), Pavel Hořava, Pavel Šiler, 
Zdeněk Zapletal (správce učebny), Pavlína Rudolfová (květinář)

Poslední zvonění, stužko-vací ples, ústní maturity

•   Ocenění studenti: Veronika Svobodová, Lucie Hubálková, Pavlína Bavlnková, Pavlína 
Rudolfová, Adéla Zacharová, Eva Kocourková, Terezie Horáková, Lucie Ševrová, Markéta 
Birasová
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Mgr. Martina Kubíčková
třídní učitelka

Lepší lež ke spáse, nežli pravda k záhubě.

M
ar

ké
ta

 B
ir

as
ov

á

Kdekoli zasejeme sny, vykvetou růže…

P
av

lí
na

 B
av

ln
ko

vá

Život chci žít jako symfonii, jejíž délku 
neznám. Vím ale, že konec 

bude nejkrásnější.

A
ni

čk
a 

H
la

vá
čk

ov
á

Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. 
– Benjamin Franklin

M
ic

ha
l D

an
ěk

Jsem optimista. Nevidím důvod být 
něčím jiným. – W. Churchill

E
va

 K
oc

ou
rk

ov
á

Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit 
své dílo. – F. Nietzsche

P
av

el
 K

ry
ch

tá
le

k

Raději mě bijte, ale nechte mě se smát. 
- Moliére

K
at

ka
 K

ol
do

vá

…v každém člověku je slunce, jenom 
je nechat plát…

M
ir

ka
 J

ar
oš

ev
sk

á

Život se neměří počtem nádechů 
a výdechů, ale chvílemi, které 

nám vzaly dech!

Te
re

za
 K

ar
di

ná
lo

vá

Neodpoutávej se nikdy od svých snů! 
Když zmizí, budeš dál existovat, ale 

přestaneš žít. – M. Twain

P
et

ra
 K

al
čí

ko
vá

Důležité je znovu začít.

Te
re

zi
e 

H
or

ák
ov

á

Krásné jsou jenom ty věci, které 
diktuje šílenství a píše rozum.

L
uc

ie
 H

ub
ál

ko
vá

Jediný, kdo Ti pomůže, když to nejvíc 
potřebuješ, jsi Ty sám...

P
av

el
 H

oř
av

a
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Ocenění studenti

Přijali mě chladně. – R. Amundsen

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než 
litovat, že jsme nezažili nic. 

– G. Boccaccio

Co bylo těžké snášet, na to se příjemně 
vzpomíná. - Seneca

Věci lásky jsou věci života. Po čase zim-
ním přichází jaro, po beznaději vzniká 
naděje, po hrůzách noci zasvítává den.

Nejdále dojde a nejúspěšnější bude, kdo 
nejvíc zápasil sám se sebou… 

- A.de Saint-Exupery

M
ar

ti
na

 N
ed

ěl
ní

ko
vá

Kéž bychom dokázali prožít všechny dny 
svého života. – J. Swift

M
ar

ké
ta

 R
am

po
ch

ov
á

Acta! Non verba.

St
an

is
la

v 
R

ad
a

M
ic

ha
l R

ei
te

r

Osud se silných bojí, ale zbabělé 
drtí…proto v životě vítězí ti, co 

se nikdy nevzdávají.

Vo
jt

ěc
h 

Se
dl

ák

Dej každému dni příležitost, aby se mohl 
stát tím nejkrásnějším dnem v tvém 

životě. – M. Twain

P
av

lí
na

 R
ud

ol
fo

vá

Z
de

ně
k 

Z
ap

le
ta

l

A
dé

la
 Z

ac
ha

ro
vá

L
uc

ie
 V

ys
lo

už
il

ov
á

Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě zna-
menají, že někde nablízku svítí světlo. 

- Renkelová

Bůh dal břímě, dá i bedra.. 
-židovské přísloví

P
av

el
 Š

il
er

Není hezčích pohádek, než ty, které píše 
sám život. – H. Ch. Andersen

Ja
rm

il
a 

Ve
js

ka
lo

vá

Nikdy nedovol, aby tvá starost byla 
větší než radost ze vzkříšeného Krista. 

– matka Tereza

M
ar

uš
ka

 T
vr

dí
ko

vá

Št
ěp

án
 S

ov
ík

Dokonalost je norma nebes, pouze 
touha po dokonalosti je norma člověka.. 

– J.W.Goethe

L
uc

ie
 Š

ev
ro

vá

Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale 
okamžiky. – K. Čapek

Ve
ro

ni
ka

 S
vo

bo
do

vá
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Ocenění studenti

Ocenění studenti maturitního ročníku
Odměny byly předány při slavnostní mši v chrámu 
Povýšení svatého kříže v Prostějově dne 30. května. 
Hlavním celebrantem byl arcibiskup Mons. Jan Graub-
ner, metropolita moravský.

• Cena zřizovatele školy 

Terezie Horáková za aktivní 
naplňování poslání církev-
ní školy a práci pro třídní 
kolektiv

Lucie Ševrová za aktivní napl-
ňování poslání církevní školy

Cenu předal o. arcibiskup Mons. 
Jan Graubner

• Cena Cyrilometodějského gymnázia

 Markéta Birasová za nejlepší studijní výsledky 
v průběhu celého studia na Cyrilometodějském 
gymnáziu a získání jazykového certifikátu Delf 
ve francouzském jazyce

 Cenu předala zástupkyně Krajského úřadu Olomouc-
kého kraje náměstek hejtmana Olomouckého kraje, 
MUDr. Jitka Chalánková

• Cena pedagogické rady 

 Eva Kocourková za získání jazykového certifiká-
tu FCE v anglickém jazyku

 Adéla Zacharová za získání jazykového certifiká-
tu FCE v anglickém jazyce a za výborné studijní 
výsledky a zlepšení po nástupu do kvinty

 Cenu předal náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
ing. Pavel Sekanina

• Cena pedagogické rady

 Pavlína Bavlnková za získání jazykového certifi-
kátu Delf ve francouzském jazyce

 Cenu předal místostarosta města Prostějov Miroslav Pišťák

• Cena pedagogické rady

 Pavlína Rudolfová za získání mezinárodního 
jazykového certifikátu Delf ve francouzském 
jazyce a mimořádný výkon při maturitní zkoušce

 Cenu předal náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
ing. Pavel Horák

• Cena KDU ČSL

 Lucie Hubálková za práci pro třídní kolektiv

 Cenu předal předseda městské organizace KDU-ČSL 
ing. Tomáš Chalánek

• Cena Klubu studentů, rodičů a přátel CMG 

 Veronika Svobodová za mimořádný výkon v prů-
běhu maturitní zkoušky a za získání mezinárodního 
jazykového certifikátu Delf ve francouzském jazyce

 Cenu předal president Asociace ředitelů církevních 
škol Slovenka  Dr. Stanislav Bella

Ocenění studenti dalších ročníků
Ceny byly předány 27. června 2008 v chrámu svatých 
Cyrila a Metoděje v Prostějově při slavnostní mši na 
poděkování za uplynulý školní rok.

• Cena spirituála za aktivní naplňování poslání 
církevní školy

Nominováni byli studenti NG: 
Dominika Všetičková (II), Martin Galda (III), Ond-
řej Češka (III), Anna Laudová (III), Luděk Procház-
ka (IV), Klára Portešová (IV)    

Cenu získal:
Luděk Procházka (IV)

Nominováni byli studenti VG:
Vojtěch Přecechtěl (V), Ludmila Charvátová (V), Vác-
lav Procházka (VI), Jiří Galda (VI), Lenka Blahouško-
vá (VI), Petr Češka (VI), Anna Ševčíková (VI), Michal 
Cagala (VI), Jana Kratochvílová (VII), Jan Češka 
(VII), Jana Faltýnková (VII), Tomáš Zíma (VII) 

Cenu získal:
Petr Češka (VI)

Ocenění studenti Cyrilometodějského 
gymnázia
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Výsledky v soutěžích
• Cena Klubu studentů, rodičů a přátel CMG pro 

studenta s nejlepšími výsledky v uměleckých 
soutěžích  

Nominováni byli studenti: 
Výtvarný tým studentů I, tým studentů tvůrčí dílny 
„Francouzské divadlo“ pod vedením lektorky Virginie 
Hylové,  tým studentů „Pěveckého sboru CMG“ pod 
vedením Mgr.Měchurové, Karolína Melková(V), Alž-
běta Náglová (II), Aneta Kalábová (I), Dominik Špičák 
(I), Veronika Mikmeková (I), Pavla Soldánová (I), On-
dřej Hájek (I),  Adéla Kopalová (IV), Klára Portešová 
(IV), Hana Nováková (V), Barbora Šverdíková (VI).

Cenu získal:
Tým studentů tvůrčí dílny „Francouzské divadlo“ 
pod vedením lektorky Virginie Hylové za repre-
zentaci ČR, Olomouckého kraje, města Prostějova 
a CMG na mezinárodním festivalu frankofonních 
divadel v rakouském Bregenz.

• Pochvala pedagogické rady byla udělena:

a) kolektivu Pěveckého sboru gymnázia za realizaci 
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 gym-
náziu

Nominováni byli studenti: 
Eva Malečková (VI), Jan Tvrdík 
(V), Michal Sobecký (V), Hana 
Hynková (VI), Milan Ošťádal 
(V), Daniel Frýbort (V)

Cenu získal:
Daniel Frýbort (V) za 2.místo 
v krajském kole fyzikální olym-
piády

• Cena manželů Švécarových pro studenta s 
nejlepšími výsledky v přírodních vědách (F, Ch, 
Bi, Z) na nižším gymnáziu (roční předplatné 
časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců)

Nominováni byli studenti:
Martin Chmelař (II), Jan Čech (I), Aleš Rus (I), Jitka 
Krchňáková (II)

Cenu získal:
Martin Chmelař (II) za 1. 
místo v okresním kole a za 2. 
místo v krajském kole země-
pisné olympiády, 20. místo v 
celostátním kole zeměpisné 
soutěže Eurorebus

• „Cena Q“ - cena PhDr. Miloše Kvapila za nejlep-
ší výsledek v matematice

Nominováni byli studenti: 
Dominik Valachovič (I), Klára Pudová (II), Martin 
Chmelař (II), Anita Zemanová (II), Luboš Klech 
(II), Jan Chytil (IV), Roman Dohnal (IV), Daniel 
Frýbort (V), Jana Faltýnková (VII)

Cenu získala:
Jana Faltýnková (VII) za 1. místo v krajském kole 
matematické olympiádním kole a reprezentaci Olo-
mouckého kraje, města Prostějova a CMG v celostát-
ním kole matematické olympiády

• Cena pedagogické rady  pro studenta s nejlepší-
mi výsledky výsledky ve sportovních soutěžích

Nominováni byli studenti:
Kateřina Malečková (II), Jakub Oulehla (II), 
Kamila Chytilová (II), Ingrid Dopitová (V), Jan 
Chudoba (VII), Tomáš Zelinka (III), Markéta 
Brančíková (III), Anita Zemanová (II), Barbora 
Zelinková (II), Jan Koupil (II), Vojtěch Bílý (III), 
Martin Chmelař (II)

Cenu získala:
Kateřina Malečková (II) za 1. místo v okresním 
i krajském kole soutěže v plavání

• Cena vedoucí studentského klubu Oáza za 
rozvoj volnočasových aktivit studentů  

Nominováni byli studenti: 
Vít Nágl (III), Marek Vogl (III), Tomáš Lipovský 
(III), Jana Faltýnková (VII), Štěpán Bartek (IV), 
Anna Junová (IV), Bára Laptasová (V), Andrea 
Mičková (V)

Cenu získal:
Jana Faltýnková (VII) za práci ve školní schole

Francouzské divadlo
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Výsledky v soutěžích

Výsledky studentů v soutěžích 
ve školním roce 2007/2008

Studentská  odborná činnost (SOČ)
Hana Hynková (VII) práce: 
„Prenatální vývoj člověka“ 
– okresní kolo 2.místo, krajské 
kolo 3. místo  (biologie, vedoucí 
práce Mgr. Krčová)

Michaela Krejčířová (V) práce: „Belgie - země 
piva?“ – okresní kolo 2.místo (učební pomůcky, 
vedoucí práce Mgr. Smyslilová)

Veronika Vykoukalová (VII) práce: „Čarodějnické 
procesy se soustředěním na vybrané lokality na 
Moravě“ – okresní kolo 2.místo (historie, vedoucí 
práce PhDr. Dohnálková)

Jan Češka (VII) práce: „Třídní kniha v elektronické 
podobě“ – okresní kolo 2.místo, krajské kolo 4. místo 
(informatika, vedoucí práce Mgr. Matyášková)

Jan Tvrdík (V) práce: „Naprogra-
mování webové ankety pomocí 
jazyka PHP a databáze MySQL“ 
– okresní kolo 1.místo, krajské 
kolo 3. místo (informatika, vedou-
cí práce Mgr. Matyášková)

Milan Ošťádal (V) práce: „Alergie 
způsobené respiračními alerge-
ny“ – okresní kolo 2.místo, krajské 
kolo 2. místo a postup do licitace 
pro celostátní kolo (zdravotnictví, 
vedoucí práce Mgr. Daňková)

Český jazyk
Olympiáda v českém jazyce  - okresní  kolo:
Lenka Blahoušková (VI) 1. místo (pod vedením Mgr. 
Měchurové)

Německý jazyk
Konverzační soutěž v německém jazyce:
Dominik Papica (IV) okresní kolo 2. místo a krajské 
kolo 4.-5. místo (pod vedením Mgr. Malečkové)

Francouzský jazyk
Konverzační soutěž ve francouz-
ském jazyce (pod vedením 
Mgr. Smyslilové) krajské kolo: 
Klára Portešová (IV) 1. místo,  
Lenka Blahoušková (VI) 3. místo 
a Klára Pudová (II) 5. místo; celo-
státní kolo: Klára Portešová (IV) 
10. místo 

Mezinárodní festival frankofonních divadel „Fes-
tdivadlo“ v Brně: skupina studentů CMG pod vede-
ním V. Hyllové – cena Velvyslanectví Belgie „Mladý 
talent“ za hru „Papillon de jour, Papillon de nuit“ a 1. 
cenu EU s možností postupu na celosvětový festival v 
Kanadě 2009 za hru „Legende d´Anjou et d´ailleurs“

Matematika
Pythagoriáda – okresní kolo (pod vedením Mgr. 
Krčové a Mgr. Smutné):
Dominik Valachovič (I) 1. místo, Klára Pudová (II), 
Martin Chmelař (II), Luboš Klech (II) a Anita Zema-
nová (II) všichni 2.místo
Martin Chmelař (I) 2.místo (pod vedením Mgr.  
Smutné)

Matematická olympiáda - okresní kolo: (pod ve-
dením Mgr. Chmelařové a Mgr. 
Krčové): 
Jan Chytil (IV) 1. místo, Daniel 
Frýbort (V) 1. místo, Roman Do-
hnal (IV) 2. místo; 
krajské kolo: Jana Faltýnková (VII)
1. místo (pod vedením Mgr. 
Krčové)

Fyzika
Fyzikální olympiáda – krajské kolo
Daniel Frýbort (V) 2. místo (pod vedením Mgr. 
Chmelařové)

Dějepis
Válka v dějinách lidstva – (pod vedením PhDr. 
Dohnálkové) okresní kolo: 
Martin Grepl (IV) 1. místo, Dominik Papica (IV) 2. místo
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Mezinárodní jazykové certifi káty
Zeměpis
Zeměpisná olympiáda – (pod vedením Mgr. Kubíč-
kové) okresní kolo:
Martin Chmelař (II) 1. místo, Aleš Rus (III) 2. místo, 
Jan Čech (I) 3. místo;
krajské kolo: Martin Chmelař (II) 2. místo, Jan Čech 
(I) 5. místo

Eurorebus – celostátní kolo:
Martin Chmelař (II) 20. místo (pod vedením Mgr. 
Kubíčkové)

Zelená stezka – okresní kolo: studenti primy 
2. místo, studenti sekundy 2. místo (pod vedením 
Mgr. Kubíčkové)

Biologie
Biologická olympiáda – (pod vede-
ním Mgr. Daňkové): 
Jana Růžičková (IV) okresní kolo 
2. místo a krajské kolo 3. místo, 
Eva Malečková (VI) krajské kolo 
9. místo

Výtvarná výchova
Piccoli Artisti Italy Mezinárodní 
soutěž vyhlášená organizací Concor-

so Internazionale 
(pod vedením Paed-
Dr. Snášelové):
Alžběta Náglová (II) 
2. místo v celkovém 
vítězství, 
Aneta Kalábová (I) 1. místo za výra-
zovou techniku

Biblické příběhy - celostátní kolo:
Barbora Šverdíková (VI) 1. místo 
(pod vedením S. Náglové), 
Dominik Špičák (I) 
1. místo (pod vede-
ním PaedDr. Snášelo-
vé), Hana Nováková 
(V) 3. místo (pod 

vedením S. Náglové), Klára Portešová 
(IV) a Adéla Kopalová (IV) 4. místo 
(pod vedením S. Náglové)

Můj domov-moje modrá planeta – okresní kolo:
Alžběta Náglová (II) 1. místo (pod vedením 
S. Náglové), Pavla Soldánová (I) čestné uznání (pod 
vedením PaedDr. Snášelové)

Naše zahrada – okresní kolo:
Pavla Soldánová (I) 1. místo za polytechnické práce 
(pod vedením S. Náglové), Veronika Mikmeková (I) 
1. místo (pod vedením PaedDr. Snášelové);
celostátní kolo: Alžběta Náglová (II) 2. místo (pod 
vedením S. Náglové), Kateřina Bukvová (I), Pavla 
Soldánová (I), Kateřina Cagalová (I), Veronika 
Mikmeková (I), Viktorie Havlíčková (I), Vendula 
Vymazalová (I), Zdislava Tvrdíková (I), Vendula 
Špringerová (I), Aneta Kalábová (I), Romana Sou-
kupová (III) a Klára Kraváková (III) – všechny 
5. místo (pod vedením PaedDr. Snášelové)

Požární ochrana očima dětí – Ondřej Hájek (I) okres-
ní kolo 1. místo a krajské kolo 1. místo v keramice 
(pod vedením PaedDr. Snášelové), krajské kolo: Tere-
zie Náglová a Patrik Albrecht (členové keramického 
kroužku SVČ Oáza) 1. místo (pod vedením 
S. Náglové)

Velikonoční blahopřání – okresní kolo: 
Veronika Mikmeková (I) 1. místo (pod vedením 
PaedDr. Snášelové)

Tělesná výchova
Okresní soutěž v plavání – jednotlivci: 
Kateřina Malečková (II) 1. místo, Jakub Oulehla (II) 
1. místo, Kamila Chytalová (II) 1. místo (všichni pod 
vedením Mgr. Matyáškové)

Krajská soutěž v plavání – jednotlivci: 
Kateřina Malečková (II) 1. místo, 
Kamila Chytalová (II) 1. místo, Tere-
za Kováčová (II) 2. místo, 
Anita Zemanová (II) 3. místo, druž-
stva: mladší žačky (I, II) 2. místo 
(všechny pod vedením 
Mgr. Matyáškové)

Orientační běh – krajské kolo, jednotlivci: 
Martin Chmelař (II) 2. místo (pod vedením 
Mgr. Matyáškové)

Hudební výchova
Svátky písní Olomouc
studenti I – VII bronzové pásmo na mezinárodní 
přehlídce (pod vedením Mgr. Měchurové)

Náboženství
Biblická soutěž
Vojtěch Tichý (II) 1. místo (pod vedením 
s. A. Baklíkové)
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Mezinárodní jazykové certifi káty

Osobním testem znalosti cizího jazyka je pro každého 
studenta úspěšné složení mezinárodní jazykové zkouš-
ky. I v roce 2007/2008 vyvrcholilo několikaleté studium 
cizího jazyka pro několik nejpracovitějších studentů 
absolvováním zkoušek a získáním jazykového diplomu. 
Někteří se připravovali pouze v hodinách cizího jazyka a 
dalším aktivním samostudiem, případně konzultacemi s 
vyučujícími, jiní si rozšiřovali dovednosti ještě v seminářích 
konverzace. 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. 

Mgr. Alena Smyslilová

Zkoušky z anglického jazyka 
(pod vedením Mgr. Smutné, Mgr. Pokorné a rodilé 
mluvčí Bc. Viktorie Krejčí, úroveň B2) úspěšně 
složili: “FCE“- Adéla Zacharová, Eva Kocourková 
(VIII), „Pittman“ - Zdeněk Zapletal (VIII), „City and 
Guilds“ - Stanislav Rada (VIII) 

Adéla Zacharová, Eva Kocourková, 
Stanislav Rada, Zdeněk Zapletal

Mezinárodní jazykové certifikáty 
ve školním roce 2007/2008

Certifikát z francouzského jazyka „Delf„
(pod vedením Mgr.Smyslilové a rodilé mluvčí paní Vir-
ginie Hyllové, úroveň B1) získaly studentky Markéta 
Birasová, Pavlína Bavlnková, Pavlína Rudolfová a 
Veronika Svobodová (VIII) a Lenka Blahoušková (VI). 

Certifikát z německého jazyka 
„Zertifikat Deutsch“ 
(pod vedením Mgr. Malečko-
vé, Mgr. Soukupové a rodilé 
mluvčí paní Heike Knapové, 
úroveň B1) získaly studentky 
Anna Hlaváčková (VIII) 
a Lucie Ševrová (VIII)

Na základě mezinárodního 
jazykového diplomu již byli ně-
kteří studenti přijati na vysokou 
školu bez přijímacích zkoušek. 

Lenka Blahoušková
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Maturitní zkouška

Přijímací zkoušky na CMG 
ve školním roce 2007/2008

Přijímací zkoušky do primy

Datum konání přijímací zkoušky: pondělí 
21. dubna 2008

Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka, mate-
matiky a test studijních předpokladů SCIO. Testy jsou 
anonymní, studenti pracují pod číslem.

Počet přihlášených studentů do primy: 65

Počet přijatých studentů: 31

Ukázky z přijímacích testů (prima)
Plné znění je k dispozici na www.cmg.prostejov.cz , popř. 
kopie získáte v Informačním centru mládeže na CMG.

Český jazyk

1. Vyber větu, která je naprosto spisovná.

 A) Hejbni sebou, nemáme na to celý den!

 B)  S takovýma špinavýma rukama sem vůbec 

nechoď!

 C) Chtěli bysme vyhrát alespoň krajský přebor.

 D) Kolikrát ti mám říkat, že nemáš lítat za  

holkama?

2. Do které věty lze dosadit slovo hercovy, aby byla 
gramaticky správně?

 A) Důležitou součástí role jsou také …………. 

kostýmy.

 B) Před divadlem čekali …………. příznivci.

 C) Na jevišti předali květiny přímo …………. 

Janu Potměšilovi.

 D) Ještě dlouho jsem si opakoval …………. slova.

Matematika

1. Procvič svůj logický úsudek. U každého příkladu 
rozhodni o správnosti výsledku.

Zakroužkuj ANO = výsledek je dobře, NE = výsledek 
je špatně.

     a) Čtvrt metru látky je za 25 Kč. Tři metry jsou za 

300 Kč.    ANO – NE

     b) Pět metrů látky je za 600 Kč. Tři a půl metru je 

za 440 Kč.    ANO – NE

     c) V rodině spotřebují týdně dva bochníky 

chleba po 21 Kč. Za 6 týdnů zaplatí za 

chleba 252 Kč.  ANO – NE

     d) Myslím si číslo. Přičtu-li k jeho pětinásobku 30, 

bude mi chybět právě 5 do sta. Myslela jsem si 

číslo 13?   ANO – NE
          

2. Představ si, že jsi napsal všechna dvojciferná čísla. 
Kolikrát se v jejich zápisu vyskytuje číslice 3?

 a) 10          b) 17          c) 18          d) 19

Na základě přijímacích zkoušek byli do primy 
přijati tito studenti:

Beranová Tereza (ZŠ Majakovského), Burešová Adéla (RG 
a ZŠ města PV), Cagala Filip (ZŠ Rejskova), Cimrmann 
Adam (ZŠ Melantrichova), Dvořáková Kateřina (ZŠ E. 
Valenty), Furda Jiří (ZŠ Palackého), Gottwaldová Klaudie 
(ZŠ E. Valenty), Handlová Zuzana (ZŠ Palackého), Huňka 
Jakub (ZŠ Dr. Horáka), Jančík Jiří (ZŠ Palackého), Kiss 
Tomáš (ZŠ Palackého), Kolářová Jana (ZŠ Majakovského), 
Kraváková Nela (ZŠ Dr. Horáka), Krchňáková Tereza (ZŠ 
Mostkovice), Lošťáková Veronika (ZŠ Krumsín), Luňáč-
ková Daniela (ZŠ Ptení), Nadymáčková Lucie (ZŠ Určice), 
Navrátilová Michaela (ZŠ Melantrichova), Otruba Vojtěch 
(ZŠ Plumlov), Pazdera Lukáš (ZŠ J. Železného), Richter 
Vojtěch (ZŠ Slatinice), Střelák Jakub (ZŠ Krumsín), Tichý 
Antonín (ZŠ Rejskova), Tomčiak Petr (ZŠ Rejskova), Vaver-
ka Jan (ZŠ Melantrichova), Vincourková Dominika (ZŠ Pa-
lackého), Vrána Jakub (ZŠ Majakovského), Zálešák Jakub 
(ZŠ Údolí Desné), Zapletal Jan (ZŠ Plumlov), Zatloukalová 
Anna (ZŠ Plumlov), Zbořilová Dominika (ZŠ Dr. Horáka)



24

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
00

7/
20

08

Přijímací zkoušky
Ro

č
e

n
ka

 C
M

G
 2007/2008

25

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška studentů CMG 
v roce 2008

Maturitní zkouška na gymnáziu se skládá z části 
písemné a ústní. Písemnou zkoušku z českého 
jazyka a literatury podstoupili studenti 8. dubna 
2008. Ústní zkoušky proběhly ve dnech 
26. – 29. května 2008.

Témata pro pís. maturitní zkoušku z českého jazyka

1.  Hodiny, hodinky, školní zvonky… Rok je stále 
stejně dlouhý, ale času je čím dál míň...

 Fejeton o spěchu a čase
 (Téma zadala PhDr. Renata Dohnálková)

2.  Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem.
(List apoštola Pavla křesťanům ve Filipech 4, 4-5)

 Úvaha na téma svědectví křesťana v současné lidské společnosti
 (Téma zadal P. ing. Jaroslav Němec SDB)

3.  Vaše sny, ať už jsou jakékoliv, se mohou splnit. 
Nevzdávejte se. (Markéta Irglová) 

 Úvaha
 (Téma zadala Mgr. Bohumila Měchurová)

4.  To nás (ne)těší, že jsme Češi.
 Volný slohový útvar
 (Téma zadala Mgr. Bohumila Měchurová)

Ukázky z písemných maturitních prácí z ČJ:
Z maturitní slohové práce Pavlíny Rudolfové na 
téma „ Vaše sny, ať už jsou jakékoliv, se mohou 
splnit, nevzdávejte se.“ (úvaha)

Sen je pro mě vyjádřením naděje. Sen je naděje, že 
v mém životě může být něco krásného, dobrého. 
Mnohdy však může přijít zklamání, že náš sen nikdy 
nebude naplněn. Vlastně i ono bolestivé zklamání 
z toho, že se nám sen nesplnil, může být zároveň 
nadějí, která nás utěšuje tím, že je tu vlastně ještě 
druhý a třetí sen, za který můžeme bojovat. Myslím 
si, že s touto nadějí je úzce spjata i víra. Víra nám 
dává odvahu ke splnění všech našich snů. Někdo věří 
v Boha, někdo věří ve své schopnosti a dovednosti, 
ale pokaždé nás tato víra posunuje o krůček dál k na-
šemu snu. Sny jsou nadějí lidstva. Můžeme však říci, 
že naděje je to samé co sen? Podle mě platí, že člověk, 
který sní, má naději v to, že se mu jeho sen vyplní… 
Sen je blízkým příbuzným naděje.

Z maturitní slohové práce Marie Tvrdíkové na téma 
„Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známa všem 
lidem.“ (úvaha)

Krásným příkladem křesťanky, která se nechala 
vést Bohem, je Matka Tereza. Sama prohlásila, že je 
jen tužkou v ruce Boha, který píše milostný dopis 
lidstvu. A měla pravdu, díky tomu, že důvěřovala 
Bohu, mohl Hospodin napsat skutečně překrásný mi-
lostný dopis, který dnes čte obdivem celý svět. Nejen 
křesťané, ale i lidé jiných náboženství a ateisté.
I my, ostatní křesťané, můžeme vyjít sami ze sebe a 
ukázat ostatním sílu Boží lásky k nám tím, že ji budeme 
rozdávat. Milujme, ano, milujme všechny kolem sebe! 
Nejen své přátele, ale i své nepřátele. Milujme jako 
první, milujme konkrétně. Sjednocujme se s lidmi, Vy-
jděme jim vstříc. Nebojme se udělat první krok. Někdy 
stačí jen úsměv, abychom prozářili někomu celý den.

Ústní maturitní zkoušky skládalo v tomto školním roce 
celkem 25 studentů. Všichni studenti prospěli, 3 studenti 
dosáhli vynikajícího výsledku s průměrem 1,00 a 9 studen-
tů prospělo s vyznamenáním.

Tři studenti oktávy budou skládat tuto zkoušku v podzim-
ním termínu.

Slavnostní zahájení ústní maturitní zkoušky
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Zaměstnanci školy

Zaměstnanci CMG ve školním
roce 2007/2008

Přední řada zleva: Mgr. Martina Malečková, P. Ing. Jaroslav Němec SDB, Ing. Marie Cagalová, zástupkyně ředitele 
Mgr. Martina Šubčíková, ředitel školy Mgr. Jaroslav Fidrmuc, Martin Sitte, Mgr. Zuzana Böhmová, Mgr. Jana Krčová

Druhá řada zleva: Marlies Eisenacher, Mgr. Ivana Matyášková, Karla Veverková, Květoslav Müller DiS, S. Mgr. 
Magdalena Dana Machynková SCM, Daniela Tobolová, S. Mgr. Alberta Anna Baklíková SCM, PhDr. Renata 
Dohnálková, Mgr. Jitka Hubáčková, Mgr. Peter Markovič, Mgr. Alexandra Markovičová, P. Mgr. Petr Košák SDB

Zadní řada zleva: Marie Richterová, Mgr. Blanka Chmelařová, Mgr. Zdeňka Smutná, Mgr. Martina Kubíčková, 
Stanislava Rotterová, Martin Hynek, Mgr. Bohumila Měchurová, Mgr. Alena Smyslilová, Mgr. Milana Soukupová, 
Mgr. Jana Daňková

Vzdělávací seminář v Rovečné Aktivní zapojení pedagogů na školní akademii
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Zaměstnanci školy

Seznam  pracovníků školy

Profesorský sbor:
s.Mgr.Alberta Anna Baklíková, SCM (Ná)
PhDr.Renata Dohnálková (Čj,D)
Mgr. Jana Ligurská (AJ, Čj, La)
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)
Victorie Krejčí (Aj)
Mgr. Martina Kubíčková (Bi, Z)
Mgr. Alexandra Markovičová (ZSV, Tv, SOR)
Mgr. Ivana Matyášková (M, Tv, IVT)
Mgr. Bohumila Měchurová (Čj, Hv)
Stanislava Náglová (Vv)
Mgr. Pavel Polcr (Čj, ZSV, SOR, Ná, Vo)
Mgr. Alena Smyslilová (Fj)
Mgr. Zdeňka Smutná (Aj, M)
Mgr. Milana Soukupová (Nj, Tv)
PeadDr. Květoslava Snášelová (Vv)

Stanislava Rotterová
Kateřina Opatrná
Květoslav Müller, DiS.
Marlies Eisenacher (Německo)
Giuseppina Pinto (Itálie)

vedoucí ICM
pracovnice ICM
ICT pracovník
Evropská dobrovolná služba
Evropská dobrovolná služba

Informační centrum mládeže, Informační centrum SIPVZ a školící středisko SIPVZ

Při příležitosti oslavy Dne učitelů 28. března 2008 bylo starostou města Prostějova, ing. Janem Tesařem předá-
no ocenění paní Mgr. Janě Krčové.

Mgr. Zuzana Böhmová
ing. Antonín Tomeček
Mgr. Dana Machynková

Pracovníci ESF (řešící projekty podporované z prostředků EU)

Vedení školy:

Mgr. Jaroslav Fidrmuc (M,F)
Mgr. Martina Šubčíková (M, Ch)
P. ing. Jaroslav Němec SDB (Ná)
ing. Marie Cagalová
Mgr. Martina Malečková (Nj)
p. Martin Sitte

ředitel školy
zástupkyně pro výuku
spirituál
zástupkyně pro ekonomiku
výchovný poradce
zástupce pro věci technické

Vedoucí předmětových sekcí:

Mgr. Pavel Polcr
Mgr. Alena Smyslilová (Fj)
Mgr. Jana Krčová (M,Bi)
Mgr. Jana Daňková (Bi,Tv)

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

Zaměstnanci CMG na pobytovém semináři

Studentský klub Oáza
Mgr. Peter Markovič
Daniela Tobolová

vedoucí SVČ a šk. klubu
administrativní pracovnice

Ekonomické oddělení:
Marie Richterová
Mgr. Jitka Hubáčková

Správní zaměstnanci:
Karla Veverková
Věra Zapletalová
Martin Hynek
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Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program „Doopravdy“
vyjadřuje vzdělávací cíle školy, metody jejich do-
sahování a formy hodnocení plnění stanovených 
cílů. Školní vzdělávací program je programové 

prohlášení školy. 
V roce 2007/08 
probíhala výuka 
podle nového 

vlastního vzdělávacího programu „Doopravdy“ 
ve třídách prima, sekunda, tercie a kvarta. Na 
vyšším gymnáziu zůstal v platnosti Generalizo-
vaný učební plán. 

Základními metodami vzdělávání na CMG je 
výuka, kurzy analyzované zážitkové pedagogiky a 
komentovaná praxe.

Výuka probíhá podle učebního plánu, kterým ško-
la stanoví vzdělávací předměty a jejich hodinovou 
dotaci. Klíčovými obory na gymnáziu jsou jazyky 
a matematika, pro osobnostní rozvoj také výuka 
náboženství, etiky a strategie osobnostního rozvoje 
– předmět, který jsme pro dosažení cílů školy 
vytvořili včetně napsání osnov a vydání vlastní 
učebnice.

Školní vzdělávací program 
„Doopravdy“

Školní vzdělávací program je 
programové prohlášení školy

Studenti CMG při akci „Věda v ulicích“
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Školní vzdělávací program
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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 „Ne-

jsem 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 výměnný pobytový kurz v Německu 

(NJ) - VG (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 pat-

řím“ pro studenty VII (3 dny, říjen)
12. Kurz společenského chování a tance - VI (docház-

kový 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)

Seznam volitelných předmětů
Septima (student volí 2 předměty):
seminář z matematiky, IVT, konverzace v Aj, konver-
zace v Nj, konverzace ve Fj, deskriptivní geometrie, 
latina,  ruský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk 

Oktáva (student volí celkovou hodin. dotaci 10 hod.):
Předměty s tříhodinovou dotací: seminář z matematiky, 
IT, konverzace v Aj, Nj, Fj, latina, deskriptivní geo-
metrie, španělský jazyk, ruský jazyk

Předměty se čtyřhodinovou dotací: dějepis, sem. ze ZSV, 
fyzika, chemie, biologie, zeměpis; nebo kombinace 
těchto předmětů vespolečném semináři.

Zájemci o studium na CMG prověřují své znalosti
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Kronika školního roku

Kronika školního 
roku 2007/2008

Září 2007
 • 3. září Slavnostní mši k zahájení nového školního 

roku a k 15. výročí založení školy celebrovali v 
chrámu Povýšení svatého kříže v Prostějově škol-
ní kaplan o.ing.Jaroslav Němec SDB, o.Mgr.Pavel 
Caha SDB a o.Mgr.Petr Košák SDB. Při mši školní 
kaplan požehnal nové logo školy.

 • 3.- 6. září Seznamovací kurz studentů primy na 
Staré Vodě

 • 12. září „Děti, pojďte si hrát!“ komponovaný pořad  
na náměstí T.G.Masaryka v Prostějově k oslavě 
15. výročí založení školy pod záštitou náměstkyně 
hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitky Chalán-
kové a starosty města Prostějov ing. Jana Tesaře. 
Od 10 do 13 hodin žáci 4. a 5. tříd základních 
škol Prostějova bavil klaun, na velkém pódiu si 
vyzkoušeli karaoke show, na 10 stanovištích mohli 
zkusit z hlíny uplácat golema, namalovat si obličej, 
provádět akrobatické kousky na nízkých lanech, 
prověřit své znalosti Bible atd. Od 13 do 16 hodin 
proběhl podobný program přizpůsobený žákům 
2. stupně ZŠ, od 16 hodin do 18 hodin koncert 
hudebních skupin Paprsky a Bétel a vystoupení ta-
neční skupiny Ruth pro studenty středních škol. V 
18 hodin paní náměstkyně hejtmana Olomouckého 
kraje MUDr. Jitka Chalánková a pan starosta města 

Seznamovací kurz primy

Prostějov ing. Jan Tesař pozdravili shromážděné a 
ředitel školy oficiálně předal zástupci města a kraje 
zážitkový program rozvoje klíčových kompetencí 
žáků 2.stupně základních škol a studentů středních 
škol „Doopravdy“  k využití pro všechny žáky a 
studenty Prostějova i celého Olomouckého kraje. 
Na závěr slavnostního vystoupení oficiálních hostů 
paní náměstkyně vylosovala 5 výherců hry „Pošli 
to dál!“. Den věnovaný oslavám výročí školy v 
duchu „když slavíme, pozveme přátele, abychom 
radost prožívali společně“ ukončil vynikající kon-
cert folkové hudební skupiny z Českých Budějovic 
Nezmaři.

 • 16. - 19. září Kurz rozvoje klíčových kompetencí 
„Kdo jsem já?“ pro studenty kvinty  

Oslavy 15 let CMG na náměstí T. G. M.

Kurz studentů kvinty ve Staré Vodě
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 • 20. září  Studijní zájezd do koncentračního tábora 

z 2. světové války v polské Osvětimi pod vede-
ním Mgr. Markovičové a Mgr. Kubíčkové

 • 21. září Kurz „Umím se učit“ pro studenty primy 
 • 25. – 30. září Studijní zájezd do Paříže pod 

vedením Mgr. Malečkové, PhDr. Dohnálkové a 
vedoucí ICM paní Rotterové

 • 25. – 27. září Kurz  osobnostního rozvoje „Nejsem 
tu sám“ pro studenty sekundy 

Říjen 2007
 • 3.října Exkurze kvarty „Brno přírodovědné“(An-

trophos, brněnská hvězdárna s planetáriem)
 • 3. – 6. října Společenskovědní kurz v Praze pro 

studenty oktávy
 • 4. - 6. října Kurz osobnostního rozvoje „Mně se 

líbí“ pro studenty tercie 

 • 11. října Slavnostní mši svatou v chrámu patronů 
školy sv.Cyrila a Metoděje sloužil P.Václav Klement 
SDB. Na mši svaté byly vyhlášeny výsledky soutě-
že „O nejnápaditější výklad nového loga CMG“

 • 11. - 12. října Kurz klíčových kompetencí „Žádný 
člověk není ostrov“ pro studenty sexty

 • 12. října Exkurze do Vilémova na alternativní 
zdroje energie

 • 18. - 20. října Kurz klíčových kompetencí „Láska 
a zamilovanost“ pro studenty kvarty

 • 22. října 1. cena Nadačního fondu Josefa Luxe 
za rozvoj etické výchovy na škole (P. Ing. Němec 
SDB, Mgr. Polcr a Mgr. Fidrmuc) 

 • 22. - 27. října Podzimní prázdniny na Staré Vodě 
a Anenské Hoře u Karlovy Studánky 

Listopad 2007
 • 1. listopadu Slavnost všech svatých - slavnostní 

mše v chrámu sv.Cyrila a Metoděje 
 • 7. listopadu Burza škol v Prostějově
 • 8. - 10. listopadu Kurz pro studenty septimy s 

názvem „Kam patřím?“

 • 9. - 12. listopadu Setkání škol zapojených do me-
zinárodního projektu Comenius v rámci projektu 
„Compassion – Soziales Lernen“ ve Vídni

 • 15. - 16. listopadu „Dobrovolná akademie osob-
nostního růstu pracovníků CMG“ - dvoudenní 
pobytový seminář v penzionu v obci Rovečná na 
téma „Škola pocitů“

 • 19. - 21. listopadu Obhajoby projektových prací 
studentů septimy řídila vedoucí prací SOČ 
Mgr.Jana Daňková 

 • 26. listopadu Vernisáž fotografií o. Jaroslava z 
prázdnin 

 • 27. listopadu „Dobrodružství s počítačem“ - sou-
těž pro žáky 4. a 5.tříd ZŠ, pořádá ICM

 • 28. listopadu Exkurze na bojiště tří císařů u Slav-
kova pro studenty kvinty

 • 28. října Krajská přehlídka středních škol „Scho-
laris“ v Olomouci

 • 28. - 30. listopadu Seminář pro učitele ze škol 
celé ČR k výuce nového vzdělávacího předmětu 
„Strategie osobnostního rozvoje“ 

Zážitkový kurz tercie „Mně se líbí“

Pavel Polcr a Jaroslav Němec s oceněním

Podzimní kurz rozvoje klíčových kompetencí septimy

Návštěva partnerské školy St. Ursula Gymnasium ve Vídni
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Prosinec 2007
 • 2. prosince Adventní zastavení (uspořádala komu-

nita bratří salesiánů sv. Dona Bosca v Prostějově ve 
spolupráci se scholou Cyrilometodějského gymnázia)

 • 4. prosince Den otevřených dveří 
 • 7. prosince Taneční kurz zakončili studenti sexty 

tradičním Věnečkem

 • 10. prosince Kreativní dílna ve školním klubu Oáza 
proběhla v odpoledních hodinách pro studenty CMG 
i širokou veřejnost – tentokrát na téma „drátkování“

 • 16. prosince Vánoční koncert Pěveckého sboru 
CMG v Městském divadle v Prostějově (pod 
vedením Mgr.Bohumily Měchurové)

 • 18. - 20. prosince Obhajoby projektových prací 
studentů kvinty 

 • 21. prosince Slavnostní mše svatá (celebroval v 
chrámu sv. Cyrila a Metoděje P. Pavel Čáp SDB). 
Po mši následovala v divadelním sále Národního 
domu v Prostějově neveřejná akademie „Studenti 
studentům“

 • 27. prosince – 1. ledna Vánoční prázdniny na 
Staré Vodě a Andělské Hoře

Leden 2008
 • 6. - 11. ledna Lyžařský výcvikový kurz tercie ve 

Staré Vodě

Pobytový seminář pro pedagogy ve Staré Vodě

Během adventního zastavení zpívala schola CMG

Závěrečná tanečního kurzu sexty

Předvánoční drátkovací dílna sestry Magdalény

Cimrmanovská scénka studentek oktávy

Aktivně strávené vánoční volno v Jeseníkách

Lyžařský kurz tercie
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 • 19. ledna Reprezentační a stužkovací ples CMG 

ve Společenském domě v Prostějově 

 • 24. – 25. ledna Docházkový kurz osobnostního 
růstu  „Kdo jsem já?“ pro studenty kvinty 

 • 30. ledna Diskotéka s videoprezentací,  poví-
dáním o hudbě a přespáním ve škole (připravil 
Mgr. Markovič ve studentském klubu Oáza)

Únor 2008
 • 1. – 8. února Partnerský pobyt na Gymnáziu 

sv.Uršuly v německém Würzburgu 
 • 3. – 9. února Lyžařský výcvikový kurz studentů 

kvarty 
 • 8. února Přijímací zkoušky „nanečisto“ 

 • 10. - 16. února Lyžařský výcvikový kurz studentů kvinty 
 • 17. - 23. února Týden jarních prázdnin pod 

vedením animátorů na lyžích v Jeseníkách (Stará 
Voda, Andělská hora)

Březen  2008
 • 5. března Velikonoční kreativní dílna „Pletení ve-

likonočních pomlázek“ (vedl Mgr.Vít Forbelský)
 • 6. - 7. března Dvouden. pokračovací kurz osobnostního 

rozvoje „Žádný člověk není ostrov“ pro studenty sexty 
 • 12. března Kreativní velikonoční dílna „Zdobení 

velikonočních vajíček“ (vedla sestra Magdaléna)

 • 13. - 15. března Pobytový kurz na Staré Vodě pro 
pedagogy z celé ČR na téma výuka nového vzdělá-
vacího předmětu „Strategie osobnostního rozvoje“ 

 • 16. března (Květná neděle) Společná komento-
vaná modlitba křížové cesty v chrámu Povýšení 
svatého Kříže v Prostějově

Slavnostní stužkování studentů oktávy

Studenti CMG společně s hostitelskými přáteli ve Würzburgu

Zájemci o studium na CMG prověřují své znalosti

Netradiční výroba velikonočních kraslic

Postní křížová cesta organizovaná CMG
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 • 17. března Kreativní podvečer „Výroba papíro-

vých velikonočních zvířátek (vedly pracovnice 
EVS působící v ICM – Giuseppina Pinto a Marlies 
Eisenacher)

 • 25. března Slavnostní Velikonoční mše (celebro-
val P.Mgr.Dan Žurek SDB)

 • 27. - 29. března Duchovní obnova studentů kvar-
ty na Staré Vodě 

 • 28. března 10. ročník plavecké soutěže družstev 
i jednotlivců „O pohár CMG“

 • 28. - 29. března  „Noc s Andersenem“ (hlavní or-
ganizátorkou byla vedoucí ICM paní Rotterová)

 • 31. března Vernisáž 2. ročníku výstavy výtvar-
ných prací „Biblické příběhy (uspořádala paní 
Stanislava Náglová)

Duben  2008
 • 2. dubna Přehlídka zájmové umělecké činnosti 

církevních škol v Odrách (účastnil se pěvecký 
sbor CMG)

 • 4. dubna  „Francouzské divadlo“ pod vedením 
paní Hyllové zvítězilo na mezinárodním festivalu 
frankofonních divadel „Festdivadlo“ v Brně s 
hrou „Papillon de jour, Papillon de nuit“ (odmě-
něni cenou Velvyslanectví Belgie v ČR – „Mladý 
talent“) a „Legende d´Anjou et d´ailleurs“(1. cena 
EU – postup do na festival frankofonních divadel 
celého světa v Kanadě v roce 2009)

 • 4.dubna Jednodenní kurz osobnostního rozvoje 
„Kam patřím?“ zaměřený na cílenou volbu dal-
šího studia s využitím testů profesní diagnostiky 
absolvovali studenti septimy (lektor Mgr.Pavel 
Polcr) 

 • 8. dubna Přednáška pana Tomáše Řeháka pro stu-
denty tercie a kvarty na téma „Sex, aids a vztahy“

 • 9. - 12. dubna Duchovní obnova kvinty na téma 
„Láska a zodpovědné předávání lidského života“ 

 • 17. - 18. dubna Seminář pedagogů CMG v Roveč-
né – na téma „Pozitivní myšlení“ přednášel pan 
Mojmír Voráč

 • 18. - 20. dubna Kurz animátorů „Metodika zážit-
kové pedagogiky“

 • 21. - 26. dubna Pobyt skupiny holandských stu-
dentů z partnerské školy Emmaus College 
z Rotterdamu  na CMG (organizovala Mgr. Zdeň-
ka Smutná)

 • 24. duben Soutěž „Zelená stezka“ (vedla Mgr. 
Jana Daňková)

 • 30. dubna  „Expedice Karakoram“ v Lanovém 
centru v Olomouci se zúčastnilo 18 studentů 
z I, II a III. Akci pořádal studentský klub Oáza, 
vedoucí Mgr.Markovič

 • 30. dubna – 4. května Duchovní obnova sexty na 
téma „Ježíš Kristus“

květen  2008
 • 5. května „Přebor církevních škole ve floorbalu“ 

v Ostravě

Naši reprezentanti tradiční plavecké soutěže

Poučná a zábavně pojatá přednáška pana Řeháka

Pobytový vzdělávací seminář pro zaměstnance školy

Oblíbená akce v Lanovém centru Proud
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 • 7. května Studentský majáles - CMG reprezento-
valy třídy kvinta, sexta a septima

 • 7. - 9. května Duchovní obnova studentů sekun-
dy na téma „Nazval jsem vás přáteli“

 • 11. května Pražský světící biskup Mons. Karel 
Herbst SDB biřmoval 15 studentů školy v chrá-
mu Povýšení svatého Kříže v Prostějově 

 • 15. - 16. května Kurz osobnostního rozvoje studen-
tů tercie „Mně se líbí…“ (vedla Kateřina Opatrná)

 • 19. - 20. května Seminář osobnostního rozvoje 
„Láska a zamilovanost“ (vedla Kateřina Opatrná) 

 • 19. května Vernisáž nejkrásnějších výtvarných 
prací studentů CMG (pí. Náglová a PaedDr. 
Snášelová)

 • 22. května Exkurze primy do Vlastivědného 
muzea v Olomouci a do kaple sv. Jana Sarkandra 
(vedla PhDr. Dohnálková)

 • 23. - 25. května Duchovní obnova studentů 
septimy na téma „Přijetí odpovědnosti a hledání 
životního povolání“

 • 25. - 26. května Floorbalový turnaj církevních 
škol ČR v Kutné Hoře (studentky CMG pod 
vedením Mgr. Petera Markoviče)

 • 26. -29. května Ústní maturitní zkoušky studentů 
oktávy

 • 27. května Exkurze studentů kvarty na keltské 
opidum u Malého Hradiska

 • 27. května Studenti septimy se s Mgr.Markovičo-
vou seznámili s Úřadem práce v Prostějově

 • 28. května Studenti kvarty shlédli vzdělávací 
program, který pro ně připravil na Prostějovské  
hvězdárně její ředitel RNDr. Prudký

 • 28. května Exkurze kvinty do Botanické zahrady 
v Prostějově

 • 30. května Maturitní vysvědčení při slavnostní 
mši v chrámu Povýšení svatého Kříže v Prostějově 
čerstvým absolventům slavnostně předal arcibis-
kup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan 
Graubner. Slavnostní odměny předávali náměstci 
hejtmana Olomouckého kraje ing. Pavel Horák, 
MUDr. Jitka Chalánková, ing. Pavel Sekanina, 
místostarosta města Prostějova pan Miroslav Pišťák, 
předseda Městské organizace KDU-ČSL ing. Tomáš 
Chalánek a prezident Asociace ředitelů církevních 
škol Slovenska Dr. Stanislav Bella. Předávání 

Floorbalisté CMG na turnaji v Ostravě

Majálesový průvod městem

Biřmovaní studenti s otcem biskupem

Slavnostní zahájení maturit na CMG
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maturitních vysvědčení se zúčastnil i vedoucí 
Odboru školství Krajského úřadu Olomouckého 
kraje Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA. Následovala 
tradiční Zahradní slavnost pro rodiče, absolventy, 
přátele školy a čestné hosty v Rajské zahradě při 
chrámu Povýšení svatého Kříže v Prostějově

 • 31. května – 2. června Duchovní obnova tercie na 
téma „Štěstí začíná uvnitř“

Červen  2008
 • 3. – 5. června Přehlídky frankofonních divadel 

v rakouském městě Bregenz se zúčastnil i kroužek 
Francouzského divadla CMG pod vedením V. Hyllové

 • 5. a 6. června Docházkový kurz pedagogů z celé 
ČR na téma výuka nového vzdělávacího předmě-
tu „Strategie osobnostního rozvoje“

 • 6. - 13. června Výměnný pobyt studentů CMG na 
Emmaus College v holandském Rotterdamu

 • 7. června Pěvecký sbor pod vedením sbormistry-
ně Mgr.Bohumila Měchurové získal bronzovou 
medaili na mezinárodní soutěži pěveckých sborů 
„Svátky písní“ v Olomouci.

 • 8. - 13. června Letní turistický kurz studentů 
sexty ve Staré Vodě 

Zahradní slavnost pro všechny rodiče, absolventy a přátele CMG

 • 10.června Pěvecký sbor pod vedením Mgr. 
Měchurové zazpíval seniorům v ústavu sociální 
péče pro seniory v Prostějově

 • 10.– 25. června Kurz sociálních kompetencí stu-
dentů septimy v ústavech sociální péče, dětských 
domovech

 • 11. června Závěrečná konference k projektu 
„Štěstí začíná uvnitř“

 • 24. června „Věda v ulicích“ na náměstí TGM 
v Prostějově 

 • 25. – 26. června Strategická hra „Zachraňte svět 
zvířat“ (připravili: Mgr.Jana Krčová, Martin Sitte, 
Květoslav Müller DiS, Martin Hynek a klub 
Oáza)

 • 27. června Slavnostní mše na závěr školního roku 
v chrámu sv. Cyrila a Metoděje 

Naši úspěšní divadelníci v rakouském městě Bregenz

Jedna z aktivit sportovního kurzu v Jeseníkách

Obohacující setkávání s handicapovanými dětmi

Jeden z úkolů strategické hry

Závěrečnou mši svatou celebroval o. Jaroslav
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Projekty realizované 
Cyrilometodějským gymnáziem

Projekty jsou aktivity školy nad rámec běžné výuky, 
které mají za cíl pomáhat naplňovat poslání školy  bu-
dovat mladého člověka, který ví, kdo je, co chce, a má 
dostatek sebedůvěry, vůle, vytrvalosti i vědomostí  jít 
svou jedinečnou, smysluplnou životní cestou.

Projekt „Kurzy klíčových kompetencí“
 • Cíl:
 Komplexní rozvoj osobnosti studenta po stránce 

osobnostní, sociální i emoční, schopnost efektivní-
ho učení, řešení problémů a cíleného řízení času

 • Určeno:
 Studentům primy - septimy
 • Forma:
 Podzimní tří až pětidenní kurz ve školícím středis-

ku ve Staré Vodě u Karlovy Studánky v Jeseníkách, 
jarní dvoudenní docházkový kurz v Prostějově

 • Metoda:
 Analyzovaná a komentovaná zážitková pedagogika
 • Realizátor:
 Tým pedagogů CMG pro osobnostní rozvoj 

studentů – Mgr. Opatrná (prima – kvarta), Mgr. 
Polcr (kvinta – septima), P. ing. Jaroslav Němec 
SDB, pracovníci školního klubu Oáza, externí 
lektoři, třídní učitel

Zkuste si doma s rodinou či přáteli jednu z aktivit z kurzu 
sexty  – dozvíte se o sobě víc!

Aktivita „O čem?“

(obkreslete siluetu jednoho z vás a do ní doplňte na pří-
slušná místa…) 
Oblast vlasů – o čem rádi sníme
Oblast čela – o čem rádi přemýšlíme
Oblast očí – na co se rádi díváme
Oblast uší – co rádi slyšíme
Oblast úst – o čem rádi mluvíme
Oblast pravého ramena – čemu musíme čelit
Oblast levého ramena – co nás straší
Oblast dlaní – co rádi děláme
Oblast srdce – necháme na vás
Oblast břicha – co rádi jíme
Oblast kolenou – jaké barvy máme nejraději
Oblast pravé nohy – jaká zajímavá místa jsme navštívili
Oblast levé nohy – jaká zajímavá místa bychom chtěli navštívit

Projekt „Duchovní obnovy“
 • Cíl:
 Rozvoj spirituální inteligence, praktické předává-

ní základů křesťanství
 • Určeno:
 Studentům sekundy - oktávy
 • Forma:
 Třídenní pobytový seminář ve školícím středisku 

na Staré Vodě u Karlovy Studánky v Jeseníkách   
 • Metoda:
 Analyzovaná a komentovaná zážitková pedagogika
 • Realizátor:
 Spirituál školy P. ing. Jaroslav Němec SDB, exter-

ní lektoři

Jedna z aktivit na kurzu „Žádný člověk není ostrov“ (VI) Snídaně na stromě během duchovní obnovy II
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Realizované projekty
Být společně se studenty v přírodě, získat něco nového 
v oblasti duchovního života, zažít ticho a čas pro modlitbu 
je smyslem duchovních obnov, které pro studenty od 
sekundy až do septimy každý rok připravujeme.
V dnešní době, která se vyznačuje velkým množstvím pod-
nětů z různých oblastí života, je tento čas zastavení, ticha 
a modlitby velmi důležitý. Jsme rádi, že část studentů 
dokáže využít duchovní obnovu k přiblížení se k Bohu 
a také ke změně svého života.

P. ing. Jaroslav Němec SDB, spirituál

Projekt „Animátorské hnutí“
 • Cíl:
 Rozvoj schopností a dovedností vést druhé lidi, 

schopnost týmové práce, schopnost aktivně utvá-
řet společenství, prosociální jednání

 • Určeno:
 Studentům vyššího gymnázia CMG a dalším 

zájemcům Prostějovska. Přípravné kurzy animá-
torů jsou určeny pro studenty tercie a kvarty.

 • Forma:
 Pět třídenních pobytových seminářů především 

ve školícím středisku ve Staré Vodě u Karlovy 
Studánky v Jeseníkách

 Praxe vedoucích skupinek v době  podzimních, 
zimních, jarních a letních prázdnin na dětských 
táborech, praxe pomocných lektorů při kurzech 
klíčových kompetencí, organizování akcí (ples ani-
mátorů, zážitková strategická hra studentů školy aj.)

 • Metoda:
 Výuka, komentovaná zážitková pedagogika
 • Realizátor:
 Klub salesiánského hnutí mládeže, spirituál školy 

P. ing. Jaroslav Němec SDB, externí lektoři

Projekt „Štěstí začíná uvnitř“
 • Cíl:
 Vytvořit a učit nový vzdělávací předmět „Strate-

gie osobnostního rozvoje“. V tomto předmětu se 
studenti učí objevovat hodnoty, na kterých budují 
svůj život, objevovat své životní poslání a budoucí 
profesní uplatnění ve společnosti, formulovat 
krátkodobé i dlouhodobé cíle, vyhodnocovat jejich 
naplňování, efektivně řídit svůj čas a svůj život. 
Hodnoty, cíle a životní pravidla, která studenti v 
průběhu výuky objevují, zapisují do osobnostního 
portfolia, které se stává originálním manuálem k 
smysluplnému a tedy šťastnému životu.

 • Určeno:
 Studentům tercie, kvarty, kvinty a sexty 
 • Forma:
 Nový samostatný předmět „Strategie osobnostní-

ho rozvoje“
 • Metoda:
 Výuka
 • Realizátor:
 Mgr. Polcr, Mgr. Markovičová

Co nového dala výuka SOR studentům? 
(výběr z esejů)

Podle mě je to ten nejužitečnější předmět na škole, protože 
jeho cílem je nás naučit žít jako duševně srovnaní lidé. 

Tahle hodina mi pomohla zvednout sebevědomí a naslou-
chat druhým. ... Také o mojí budoucnosti jsem zapřemýš-
lela a seřadila jsem si hlavní priority mého života. Na svět 
se určitě dívám pozitivněji a hledám na každé věci něco 
dobrého  než dřív. Můj více pesimistický přístup k okolí a 
světu se změnil a převažuje pozitivní přístup.

Soustředění animátorů na Staré Vodě

Vánoční prázdniny nejen pro děti z CMG

V hodině SOR v kvartě
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... s politováním musím konstatovat, že SOR mi přinesl 
jen pár zajímavých okamžiků. Ale nechci zase říct, že mi je 
a bude na nic. Těch pár dobrých okamžiků ale stálo za to. 
Například příběhy lidí, kteří dokázali překonat sami sebe 
a splnit si svůj cíl. To je něco neuvěřitelného. ... Také bych 
chtěl být příkladem, i když je to určitě hodně těžké.

Myslím, že je důležité, aby SOR bylo už od primy, aby-
chom začali uvažovat o těchto věcech a rozvíjet se už dříve. 
... Výuka SOR byl dobrý nápad jako povinný předmět a 
rozšířit ho do celé České republiky.       

Z hodin SOR jsem si odnesla mnoho užitečných rad, jak šťast-
ně žít. Velmi mi to v životě pomáhá překonat těžké chvíle. 

... tato hodina je ke zklidnění toho všeho stresu ve kterém 
žijeme, já ji beru jako výbornou.

Projekt „Sociální učení“
 • Cíl:
 Objevit svět handicapovaných lidí, naučit se tyto 

lidi respektovat, vážit si jich a účinně jim pomá-
hat podle svých možností

 • Určeno:
 Studentům septimy
 • Forma:
 Dvoutýdenní praxe v sociálních ústavech při 

doprovázení handicapovaného člověka
 Zapojení studentů do charitativních sbírek 
 • Metoda:
 Komentovaná a analyzovaná zážitková pedagogika
 • Realizátor:
 Mgr. Polcr a učitelé - vedoucí jednotlivých praxí, 

Mgr. Markovič (charitativní sbírky)

Projekt „Seminárními a projektovými 
pracemi k nové maturitě“
 • Cíl:
 Naučit se komplexně řešit praktický problém s 

využitím znalostí získaných studiem, prohloubit 
znalosti v určitém oboru nad rámec středoškol-
ského učiva, navázat kontakt s praxí. Orientace 
pro další studium oborů na VŠ a VOŠ. 

 Zpracování projektové práce a její obhajoba před 
maturitní komisí z jednoho volitelného předmětu 
bude forma školní části připravované nové matu-
ritní zkoušky v roce 2010.

 • Určeno:
 Studentům kvinty, sexty a septimy
 • Forma:
 Student si vybírá problém ze zásobníků témat a pro-

blémů, které vytváří učitelé jednotlivých předmětů 
a externí spolupracovníci (učitelé VŠ či odborníci z 
praxe). Zvolený problém pak pod jejich vedením řeší. 
O řešení student zpracovává podle předem zadaných 
pravidel projektovou zprávu, kterou prezentuje a 
obhajuje před odbornou komisí. Nejlepší práce postu-
pují do soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ).

 • Metoda:
 Samostatné studium, kritické myšlení, samo-

statná práce, konzultace, veřejná prezentace a 
obhajoba

 • Realizátor:
 Mgr. Daňková a tým vedoucích prací

Projekt „Environmentální výchova“
 • Cíl:
 Naučit studenty aktivně a vědomě chránit životní 

prostředí včetně pozitivních mezilidských vzta-
hů, podněcovat proaktivní a pozitivní myšlení 
(ekologie duše)

 • Určeno:
 Studentům všech ročníků při dodržení zásady 

věkové přiměřenosti
 • Forma:
 Výuka, samostatné přednášky, exkurze, zážit-

ková, strategická hra na konci školního roku, 
praktické činnosti - třídění odpadů aj.

 • Realizátor:
 Mgr. Krčová, tým pracovníků školy a externích lektorů

Projekt „Exkurze a studijní cesty“
 • Cíl:
 Přiblížit studentům školní učivo v praxi, rozšířit 

školní teoretické znalosti
 • Určeno:
 Všem studentům CMG
 • Forma:
 Podzimní exkurzní den pro ročníky sekunda 

– septima a další exkurze podle předem stanove-
ného plánu exkurzí v návaznosti na výuku

 Zahraniční studijní cesta do Říma, Anglie a Paří-
že (každý lichý rok v podzimním termínu)

 • Realizátor:
 Třídní učitel a učitel předmětu, v kterém se ex-

kurze realizuje

Při práci s dětmi ze sociálních ústavů

Studenti kvinty obhajují své práce

Strategická hra „Zachraňte svět zvířat“
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Zájezd studentů CMG do Paříže

V tomto školním roce měli studenti opět možnost vyjet za 
podzimním putováním hlavním městem Francie. Jako už 
tradičně byl o tento poznávací zájezd, který se uskutečnil 
od 25. do 30. září 2007, velký zájem. 
Program i  cesta autobusem byly velmi náročné, ale všechno 
stálo za to. Paříž nás sice v brzkých ranních hodinách přivítala 
deštěm, který nás provázel i v dalších dnech, ale občas přece jen 
vykouklo sluníčko. Snažili jsme se navštívit vše, co neodmys-
litelně k Paříži patří. Nenechali jsme si ujít ani noční Paříž 
– projížďka po Seině měla i přes nepřízeň počasí své kouzlo. Vítr 
a ani déšť nezabránil nadšencům ve výstupu na Eiffelovku.
Škoda jen, že se zájezdu nemohla zúčastnit jeho hlavní 
organizátorka – paní Mgr. Alena Smyslilová, která vše 
připravila do nejmenších detailů.
Nezbývá než si přát, abychom se společně sešli u některého 
z dalších zájezdů do evropských zemí.

Mgr. Martina Malečková

Projekt „Zahraniční výměnné pobyty“
 • Cíl:
 Navázání kontaktů s vrstevníky z jiných zemí, prak-

tické uplatnění jazyka, motivace k dalšímu studiu 
jazyků, poznání životního stylu a školství jiných 
zemí, poznání reálií zemí, jejichž jazyk se žáci učí, 
uvědomění sounáležitosti s ostatními národy Evropy

 • Určeno:
 Studentům vyššího gymnázia
 • Forma:
 Pravidelné výměnné pobyty se studenty Em-

maus College v Rotterdamu (Holandsko) a Ge-
samtschule v městě Porta Westfalica (Německo)

 Realizace projektu Comenius  Národní agentury 
pro evropské vzdělávací programy – spolupráce 
na projektu „Soziales Lernen“ s gymnázii ve Vídni 
a Freiburgu (Badensko Würtenbersko – Německo)

 • Realizátor:
 Mgr. Smutná, Mgr. Malečková, Mgr. Fidrmuc,  

Mgr. Böhmová

Návštěva v Holandsku očima studentů 

Do Holandska jsme dorazili v době, kdy se celá země zaha-
lila do oranžové barvy v rámci fotbalové euforie. Obvykle 
zelená země najednou zářila ostře oranžovou a domy podél 
uzounkých ulic spojovaly vlaječky v národních barvách. U 
velkoplošných obrazovek neseděli Holanďané a Češi, ale je-
den národ, který prožíval stejnou radost ze vstřeleného gólu. 
Uchvacující je i romantický nádech této země. Nádherné malé 
domečky, jako stvořené pro pohádkové bytosti, historické části 
měst protkané vodními kanály, ale také přátelskost tamějších lidí.

Každý máme na těchto společných 10 dní odlišné vzpo-
mínky  a každému z nás přinesly něco jiného, ale všichni 
se shodneme na tom, že to byl nezapomenutelný čas a 
půjdeme do toho znovu!!!

Hana Nováková, kvinta

Projekt „Vzdělávání pracovníků školy“
 • Cíl:
 Tým pracovníků školy připravený ve vzájemné 

spolupráci realizovat cíle školy
 • Určeno:
 Všem pracovníkům CMG
 • Forma:
 Akademie pracovníků CMG – systém dalšího 

vzdělávání pracovníků CMG v oblasti rozvoje 
osobnosti, IT, cizích jazyků i v oblasti vlastní 
profesní odbornosti. Zážitkové aktivity při semi-
nářích teambuildingu.

 • Realizátor:
 Lektoři CMG, smluvní partneři školy, organizace 

věnující se dalšímu vzdělávání pracovníků

Výprava studentů v polské Osvětimi

Ve výrobně sýrů během výměnného pobytu v Holandsku

Vzdělávací seminář “Škola pocitů“ v Rovečné
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Pěvecký sbor CMG
Školní rok 2007/2008 jsme zahájili soustředěním na 
Staré Vodě. 

V prosinci uvedl pěvecký sbor v Městském divadle 
již tradiční Vánoční koncert . Za doprovodu komor-
ního orchestru zazněly skladby L. Fišera Touha, 
A.Tučapského Hej, hej, koleda, A. Vivaldiho Gloria, 
Česká mše vánoční J. J. Ryby. Jako host vystoupili 
žáci tanečního oboru (ZUŠ Vyškov) s dobovými rene-
sančními tanci. Koncert měl příznivý ohlas. 

Počátkem ledna sbor vystoupil ve venkovních pro-
storách Plumlovského zámku za třeskutého mrazu s 
koledami A. Tučapského, pouze v komorním obsaze-
ní těch nejobětavějších zpěváků. 

Březen patřil tradičně přehlídce zájmové umělecké 
činnosti v Odrách, kde se sboru dostalo velmi klad-
ného hodnocení porotců. 

V červnu získal sbor na Mezinárodním festivalu Svátky 
písní v Olomouci bronzovou medaili v kategorii 
komorních dospělých sborů. Školní rok sbor uzavřel  
vystoupením v Domově důchodců (na ul. Brněnské).

Schola CMG
Schola CMG čítá kolem dvaceti členů a vede ji Mgr. Peter 
Markovič společně s o. Jaroslavem Němcem. Posláním 
tohoto menšího hudebního tělesa je hlavně zpěvem obo-
hatit slavení liturgie při školních mších. Kromě stálých 
členů z gymnázia ji přicházejí pomoci i bývalí absolventi 
gymnázia nebo jiní přátelé. Zpěv doprovázejí především 

kytary, ale často také klávesy, různé druhy fléten, housle, 
klarinet, baskytara, někdy i čelo nebo bubínky.

Každý rok před vánocemi v adventu připravuje prostějov-
ské farnosti již známé Adventní duchovní zastavení. Se stej-
ným repertoárem se pak schola měla možnost představit i 
na benefičním koncertě v Krumsíně a také v domově pro 
seniory v Soběsukách. V lednu doprovázela slavnostní mši 
svatou k svátku sv. Dona Bosca, kterou celebroval pražský 
pomocný biskup Mons. Karel Herbst SDB a v březnu 
o květné neděli společnou křížovou cestu CMG. 

Tento rok jsme si dali obzvlášť záležet na přípravě písní pro 
slavnostní mši na poděkování za úspěšné ukončení studia. 
Celý rok lze zhodnotit pro scholu jako veliký krok vpřed.

Významným způsobem k tomuto výsledku přispěl 
i Jakub Faltýnek hrou na klávesy a četné díky patří 
Ing. Faltýnkovi za ozvučení důležitějších vystoupení.

Mgr. Peter Markovič

Francouzské divadlo
Francouzské divadlo působící na CMG mělo letos 
obzvláště dobrý rok. Po velkém úspěchu mladých 
divadelníků na soutěžní přehlídce Francouzského di-
vadla „Festivadlo 2008“ v Brně, kde zvítězili ve dvou 
kategoriích, dostali studenti pozvání na mezinárodní 
přehlídku do rakouského města Bregenz.

Sbor CMG při vystoupení v Domově důchodců

Schola při mši svaté ve školní kapli
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Z literárních prací studentů
Na počátku června se tedy vydala šestnáctičlenná sku-
pinka se svou učitelkou a rodilou mluvčí, paní Virginií 
Hyll na cestu, po které je čekal náročný program. Vždyť 
předvést před studentskými soubory z celého světa své 
umění, navíc v jazyce, který není jejich rodným, 
a přesto být přesvědčiví, není věru lehké.

Bezprostřednost, dobrá režie a nadšení našich studentů 
slavily úspěch i zde, a přestože přehlídka byla nesoutěžní, 
představení našeho divadla „ Papillon de jour, papillon 
de nuit“ a „Legendes  d´´Anjou et d ´ailleurs“ se líbily 
nejvíc. Důkazem je i pozvání celého souboru na celosvě-
tovou přehlídku v kanadském Vancouveru v příštím roce. 

Mgr. Jitka Hubáčková

Charitativní sbírky
V tomto školním roce se studenti zapojili do sedmi cha-
ritativních sbírek. Na dětská oddělení nemocnic v ČR 
v rámci sbírky Srdíčkový den získalo celkem 28 studen-
tů  během sbírky v září a v dubnu cca 50 000 Kč. Sbírky 
Bílá pastelka a Světluška přispívají dětem a dospělým s 
těžkým zrakovým postižením, obou sbírek se účastnilo 
24 našich studentů, výtěžek z nich byl necelých 30 000 
Kč. Květinka, o.s. na pomoc dětem a mladým lidem 
s tzv. získaným handicapem byla realizována 4 studen-
ty, během Květinového dne (Liga proti rakovině získalo 
10 studentů příspěvek ve výši 27 800 Kč.

Největší skupinka studentů (17) byla zapojena při 
Tříkrálové sbírce (pořádá Charita ČR) a podařilo se 
vybrat téměř 4 500 Kč.

Animátorské hnutí na CMG
V tomto školním roce animátoři usilovně pracovali 
na své formaci, aby dokázali vytvářet společenství a 
připravovat se k službě dětem a mladým lidem.

O letních prázdninách 2007 Klub SHM ve spolupráci 
s gymnáziem uskutečnil devět táborů, z nichž pět 
vedli animátoři zcela samostatně. Na těchto táborech 
se vystřídalo přes 250 dětí a mladých lidí.

V průběhu školního roku připravili také program na 
podzimní, vánoční i jarní prázdniny a podíleli se na 
projektu „Doopravdy“.

Tři animátoři (Jana Kratochvílová, Tomáš Zíma a 
František Novák) získali v závěru školního roku 
akreditaci jako hlavní vedoucí akcí pro děti a mládež. 
Dva z nich (Jana Kratochvílová a Tomáš Zíma) získali 
též osvědčení jako zdravotníci dětských táborů.

V tomto školním roce také vzniklo nejmladší spole-
čenství šestnácti studentů, kteří se ke službě animáto-
rů připravují. Dostali příznačný název „Smajlíci“.

P. ing. Jaroslav Němec SDB, spirituál

Letní tábory, na kterých se animátoři podíleli v roce 2007:

 • 1.– 8. července 
Pobytový tábor (7-11 let) Stará Voda 
 • 1. - 13. července
Cyklistický putovní tábor„Lewron“ Beskydy 
 • 8. - 15. července
Pobytový tábor (7-11 let) Stará Voda
 • 16. - 26. července
Pobytový tábor (děvčata 2–15let) Jalubí u Velehradu
 • 15. - 28. července
Pobytový tábor „Odysseus 2007“ (chlapci12–15let) 

Stará Voda
 • 3. - 18. srpna
Cyklistický putovní tábor „Altenmarkt 2007“ Nízké 

Taury,Rakousko 
 • 23. - 26. srpna
Putovní tábor pro animátory, Jeseníky
 • 26. - 28. srpna
„Rangers“ – výcvik budoucích animátorů 
 • 26. - 30. srpna 
„Zamávání prázdninám“ Stará Voda

Studenti CMG na Festdivadle v Brně, kde získali 1. místo

Tříkrálové kolednice před akcí

Netradiční oběd během vánočních prázdnin

Animátoři na jednom z víkendových pobytů ve Staré Vodě



42

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
00

7/
20

08

Ze života školy
Ro

č
e

n
ka

 C
M

G
 2007/2008

43

Z literárních prací studentů

Ukázky ze studentských 
literárních prací

Tanec čísel se tančí i bez orchestru   

Čísla a vůbec cokoli s nimi spojené vyvolává 
u mnohých děs a hrůzu, ale já stále žiji v přesvěd-
čení, že matematika je krásná věda. Vždyť čísla 
jsou tak důležitá – jejich nejrůznější druhy a podo-
by prostupují celým naším životem, zakopáváme 
o ně na každém rohu. Že ne? Přeci bez čísel bych 
ani nevěděla, kdy jsem se narodila, ve kterém 
domě bydlím nebo jakou velikost bot si mám kou-
pit…A myslím, že v takovém spojení čísla nikoho 
ani moc netrápí.

Kde ale může nastat problém, je například dějepis. 
Tam se to čísly jen hemží. Tu si musíme zapama-
tovat rok příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, 

tu datum narození Marie Terezie. Do toho se nám 
vplete počet padlých za druhé světové války a v 
tom zmatku nám už ani nedělá problém splést 
si Karla IV. s Karlem VI. A to nemluvím o fyzice 
nebo chemii! Zde se nám snaží vnutit myšlenku, 
že bez Avogadrovy konstanty a znalosti tíhového 
zrychlení se nedá téměř žít. To už se nám v hlavě 
motá tolik čísel, že na shánění orchestru nezbývá 
čas. Tanec začíná a my se mu marně snažíme udat 
určitý rytmus. Zda se nám to povede, či ne,  jasně 
ukáže známkové ohodnocení, které má opět podo-
bu číslice.

Ano, pravdou zůstává, že některá čísla jsou nepěk-
ná, ba přímo ošklivá a protivná. Jiná čísla si však 
pamatujeme rádi, i když nás do toho nikdo nenutí. 

Výtvarná práce Romany Soukupové
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Zpráva o hospodaření školy
Kupříkladu telefonní číslo krasavce, který se na mě 
včera usmál před obchodem, se mi vloudí do paměti, 
ani nevím jak.

Pro pány se čísla stávají zajímavými tehdy, když 
přemýšlí, zda si objednat „desítku“ Gambrinus či 
„dvanáctku“ Pilsner. Vůbec – jakmile se jedná o 
procento alkoholu v nápoji, zájem o čísla rapidně 
stoupá. Čísla mají zelenou i tehdy, pokud nám 
dávají najevo, že jsme majiteli tučného konta. S 
radostí se pak dáváme do tance sami, i když žádný 
orchestr není na obzoru.

Jenže některá čísla nám na náladě moc nepřidávají. 
Záporná čísla často vyjadřují, že se topíme v dluzích, 
naopak vyšší čísla nám jasně naznačují, že už nejsme 
nejmladší. A pokud do toho začnou růst „osmičky“, 
které o sobě tvrdí, že jsou zuby moudrosti, tak nám 
do tance opravdu moc není.

Jak vidíme, existují čísla hezká i ošklivá, zapa-
matovatelná snadno, či hůře. Naštěstí ale exis-
tuje věda, která považuje všechna čísla za pěkná 
a jejich půvab se snaží odtajnit celému světu. 
Drobným problémem však bývá, že většina 
lidí je vůči krásnu matematiky slepá. Člověk se 
vzdává většinou tehdy, když se začne ztrácet ve 
smršti nekonečných vzorečků, nesrozumitelných 
definic a nepochopitelných příkladů. Pak se už 
ani nesnaží chápat, proč má tamto vytknout, toto 
zase krátit, tohle vynásobit a nakonec částečně 
odmocnit. Místo dělení derivuje, místo umoc-
nění logaritmuje a v zoufalství místo odčítání 
sčítá. A ejhle, výsledek je úplně jiný! Jenže, když 
se  člověk tímto prokouše, dostane se do stavu, 
kdy bude matematiku považovat za neuvěřitel-
né dobrodružství.Pokud každému číslu dá své 
místo a bude vhodně postupovat – bude dělat 
správné kroky, tanec čísel bude mít svůj rytmus 
a i bez orchestru zaplní taneční parket stránek 
v sešitu matematiky.

Nicméně musím uznat, že svůj nejhezčí tanec jsem 
prožila za rytmu samby s lodičkami na noze. Ale 
jak to vypadá, od matematiky jsme nebyli až tak 
daleko. Protože ten můj tanečník, vám řeknu, byl 
opravdu číslo.

Jana Faltýnková, septima

Cesta lesem (subjektivně zabarvený popis)

Okolo našeho domu roste les. Vždy, když do něj 
vstoupím, je plný dojmů a vůní. Nejprve ucítím 
smůlu, kterou je provoněn celý les. Vzápětí uvidím 
veverky, které si se mnou chtějí hrát na schovávanou 
a hbitě šplhají do korun stromů.

Kráčím mezi vysokými stromy a odhrnuji před 
sebou těžké větve. Opatrně našlapuji po svěžím 
mechu, z něhož roste nepřeberné množství druhů 
kapradin, plazících se po kmenech stromů i po 
zemi. Občas mi cestu zahradí nepropustný porost 
ostružiní a maliní. Sem tam se  mi pod nohama 
začervená sladká jahoda. Prodírám se hlouběji do 
lesa. Pramení zde potůček, kolem něhož se bělá 
palouček plný malých květinek.

Je to místo klidu a zapomnění. Korunami stromů 
prosvítají sluneční paprsky. Nad zářivými kvě-
tinami poletují pestrobarevní motýli a vyruší je 

jen probíhající laň s kolouškem. Na toto místo si 
chodívám odpočinout a zapomenout na starosti 
všedního světa.

Lenka Blahoušková, sexta

Filip

Náš kocourek Filip,
to je tedy skvost,
za celý den nemá
všeho hraní dost.

Je jak rtuť a stále běhá,
pokoj nedá chviličku,
když někdo z nás pozor nedá,
aspoň kouše tkaničku.

Po bytě provádí pátrání,
to je jeho náplň dne,
však má na to nadání
a ví o všem, co se hne.

Přestože je lumpík malý
a zlobit umí náramně,
rodiny je člen stálý,
to je jasné všem i mně.

Veronika Rampochová, prima

Etiquette advice for tourists to the Czech 
Republic

National etiquette in the Czech Republic is not 
very different from national etiquette in coun-
tries of the rest of Europe.  Almost the same rules 
are valid in the whole of Europe, Czech people 
are tolerant when a guest ‚breaks‘ some rules of 
etiquette, but hosts will appreciate guests avoiding 
them.

It is adequate for guests to bring a little present for 
a host or hostess when coming to their home. Before 
entering a household it is essential to take off their 
shoes, because it is easy to get a carpet dirty. If the 
guest wants to smoke, it is absolutely necessary to 
ask the host. 

European people should behave as they do in their 
country. Visitors from China, Japan or Arabia should 
definitely find some more information about eti-
quette in the Czech Republic.

Michal Daněk, oktáva
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Zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy

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

V ý n o s y     c e l k e m

b) Náklady
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky

N á k l a d y   c e l k e m

Hospodářský výsledek

c) Vnější kontroly hospodaření

v tis. Kč
186

682
1

470
14 703

16 042

v tis. Kč
1 357
1 398

12 296
20

206
892

2

16 171

- 129

Přehled realizovaných projektů v roce 2007 včetně výše jednotlivých dotací
Cyrilometodějské gymnázium aktivně působí v různých oblastech výchovy a vzdělávání. Aktivity Cyrilome-
todějského gymnázia nad rámec zabezpečení výuky byly v roce 2007 financovány následujícími donátory:

Název projektu

„Doopravdy“
„Štěstí začíná uvnitř“
„Compassion“
„Slunce do škol“
„Multimed. výuka Biologie“
„Rozvojové progr. MŠMT“
„Zachraňte svět zvířat“
„Děti, pojďte si hrát“
„Nadace-J.Luxe“
„Vánoční koncert pěv. sboru“

Celkem

Anotace

Osobnostní a sociální výchova studentů
Osobnostní a sociální výchova studentů
Rozvoj sociálních kompetencí studentů
Fotovoltaické systémy na úsporu el. energie
Zavádění ICT do výuky biologie
Rozvojové programy na podporu výuky
Enviromentální strategická hra
Komponovaný pořad k 15. výročí CMG
Podpora etické výchovy
Podpora realizace Vánočního koncertu

794 511
1 590 912

62 279
9 875

67 542
225 324
88 000
20 000
20 000
8 000

2 886 443

Poskytovatel

Evropský sociální fond
Evropský sociální fond
Socrates-Comenius
Stát.fond živ.prostředí
Česká biskupská konference
MŠMT
MŠMT
Olomoucký kraj
Nadační fond J. Luxe
Město Prostějov

Dotace v Kč

V roce 2007 proběhly v organizaci kontroly ze strany státních institucí:

Okresní správa sociálního zabezpečení – nebyly zjištěny nedostatky, nebylo uloženo nápravné opatření 
Finanční úřad v Prostějově – nebyly zjištěny žádné nedostatky, nedošlo k porušení rozpočtové kázně  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – financování a realizace projektů ESF je bez závad
Česká školní inspekce – hospodaření s prostředky státního rozpočtu je bez závad
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Klub a SVČ Oáza

Čerpání rozpočtu v roce 2007 v Kč
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Klub a SVČ Oáza

Studentský klub 
a SVČ Oáza

Cílem Střediska pro volný čas dětí a mládeže a Škol-
ního klubu Oáza je zajišťovat účastníkům zájmového 
vzdělávání nabídku volnočasových aktivit, které cíle-
ně rozvíjejí osobnost mladého člověka: jeho kompeten-
ce existenciální, osobnostní, sociální, občanské, k učení 
a kritickému myšlení, k řešení problémů, komunikač-
ní, pracovní a k podnikavosti. Zvláštní důraz je kladen 
na rozvíjení schopnosti aktivně vytvářet zájmová 
společenství, vytvářet prostor pro druhého člověka, 
rozvíjet vůdčí schopnosti, ve společenství hájit dobro, 
pravdu a spravedlnost. Tím středisko a školního klub 
prohlubuje působení školy do oblasti volného času 
studentů i ostatních členů. Oáza je důležitým článkem 
systému prevence sociálně patologických jevů.

Školní klub a SVČ Oáza ve školním 
roce 2007/2008
Školní klub i středisko volného času ve školním roce 
2007/2008 disponovalo jedním pedagogem volného 
času. Po odchodu Mgr. Marie Klaškové v srpnu 2007 
měl fungování Oázy na starosti Mgr. Peter Markovič.

Začátek školního roku se nesl ve znamení příprav na 
oslavu 15. výročí založení školy. Ještě před ní však 
vyjela poprvé společně na Starou Vodu nová třída 
primy, aby se blíže seznámila se svou třídní profesor-
kou, spirituálem školy, vedoucím školního klubu 
a především děti mezi sebou a aby tak zasedli do 
lavic již s novými kamarády. Záměr se úspěšně zdařil 
a podobně i oslavy výročí založení školy proběhly ke 
spokojenosti všech.

Od poloviny září nabíhaly jednotlivé zájmové útvary 
do plného chodu. Otevřeli jsme jednak ty tradiční a 
oblíbené, ale také i nové. Z  kreativních to byly kroužky 
keramiky (dva na CMG, další čtyři pro děti z MŠ pro-
bíhaly v okolních obcích Prostějova a jeden v domově 
pro seniory v Soběsukách), dále výtvarný kroužek a 
výtvarný kruh. Příznivci PC využili kroužek Progra-
mování v PHP pro začátečníky i pokročilejší a dále i 
zájmový útvar „Postavte si vlastní PC a naučte se jeho 
administrativě“. Nárůst členů zaznamenala fotogra-
fická dílna. Hudebně nadaní si mohli přijít na své v 
Kytarové školičce nebo ve schole. Ze sportovních byl 
zájem jenom o floorbal, a tak o hráče nebyla nouze. Ten-
to rok bylo mimořádně úspěšné francouzské divadlo a 
znovu jsme otevřeli kroužek italštiny pro začátečníky. 
Novinkami byly letos kroužek žurnalistiky, konverzace 
v německém a italském jazyce (obě vedly dobrovolnice 
v rámci Evropské dobrovolné služby z ICM) a zájmový 
útvar s názvem „Historie, kultura, člověk...“

V říjnu a v lednu se účastnily dvě studentky 
s doprovodem semináře pořádaného Nadací rozvoje 
občanské společnosti v rámci projektu klub-net.

Na konci října se klubovna i s celou školou „otřásala“ 
podzimní párty s přespáním, naštěstí bez následků...

V listopadu se Oáza společně se školou prezentovala 
na Burze škol v Prostějově i Olomouci (Scholaris) 
a proběhla vernisáž výstavy fotografií z prázdnin.

V adventu jste si postupně na čtyřech kreativních 
podvečerech mohli vyrobit adventní věnce, nejrůz-
nější dekorace a ozdoby, vánoční přání a vizitky 
z ručního papíru i s drátkováním.Zábavně pojaté aktivity během oslav CMG

Prezentace CMG na Burze škol v Prostějově
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Informační centrum mládeže

V prosinci u nás ještě proběhl turnaj v deskových 
a karetních hrách tzv. „Deskoboj“!

Poslední školní den před Vánocemi patřil tradiční akademii 
„Studenti studentům“, kde kromě studentů zazářilo hvězd-
né vystoupení v podání pedagogů a zaměstnanců CMG.  

Na konci ledna nového kalendářního roku jsme měli 
možnost shlédnout video-prezentaci křesťanské hudební 
scény a po ní následovala diskotéka s možností přespání.

Počátkem února se skupinka studentů vydala na 
česko-německé setkání v německém Würzburgu, kde 
prožili hodně krásných chvil, na které budou jistě 
ještě dlouho vzpomínat.

S přibližujícími se Velikonocemi zavítaly do střediska 
opět kreativní podvečery. Jeden večer se pletla pomláz-
ka, další se vyráběly originální kraslice a poslední se 
skládaly a lepily velikonoční dekorace z papíru.

Na konci dubna se dva devítičlenné týmy studentů 
přihlásily na expedici Karakoram, kde musely zdolat 
překážky ve výšce až 8000 mm. I když z této soutěže 
lanového centra v Olomouci odcházeli účastníci 

vyčerpáni, společně prožili adrenalinový zážitek a po-
sunuli o kousek dál svoji odvahu, schopnost překonat 
sebe sama a posílili vzájemnou spolupráci a důvěru.

Jádro floorbalového kroužku s posilou několika 
dalších kluků vyrazilo začátkem května na přebor 
církevních škol ve floorbale chlapců na Biskupské 
gymnázium do Ostravy. Nedaly se zahanbit ani hol-
ky, které o dva týdny později hrály na přeboru dívek 
v Kutné Hoře. I když se úspěchy nedostavily, nadše-
ní ze hry na kvalitním turnaji jim vůbec nechybělo.

Studenti CMG se pak i letos účastnili oslav majálesu 
v Prostějově, kde přispěli svým divácky atraktivním 
vystoupením. I letos se veřejnosti Oáza představila 
na Bambiriádě podobně jako na Dni země v polovině 
dubna.

Mistrovství Evropy ve fotbale neobešlo ani naše kru-
hy. Sledování zápasu ČR : Portugalsko bylo vskutku 
napínavé...

Závěr školního roku se nemůže obejít bez strategic-
ké hry. Stoupající technická a organizační úroveň 
strhává každého, kdo se nechá vtáhnout. Zvířata z 
hořícího pralesu byla zdařile vyvedena do bezpečí.

V prvním prázdninovém týdnu ještě proběhla koktejlo-
vá párty, které pomohla připravovat Marlies Eisenacher 
z Německa. Tančilo se, koukalo na filmy, hrály se hry 
a dokonce „zabrat dostaly“ i různé hudební nástroje.

Na přelomu července a srpna mohli zájemci využít na-
bídku rozmanitých aktivit - výpravu do ZOO- a DINO-
PARKU ve Vyškově, výlet na kolech s hraním minigolfu, 
lezení v lanovém centru v Olomouci a den her v Oáze.

Mgr. Peter Markovič

Předvánoční kreativní dílna – výroba ručního papíru

Studenti účastnící se workshopu na pobytu ve Wűrzburgu

Naučili jsme se, jak uplést velikonoční pomlázku

Dobrodružně prožité odpoledne na lanech

Příprava koktejlů pod vedením Marlies, dobrovolnice EVS
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Informační centrum 
mládeže

Informační centrum pro mládež 
Prostějov 2007/2008
ICM Prostějov se ve své činnosti zaměřuje na zpřístupnění 
informačních zdrojů a informací z oblastí, které jsou důležité 
pro dnešního (mladého) člověka: vzdělávání, práce, volný čas, 
cestování, ekologie, sociálně patogenní jevy, mládež v EU, 
občan a stát, zdraví, mezinárodní organizace, sociální sku-
piny a hnutí. Dále se pak zaměřuje na poradenství jak tyto 
informace efektivně hledat a využívat a na podporu vlastních 
aktivit mladých lidí, a to zejména formou podpory volnoča-
sových aktivit v rámci ICM Prostějov. Vedle této základní 
nabídky poskytuje ICM Prostějov i řadu dalších souvisejících 
služeb: bezplatnou práci na PC, přístup na internet, tisk, 
kopírování, skenování, laminování, svázaní dokumentu do 
kroužkové vazby, prodej slevových karet, převod VHS na 
DVD a audiokazet na CD nebo poradenství k programu 
Mládež v akci a Eurodesk. 

Ve školním roce 2007/2008 pokračovala spolupráce ICM 
Prostějov s Českou národní agenturou Mládež, pro kterou 
zajišťujeme regionální poradenství pro program Mládež v 
akci. Dále ICM spolupracovalo s Evropskou informační sítí 
pro mládež EURODESK a s regionální pobočkou EUROPE 
DIRECT Olomouc, ICM Prostějov je jejím informačním 
pointem na Prostějovsku. ICM Prostějov je také aktivním 
členem v Asociaci pro podporu rozvoje Informačních center 
pro mládež ČR (AICM). Na podzim roku 2007 prošlo ICM 
Prostějov certifikačním procesem a získalo (10. 12. 2007) od 
AICM Certifikát kvality poskytovaných služeb ICM.

Mobility 2007
26.9.2007

Dobrodružství s počítačem
27.11.2007

Scholaris 2007
28.-29.11.2007

Beseda pro středoškolskou a vysokoškolskou mládež v Olomouci

Soutěž pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ
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Den otevřených dveří v ICM 
Prostějov
4.12.2007

Prezentace ICM Prostějov na výstavě středních škol 
Olomouckého kraje v Olomouci

Noc s Andersenem
28.3.2008

Den Země
19.4.2008

Den otevřených dveří na CMG

Večerní a noční program pro děti do 12 let se čtením 
pohádek, soutěžemi a hrami, spojený s přespáním 

na netypickém místě (škola)

Prezentace činnosti ICM na náměstí v Prostějově 
v rámci ekologických aktivit
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Den EU
9.5.2008

Sbírka Brýle pro Afriku
březen – květen 2008

Bambiriáda
22.-23.5.2008

Prezentace Polska v rámci oslav Dne EU na Horním 
náměstí v Olomouci

Prezentace nabídky a aktivit ICM Prostějov návštěvníkům 
tradiční, celorepublikové akce, pořádané ČRDM

SYTYKIA („So You Think You Know It All…“) 
květen, červen 2008

Účastnice Evropské dobrovolné služby
Marlies Eisenacher (3. 9. 2007 – srpen 2008)

S Marlies se mohli 
všichni seznámit už na 
oslavách 15 let školy, kde 
velmi umně malovala 
všem zájemcům obrázky 
a ornamenty na obličej. 
V průběhu školního 
roku vedla německou 
konverzaci, zapojila se 
do 2 kurzů na Staré Vodě 
a připravila několik 
odpoledních kreativních 

činností, např. před Vánocemi učila zájemce vyrábět 
vánoční hvězdu na okno. Své kreativní schopnosti 
využila i při tvorbě PF 2008. V závěru školního roku 
se v rámci besed se studenty (SYTYKIA) i dalšími 
zájemci dělila o své zkušenosti, které získala v rámci 
Evropské dobrovolné služby a přibližovala jim regi-
on, z kterého pochází.

Giuseppina Pinto (2. 3. – 29. 5. 2008) 

Ačkoliv u nás Giusi po-
byla velmi krátce, zapo-
jila se do mnoha aktivit. 
Hned po svém příjezdu 
se zapojila aktivně do 
kroužku italštiny 
a velmi rychle rozběhla 
i italskou konverzaci. 
Společně s Marlies 
a studenty kvinty secvi-
čili scénku „Bolek a Lo-
lek na cestách“, kterou 
předvedli 9. května 2008 

na Horním náměstí v Olomouci v rámci oslav Dne 
EU. Návštěvníky Dne Země učila vyrábět kytičku 
z drátku a pro návštěvníky Bambiriády vytvořila 
zajímavý kvíz o Itálii.

I na další školní rok chystá ICM mnoho tradičních 
i nových aktivit. Návštěvníci se mohou těšit na 
nové dobrovolníky: Franzisku z Německa a Serve-
ta z Turecka. Během následujícího roku plánujeme 
Výměnu mládeže, které se zúčastní mladí lidé 
z ČR, Slovenska, Polska a Lotyšska. Čekají nás také 
soutěže a besedy na téma Českého předsednictví 
v EU a mnoho dalšího.

Workshopy pro studenty 2. a 3. ročníků SŠ zaměřené na 
evropské příležitosti pro mladé ve spolupráci s Evropskou 

informační sítí pro mládež EURODESK



52

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
00

7/
20

08
Klub studentů, rodičů a přátel CMG

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2007/2008

53

Klub studentů, rodičů a přátel CMG

Školská rada a Klub studentů, 
rodičů a přátel CMG

Školská rada 
je orgán školy umožňující zákonným zástupcům 
nezletilých žáků školy, pedagogickým pracovníkům 
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na sprá-
vě školy. Zasedá nejméně dvakrát ročně.

Letos školská rada pracovala ve složení: ing. Franti-
šek Hynek (předseda, zástupce rodičů), Mgr.Martina 
Šubčíková (zástupce pedagogů) a P. ing. Jaroslav Ně-
mec SDB (zástupce zřizovatele). 31. března školská 
rada projednala výroční zprávu o hospodaření školy 
za kalendářní rok 2007 a schválila školní vzdělávací 
program Školního klubu Oáza, školní vzděláva-
cí program Střediska volného času Oáza a školní 
vzdělávací program „Doopravdy“, který je školním 
vzdělávacím programem pro vyšší gymnázium. Na 
vyšším gymnáziu škola zahajuje výuku podle nové-
ho ŠVP od 1. září 2008. 

Klub studentů, rodičů a přátel CMG
Klub přátel církevního gymnázia vznikl záhy po za-
ložení Cyrilometodějského gymnázia jako iniciativa 
rodičů, příznivců a také vedení školy, neboť bylo 
zřejmé, že spolupráce  rodičů studentů se školou 
by měla mít i oficiální ráz. Klub si tedy v roce 2007 
připomněl 15. výročí existence.  

Klub si při svém vzniku vytýčil několik zásadních 
oblastí své činnosti. Vytvářet materiální, kulturní 
a společenské zázemí školy, zprostředkovávat zahra-
niční kontakty, vytvářet vlastní finanční zdroje 
a účelně je využívat pro potřeby studentů a školy. 

Každý rok bilancují členové Klubu svou činnost na 
Valných hromadách občanského sdružení, které 
v tomto školním roce proběhly v termínech 13. 11. 
2007 a 15. 4. 2008. Kromě toho se zástupci rodičů 
studentů jednotlivých tříd, zástupci vedení školy 
a zástupci zřizovatele školy scházeli na pravidel-
ných setkáních Rady KSRaP, na kterých připravo-
vali  konkrétní činnosti, projednávali a schvalovali 
Výroční zprávu o činnosti a hospodaření, plán 
práce, rozpočet, příspěvky a odměny ze student-
ského fondu.

Zasedání rady klubu

Ping pong ve škole
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Klub je zřizovatelem Informačního centra mládeže, 
které působí na škole. Pracovnice ICM, Kateřina 
Opatrná, je zaměstnancem Klubu a finanční pro-
středky na činnost ICM Klub čerpá z dotací MŠMT, 
České národní agentury mládež  a jiných institucí 
prostřednictvím projektů a žádostí o dotace. Díky 
dotaci bylo ICM vybaveno novým kopírovacím 
studiem, které přispěje ke zkvalitnění služeb pro 
studenty školy i veřejnost. Ze schválených dotací je 
financován i pobyt a činnost zahraničních účastníků 
Evropské dobrovolné služby, kteří pomáhají při práci 
s dětmi a mládeží a přispívají k posilování jazyko-
vých a komunikačních znalostí.

Jedním z cílů KSRaP CMG je  podpora studentů 
formou odměn nebo finančních příspěvků na akce 
školy. V tomto školním roce jsme přispěli na účast na 
lyžařském kurzu, maturantům z výtěžku Reprezen-
tačního plesu, odměnili jsme dvě studentky za mi-

grafická práce studentky Pavly Soldánové (I)

mořádný výkon u maturitní zkoušky a pro nejlepší 
studenty z každého ročníku jsme připravili odměny 
formou knižních poukázek.

Největší kulturně společenskou událostí bývá každo-
ročně Reprezentační ples CMG, jehož jsme pořada-
telem. V květnu, na závěr maturit, se všichni přátelé 
gymnázia, rodiče, studenti, pedagogové a významní 
hosté scházejí na Zahradní slavnosti.

Členství v KSRaP je otevřené všem zájemcům, nejen 
rodičům studentů, a členský příspěvek činí 250,- Kč 
za rok.

Rada Klubu studentů, rodičů a přátel 
CMG v Prostějově v roce 2007 
pracovala ve složení:
  • předseda: Ing. František Hynek

  • jednatelka: Mgr. Irena Wernerová, od 2.10. 
Mgr. Martina Šubčíková

  • pokladník: Mgr. Jitka Hubáčková

  • zapisovatel: pí. Daniela Tobolová

  • kontrolní komise: paní Hana Reiterová, paní 
Ludmila Horáková, ing. Milan Chytil

Členové – zástupci tříd

Třída Zástupci

I. paní Veronika Hájková, paní Jaroslava Šmí-
dová, Mgr. Josef Lušovský

II.  paní Hana Oulehlová, paní Jana Všetičková, 
paní Jitka Tichá

III.  paní Jitka Laudová, paní Anna Češková, 
pan Zdeněk Hanák

IV.  paní Jana Chytilová, paní Jana Jelínková, 

V.  Ing. Jiří Frýbort, Ing. Jaroslav Tvrdík, paní 
Katarína Vysloužilová

VI.  paní Marie Richterová, Ing.Radek Hénik

VII. paní Daniela Tobolová

VII.  paní Ludmila Horáková, paní Hana Reiterová

Členové - zástupci zřizovatele:

o. ing. Jaroslav Němec SDB, o. Dan Žůrek SDB

Další členové: 

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

Zástupci školy:

Mgr. Martina Šubčíková, ing. Marie Cagalová, 
Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Předseda klubu ing. František Hynek



54

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
00

7/
20

08
Resumé

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2007/2008

55

Resumé

Resumé

English
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 edu-
cation, of the highest standards, in a catholic environ-
ment, and which respects the tradional values of her 
sister schools in Olomouc and Kroměřiž.

This is achieved through a thorough diverse curri-
culum, 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 stan-

dards of discipline among its pupils and has a zero 
tolerance rating for any form of bullying

• an enjoyable work atmosphere based on friend-
ship and mutual respect

• accessability to students with disability

Throughout the eight year study programme stu-
dents 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.

CMG cooperate with the following foreign schools:

• Emmauscollege  Rotterdam in the Netherlands
• Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica in Ger-

many
• 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 



54

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
00

7/
20

08

Resumé
Ro

č
e

n
ka

 C
M

G
 2007/2008

55

Resumé
Werte gegründet ist, zu vermitteln. Tradition der kirchli-
chen Schule ist die Betonung auf ein hohes Bildungsni-
veau, systematische Persönlichkeitsentwicklung und 
Erziehung zum Verständnis für alltägliche Tätigkeiten. 
Diesen Plan können wir dank einem einzigartigen 
Programm, gut ausgebildetem Personal und technis-
cher Einrichtung mit Erfolg erfüllen. Davon zeugt die 
Aufnahmequote unserer Studenten von 90% an die Ho-
chschule und die erfolgreiche Beteiligung der Schüler in 
Olympiaden und Fachwettbewerben für Mittelschulen.

Wir bieten an:

• die systematische Vorbereitung zum Studium 
an allen Typen von Hochschulen und höheren 
Fachschulen;

• Zusammenarbeit  Priester und Psychologen
• Eine  hochwertige Sprachbildung in Zusamme-

narbeit 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 Sprach-
zertifikaten (FCE, Delf, Zertifikat Deutsch)

• Wochenend - und Ferienfreizeitangebote, die auf 
die Persönlichkeitsentwicklung zielen

• Kurse für die Persönlichkeitsentfaltung, time-ma-
nagement, Kurse für effektives Lernen etc.

• kreative Werkstätte und weitere Freizeitaktivitä-
ten im Studentenklub Oáza

• die Möglichkeit der individuellen Studiumsrich-
tung 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 angemes-
senes Maß von Ansprüche

• freundliche Arbeitsatmosphäre, die auf der 
Freundschaft und dem gegenseitigen Respekt 
aufgebaut ist

• barriereloser Zugang

Das achtjährige Studium legt Wert auf die Motivati-
on des Schülers zu seiner persönlichen Entfaltung, 
effektive Zeitausnutzung, Erwerb des Fremdspra-
chenlernens, Informatik und Mathematik. Das Curri-
culum wurde  um die Fächer „Religion und ethische 
Erziehung“ und das Fach „Strategien der Persönlich-
keitsentwicklung“ erweitert. 

Der theoretische Unterricht wird durch  praktische 
Übungen und Exkursionen erweitert. Der Lernerfolg 
der Schüler wird durch ein Punktsystem gemessen, hi-
erbei 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 Aufnah-
me 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 rekon-
struierten Gebäude im Zentrum von Prostějov (Kreis 
Olomouc, Tschechische Republik). Ihr steht ein 
Schulungszentrum  in Karlova Studánka (Altvaterge-
birge) zur Verfügung.

Français
Cyrilometodějské gymnázium 

Le lycée Cyrille et Méthode de Prostějov est un éta-
blissement d’enseignement général pour les éleves 
de 11 a 19 ans. Les études comprennent une possi-
bilité 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 développe-
ment systématique de la personnalité et du savoir 
afin de trouver un sens dans les activités quotidien-
nes. 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’accom-
plissement 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 psycholo-
gue   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’Alle-
magne, 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.

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