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Skupinka studentů CMG reprezentovala ČR ve Štrasburku v rámci 
EuromedScola, na fotografi i studenti s předsedou evropského parlamentu 
panem Hansem Pötteringem

Návštěva otce biskupa při příležitosti výstavy výtvarných prací celostátní soutěže „Po stopách apoštola Pavla“ 
na CMG (zleva Mgr. Jaroslav Fidrmuc - ředitel CMG, olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička, Stanislava 
Náglová - organizátorka soutěže,  Mgr. Zdislava Vyvozilová - vedoucí Centra pro školství arcibiskupství olomouckého 
a spirituál CMG P. Jaroslav Němec.

Společné foto úspěšných maturantů s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem 
a hosty po slavnostním rozdávání vysvědčení

Návštěva provinciála salesiánů v ČR P. Františka Blahy SDB 
na CMG

Čestní hosté z olomouckého kraje i města Prostějova se zúčastnili 
slavnostního předávání maturitních vysvědčení studentů CMG

R

Vzdìlávání, které baví

N a k l a d a t e l s t v í  a  v y d a v a t e l s t v í

www.computermedia.cz
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Úvodní slovo

Co má současná škola předávat svým žákům? 
 • Určitě znalosti a dovednosti, které umožní, aby 

se absolventi školy orientovali a uplatnili v dyna-
micky se rozvíjející globalizované společnosti 

 • Schopnost stále se učit novým věcem, rozvíjet své 
schopnosti  a disciplinovaně zachovávat řád, bez 
kterého člověk v životě dosáhne velmi málo

 • Dovednost 
kriticky myslet 
a řešit problé-
my, které život 
přináší

 • Schopnost 
odpovědně řídit vlastní život - čas, který máme vy-
měřen. Respektovat hranice vnitřní svobody, jejichž 
porušení znamená vstup do závislostí a chaosu

 • Schopnost kultivovaně prosazovat své názory 
a postoje, aktivně budovat společenství i být 
člověkem, který ovlivňuje dění ve společnosti 

 • Kulturu, tj. především hodnoty vytvářené 
a ověřované tisíciletími historie lidstva – úctu 
k životu a člověku, k pravdě, zásadu spravedl-
nosti a poctivosti, respekt ke svobodě druhého 
člověka a solidaritu – pomáhající lásku

 • Skrze všechny dílčí znalosti i zkušenosti objevovat 
Stvořitele a poznání, kdo je člověk, které přináší 
skromnost, laskavý pohled na sebe, druhé lidi i svět 
– pohled plný jemného humoru a pochopení

Ale v čem má dnešní škola pomáhat svým žákům 
především, je schopnost porozumět sám sobě i době 
a společnosti, ve které žijeme. Objevit své jedinečné 
možnosti, vlastní životní cestu, povolání a smysl. 
Zapálit odhodlání, nadšení, aby mladý člověk 
s dychtivostí získával další znalosti, dovednosti 
a rozvíjel své schopnosti tak, aby naplnil svůj sen. Jen 
život naplněný posláním, vášní pro realizaci ideálu 
přináší štěstí, naplnění a je životem, který proměňuje.

V mnohém jsou úkoly školy nové a i škola a její pracov-
níci se musí učit a hledat způsoby, jak náročným úko-
lům dostát. Přesto škola není schopna cíle plnit sama. 
Nejdůležitější roli ve formování mladého člověka máte 
vy, rodiče. Vytváříte vzor a normu životního stylu. Naše 
škola vám chce smysluplně a efektivně pomáhat.

Neodmyslitelná pro práci školy je spolupráce se 
zřizovatelem – Arcibiskupstvím olomouckým, řádem 
Salesiánů Dona Bosca, Kongregací sester sv. Cyrila a 
Metoděje, městem Prostějov, Olomouckým krajem, 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
a dalšími partnery. Na vzdělávání mladého člověka 
se podílí svým způsobem celá společnost. 

Chci zde poděkovat všem, se kterými můžeme usi-
lovat o realizaci našich předsevzetí. S tím, jak se nám 
to ve školním roce 2008/2009 dařilo, jaké prostředky a 
metody jsme použili, vás chceme seznámit na následu-
jících stránkách ročenky Cyrilometodějského gymná-
zia v Prostějově. Příjemné chvíle při jejím čtení, radost 
i naději, kterou přes všechna úskalí prožíváme my 
při vzdělávání našich studentů, a úspěšný školní rok 
2009/2010 za všechny pracovníky školy ze srdce přeje

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel CMG

Se školním rokem 2008/2009 jsme ukončili také „Rok 
apoštola Pavla“, ve kterém jsme si přiblížili jeho ži-
vot, poslání a také literární činnost uloženou v Bibli.

Apoštol Pavel byl výraznou osobností na počátku 
rozvoje prvotního společenství křesťanů. Jeho služba 
při evangelizaci národů a jeho radost z Ježíše Krista 
Vykupitele má dosah i do našich dnů a našich životů.

Několikrát se v jeho listech objevuje věta: „Já jsem přijal 
od Pána, co jsem vám také odevzdal.“ ( 1 Kor 11,23 )

Můžeme říci, že tento postoj apoštola Pavla je důle-
žitý i pro naši dobu, naši situaci, naši školu i naši 
společnost. Jen to, co objevíme, že má hodnotu a co 
sami bytostně do svého života přijmeme, můžeme také 
předat dalším generacím. A odkazem apoštola Pavla je, 
že nejvyšší hodnotou je láska Ježíše Krista Vykupitele.

Ať nám na této odvážné cestě životem žehná Pán.

o. ing. Jaroslav Němec SDB, spirituál

Úvodní slovo

V čem má dnešní škola pomáhat 
žákům? Především – porozumět 
sobě, době i společnosti, ve které 
žĳ eme, a zapálit odhodlání, nadšení 
uskutečnit svůj sen, své poslání.
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Základní data školy

Úplný název školy: Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově
IZO ředitelství: 600 015 211
Sídlo školy: Komenského 17, 796 01 Prostějov

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 výuku: Mgr. Martina Šubčíková
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

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 2008/2009: 229
Počet zaměstnanců ve školním roce 2008/2009: 46

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: Mgr. Jitka Ungermannová
  Informační centrum pro mládež zastupuje v Olomouckém kraji organizace s celostátní  
  působností: Českou národní agenturu Mládež, Eurodesk, Europedirect
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Poslání CMG

Vize působení školy 
Chceme:
  • rozvíjet osobnost člověka, jeho schopnost být aktivním 

členem společnosti a profesně se ve společnosti uplatnit
  • pomáhat růst k aktivnímu, smysluplnému a tedy 

šťastnému životu
  • předávat hodnoty, které jsou garancí zdravého 

rozvoje člověka i společnosti
  • vzděláváním učinit svět šťastnější

Poslání školy 
  • Jsme vzdělávací, kulturní, komunitní a informační 

centrum nabízející komplexní rozvoj osobnosti 
člověka na osmiletém gymnáziu, ve školním klubu, 
středisku volného času mládeže, v informačním 
centru mládeže a v centru celoživotního vzdělávání 

  • Připravujeme vzdělávání ve škole mateřské (od 1.9. 2009)
  • Usilujeme o rozšíření o školu základní a pedago-

gicko psychologickou poradnu
  • Chceme být významnou vzdělávací institucí 

Olomouckého kraje, leader v oblasti osobnostního 
rozvoje mající vliv na státní koncepci vzdělávání, 
organizace spolupracující na utváření cílů, forem a 
metod vzdělávání s dalšími partnery v zemích EU.

Hodnoty, které vyznáváme 
a) Základní: 
Úcta k Bohu, úcta k člověku a respekt ke svobodě 
člověka

Základem našeho životního postoje je úcta k trojjedi-
nému Bohu, Stvořiteli, Dárci života a smyslu. 

Ke každému člověku přistupujeme jako k jedinečné, 
v nitru krásné bytosti s jedinečným posláním. K ob-
jevení a  naplnění poslání poskytujeme to, co každý 
člověk potřebuje nejvíce: úctu, lásku a kvalitní 
odborné znalosti specialistů v oblasti vzdělávání 
a osobnostního rozvoje.

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

Vzdělávací působení školy je založeno na posilová-
ní sebedůvěry žáků formou zažívání úspěchu při 
zdolávání přiměřených překážek a na současném  
vytváření životního řádu. Nezbytností je náročnost 
a důslednost ze strany pedagogů vycházející z las-
kavého  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.

Cyrilometodějské 
gymnázium – kdo jsme
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Poslání CMG

c) Ve vztahu k rodičům žáků: 
Služba a profesionalita
Zaměřujeme se na kvalitní partnerskou spolupráci 
s rodiči našich studentů. Rodičům podáváme sou-
stavné  informace o pokroku v rozvoji osobnosti žáka 
a výsledcích jeho studia. Kvalifi kovaní odborníci 
poskytují poradenství ohledně dalšího postupu při 
výchově, vzdělávání i při volbě dalšího studia. 
V náročnějších případech zajišťujeme rodičům mož-
nost navštívit specializovaná pracoviště. Samozřej-
mostí 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. Budu-
jeme přátelské, pravdivé vztahy a chceme být jeden 
druhému oporou. Vůči škole jsme loajální a naším 
společným cílem je naplňování vize organizace.

e) Ve vztahu k práci: 
Kvalita a etika
Vše se snažíme dělat nejlépe, jak umíme. Chceme 
dosahovat kvalitních výsledků a stále se zlepšovat. 
Naše úsilí o výborné výsledky je založeno na cíleném 
budování vztahů a soustavném sebevzdělávání. 
Usilujeme o spolehlivost, klademe důraz na osobní 
zodpovědnost, hledáme nové cesty. Pracujeme 
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 záro-
veň prosadit ideály založené na křesťanských hodno-
tách, které jsou garancí zdravého rozvoje společnosti. 

Pro koho jsme určeni
Obecně
Kterékoli naše zařízení (osmileté gymnázium, mateřská 
škola, školní klub, středisko volného času mládeže i infor-
mační centrum mládeže) je určeno pro všechny zájemce 
odpovídající věkové skupiny, kteří jsou připraveni dodr-
žovat naše pravidla, chtějí být spolu, rádi se učí a tvoří, 
chtějí objevovat nové myšlenky, pomáhat druhým lidem 
a hlavně touží „být každý den o trochu lepší“. Jsme určeni 
všem, kteří chtějí vytvářet bezpečné a podporující spole-
čenství a žít smysluplný život uprostřed druhých lidí.

Osmileté gymnázium
Osmileté gymnázium je školou pro absolventy pátých 
tříd základní školy, kteří se projevují jako mimořádně 

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, které od nich vzdělávání na gymná-
ziu vyžaduje. Žáci, kteří navštěvují gymnázium musí 
být připraveni pracovat hodně a vytrvale na vysoké 
úrovni. Musí jim být zcela jasné, že jsou ve škole pře-
devším proto, aby se učili, a že je přitom také důležitá 
lidská ohleduplnost a vysoká mravní úroveň.

Mateřská škola
Mateřská škola je určena pro děti od 3 do 6 let všech 
rodičů, kterým záleží na zdravém citovém, rozu-
movém a tělesném rozvoji jejich dětí a na osvojení 
základních pravidel chování, základních život-
ních hodnot a mezilidských vztahů i na vytvoření 
kvalitních předpokladů pro pokračování v dalším 
vzdělávání jejich dětí – to vše v bezpečném prostředí, 
které posiluje sebedůvěru dítěte.

Školní klub Oáza
Školní klub je určen pro žáky primy až kvarty gym-
názia, kteří chtějí smysluplně využívat volný čas se 
svými vrstevníky v tvůrčích dílnách, sportovních 
kroužcích, objevovat nové věci a vlastní možnosti, 
procvičit své znalosti cizích jazyků či jen být spolu 
v příjemném a bezpečném prostředí školního klubu 
či na prázdninových táborech.

Školní klub spolupracuje s Klubem Salesiánského 
hnutí mládeže v Prostějově.

Středisko volného času Oáza

Středisko volného času je určeno především středo-
školákům, kteří chtějí společně smysluplně využívat 
volný čas se svými vrstevníky v tvůrčích dílnách, 
sportovních kroužcích, objevovat nové věci a vlastní 
možnosti, procvičit své znalosti cizích jazyků, být uži-
tečný druhým lidem či jen společně prožívat volný čas 
v bezpečném a příjemném prostředí klubovny. Tvůrčí 
dílny, zájmové útvary či jednotlivé akce mohou na-
vštěvovat všichni zájemci bez rozdílu věku, kteří jsou 
připraveni dodržovat naše základní etická pravidla 
a chtějí přispět k tomu, že je nám společně dobře.

Středisko volného času spolupracuje s Klubem 
Salesiánského hnutí mládeže v Prostějově při vedení 
mladších dětí formou animátorů a při organizaci 
prázdninových táborů.

Informační centrum mládeže
Informační centrum mládeže je určeno všem lidem, 
kteří chtějí získat nejrůznější informace z různých 
oborů lidské činnosti včetně informací z regionu, 
informací o možnosti brigád aj. v tištěné nebo 
elektronické podobě, napsat e-mail, spojit se pomocí 
internetového videotelefonu s jinou osobou apod. Sa-
mozřejmostí je přístup na internet, možnost práce na 
PC včetně použití nejrůznějších informačních techno-
logií. V informačním centrum pracují odborníci, kteří 
jsou připraveni vám kdykoli pomoci. Certifi kované 
vzdělávací kurzy pořádané ICM jsou určeny všem 
zájemcům, kteří se chtějí v daném obou naučit něco 
nového a jsou připraveni dodržovat naše pravidla.

Středisko celoživotního vzdělávání
Středisko celoživotního vzdělávání je určeno všem zá-
jemcům z řad pedagogů různých typů škol i zájemcům 
z řad široké veřejnosti, kteří chtějí rozšířit svoje znalosti 
v certifi kovaných kurzech a odborných seminářích 
z různých oborů. Prioritně je středisko celoživotního 
vzdělávání zaměřeno na oblast IT, cizích jazyků, pro-
gramů osobnostního rozvoje a semináře pro pedagogy.

Výtvarná práce Zuzany Zelinkové, tercie
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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

prosinec 1997
  • První adventní zastavení školy 

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 

1. března 2009
• Začala realizace 3 letého projektu „Akademie 

rozvoje klíčových kompetencí pedagogů“, který 
je spolufi nancován ESF a státním rozpočtem ČR

30. března 2009
• Proběhl zápis dětí do připravované mateřské 

školy při CMG, která se otevře 1. 9. 2009  na 
Sídlišti svobody v Prostějově



6

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
00

8/
20

09
Studenti ve školním roce 2008/2009

Studenti CMG ve školním 
roce 2008/09

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 2008/09 studentská rada pracovala ve složení:

Předseda: Lenka Blahoušková, 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: Jiří Galda, student VII
Zapisovatelé, nástěnkáři studentské rady: Andrea Mičková, studentka VI
     Jana Růžičková, studentka V

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:  Nela Kraváková, Antonín Tichý

Sekunda:  Pavla Soldánová, Zdislava Tvrdíková

Tercie:  Jan Vlach, Dominika Všetičková

Kvarta:  Eva Frélichová, Patrik Dankovič

Kvinta:  Roman Dohnal, Jana Růžičková

Sexta:  Andrea Mičková, Jan Tvrdík

Septima:  Jiří Galda, Lenka Blahoušková

Oktáva:  Vendula Mankovecká, Kristýna Kopečná

Zástupce CMG v Dětském městském zastupitelstvu v Prostějově: Patrik Dankovič (IV)

Zástupce CMG v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje:  Patrik Dankovič (IV) (náměstek hejtmana  
       Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje)

Národní parlament dětí a mládeže:  Patrik Dankovič (IV)

Studentská rada
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Studenti ve školním roce 2008/2009

Charakteristika třídy: Prima je třída plná chytrých holek a kluků, kteří rádi soutěží, ale jak se říká: „nikdo učený z nebe nespadl“ 
a z jabloně už vůbec ne, takže ještě musí pár let pilně studovat :)

Přední řada zleva: TU Kateřina Opatrná, Tereza Krchňáková, Jiří Jančík, Jiří Furda, Jakub Zálešák (správ-
ce učebny), Lukáš Pazdera, Jan Vaverka, Antonín Tichý (zástupce ve studentské radě), Vojtěch Otruba

Druhá řada zleva: Jana Kolářová, Adéla Burešová, Klaudie Gottwaldová (květinářka), Kateřina Dvořáková 
(nástěnkářka), Zuzana Handlová, Daniela Luňáčková, Veronika Lošťáková, Nela Kraváková (starosta a zá-
stupce ve studentské radě), Dominika Zbořilová (pokladník), Anna Zatloukalová, Jan Zapletal, Jakub Střelák

Třetí řada zleva: Lucie Nadymáčková, Michaela Navrátilová, Dominika Vincourková, Tereza Berano-
vá, Jakub Huňka (správce třídní knihy), Tomáš Kiss, Adam Cimrmann, Filip Cagala, Vojtěch Richter, 
Petr Tomčiak, Jakub Vrána

•   Pochvalu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získaly studentky: Kateřina Dvořáková a Zuzana Handlová
•   Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti: Michaela Navrátilová, Jakub Vrána, Zuzana Handlová, 

Jan Zapletal, Jana Kolářová, Antonín Tichý

Studenti studentům

PPPPPrrriiiimmmmmaaaaa  --- KKKKKaaaattttteeeeeřřřřřiiiinnnnaaaaaa  OOOOOOpppppaaaaattttrrrrrnnnnnnáááááá

, J

ti studentůmStSttudenttud

Strategická hra

Seznamovací pobyt
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Co ho baví? Plavání, housle

KisKisKisKisKisKisKisKiKisKiKiKisKKisKisKisKisKKisKisKisKisisi s Ts Ts Ts TTs Ts Ts Ts TTTs Ts Ts Ts TTs Ts Ts omomomáomáomáomáomáomomomomomomomomomooo šššššššš
chchchchchtchchcchchchchh ěěěl ěl ll lěl ěl by by by by bybby býbýbýýtýtýtbýýtbýýýýýý  l leleleleleleel snísníísnsníísnísnísníííínííkkkkkkkkkkk

Co ho baví? Fotbal, nohejbal, 
kolo, 

ping – pong

JaJaJaJaJaJaananJaanJJaJaJaJJJJJJaJJaJ číkčíkčíkčíkčíkčíkí  Jí Jíříříříříříříříř
jješješješješšješješješjjješješj tětě tě tětětětět nevn í, í, čímčímčímčímčíč  chchchhhchhhhhhhhhhce cece ccecece ce cece býtbýýtýýýtýýýýtbýttt

Co ho baví? Skauting, plavání, 
in – line bruslení, čtení (hlavně 

foglarovky)

HuňHuňHuňHuňHuňHuňňňňňHuňHuňHuňHuňňHuňuuuHuuHuuHuuHuuuHuu kakakakakakakakkkkka ka JakJakJakJaJakJakJakJakJakJakkJakkkkuububuuu
jejejejeješješššše ttě ě ě ě nevnevevneveví, í, ,, í,í, í,, čímčímčím ch chchchchchchhce ce ce e ce ce c býtbýtbýttbýbýtbýtbýtbýtbýtbý

Co ji baví? Basketball, klavír, 
kytara

HaHaHanaaHaHaHaH dlodlodlodlodlodlodlolldlodlod ovvvává á vvvvv ZuzZuzZuzZZuzZuZuzZuzuu anaanaanaananaanana
ješješjeeeeeššššešeešššešštětě ěěě ětě ttěětě tě těětě t nevnevneveeenevnevvnevnevnevnevnevn í, ííí,í,í,,íí,, í, ííííí,, číčíčímmmmmmmm chch ch cchchcc ce c býtýtýtýtýtýtýtýtbýtbýtýbbýttttt

Co ho baví? Počítač, lego, 
badminton

CCagCagCagCagCagCCCagCagCagCaCCCCCCCagCCCCCCCCC alaalalaalalalaa  F FFi FiFiFiFiFiFiiiFiiiFiFiFiFiFFiiFFFiiiiilipliplipliplipliplippliplipliplipliplil p
ještě neví, čím chce býtjješješješjješjješješj šešešštětětě tě tě tě tě nnenevnevnnnnennevnevevnnevnnnnnnnnnennnen í, í, í,í, íí čímčímmčímmčímčím cchcchcch cchchchhhcc c ch cchchhcece ce ce ce cececece cecceee býtbýtbýtbýtbýýtbýýbbýtbbýbbýtb

Co ji baví? Kreslení, sport

BuBuuurruuu ešoešová vá vá vávvvvvv AdAdddéddééééédéééllaaalla
chtchttttttttěěěěělaěělaěěěěěěě  byby bý býýýbýýýýýýýýtt vt vt vt vttttt eteete eeeteeerrinrininnnnririnrininnářkřřřřkřkřkkkřkřřářkřř a

třídní učitelka

OpOpOOOOpO ata rnrnr á á á KaKaKaKaaKaateteteteteteřiřiřiřiřřiřř nananaaananann

Co ji baví? Čtení, kreslení

LošLLošLošLo ťákťákťákťákťákťákťákťákákákťákákťákákťákťákkťákťákákkť kákkovováováováováoováovovávvovovovováoo VVV V VVVeVeVVeV ronronronronrononononnnonononononnikaikaikaikikaikaikaikaik
chtchtchtcc ttchtchtchtchththtchhtchchc ělaělaělaělaělalělalaaělělaělěla b bybybybybybby bybbybyb byby bbyy býbý býbýbýbýbýý bý býbý býbýbbýbýbýýýt ut ut ut uuuuuuuučitčitčitčitčitčitčitč elkelkelkelkelkelklkeelkaaaaaaa

Co ji baví? Přehazovaná, malo-
vání, volejbal, čtení, kolo, zpěv, 

vybíjená

KKKrcKrKrcKrcKrcKrKrcKrcrcKKKKKKK cK hňhhňáhňňňáňáňáňááňňákovkovkokokovkovovvvkovvvvvovovvovoováá Tá Tá Tá Tá Tá Tááá Tá Tererrerereereeree zazaz
chtchttělaěllalalaaalaalalaaa bb b bby bybyy bý býbýýt pt pppppt prává ničičičničnička,kka,kaa  he heherečrečrečkakaka

Co ji baví? Tenis, přehazovaná, 
vybíjená, plavání, běh

KraKraKraKraKraKraKraKK vávákvákvákvávákvákváávákváááváákovovávááááváááváovvááááááov  NeNNNN Ne NeNeNNeeeeeelalalalalalalalaal
jjješješješješješešttě ě ětět nevnenevneví, í,í, í, í, í,í, čímčímčímčímčímčíčíčímčímčíčímímmmč m h ch chchch chchc chcccchchcecece ce ce ce ce ce ece cece býtbýtbýtbýtbýtbýtbýtbýtbýtbýtbýý

Co ji baví? Klavír, kolo, 
výtvarka, sport

KolKolKolKoKolKoKolKoKoKolKololKololKolKolKKololKoololKolKolKKolKoKoKoloKoKolKKKooKo ářářářářářářoářářoářoářářoářořářořřoářřoáááá vávávávávááávává vá vává JJJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJannanJaJaJJ aaaaaaa
chtchtchtchtchtchtchttchttchtělaělalaělaělaělaělaělaělaělaělaěla bbbbbyy bybybbbb bybybybybby bb bý bý býbýbýbýý býbýbýýýbýýt at at at at at t at t rchrchchchhrr iteiteitettiteiteiteit ktkkktkktktkktkktkktkktkt aaaaaa

Co ji baví? Housle, klavír, zpěv, 
výtvarná výchova, jízda na kole, 

badminton

GotGGotGoGGotGotototoototototototo twatwattwatwatwattwatwattwatwawt ldooldoldoldoldolldlldldová áááávávává vá vá á vávááá KlaKlaKlaKlaKlaKlaKlaKlaKlaKlaKlaKlaaKlKlaalKlaaaKlKlKlaaKlK aK udiudiudiududiudiudiudiudiudidiuudiuudiudiudiuudidiudiudiudiuuud eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
chtchtchtchtchtchtchtchtělaělaělaělaělaělaělaaaělaělaa by byby by by by by byby bý bý bý býbý býbý býýbýt lt lt lt lt lt lllt lt ékáékáékáékáékááékáékáékáékákárnrnrnirnirnirniiirniniiininirniiice,ce,ce,ce,ce,ce,ce,ce,ce,ceece,ce,e,e,ce,ee,, zu zu zu zu zu zu zuzuzuzuzuzuzzu zuzu zuzuuzuzuzuzuzuzuubařbařbařbařbařbařbařbařbbařbařbařbařbbabařbařbařřřřbařaba kakakakakakakaaakakakakakakkakkakkkk

Co ho baví? Počítače,PSP

FurFurFurFururururururFurururururururrrrrrrrFFFFurrrda dada dada da da da da ada da a aa da a a dadaaaaadd JiřJiřiřiřJiřJiřJiřJiJiJiJiJiJiJiJiJiřJiJiJiJiJiJiJiiiJi ííííííí
chtchchtchtchhththhhtchchhthtththh ělěl ělěll  by by by bbybybybybybybybbbybybb býtbýtbýtbýtbýtýttýtýtýtbýbbýbýýýýýbýýýbýýbýýýýbýýýýýý  pppppprprprpr pppp pp ppppppp ogoogrogrogrogramáamáamámáámáámáamámáááámáááááttototorototottottt

Co ji baví? Čtení, plavání, 
klavír a koně

DvoDvoDvooDvoDvDDvvoDvov řákřákřákřákřákákřákřákřákřákkřákřákřákováováovoovovováováováoováoovovooooováááooooov  KaKKKKKKaKaKKKKaKKKKKK teřteřřřřřřřřřteřininaiinanainainainai aiii
chthtchtchtchtchttchtchtchthchttělalělaělaělaělaělaělělaaěla byybybybybybyyby býb býýýt tt uuuuuuuuuučittčč elkelklkelklkkkklkkkkaaaaa

Co ho baví? Hokej, plavání, 
PSP

CimCimCiCiCimimimimCimimCiimCimmiimCimmmrmarmarmrmarmamaaamamamarmamamaam nnnnnnnn nn nn nnnnnnnnnnnn AAdaAAdAAdaAdaAdaAdaAdAdddddAdaAAAdaAAdaAdaAdA mmmmm
ješj šješješješješštětě tětěěětě nnevnevnevnevnnevn í,í,í,í, í, í, čímččímčímčímčíímčímčímčí h chchchchhchce cc býbýtbýtbýtýtýtýttbýýtbýtbb

Co ji baví? Kreslení, klavír 
a sport

BerBerBerBererrrrrrrrananoanoanoaaananannaaaa vá áá vá áávává á TTTerTerTerTerrTerrTT rrezaezaezaezazazazaaazaaazaazaaaa
chtchchtchchtchtchhththtchththtchtttthtchtthttttthtthtěělaěěělělaěělaělaělaěěělaěěěěěěělěě  byby byybby býbý býýýýbýýt lt lt llt llllllllékáékáékkkáékákkéékáéékáékáékáékáékáé rnirnrnrnrnrnnrnrnirnirninrnrnrnrnrnn cccccecceccccccccececc
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Co ho baví? Tenis, technika, 
kolo

VráVráVrráráráráráVrárááána na nanana nanana na nanana JakJakJakJakJaJakJakakakkJaJakkJaakkakuububbbbubbuuub
chtchtchttchhchch ěl ěl ě bby by by by y ybyy býtbýtbýbýtbýtbýbýtbý  ppopopopopopoppppoppppp dnidniddddnidnddnidnidndnidnnidninindnikatkakkatkatkatkatkatkatkakakkak eeeeelel

Co ji baví? Četba, volejbal, 
počítač, televize, kreslení

ViVViVinVinVinViVVVVVVViVVVVVVVV coucououuouououucououcouuououcouuuuouuuuc urkorkokorkokooorkoorkrkrkokrkkrkor vávááávvá á vá vává vá vá vávávvávávváváváá DomDDomDomDomDomDomDomomomominiiniiniiniiniinininiiniininnikakakakakakakakakakkaaakakka
chtchtchtchtchtchtchtc ělaělaělěělaělaělaělaělaělaělaěěělaěělaělaěělělallaaělělě aaaaaaaa by by by by byb bybb bb bybbyby byyyy bý bý býb býbý býbý bý bý bý býbýýýbýbýbbbbbbýb t ut ut ut ut ut ut uuuut uut čitčitčitčitčitititčitčitčitčitčititčiitelkelkelelelelkelkelkelkelkelkklka, a, a, a,a,a, a, , ošeošeošeošeošeošeošeošeššeošeošešooš třotřotřotřotřotřotřotřotřotřotřotřotřořovatvatvatvatvatvatvatvatvvattvatvattelkelkelkelkelkelkelkelkelkelkelkelkkaaaaaaaaaaa

Co ho baví? Historie, badmin-
ton, počítač, fl étna, čtení

VaVavVaVavVaVa erkerkrkrkkrkrkkka Jan
jeješješešješšeššeješjješešješešjej tě tětěěětě ěěětě tě ě ěěě nnnnnenenenevnevevnnnn í, , ččíčíčímčíčímčímčímímímímímímímíímmm chcch chchcchchchchce ce cce ceceece býtýtýttbýýbýbýbýbýbýbýbý

Co ho baví? Kreslení, stolní 
tenis, kolo, hry na PC

TomToTomTomTTomoTomToTomomo ččiaččiačiačiačiaaačiak Pk Pk  k P k Pk etretete
htchtchtchtchhhhthchth ělll  ělě bbybyyby by byyby by by bybyb bbýtbýtbýtbýtbýtbýtbýtbýtýbýtbýtb    a araarar ar  a chichichihhc tekekekkkkkekkkeekkkkttttttttttt

Co ho baví? Orientační běh, 
čtení, klavír, kolo, fotbal

OtrOtOtO ubabbababbbbab  Vo Vo VoV jtějtějtětttěěěěěěěchchchhchchc
j ýješješješješeššttě ttě tttt nevvvvví, í, í, í, čímčímčíčíčíčímčííč  ch chhhchhhhhhhhcece cececcc býtbýb

Co ji baví? Skauting, les, běh, 
četba, fotbal

NNNavNavNavNavavNavvvNavvvvN vvvvvvavavaaaaaa rátrátrárárátrátrátrátátrátrárrátárárr tr ilililoiloiloiiiloiloiloiiloiloooooi oiii ool váváváváává vvá á á ááá MMMicMicMicMMicMiMiMMiMiccMicMicMiccMicMMicM cccccMiccccccM hhhhaehhhhaaeaeaeaeaeehahhhhhhhaeehhhaehh eahh elalalalalalalalalalalalllalalal
chchchchtchtchc ttttělaělaělaělaělaělalělaělaělaělaělaěěěěěla bybyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bý bý býbbý bý býýý býýbbýbýbbýbbýt dt dt dtt ddddt ddtt dt dt dtt ddt dddt dt ivivaivaivaivaivaivavavaivaivaivivvaivvvvi ddeldeldeldellelellldedeelnicnnicniiciciccinicccee,, , , , ,,, ,e,,, ,, iluililuilluiluiluuuiluuuiluiluililluuilui uiluulillluiiliiluiiii strstrstrstrstrrstrstrsstrssstrs átoátoátoátátoátoátoátoooááátototorkarrkakakakakakakaka

Co ji baví? Čtení, plavání, 
míčové hry

NadNadNadNadNadNadNaddddNaNaddNN ddNadNNadymáymámámámámááymáááčkočkočkočkokčkočkočkočkočkokkkčkočkokkkkkkčkokk vává vvvávvvv LucLLuLucucucucLucLucLucLuLuccLucLLucL iieiieeeeiiii
htchthththhhchchthchthhthththttěělaělaělalaělaěělaěěěělaěěěěěěěěěěě  by by b by bybby byby by bý býbý b býbbýbbýbýbý bbbýbýbýbýbb t dt dt dtt dt dt dtt dooookoktoktktoktktoktktorkorkoorkorkorkoorkooooooo aaaaaaaaaaaaaa

Co ji baví? Čtení, kolo

LuňLuňLuňLuňLuňLuňLuňuňuňuňuňuňuňňňL ňáčáčáčáččáčkkkáčáčáčáčáčkčáčáčáčáčááčkáčkčč ováováováováováováoov  D D Da DaDD DaDaDaDaDaa D nniennielaalaaaaalalaa
chtchtchthchtchtchtchtchtchtchtccccchtchtchtchthchchthtchttělaělaělaělaělaělaělaělaaělaělaělělaěělaě aělěěěělěllll  by byby by bbbyyybybybbbyyyyy býbýbýbbýbýbýýbýýýbb t pt pt pt pt ppt překřekřekřřřekladlaadadlla atatteetetttetetetetea lkalkalkalkalllkalka

Co ji baví? Kreslení, tanec, jízda 
na kole, kolečkových bruslích, 

bruslení a horolezectví

ZboZboZboZboZboZboZboZboZboZboZZ řilřilřilřiřiřiřillřilřillřiřiřiř ováováováováováováováováováováoováoo   D Do DDoDoDDDoDoo  Dominminminmiini ikaikaikaikkika
ješješješjeješeješšjještě tě tětě tě tě tě ětě nevnevnenevnevnevevenevneví, , í, íííí čímčímčímčímčímmmmmmčímmímč mm chchhhhhccce c bbbýttb t

Co ji baví? Lyžování, kreslení, 
skauting, jízda na in - line 

bruslích

ZatZattttttttlouloulouloulllououukalllkalkakakalkallovovovováováváváváváováová An An AnAn An AnAn AnnAA nnnnannna
ješješjjjj tětětě tě ětě tě ě ě tě t nevnevnevnevnene í, í, í, í, íí, čímčímčíčímčímčímčímmčímčímmčí chchch chchchch chc chc ce ce ce ce ce ce cc býtbýtbýtbýtbýtýýýtýtýtýtttttýttýt

Co ho baví? Fotbal, stolní tenis, 
hry na PC a PC

ZapZapZapZZZZapZZZapZapZapZZapZZZapZapletletetetetetletletleleleelettetaaal al al al alal al alalallal JanJanJaaaaannJJJanJ nnanaaa
chtchtchthttěl ěl ěl ěl ělěl ěl ěěě by bby by y bbb býbýbýbýbýbýýtýtttttýtýt  p pprprrrrogrogrogogogogrrrrrrgrggrrgrramáamáamamamamáamáámamám totoororoo

Co ho baví? Plavání, cricket, 
badminton, Housle, příroda, 

počítač (ne hry)

ZálZálZálZálZálZálZálZálZáZáZálZálZálZálZálZálZálZálešáešáešáešáešášášášáešáešáešáešášáešáešášááešáešáešáešáššááák Jk JJJk Jk Jk Jk Jk Jk k Jk Jkkkkkkk akuakuakukukukukuukuakuaakakuuakakakuakuubbbbb
chtchtchtchttchtchttělěl ěl ělělělělby by by bbybybybybyby bybyyby bybýtbýtbýtbýtbýtbýbýtbýbýtbýtbýtýttbýtýý kkkekekekkkkekkkkkekekekeke ekeke ek llollololloloolololooloolololoolooool giciiiiiiiiiiiigicgicigicg ko kokokkkkkkkkkkokokokokověvvěvědvědvědvěvěvědvědědvědědvědědvvvvvvvvv deckececkeckeckeckeckecký pý pý pý pý prrracracracracra ooovnvnnnnnoo níkíkíkíkíkíkík

Co ho baví? Ping – pong, bow-
ling, četba, televize, zpěv

TiTicTicTicTiccTiTiccTiccTicchý hhýhýhý hhýhhhý hhý hý hhh AntAntAntttAntAnttttnttAntnttttntA oníoníníníínnnn
chtchtchtchtchtchtchtcchtchtc tělělělělělělělěl ěěl ělělěl ěl bbbbybyby by by y býtbýtbýtbýtbýbýtt rere rererrerer žižisžisžisissisisžižiž érér,é  scsc sccénénénénénáénánáénnáéné árisrisrisrisrisri ta

Co ho baví? Četba, počítač, 
fl orbal, fotbal, ping – pong, 

cestování

SStřSSStřStřStřSttřtřtřtřřřřřStřStřSSSS řSSS řřřSSSSSSS řřřeláeláeláeláeláelláeláeláeláeláeláeláeláeláeláeláláeláe áeláeláll k kkk Jk Jk Jk Jk JJ JJk JJk J Jkk Jk Jk Jk Jkk akuakuakuakuakuakukakuakuakuakukukuakuakuakuubbbbbbbbbbb
jejjjješjejeješještě tě tě nevnevvevvvví,í,í,í, , í,íí, čímčímímímímímímímímímímímímímímmíímímmčím chchchchchchchchchchchchchchchchchchchh chcececeececececeeceeceececece ceee býbýbýbýýtýtbýbýbýýbýbýýýbýbýýbýbýbýbýbýbýýbýbýbýtbýýýýý

Co ho baví? Kolo, počítač, četba, 
kytara

RicRicRicRicRicRicRicRicRicicccci hththtehtehteteththtehtehtehtehthtehhhh r Vr Vr Vr Vr VVr Vr Vr Vr VVVVVr Vr Vr Vr Vr Vr VVVr VVVrr VVVojtojtojtojtojtojtojtojtojtojtooojtojtoojojo ěchěchěchěchěchcěchěěě
ješješješješješješješješješješešješešššješješššee tě tětětě těě ttttě ě ě nevnevnevnevnevneveví,ííí, í, čímčímčímčímčímímímímmíčímčímmmmmčímčímčímmč m ch ch ch ch chch chhhhcchchchchhhhchccc c cc ce ce cecece cececececececcececce býtbýtbýtbýtbýtbýtbýtbýtbýtbýtýýý

Co ho baví? Kreslení, kolo, 
fotbal, hra na keyboard

PazPazPazazazazzzddderdderd a La Lukáukkákákákákáák ššš
chtchtchthchchcch ěl ěěl ěě by by býtbýbýtýtýbýtbýtýtýý scscsc sccsscscs énáénáénáénááénénááénáénáénárisrisrisrisrissrrisisr ta,tta,tt  rerereeeeeežžžisžisžisžisssissžisž éééérérrrr érr
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Motto třídy: „Škola je místo, kde za minimální dobu maximálně zblbneš.“

Přední řada zleva: Josef Růžička, Dominik Valachovič, Jan Ruban, Jan Čech (nástěnkář), Jiří Ševčík 
(nástěnkář), Vlastimil Martinek, Ondřej Hájek, Jiří Peška, Radomír Kořínek

Druhá řada zleva: Tomáš Kohoutek, Laura Strážnická, Pavla Soldánová (pokladník a zástupce ve 
studentské radě), Veronika Šilhánková, Ivo Spáčil (správce učebny), Aneta Kalábová, Vendula Vyma-
zalová, Veronika Rampochová, Dominik Špičák, Jan Lošťák, TU Lenka Halouzková

Třetí řada zleva: Veronika Mikmeková, Kateřina Bukvová, Ester Žochová, Michaela Šmídová (správce 
třídní knihy), Kateřina Cagalová, Viktorie Havlíčková, Zdislava Tvrdíková (starosta a zástupce ve stu-
dentské radě), Martina Ehlová (pokladník), Kristýna Ondráková a Andrea Vymazalová; Na fotografi i 
chybí Aneta Lušovská a Vendula Špringerová

Duchovní obnovova 

SSSSeeekkkkuuunnnnndddddaaa  --  MMMMMggggrrr.. LLLLeeennnnnkkkkaaaaa HHHHaaalllloooouuuzzzzzzkkkoooovvváááá

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala studentka: Vendula Vymazalová
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali: Vendula Vymazalová, Veronika Rampouchová, Dominik 

Špičák, Pavla Soldánová, Jan Ševčík, Ivo Spáčil, Tomáš Kohoutek a Josef Růžička

Od k h ( d ů Vendula Vymazalová

ngerová

Duchovní obnovova 

Duchovní obnova 
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Studenti ve školním roce 2008/2009

TTTTTeeeerrrrrccccciiiieeeee --  MMMMMMggggrrrr.....  MMMMMMaaarrtttttiiinnnnnaaaa  KKKKKuuuubbbbbííííííččččkkkkoooooovvvvvááááá
Motto třídy: „Kdo je hloupej od přírody, tomu škola nepomůže.“

Přední řada zleva: TU Martina Kubíčková, Jan Koupil, Vojtěch Tichý, Dominik Frýbort, Jan Vlach 
(zástupce ve studentské radě), Štěpán Lauda, Adam Herink, Radka Malečková (správce učebny)

Druhá řada zleva: Jitka Krchňáková, Kamila Chytalová (květinářka), Kristýna Fialová, Dita Sméka-
lová, Anita Zemanová (pokladník), Dominika Všetičková (starosta a zástupce ve studentské radě, 
správce třídní knihy), Jakub Oulehla, Roman Dvořák, Luboš Klech, Jiří Larva, Jakub Rudolf

Třetí řada zleva: Klára Pudová, Tereza Lučanová (pokladník), Tereza Kováčová, Lucie Burešová, 
Zuzana Zelinková, Kateřina Malečková, Alžběta Náglová, Michael Bláha, Eliška Rozehnalová (ná-
stěnkářka), Martin Chmelař; na fotografi i chybí Ondřej Prokop

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala studentka: Dominika Všetičková
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali: Martin Chmelař, Kateřina Malečková, Tereza Kováčová, 

Kamila Chytilová, Jakub Oulehla, Jan Vlach, Markéta Brančíková, Jan Koupil, Vojtěch Tichý

ntka: Dominika Všetičková

rokop

Duchovní obnova, kurz klíčových kom-

petencí, lyžařský kurz, strategická hra
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KKKKKKKvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrttttaaaaaaaa  ----- MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMgggggggggggggggrrrrrrrrr... JJJJJJJJJJJJJJJaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaa DDDDDDDDDDDDDDaaaaaaaaaaaaňňňňňňňňňňňňňňňňkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkooooooooooooooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvvváááááááááááááááááááááááááááááá
Motto třídy: „O stupeň lepší chuť.“

Přední řada zleva: Vít Nágl, Jan Suchánek, Petr Dragoun, Pavel Hanák, Tomáš Kohoutek, Aleš Rus, 
Zdeňka Charvátová (správce třídní knihy), Dagmar Benešová

Druhá řada zleva: Ondřej Češka (správce učebny), Markéta Brančíková, Natálie Petkovová (nástěn-
kářka), Tereza Nadymáčková, Vojtěch Bílý, Zita Novotná

Třetí řada zleva: Klára Kraváková, Hana Přecechtělová (květinářka), Tomáš Lipovský, Anna Laudová 
(nástěnkářka), Marek Vogl (pokladník)

Čtvrtá řada zleva: Michal Tvrdík, Eliška Knapová, Tomáš Zelinka, Martin Galda, Patrik Dankovič (zá-
stupce ve studentské radě), Anna Rozmánková, Daniela Menšíková (zástupce ve studentské radě), TU Jana 
Daňková, Eva Frélichová (starosta a zástupce ve studentské radě), na fotografi i chybí Michaela Kvapilová

Kurz klíčových kompeten-
cí, lyžařský kurz

• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti: Zita Novotná, Pavel Hanák

Kurz klíčových kompeten-
cí lyž ř ký k
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Studenti ve školním roce 2008/2009

KKKKKKKKKKKKKKKKKKvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnntttttttttttttaaaaaaaaaaaa ------ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMggggggggggggggrrrrrrrrrrr........ PPPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeellllllllllll  PPPPPPPPPPPPPPPPPPoooooooooooollllllllllccccccccccccccccccccccrrrrrrrrrrrrrr
Charakteristika třídy: Z deníku kapitána Polcra: „Jsem hrdý na práci všech členů posádky Kvinty. Ať důstojníci, kormidelník, 
navigátor, kuchař, tak i obyčejní plavčíci jsou vždy tam, kde mají být, a snaží se, co to dá. A to mne naplňuje nadějí, že vysněného 
přístavu Maturita jednou dosáhneme, i kdyby se nám do cesty stavěly nejroztodivnější překážky.“ 

Přední řada zleva: Klára Pelikánová (pokladník), Adéla Kopalová, Barbora Zelinková, Klára Jelín-
ková, Markéta Hynková, Klára Portešová, Tereza Arnoštová

Druhá řada zleva: Roman Dohnal (starosta třídy a zástupce ve studentské radě, správce učebny), 
Dominik Papica, Štěpán Bartek, Kateřina Kuncová (nástěnkářka), Radek Rozmánek, Šárka Petru-
želová, Johana Kučerová (pokladník), Jana Růžičková (zástupce ve studentské radě a nástěnkářka), 
Kristýna Doušková, Anna Junová, Michaela Žondrová, Dominika Janošíková (správce třídní knihy)

Třetí řada zleva: Sabina Dostálová, Martin Grepl, Denis Marczell, Jaroslav Frehar (květinář), Jan Chy-
til, Václav Hasa, TU Pavel Polcr, Nikolaj Ivaskiv, Luděk Procházka, Lukáš Komárek, Lukáš Sotolář, 
Jan Ševčík, Barbora Tobolová

•   Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali studenti: Jana Růžičková a Roman Dohnal 
•    Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti: Michaela Žondrová, Markéta Hynková

Kurz klíčových kompetencí, 

Výměnný pobyt v Holandsku
K klíč vých kompetencí

studijní průměr 1 00) získali studenti: Jana RRůžičková a Roman DohnalRůžičk
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SSSSSeeeexxxttttaaaa --  MMMMgggrrrr... JJJJJaaannnnnaaa KKKKKrrrrčččooooovvvvváááá
Motto třídy: “Dutého nepotopíš.“ 

Přední řada zleva: Daniel Frýbort, Šárka Dvořáková (pokladník), Hana Nováková (nástěnkářka 
a květinářka), Daniela Nováková, Andrea Šmídová, Michaela Klímová, Martin Bavlnka

Druhá řada zleva: Vojtěch Přecechtěl, Ludmila Charvátová, Magda Valentová, Anežka Jeřábková, Karolína Mel-
ková (nástěnkářka), Ivana Melková, Jana Kinclová, Ingrid Dopitová, Veronika Koudelková, TU Jana Krčová

Třetí řada zleva: Ondřej Mandl, Michal Sobecký, Tomáš Vrba, Lukáš Vinařský, Ondřej Krátký, Jan 
Cetkovský, Tomáš Balák (správce třídní knihy a učebny) a Jakub Bartlík; na fotografi i chybí Michaela 
Krejčířová (pokladník), Barbora Laptasová, Andrea Mičková, Ondřej Suchánek a Jan Tvrdík (starosta 
třídy a zástupce ve studentské radě)

•   Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala studentka: Ivana Melková
•   Studenti odměnění za vynikající výsledky v soutěžích: Jan Tvrdík, Daniel Frýbort, Hana Nováková 

Duchovní obnova, Kurz klíčových kompetencí, Turistický kurz
D h í b
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Studenti ve školním roce 2008/2009

SSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeppppppppppptttttttttttttiiiiimmmmmmmmmmmmmaaa ---- MMMMMMMMggggggggggrrr...  BBBBlllaaaaannnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaa CCCCCCCCChhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeellaaaařřřřřřřřřřřooooooovvvvvvvvvvvvvvvvváááááááááááááááááááááááááá
Motto třídy: „Devět desetin moudrosti je být moudrý včas.“ (M. T. Cicero)

Na lavičce: Žaneta Kořínková, Kristýna Hrbatová, Klára Héniková, Jana Hrušková

Přední řada zleva: Lenka Blahoušková (starosta třídy), Klára Košťálová, Eva Malečková, Klára 
Kordasová, Radek Slezák, Veronika Richterová, Anna Ševčíková (nástěnkář), TU Blanka Chmelařová

Druhá řada zleva: Kristián Koukal, Zuzana Ježková (správce třídní knihy), Zuzana Rotreklová, Jan 
Chudoba (pokladník), Eduard Kušner, Monika Klechová, Barbora Šverdíková, David Střelák

Třetí řada zleva: Tomáš Samson, Lukáš Augustin, Jiří Galda (zástupce ve studentské radě), Petr 
Češka, Václav Procházka, Michal Cagala, Jiří Najer, Jan Hanák a Diana Kalábová; na fotografi i chybí 
Josef Klváček a Roman Vögeli

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

Duchovní obnova, Kurz klíčových kompetencí,Duchovní obnova Kurz klíčových kompetencí,cí,Kurz sociálních kompetencí ve Vídni, majáles
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OOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkktttttttttttttááááááááááááááávvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaa ---  MMMMMMMMMMMMMMggggggggggggggggggggggggrrrrrrrrrrrr....BBBBBBBBBBBBBBBBoooooooooohhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiilllllaaaaaaaaaaaa  MMMMMMMMMMMMMěěěěěěěěěěěěěěcccccccccchhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuurrrrrrrrroooooooooooooovvvvvvvvááááááááááááááááá 
Motto třídy: „Zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně nesmírně tvrdě pracovat.“

Přední řada zleva: Veronika Vykoukalová, Jana Kratochvílová (květinář), Tereza Navrátilová, Hana 
Blatnerová, TU Bohumila Měchurová, Adam Selucký (pokladník), Michal Hubený, Anna Fidrmuco-
vá (zástupce ve studentské radě)

Druhá řada zleva: Marie Šťastná, Veronika Tobolová, Vendula Mankovecká (starosta třídy a zá-
stupce ve studentské radě, nástěnkář), Markéta Žondrová, Hana Hynková, Tomáš Zíma (správce 
učebny), Jana Faltýnková (nástěnkář), Miroslav Minář (květinář)

Třetí řada zleva: František Novák (správce učebny), Lubomír Frkal, Petr Horák, Tomáš Freuden-
reich, Jan Češka (správce třídní knihy), Adéla Jančeková a Kristýna Kopečná (pokladníci)

Maturitní ples, Maturity, Poslední zvonění, Studenti studentům

•   Ocenění studenti: Jana Faltýnková, Jana Kratochvílová, Tomáš Freudenreich, Vendula Mankovecká, Anna 
Fidrmucová, Michal Hubený

•   Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti: Jana Faltýnková

Maturitní ples, Maturity Poslední zvv ě í
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Studenti ve školním roce 2008/2009

Fidrmucová Anna

„Originální není ten, kdo niko-
ho nenapodobuje, ale ten, jehož 
nelze napodobit.“ (François-

-René de Chateaubriand)

Blatnerová Hana

„Nezvítězí ten, kdo je lepší, 
ale ten, kdo na to má.“ 

(anonym)

Hubený Michal

„Potíž se životem spočívá 
v tom, že je na světě tolik 
krásných žen a tak málo 

času…“ (John Barrymore)

Hynková Hana

„Nejdůležitější hodina je vždy ta 
přítomná, nejdůležitější člověk je 
vždy ten, který právě stojí proti 
tobě, a to nejpotřebnější je vždy 

láska.“ (Mistr Eckhart)

Jančeková Adéla

„Nejztracenější den našeho 
života je ten, kdy jsme se 
nezasmáli.“ (Sebastian 

Roch Chamfort)

Horák Petr

„Žij z toho, co máš, a ne z 
toho, co ti chybí.“ (anonym)

Frkal Lubomír

„Štěstí přeje odvážným.“  
(Vergilius)

Freudenreich Tomáš

„Žít, to je nejvzácnější věc 
na světě, neboť většina lidí 

jenom existuje.“ (Oscar 
Wilde)

Češka Jan

„Neznepokojuj se tím, co 
nezvládáš, ale zůstávej věrně 
tam, kde máš být, a dělej, co 

dělat můžeš.“ (Vojtěch Kodet)

Faltýnková Jana

„Velké věci se rodí tam, kde 
neukazujeme na sebe, ale 
nad sebe.“ (Tomáš Halík)

Mgr. Bohumila Měchurová
třídní učitelka
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Studenti ve školním roce 2008/2009

Novák František

„Ještě není konec, dokud 
nevyhraji.“ (Les Brown)

Selucký Adam

„I pád na držku znamená 
pohyb dopředu.“ (anonym)

Šťastná Marie

„Nevím, co dělám, ale zatím 
mě to vychází.“ (Orcist)

Navrátilová Tereza

„Roztáhni křídla a leť, 
vždyť země je tak široká 
a nebe tak blízké.“ (Tess)

Vykoukalová Veronika

„Zajímavé, řekl bych až 
fascinující.“ (James T. Kirk)

Zíma Tomáš

„Když si myslíš, že můžeš, 
dokážeš to. Když si myslíš, 
že nemůžeš, máš pravdu.“ 

(Mary K. Ashová)

Žondrová Markéta

„Je třeba milovat život, 
abychom jej mohli žít, a je 
třeba život žít, abychom jej 
mohli milovat.“ (Thorthon 

Wilder)

Tobolová Veronika

„Dělej, co umíš, s tím, co 
máš, tam, kde jsi.“  (Theo-

dore Roosevelt)

Kratochvílová Jana

„I pád na ústa znamená po-
hyb vpřed, důležité je však 
znovu vstát.“ (anonym)

Mankovecká Vendula

„Vzhůru do nekonečna a 
ještě dál!“ (Chinaski)

Minář Miroslav

„Světlo ve tmě.“ (miRRe)

Kopečná Kristýna

„Šťastný člověk, který se 
umí zasmát sám sobě! Bude 
mít vždy něco, co ho rozve-

selí.“ (Habíb Burgiba)
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Ocenění studenti

Ocenění studenti maturitního ročníku
Odměny byly předány při slavnostní mši v chrámu Po-
výšení svatého kříže v Prostějově dne 29. května 2009. 
Hlavním celebrantem byl olomoucký světící biskup 
a biskupský vikář pro školy Mons. Josef Hrdlička.

• Cena zřizovatele školy 

Cenu získala Jana Faltýnková 
za aktivní naplňování poslání 
církevní školy, za hudební 
aktivitu a spolupráci při vedení 
scholy

Cenu předal o. arcibiskup Mons. 
Jan Graubner

• Cena spirituála školy

 Cenu získala Jana Kratochvílová za aktivní práci 
animátora, za práci vedoucí oddílů dětských tábo-
rů, za práci vedoucí a zdravotníka dětských táborů

 Cenu předal spirituál školy P.ing.Jaroslav Němec SDB

• Cena Cyrilometodějského gymnázia

 Cenu získala Jana Faltýnková za vždy pouze 
výborný prospěch v průběhu celého studia a za 
vynikající výsledky při reprezentaci školy přede-
vším v krajských a celostátních kolech matema-
tické olympiády

 Cenu předal místostarosta města Prostějov Miroslav Pišťák

• Cena pedagogické rady 

 Nominováni byli studenti: 
 Markéta Žondrová, Jana Faltýnková, Michal 

Hubený, Tomáš Freudenreich, Anna Fidrmuco-
vá

 Cenu získal Tomáš Freudenreich za mimořádný 
výkon při maturitní zkoušce, výsledky a zlepšení 
po nástupu do kvinty

 Cenu předal vedoucí odboru školství města Prostějova 
PaedDr. František Říha

• Cena třídního učitele

 Nominováni byli studenti: 

 Hana Hynková, Jana Faltýnková, Anna Fidrmu-
cová, Tereza Navrátilová, Markéta Žondrová, 
Vendula Mankovecká, Jan Češka

Cenu získala 
Vendula Mankovecká za aktiv-
ní spolupráci s třídním učite-
lem při vedení třídního týmu, 
za spolupráci při zajištění akcí 
třídy (třídního tabla, nástěnek, 
školního plesu a další)

Cenu předala třídní profesorka 
Mgr. Bohumila Měchurová

• Cena KDU ČSL

 Nominováni byli studenti: 
 Petr Češka, Vendula Mankovecká, Jana Faltýnko-

vá, Anna Fidrmucová, Kristýna Kopečná

 Cenu získala Anna Fidrmucová za dlouholetou 
práci starostky třídy a za organizaci třídních akcí 
- plesu, reprezentaci školy při majálesu, práci 
předsedy studentské rady a další

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

• Cena Klubu studentů, rodičů a přátel CMG 

 Nominováni byli studenti: 

 Michal Hubený, Jana Faltýnková

 Cenu získal Michal Hubený za mimořádný vý-
kon v průběhu studia - za natočení vynikajícího 
fi lmu o třídě pro maturitní ples

 Cenu předal předseda Klubu studentů, rodičů a přátel 
CMG, předseda Rady školy ing.František Hynek

Ocenění studenti Cyrilometodějského 
gymnázia
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Ocenění studenti

Ocenění studenti dalších ročníků
Ceny byly předány 30. června 2009 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 (III), Patrik Dankovič (IV), 

Ondřej Češka(IV), Martin Gal-
da(IV), Anna Laudová(IV)   

Cenu získal:
Ondřej Češka (IV) za spolu-
práci při přípravě liturgických 
slavností a aktivní naplňování 
poslání církevní školy

Nominováni byli studenti VG:
Luděk Procházka (V), Jana Růžičková (V), Kristýna  
Doušková (V), Lenka Blahoušková (VII), Petr Češka 
(VII), Václav Procházka (VII), Jiří Galda (VII), Anna 
Ševčíková (VII) 

Cenu získali:
Luděk Procházka (V) za  aktivní spolupráci v oblasti 
sportu a přípravy akcí v průběhu školního roku

Lenka Blahoušková (VII) za aktivní pomoc při 
přípravě seminářů animátorů a aktivní naplňování 
poslání církevní školy

Ceny předal spirituál CMG P.ing.Jaroslav Němec SDB

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

Nominováni byli studenti: 
Kateřina Dvořáková (I), Antonín Tichý (I),Adéla 
Burešová (I), Dominika Vincourková (I), Dominika 
Zbořilová (I), Michaela Navrátilová (I), Jana Kolá-
řová (I), Klaudie Gottwaldová (I), Pavla Soldánová 
(II), Markéta Hynková (V), Klára Kraváková (IV),  
Michaela Žondrová (V), Jana Kinclová (VI), Karolína 
Melková (VI)

Cenu získala:
Cenu získala Pavla Soldánová 
(II) za 2.místo mezinárodní 
výtvarné soutěži Piccoli Artisti 
Italy a 1. místo v okresním kole 
výtvarné soutěže „Bylinky 
v naší zahrádce“.

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

Nominováni byli studenti: 
Kristýna Doušková (V), Daniel Frýbort (VI), Eva Ma-
lečková (VII),  Klára Kordasová (VII), David Střelák 
(VII), Lenka Blahoušková (VII)

Cenu získala:
Eva Malečková (VII) za 1.místo v okresním kole sou-
těže SOČ, za 3. místo v krajském kole soutěže SOČ 
a za účast v krajských kolech olympiád z biologie 
a chemie

Cenu předal ing.Václav Kopečný

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

Nominováni byli studenti:
Jan Zapletal (I), Dominik Špičák (II), Pavla Soldáno-
vá (II), Vendula Vymazalová (II), Radka Malečková 
(III), Martin Chmelař (III), Aleš Rus (IV), Pavel 

Hanák (IV), Ondra Češka (IV),  
Družstvo NG – soutěž Zelená 
stezka

Cenu získal:
Jan Zapletal (I) za 1.místo 
v krajském kole a 11. místo 
v celostátním kole zeměpisné 
olympiády

Cenu předali manželé RNDr. Anna Švécarová 
a ing. Zbyněk Švécar

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

Nominováni byli studenti: 
Zuzana Handlová (I), Zdislava Tvrdíková (II), 
Veronika Rampochová (II), Martin Chmelař (III), 
Jan Tvrdík (VI), Daniel Frýbort (VI), Jana Faltýnko-
vá (VIII)

Cenu získala:
Jana Faltýnková (VIII) za 1.místo v krajském kole 
matematické olympiády kategorie A a 13.místo 
a získání titulu úspěšný řešitel v celostátním kole 
matematické olympiády kategorie A

Cenu předala Mgr.Jana Krčová

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

Nominováni byli studenti:
Katka Dvořáková (I), Josef Růžička (II), Jan 
Koupil (III), Jakub Oulehla (III), Kamila Chyta-
lová (III), Anita Zemanová (III), Jan Vlach (III), 
Markéta Brančíková (IV), Tomáš Zelinka (IV), 
Tomáš Kohoutek (IV), fotbalový tým chlapců 
VG, družstvo orientačních běžců NG

Cenu získala:
Kateřina Malečková (III) za 
1. místo v přespolním běhu, 
1.místo v orientačním běhu 
v soutěži  družstev, 2x 1.místo 
v plavání,  2.místo v plavání, 
2x 3.místo v plavání 

Cenu předala zástupkyně ředitele CMG Mgr. Martina Šubčíková

• Cena vedoucí studentského klubu Oáza za 
rozvoj volnočasových aktivit studentů  

Nominováni byli studenti: 
Adam Cimrmann (I), Filip Capala (I), Jan Čech 
(II), Ondřej Hájek (II), Aleš Rus (IV), Vít Nágl (IV), 
Pavel Hanák (IV), Petr Dragoun (IV), Dagmar 
Benešová (IV)

Cenu získal:
Vít Nágl (IV) za celoroční práci dobrovolníka v ICM

Cenu předala vedoucí ICM Kateřina Opatrná
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Výsledky v soutěžích

Výsledky studentů v soutěžích 
ve školním roce 2008/09

Středoškolská odborná činnost (SOČ)
Okresní kolo:

1.místo:
Eva Malečková (VII) „Hálky a miny v biokoridoru 
Hloučela“ (vedoucí práce Mgr. Daňková),
Klára Kordasová (VII) „Tajemná éčka“ (vedoucí 
práce Mgr. Šubčíková)

2.místo:
Jana Hrušková (VII) „Obezita u dětí“ (vedoucí práce 
Mgr. Daňková)
Kristýna Doušková (V) „Syndrom ADHD“ (vedoucí 
práce Mgr. Daňková)
Klára Portešová (V) „Základní informace o zámoř-
ských území Francie“ (vedoucí práce Mgr. Smyslilová)
David Střelák (VII) „Počítačová animace“  (vedoucí 
práce Mgr.Matyášková)

3.místo: 
Kristýna Hrbatová (VII) „Výzkum bezobratlých 
živočichů na vybraných místech řeky Hloučely“ 
(vedoucí práce Mgr. Daňková),

Michal Cagala (VII) „Vliv médií na mládež“ (vedou-
cí práce Mgr. Polcr)

Krajské kolo:

3.místo:

Eva Malečková (VII) „Hálky a miny v biokoridoru 
Hloučela“ (vedoucí práce Mgr. Daňková)

Klára Portešová (V) „Základní informace o zámoř-
ských území Francie“ (vedoucí práce Mgr. Smyslilová)

Klára Kordasová (VII) „Tajemná éčka“ (vedoucí 
práce Mgr. Šubčíková)

Studenti CMG ocenění na radnici Města Prostějov za práce ve SOČ

Klára Portešová Klára KordasováEva Malečková
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Výsledky v soutěžích

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

Mgr. Měchurové)

Přehlídka recitace  - okresní  
kolo:
Michaela Navrátilová (I) 1. místo
Lukáš Pazdera (I) 2. místo a 1. 
místo v krajském kole (pod vede-
ním Mgr. Pavla Šenkapouna)

Německý jazyk
Konverzační soutěž v německém jazyce 
- okresní  kolo:

Jakub Vrána (I) 1. místo (pod 
vedením Mgr. Malečkové)
Laura Strážnická (II) 2. místo (pod 
vedením Mgr. Malečkové)
Zita Novotná (IV) 1. místo a v 
krajském kole 4. místo (pod vede-
ním Mgr. Soukupové) 

Anglický jazyk
Konverzační soutěž v anglickém jazyce: okresní 
kolo (pod vedením Mgr. Soukupové):
Vendula Vymazalová (II) 1.místo, Aneta Kalábová 
(II) 3.místo

Francouzský jazyk
Mezinárodní festival frankofonních divadel „Fest-
divadlo“ v Brně: pod vedením V. Hyllové: 
studenti vyššího gymnázia: „Cena za nejlepší herec-
ký výkon“
studenti nižšího gymnázia: „Cena mladá naděje“

Matematika
Pythagoriáda – okresní kolo (pod vedením Mgr.
Krčové a Mgr.Halouzkové):
Zuzana Handlová (I) 1.místo, Vendula Vymazalová 
(II) 1.místo, Veronika Rampochová (II) 1.místo

Matematická olympiáda - okresní kolo: (pod vede-
ním Mgr.Krčové ): 
Jana Faltýnková (VIII) 1.místo, Jan Tvrdík (VI) 
1.místo, Daniel Frýbort (VI) 2.místo a Martin Chme-
lař (III) 3.místo (pod vedením Mgr. Halouzkové); 

krajské kolo: Jana Faltýnková (VIII) 1. místo, Jan 
Tvrdík (VI) 1.místo, Daniel Frýbort (VI) 2.místo

Přírodovědný klokan – okresní kolo, kategorie Juni-
or (pod vedením Mgr. Krčové):
Daniel Frýbort (VI) 1.místo, Hana Nováková (VI) 
1.místo, Jan Tvrdík (VI) 3.místo; kategorie kadet 
(pod vedením Mgr. Halouzkové): Michael Tvrdík 
(IV) 3.místo

Fyzika
Fyzikální olympiáda – krajské kolo (pod vedením 
Mgr. Chmelařové):
Martin Chmelař (III) 1.místo, Pavel Hanák (IV) 
1.místo, Ondřej Češka (IV) 2.místo

Zeměpis
Zeměpisná olympiáda – (pod vedením Mgr. Kubíč-
kové) okresní kolo:

Jan Zapletal (I) 2.místo, 
Aleš Rus (IV) 2. místo a Lenka 
Blahoušková (VII) 2.místo (pod 
vedením Mgr. Kubíčkové);
krajské kolo: Jan Zapletal (I) 
2.místo, Aleš Rus (IV) 2. místo a 
Lenka Blahoušková (VII) 2.místo 
(pod vedením Mgr. Kubíčkové)

Studenti tercie – Cena mladé naděje
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Mezinárodní jazykové certifi káty
Chemie
Chemická olympiáda – krajské kolo (pod vedením 
Mgr. Šubčíkové):
Eva Malečková (VI) 4.místo

Biologie
Biologická olympiáda – (pod 
vedením Mgr. Krčové): 
Dominik Špičák (II) 1.místo

Zelená stezka – okresní kolo 
(pod vedením Mgr. Krčové a Mgr. 
Kubíčkové):
2.místo – Pavla Soldánová (II), 
Dominik Špičák (II), Kateřina 

Bukvová (II), Radka Malečková (III), Anita Zemano-
vá (III), Ondřej Prokop (III)

Výtvarná výchova
Piccoli Artisti Italy Mezinárodní soutěž vyhlášená 
organizací Concorso Internazionale (pod vedením 
PaedDr. Snášelové):
Pavla Soldánová  (II) 2. místo

Po stopách apoštola Pavla - celostátní soutěž:
Jana Kolářová (I) 3. místo (pod vedením PaedDr. 
Snášelové), čestné uznání Klára Pudová (III) (pod 
vedením S. Náglové)

Bylinky naší zahrádky – okresní kolo (pod vedením 
PaedDr. Snášelové a S. Náglové):

Pavla Soldánová (II) 1.místo, 
Kateřina Dvořáková (I) 3.místo, 
čestné uznání Klára Kraváková 
(IV) a Adéla Burešová (I)

národní kolo (pod vedením Paed-
Dr. Snášelové):
Jana Kolářová (I) 1.místo, Klau-
die Gottwaldová (I) 4.místo

Požární ochrana očima dětí – (pod vedením PaedDr. 
Snášelové a S. Náglové) okresní 
kolo:
Michaela Žondrová (V) 1.místo, 
Markéta Hynková (V) 2.místo, 
Antonín Tichý (I) 1.místo
krajské kolo: Antonín Tichý (I) 
1.místo, Markéta Hynková  (V) 
2.místo

Tělesná výchova
Orientační běh – (pod vedením Mgr. Daňkové) 
krajské kolo, jednotlivci: 
Martin Chmelař (III) 5.místo
krajské kolo, družstva: 1.místo tým studentů a stu-
dentek I až IV

Tým studentů - orientační běh

Přespolní běh – (pod vedením Mgr. Daňkové) 
okresní kolo, jednotlivci: 
Kateřina Malečková (III), 1.místo a Michal Sobec-
ký (VI) 3.místo
okresní kolo, družstva: 1.místo studentky VI a VII, 
2.místo studentky I a II, 2.místo studenti VI 

Okresní soutěž v plavání – (všichni pod vedením 
Mgr. Matyáškové) jednotlivci: 
1.místo: Tereza Kováčová (III), Kateřina Malečková (III); 
2.místo: Adam Cimrmann (I), Pavla Soldánová (II), 
Tomáš Zelinka (IV), Anita Zemanová (III), Josef 
Růžička (II), Jan Koupil (III), 
3.místo: Lucie Nadymáčková (I), Kateřina Dvořáko-
vá (I), Jakub Huňka (I), Jakub Oulehla (III) 
a Markéta Brančíková (IV) 
- družstva: 1.místo studenti III a IV, 2.místo studenti 
I a II a studentky III a IV, 3.místo studentky I a II

Krajská soutěž v plavání – (všichni pod vedením 
Mgr. Matyáškové) jednotlivci: 
1.místo: Kateřina Malečková (III),
2.místo: Kamila Chytalová (III), Jakub Oulehla (III), 
Jan Vlach (III), Markéta Brančíková (IV),
3.místo: Jan Koupil (III), Vojtěch Tichý (III),
4.místo: Tereza Kováčová (II) a Anita Zemanová (III),
5.místo: Tomáš Kohoutek (IV)
- družstva: 2.místo studentky III a IV, 3.místo studen-
ti III a IV

O pohár CMG  – plavání (všichni pod vedením 
Mgr. Matyáškové) krajské kolo jednotlivci: 
Markéta Brančíková (IV) 2.místo, Kateřina Maleč-
ková (III) 3.místo, 5.místo: Kamila Chytalová (III), 
Jan Koupil (III), Tereza Kováčová (III) a Tomáš 
Zelinka (IV)
krajské kolo družstva: 3.místo studenti a student-
ky I až IV

Malá kopaná – celostátní soutěž s mezinárodní účas-
tí (pod vedením Mgr. Matyáškové):
2.místo studenti IV až VIII (Selucký, Horák, Hanák, 
Koukal, Cetkovský, Vinařský, Bartlík, Krátký, Do-
hnal, Frehar, Zelinka)

Stolní tenis – (všichni pod vedením Mgr. Matyáško-
vé) okresní kolo 1.místo:
studenti II (Ševčík, Spáčil, Kohoutek, Růžička), 
3.místo: studentky II (Ehlová, Špringerová a Ond-
ráková) a studentky III a IV (Benešová, Burešová, 
Náglová)

Mezinárodní jazykové certifi káty 
Certifi kát z francouzského jazyka „Delf„
Certifi kát z francouzského jazyka „Delf„ (pod vedením 
Mgr. Smyslilové, úroveň B1) získaly studentky oktávy: 
Markéta Žondrová, Veronika Tobolová a Hana 
Hynková

Veronika Tobolová Hana HynkováMarkéta Žondrová
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Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na CMG 
ve školním roce 2008/09

Přípravný kurz k přijímacím 
zkouškám do primy
Cílem kurzu bylo připravit žáky 5. tříd základních škol 
k přijímacím zkouškám z Čj, M  a studijních před-
pokladů. Formou třicetiminutových testů z každého 
předmětu si mohli žáci vyzkoušet své znalosti a doved-
nosti, seznámit se s formou testu i zvládnout časovou 
náročnost. Kurzy probíhaly vždy 1x za 14 dní od ledna 
do dubna. Zúčastnilo se jich kolem 60ti dětí. Kurzy 
vedli Mgr. Pavel Šenkapoun a Mgr. Martina Šubčíková.

Přijímací zkoušky do primy
Datum konání přijímací zkoušky: středa 22. dubna 
a pátek 24. 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: 98
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. Najdi větu jednoduchou.
 A) Když jdeme s rodiči na houby, hledáme nejčastěji 

jeden druhého.
 B) Dneska jenom ležím a pospávám!
 C) Všichni příznivci fotbalového sportu fandí při 

každém zápase jako o život.
 D) Šetřím školní majetek, proto se učebnice ani nedotknu.

2. Najdi větu, která obsahuje přídavné jméno při-
vlastňovací.
 A) Maminčin snubní prsten byl z ryzího zlata.
 B) Někteří lidé jsou nepochopitelně drzí.
 C) Po svém činu ronil Olda krokodýlí slzy.
 D) Strýček Honza byl dost dlouho nemocný.

3. Kdo z následujících lidí nevydal knihu pohádek?
 A) Karel Slavomír Erben
 B) Božena Němcová
 C) Karel Čapek
 D) Václav Čtvrtek

Matematika

 1.  Zakroužkuj pravdivé převody jednotek:

 a) 8 km 30 m = 8 030 m
 b) 2 hod 13 min = 123 min
 c)  ¾ m = 75 cm
 d) 4 390 kg = 4 kg 39 g

 2. Jana střádá dvoukorunové a pětikorunové mince. 
V pokladničce má 10 mincí. Kolik je dvoukorun 
a kolik pětikorun, má-li našetřeno 29 Kč?

 a) 7 dvoukorun a 3 pětikoruny
 b) 2 pětikoruny a 8 dvoukorun
 c) 6 dvoukorun a 4 pětikoruny
 d) 5 dvoukorun a 5 pětikorun

 3. Sečti číslo 18 532 zaokrouhlené na desítky s číslem 
5 392 zaokrouhlené na stovky. Součet děl pěti. 
Jaké číslo dostaneš?

 a) 4 780          b) 4 786          c) 4 766          d) 4 784

Na základě přijímacích zkoušek byli do primy 
přijati tito studenti:

Albrecht Dominik (ZŠ a MŠ Sídliště svobody), Bart-
líková Barbora (ZŠ a MŠ Sídliště svobody), Baťková 
Andrea (ZŠ a MŠ Palackého), Bednář Jan (ZŠ ul.E.V-
alenty), Burešová Anna (ZŠ a MŠ Kostelec na Hané), 
Čechová Lucie (ZŠ a MŠ Sídliště svobody), Češka Jiří 
(ZŠ Pivín), Doležalová Lenka (ZŠ a MŠ Sídliště svo-
body), Hrazdilová Pavlína (ZŠ Plumlov), Hynková 
Beáta (ZŠ Brodek u Prostějova), Jančíková Kateřina 
(ZŠ a MŠ Palackého), Janíková Klára (ZŠ Pivín), 
Jeřábková Kristýna (ZŠ Plumlov), Kapounek Jan (ZŠ 
Kralice na Hané), Krupa Martin (ZŠ a MŠ Kostelec 
na Hané), Kůrková Karolína (ZŠ Majakovského), 
Lorencová Anita (ZŠ a MŠ Kostelec na Hané), Mečíř 
Filip (RG a ZŠ Prostějov), Moravčíková Veronika (ZŠ 
a MŠ Kostelec na Hané), Navrátil Dexter (RG a ZŠ 
Prostějov), Navrátil Jan (ZŠ a MŠ Palackého), Obračaj 
Jan (ZŠ ul.Dr.Horáka), Pařil Radek (ZŠ a MŠ Sídliště 
svobody), Petr Matěj (ZŠ a MŠ Sídliště svobody), 
Portešová Veronika (ZŠ Ptení), Slezák Miroslav (ZŠ 
Plumlov), Spáčil Petr (ZŠ a MŠ Palackého), Tetera 
Jakub (ZŠ ul.E.Valenty), Volencová Eliška (RG a 
ZŠ Prostějov), Vrba Jiří (ZŠ a MŠ Sídliště svobody), 
Zachrdlová Klára (ZŠ a MŠ Vrbátky)
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Maturitní zkouška

Maturitní zkouška studentů CMG 
v roce 2009

Maturitní zkouška na gymnáziu se skládá z části 
písemné a ústní. Písemnou zkoušku z českého jazyka 
a literatury podstoupili studenti 7. dubna 2009. Ústní 
zkoušky proběhly ve dnech 25. – 27. května 2009.

Témata pro pís. maturitní zkoušku z českého jazyka

1.  „Ty máš víru a já mám skutky“ (apoštol Jakub) 
Jak se může v našem životě projevovat spojení 
víry a skutků?

 Volný slohový útvar
 (Téma zadal P.ing.Jaroslav Němec SDB)

2.  Vážený Mistře, …
 Fiktivní dopis významné osobnosti, které si vážím 

(Téma zadala PhDr.Renata Dohnálková)

3.  Jak jsou čilé, jak jsou chytré televizní děti!
Čtou a píšou ve třech letech, diskutují v pěti.  
(Jiří Žáček, Televizní děti) 

 Fejeton o fenoménech dnešní doby
 (Téma zadala Mgr. Bohumila Měchurová)

4.  Tisíc jablek spadlo na nos zeměkoule
a jen Newton doved těžit ze své boule…
tisíc vynálezů jde k nám za sezónu
jenom jeden z nich však byl ten Edisonův 
(V.Nezval, Edison, sbírka Básně noci)

 Úvaha: Zamyšlení nad technickým pokrokem, který 
posouvá lidstvo vpřed

 (Téma zadala Mgr.Bohumila Měchurová)

Ukázky z písemných maturitních prácí z ČJ:
Z maturitní slohové práce Veroniky Vykoukalové 
na téma Vážený Mistře, … (Fiktivní dopis významné 
osobnosti, které si vážím)
Vážený pane Čapku, … koncem února jsme byli na 
čtení Vašich fejetonů. Fejeton, čtený sytým a melo-
dickým hlasem pana Petra Kostky, stíhal fejeton….
až do posledního fejetonu jsem si stále nebyla jista, 
který byl nejlepší. …všechny sršely vtipem a lehkostí 
příznačnou pro Váš styl. U fejetonu o sklenici piva 
na střeše, z níž stále ubývalo, aniž by kdokoliv byl v 
dohledu, až zmizela i samotná sklenice, jsem se smá-
la a myslela si, že je to nejlepší fejeton, jaký jsem kdy 
slyšela. Pak přišel fejeton o nelepících obálkách, jež 
ale zaručeně lepit měly, a měla jsem ten samý pocit. 
Podobný pocit nastal u každého dalšího fejetonu… 
A pak přišel závěrečný fejeton, jenž byl příznačně i 
Váš poslední: Vyšel v den, kdy jste zemřel… Byl to 

nejdelší fejeton z těch, jež pan Petr Kostka četl 
a zaručeně to byl i ten nejlepší ze zvoleného výběru. 
Promlouval jste v něm o Vámi navštívených krajích, 
o tom, čím se Vám vryly do paměti. V Anglii to byl 
muž stříhající živý plot a dívka, jež na kole projížděla 
okolo. Ve Španělsku to byla mladá rodina, v Němec-
ku pak útulná hospůdka, u Itálie zas dělník, ven-
kovan, jenž Vám při cestě vlakem nabídnul kousek 
sýra. Fejeton jste napsal v době, kdy se nad Česko-
slovenskem stahovala mračna nacismu. Přetékal jste 
touhou po klidu a míru, po dobách, kdy bylo dobře. 
Netrvalo totiž dlouho a v Evropě znovu zaburácela 
válečná polnice… Chtěla bych Vám, pane Čapku, 
z hloubi svého srdce poděkovat za všechno, co jste 
pro nás udělal… vždy se mi líbil Váš styl psaní! Kéž 
bych někdy měla Váš talent. Pak by nezáleželo na 
tom, jestli jsem z malých nebo velkých poměrů – 
nebyla bych totiž ani malá, ani velká. Byla bych tím, 
čím jste byl Vy. Byla bych člověkem.
S upřímným pozdravem Vaše obdivovatelka Veroni-
ka Vykoukalová

Ústní maturitní zkoušky skládalo v tomto školním roce 
19 studentů. Všichni studenti zkoušky úspěšně zvládli. 
Celkem 7 studentů získalo vyznamenání, z toho 5 studen-
tů dosáhlo vynikajícího výsledku s průměrem 1,00.

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

Slavnostní ukončení ústní maturitní zkoušky
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Zaměstnanci školy

Zaměstnanci CMG ve školním
roce 2008/2009

Přední řada zleva: S. Mgr. Alberta Anna Baklíková SCM, Mgr. Jana Daňková, Mgr. Ivana Matyášková, PaedDr. 
Květoslava Snášelová, Mgr. Zdeňka Smutná, Mgr. Martina Malečková, Marie Richterová

Druhá řada zleva: Mgr. Martina Šubčíková, Mgr. Lenka Halouzková, Mgr. Jana Krčová, Kateřina Opatrná, Mar-
tin Hynek, Servet Ünal, Mgr. Jaroslav Fidrmuc, Franziska Handrick, Mgr. Barbora Gambová

Třetí řada zleva: Mgr. Bohumila Měchurová, PhDr.Renata Dohnálková, Mgr.Blanka Chmelařová, Daniela Tobolová

Zadní řada zleva: Jeffrey Philpot MBA, Mgr. Martina Kubíčková, Mgr. Alena Smyslilová, Mgr. Pavel Šen-
kapoun, Mgr. Milana Soukupová, Mgr. Pavel Polcr, Martin Sitte, Mgr. Jitka Ungermannová, Karel Pavlík, 
Stanislava Rotterová, P. Ing. Jaroslav Němec SDB, Květoslav Müller DiS

Duchovní obnova zaměstnanců Studenti studentům
Duchovní obnova zaměstnanců
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Zaměstnanci školy

Seznam  pracovníků školy

Profesorský sbor:
s.Mgr. Alberta Anna Baklíková SCM (Ná)
Mgr. Vladimír Böhm (Rj)
PhDr. Renata Dohnálková (Čj,D)
Mgr. Barbora Gambová (SOR)
Mgr. Lenka Hofírková (Fj)
j. Mgr. ing. Petr Hubáček (Ná)
Mgr. Lenka Halouzková (M,Z)
BSc. Virginie Hyllová (lektorka-rodilá mluvčí Fj)
Mgr. Blanka Chmelařová (M,F)
P. Mgr. Tomáš Káňa
o.Mgr. Petr Košák SDB (Ná)
Mgr. Martina Kubíčková (Bi,Z)
Mgr. Jana Ligurská (AJ, Čj, La)
Mgr. Ivana Matyášková (M,Tv,IVT)
Mgr. Bohumila Měchurová (Čj,Hv)
Stanislava Náglová (Vv)
Karel Pavlík (Aj)
Jeffrey Philpot MBA
Mgr. Zdeňka Smutná(Aj,M)
PaedDr. Květoslava Snášelová (Vv)
Mgr. Milana Soukupová (Nj,Aj)
Mgr. Pavel Šenkapoun (Čj)

Mgr. Jitka Ungermannová
Kateřina Opatrná
Stanislava Rotterová
Květoslav Müller DiS.
Franziska Handrick (Německo)
Servet Űnal (Turecko)

vedoucí ICM

    
ICT pracovník   
pracovnice Evropské dobrovolné služby
pracovník Evropské dobrovolné služby

Informační centrum mládeže, Informační centrum SIPVZ a školící středisko SIPVZ

Při příležitosti oslavy Dne učitelů 28. března 2009 bylo předáno na Městském úřadě v Prostějově ocenění 
paní Mgr. Martině Šubčíkové za vysoké nasazení pro výuku, za práci zástupkyně ředitele školy nad rámec 
běžných povinností a za vybudování chemické laboratoře na škole.

Mgr. Barbora Gambová 
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 školy
zástupkyně pro ekonomiku
výchovný poradce
zástupce pro věci technické

Vedoucí předmětových sekcí:

Mgr. Pavel Polcr 
      (Čj, ZSV, SOR, Etv)
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

Seminář zaměstnanců v Bystrém
Seminář zaměstnanců v Bystrém

Studentský klub Oáza
Mgr. Peter Markovič
Jana Hanzlíková   
Mgr. Martin Bradáč
Daniela Tobolová

vedoucí SVČ a šk. klubu

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
je základní pedagogický dokument školy, strategický 
plán, podle kterého probíhají všechny výchovně-
vzdělávací aktivity školy. Stanovuje smysl a cíle 

školy, metody 
a formy pedago-
gické práce, vyu-
čované předměty, 

jejich hodinové dotace i obsah,  pravidla a kritéria 
hodnocení práce a výsledků žáků, způsoby evaluace 
procesů na škole i jejích výsledků, ale také formy 
spolupráce s rodiči žáků a partnery školy. Školním 
vzdělávacím programem se vzdělávací instituce 
prezentuje veřejnosti a je v celém rozsahu přístupný 
na webových stránkách škol.

Název školního vzdělávacího programu „Dooprav-
dy“ charakterizuje úsilí týmu pracovníků CMG i cíl, 
ke kterému vedeme studenty - veškerou práci dělat 
naplno, poctivě, s osobním nasazením. Odbourat 
nepodstatné, formální a zaměřit se na smysluplné, 
klíčové aktivity, které realizujeme tak, aby z nich měli 
maximální prospěch ti, kterým jsou určeny – naši 
studenti. 

Ve školním roce 2008/2009 se podle školního vzdělá-
vacího programu „Doopravdy“ vzdělávali studenti 
primy, sekundy, tercie, kvarty a kvinty. Učební plán, 
který je součástí školního vzdělávacího programu, 
obsahoval tyto předměty a vícedenní kurzy:

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je 
základní strategický dokument
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Školní vzdělávací program

Exkurze studentů ve Vilémově - Alternativní zdroje energie

Vícedenní kurzy
• Vstupní seznamovací kurz primy nese název 

„Kdo jsi?“ (3 dny, Stará Voda u Karlovy Studánky)

• Kurz efektivního učení určený studentům primy 
„Umím se učit!“ 

• Kurz studentů sekundy s využitím prvků dra-
matické výchovy „Nejsem tu sám“ (4 dny, Stará 
Voda u Karlovy Studánky)

• Úvod do partnerských vztahů pro studenty tercie 
– kurz „Mně se líbí“ (3 dny, Stará Voda u Karlovy 
Studánky)

• Pokračovací kurz partnerských vztahů pro stu-
denty kvarty s názvem „Láska a zamilovanost“ 
(3 dny, Stará Voda u Karlovy Studánky)

• Zimní týdenní lyžařský kurz pro třídy tercie 
a kvarta (Jeseníky)

• Kurz psychologie osobnosti určený studentům 
kvinty  „Kdo jsem?“ (4 dny, Stará Voda u Karlovy 
Studánky)

• Kurz time managementu „Čemu věnuji svůj čas, 
tomu patří můj život“ studentů kvinty 

• Kurz rozvoje emoční inteligence „Žádný člověk 
není ostrov“ studentů sexty (3 dny, Stará Voda 
u Karlovy Studánky)

• Jazykový výměnný pobytový kurz studentů VG 
v Německu (město Porta Westfalica, týden)

• Jazykový výměnný pobytový kurz studentů VG 
v Holandsku (Rotterdam, týden)

• Letní týdenní turistický kurz studentů sexty 
(Jeseníky)

• Docházkový kurz společenského chování a tance 
studentů sexty

• Kurz sociálních kompetencí studentů septimy 
„Nejsem tu sám“ (3 dny, Stará Voda + desetiden-
ní docházkový kurz v sociálních ústavech)

• Společenskovědní kurz studentů oktávy ( 4 dny, 
Praha)

• Rozvoj spirituální inteligence na duchovních ob-
novách studentů sekundy, tercie, kvarty, kvinty, 
sexty a septimy (3 denní kurz, Stará Voda 
u Karlovy Studánky)

Seznam volitelných předmětů
Septima (student volí 2 předměty z nabídky):

Seminář matematiky, Seminář informačních techno-
logií, Konverzace v Aj, Konverzace v Nj, Konverzace 
ve Fj, Deskriptivní geometrie, Latina,  Ruský jazyk, 
Španělský jazyk a Italský jazyk 

Oktáva (student volí celkovou hodinovou dotaci 
10 hodin z nabídky předmětů):

Předměty s tříhodinovou dotací: Seminář matematiky, 
Seminář informačních technologií, Konverzace v Aj, 
Konverzace v Nj, Konverzace ve Fj, Latina, De-
skriptivní geometrie, Španělský jazyk, Ruský jazyk, 
Italský jazyk

Předměty se čtyřhodinovou dotací: Seminář historie, Se-
minář ZSV, Seminář fyziky, Seminář chemie, Seminář 
biologie, Seminář geografi e  nebo kombinace těchto 
předmětů ve společném semináři.

Obhajoby seminárních prací v kvintě
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Kronika školního 
roku 2008/09

Září 2008
 • 1. září slavnostní mši při zahájení školního roku 

v chrámu Povýšení sv.Kříže celebroval spirituál 
školy P.ing.Jaroslav Němec SDB

 • 1. – 4. září Vstupní seznamovací kurz studentů 
primy „Kdo jsi?“ ve Staré Vodě 

 • 5. září  studenti kvinty absolvovali Kurz efektiv-
ního učení

 • 7.-10. září studenti kvinty prožili ve staré Vodě 
kurz osobnostního rozvoje „Kdo jsem já?“ 

 • 12. září přednášku o volbě dalšího studia pro stu-
denty maturitního ročníku připravila společnost 
Sokrates

 • 12. září na setkání animátorů v katechetickém sále 
byly vyhodnoceny všechny prázdninové akce

 • 15.-16. září charitativní sbírka „Srdíčkový den“ 
za pomoci 14ti studentů 

 • 16. září svátek sv.Ludmily a Den církevních škol 
a zároveň vernisáž výstavy fotografi í z letních 
prázdninových táborů 

 • 16.- 18. září kurz osobnostního rozvoje „Nejsem 
tu sám“ pro studenty sekundy ve staré Vodě 

 • 19. září exkurzi do Zbrašovských aragonitových 
jeskyní pro studenty sekundy

 • 19. září exkurzi do Vilémova na alternativní 
zdroje energie pro studenty kvinty

 • 25. září studenti sekundy a tercie absolvovali ex-
kurzi na Velehrad a do Archeoskanzenu v Modré

 • 27. září DeskoDen pořádaly NZDM Prostějov 
pod Sdružením Podané ruce, o.s. ve spolupráci 
se SVČ Oáza a ICM 

Říjen 2008
 • 1.- 4. října studenti oktávy absolvovali společen-

skovědní kurz v Praze
 • 6. října proběhla volební kapitula studentské rady 
 • 8. října se zúčastnili studenti kvarty exkurze do 

Planetária v Brně
 • 10. října absolvovali studenti kvinty kurz time 

managementu a efektivního učení „Čemu věnuji 
svůj čas, tomu patří můj život“

 • 10.-11. října proběhla duchovní obnova pro 
zaměstnance CMG ve Staré Vodě 

 • 14. října se konalo první zasedání Rady Klubu stu-
dentů, rodičů a přátel CMG v tomto školním roce 

 • 15. října byl zahájen první cyklus seminářů pro 
pedagogy Olomouckého kraje Užití presentační-
ho programu Power Point ve výuce

Noví primáni na kurzu

Dostihy na kurzu sexty

Kurz kvinty Kdo jsem já
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 • 15. října se účastnilo 10 studentů CMG celore-
publikové charitativní sbírky „Bílá pastelka“ 

 • 16.-18. října prožili na Staré Vodě studenti sexty 
kurz klíčových kompetencí „Žádný člověk není 
ostrov“ 

 • 20. října měl přednášku pro zájemce z řad stu-
dentů, pedagogů i veřejnosti „Dobrovolníkem na 
vykopávkách v Izraeli“ ThLic.Dominik Opatrný

 • 22.- 26.října reprezentovala CMG skupina stu-
dentů septimy na Mezinárodním setkání mládeže 
ve Franfurktu nad Mohanem v Německu

 • 24. října absolvovali kurz klíčových kompetencí 
na téma „Umím se učit“ studenti primy 

 • 24.-28. října připravili animátoři podzimní tábor na 
salesiánské chaloupce ve Staré Vodě asi pro 50 dětí 

 • 31. října oslavilo celé společenství CMG Slavnost 
Všech svatých a Vzpomínku na všechny věrné 
zemřelé při společné mši svaté 

Listopad 2008
 • 2.-4. listopadu prožili kurz klíčových kompetencí 

„Mně se líbí…“ studenti tercie ve Staré Vodě 

 • 6.- 8. listopadu se uskutečnil kurz klíčových 
kompetencí „Láska a zamilovanost“ ve Staré 
Vodě pro studenty kvarty 

 • 11. listopadu zažili studenti kvinty až oktávy na 
CMG koncert amerického jazzového trumpetisty 
Scotta Brookinse

 • 11. listopadu zahájilo ICM kurz Základy práce 
s počítačem pro veřejnost

 • 13. listopadu měla úspěch Eurodiskotéka v ICM 
pořádaná našimi dobrovolníky

 • 13.- 14. listopadu se konal seminář pedagogů CMG 
v rámci Dobrovolné akademie pracovníků CMG 

 • 14. listopadu se kvalifi kovalo fl orbalové mužstvo 
do okresní fi nále 

 • 14.-16. listopadu proběhlo víkendové setkání 
Seminář animátorů ve Staré Vodě 

Podzimní prázdniny na Annabergu v Jeseníkách

Víkendový seminář animátorů

Účastníci sbírky Bílá pastelka

Tage der Begegnung ve Frankfurtu

Kurz tercie ve Staré Vodě
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 • 15-18. listopadu dostala skupinka studentů CMG 
jedinečnou příležitost reprezentovat Česko ve 
Štrasburku v Evropském parlamentu na setkání 
EuroMedScola, kterého se zúčastnili studenti 
všech zemí EU. 

 • 18.-20. listopadu obhajovali studenti septimy své 
seminární a projektové práce

 • 19. listopadu se zúčastnilo 84 žáků z 11ti ZŠ Pros-
tějovska soutěže „Dobrodružství s počítačem“ 

 • 20.-22. listopadu prožili studenti septimy kurz klí-
čových kompetencí „Kam patřím?“ ve Staré Vodě 

 • 23.-24. listopadu proběhlo ve Staré Vodě soustře-
dění scholy

 • 27. listopadu se studenti kvinty a sexty v Měst-
ském divadle zúčastnili benefi čního koncertu 
„Patříme k sobě“ 

 • 28. listopadu začal cyklus Adventních kreativ-
ních podvečerů v Oáze

 • 30. listopadu se konalo adventní zastavení v 
chrámě Povýšení svatého Kříže ve spolupráci s 
komunitou bratří Salesiánů  

Prosinec 2008
 • 1. prosince začal tzv. „Adventní kalendář“ – odpo-

lední aktivity během adventní doby pro zájemce
 • 2. prosince měl Den otevřených dveří CMG s 

připraveným programem hojnou účast 

 • 4. prosince se uskutečnil zájezd studentů do Vídně
 • 5. prosince zakončili studenti sexty svůj taneční 

kurz tradičním Věnečkem 
 • 9. prosince zorganizovalo CMG přijímací zkoušky 

nanečisto pro 63 zájemců o studium v primě na CMG
 • 16.-18. prosince probíhaly obhajoby seminárních 

prací studentů kvinty

 • 19. prosince předvedli svá představení všichni 
studenti i zaměstnanci při tradiční akademii 
„Studenti studentům“ 

Předseda evropského parlamentu se studentkou z CMG

Den otevřených dveří na CMG je vždy plný různých 
zajímavých aktivit

Možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto využívá 
mnoho zájemců

Kam patřím? - kurz septimy

Soustředění scholy - příprava na adventní zastavení Jedno z mnoha povedených vystoupení našich studentů
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 • 21. prosince se uskutečnil již tradiční Vánoční 

koncert studentů CMG a hostů
 • 27. prosince až 1.ledna připravili animátoři zimní 

prázdniny pro děti a mládež v Jeseníkách ve 
Staré Vodě

Leden 2009
 • 6. ledna se do národní Tříkrálové sbírky zapojilo 

i 17 studentů CMG
 • 9. ledna začal kurz k přijímacím zkouškám pro 

budoucí studenty primy 
 • 13. ledna besedoval se studenty septimy ministr 

vlády ČR JUDr.Cyril Svoboda
 • 21. ledna v ICM zahájila provoz Kavárna a čajov-

na u Serveta, dobrovolníka EDS z Turecka 

 • 22.-23. ledna se konal pokračovací kurz osob-
nostního růstu studentů kvinty s názvem „Kdo 
jsem já?“ 

 • 24. ledna se uskutečnil reprezentativní stužko-
vací ples CMG se slavnostním dekorováním 
letošních maturantů 

 • 26. ledna proběhlo školní kolo soutěže v recitaci 
 • 30. ledna se vrátily 3 studentky septimy ze 14 

denního kurzu sociálních kompetencí při vídeň-
ském gymnáziu sv.Uršuly v Rakousku

Únor 2009
 • 1.-7. února proběhl za ideálních sněhových pod-

mínek lyžařský kurz studentů tercie na školícím 
středisku ve Staré Vodě 

 • 2. února byla zahájena aktivita dobrovolníků 
EDS Hrou přes bariéry 

 • 8. února celebroval mši svatou živě vysílanou 
rádiem Proglas v kostele sv.Jakuba v Kostelci na 
Hané spirituál školy P. Jaroslav Němec SDB a 
hudebně doprovázela schola CMG 

 • 8.-14. února proběhl úspěšně další lyžařský vý-
cvikový kurz studentů kvarty ve Staré Vodě 

 • 16. února třídy sexta až oktáva navštívily krásné 
představení Petra Kostky, který četl ukázky 
z fejetonů K.Čapka

 • 18. února byla mší svatou zahájena výstava foto-
grafi í kancléře arcibiskupství P.Antonína Baslera 
v budově školy 

 • 20. února se uskutečnilo jarní přespání ve škole 
nazvané Fašank párty

 • 23. února - 1. března probíhaly jarní prázdniny 
na lyžích ve Staré Vodě a Annabergu, účastnilo 
se 83 dětí

Čajovna u Serveta - pravý kurdský čaj a turecká káva

Studenti kvarty na lyžáku

Fašank párty v Oáze

Snowboarďácká přehlídka na jarních prázdninách
Studentka CMG Monika na kurzu sociálních kompetencí 

ve vídeňské školce

Slavnostní stužkování oktavánů CMG
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Březen  2009
 • 5.-6. března absolvovali studenti sexty pokračo-

vací kurz osobnostního rozvoje na téma „Žádný 
člověk není ostrov“ 

 • 6.-8. března prožili studenti sexty se spirituálem 
školy na Anenském vrchu u Karlovy Studánky 
duchovní obnovu nazvanou „Ježíš Kristus“

 • 9. března vyposlechli studenti septimy zajíma-
vou přednášku francouzského fi losofa Eugene 
Rard z univerzity v Nancy 

 • 11. března proběhl kreativní podvečer (mozai-
ková technika) v klubu Oáza a začal tak tradiční 
cyklus výtvarných předvelikonočních podvečerů

 • 12. -13. března byl uspořádán v rámci nově 
začínajícího projektu „Akademie osobnostního 
rozvoje pedagogů“ seminář osobnostního růstu 
pro pracovníky CMG v Bystrém u Poličky 

 • 13.-15. března se konalo víkendové setkání 
animátorů ve Staré Vodě, které mělo tentokráte 
formu duchovního zastavení se 

 • 19.-21. března proběhla ve Staré Vodě duchovní 
obnova studentů kvinty na téma „Láska a odpo-
vědné předávání lidského života“

 • 23. března uspořádala organizace Dětská mensa 
ve spolupráci s organizací Mensou ČR Den plný 
her pro studenty CMG 

 • 24. března vystoupila na Přehlídce zájmové 
umělecké činnosti v Odrách hudební skupina 
studentů septimy

 • 25.-26. března se účastnili studenti oktávy psaní 
testů “Sonda maturant“

 • 30. března proběhl úspěšně zápis dětí do při-
pravované mateřské školy při CMG, která bude 
otevřena 1.9. 2009 na Sídlišti svobody

 • 31. března se konala slavnostní vernisáž prací 
celostátní výtvarné soutěže „Po stopách apoštola 
Pavla“ s udílením cen. Soutěže se zúčastnilo 12 
škol z celé ČR.

Duben  2009
 • 1. dubna bylo CMG pořadatelem soutěže „Pla-

vecký pohár CMG“, zúčastnilo se 12 družstev 
škol Olomouckého a Zlínského kraje

 • 2.-4. dubna se konala na téma „Víra, naděje a 
láska“ duchovní obnova kvarty ve Staré Vodě 

 • 3. dubna zajistilo ICM literární večer dobrodruž-
ství s Andersenem s přespáním ve škole, akce 
byla spojena s hlasováním v kampani Kniha 
mého srdce

 • 3.-5. dubna se zúčastnili studenti francouzského 
divadla „Festdivadla“ v Brně – celostátní přehlíd-
ky frankofonních divadel

 • 5. dubna připravilo CMG v chrámě Povýšení svaté-
ho Kříže rozjímavou modlitbu křížové cesty za účasti 
světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky a místosta-
rosty města Prostějov pana Miroslava Pišťáka

 • 7. dubna konali studenti oktávy písemnou matu-
ritní práci z českého jazyka

 • 7. dubna probíhalo jedno z pravidelných Zasedá-
ní Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG 

 • 8. dubna navštívil CMG a sloužil školní mši ve 

Přednáška o fi losofi i ve francouzském jazyce

Od září bude součástí CMG i Mateřská škola

Za vystoupení získali studenti Cenu nejlepšího 
hereckého výkonu

Také zaměstnanci CMG se stále vzdělávají, nyní v rámci 
nového projektu

Relaxace a aktivní odpočinek patří také k duchovní obnově
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Aktivita na zamyšlení během obnovy kvarty
školní kapli provinciál - představený Salesiánů 
Dona Bosca P.František Blaha SDB

 • 15. dubna reprezentovalo CMG se svými pracemi 
11 studentů v okresním kole SOČ 

 • 16.-18. dubna prožili studenti tercie ve Staré Vodě 
duchovní obnovu na téma „Štěstí začíná uvnitř“

 • 17. dubna proběhl poslední přípravný kurz bu-
doucích studentů primy k přijímacím zkouškám 

 • 18.- 25. dubna přijelo na již tradiční návštěvu 19 
studentů z partnerské školy Emmaus College v Ro-
terdammu, studenty hostily rodiny studentů CMG

 • 19.-20. dubna probíhal kurz týmu lektorů z CMG 

v rámci projektu „Akademie rozvoje klíčových 
kompetencí pedagogů“ ve školícím středisku ve 
Staré Vodě

 • 22. a 24. dubna se zúčastnilo 95 zájemců přijíma-
cího řízení ke studiu na CMG, 31 nejúspěšnějších 
z nich nastoupí v novém školním roce do primy

 • 23. a 29. dubna soutěžilo několik týmů studentů 
CMGv soutěži Expedice Karákoram v lanovém 
centru v Olomouci

 • 25. dubna proběhl na CMG tzv. „Girls beauty 
day“ - aktivita evropské dobrovolnice Franzisky 
z Německa

 • 29. dubna uspořádala pražská organizace Inex 
interaktivní pořad pro studenty sexty „Kukátkem 
do Evropy“ 

 • 30.4. – 2.5. prožili ve Staré Vodě studenti septimy 
duchovní obnovu s názvem „Pojď za mnou“ 

 • 30. dubna se utkali s několika dalšími týmy 

v Ostravě naši studenti v rámci přeboru církev-
ních škol ve fl orbale 

květen  2009
 • 7. května se účastnili také studenti kvinty až sep-

timy prostějovského středoškolského Majálesu 
s průvodem v maskách a programem na nádvoří 
místního zámku

 • 13. května se stalo CMG zázemím pro konání 
krajského kola soutěže Středoškolské odborné 
činnosti 

 • 14.-15. května pokračoval docházkový kurz 
klíčových kompetencí pro tercii s názvem „Mně 
se líbí…“

 • 14.-16. května vedl spirituál školy duchovní 
obnovu pro sekundu ve Staré Vodě 

Jedna z aktivit během návštěvy holandských 
studentů na CMG

Studenti kvinty účastnící se Majálesu

Studentky tercie prezentují aktivitu na kurzu
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 • 15. května se loučili se svou osmiletou působ-
ností na CMG veselým posledním zvoněním 
studenti oktávy

 • 25.-27. května úspěšně maturovalo 19 studentů 
při ústních maturitních zkouškách 

 • 25. května absolvovali studenti sexty a septimy 
seminář „Problematika sekt“

 • 29. května celebroval slavnostní děkovnou mši 
svatou za úspěšné ukončení maturitních zkoušek 
v chrámu Povýšení svatého Kříže v Prostějově 
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a pře-
dal maturantům závěrečná vysvědčení, byla jim 
udělena také zvláštní ocenění za úspěšné výkony 
během studia.

 Po skončení se v Rajské zahradě uskutečnila pro 
všechny rodiče školy, absolventy a čestné hosty 
tradiční Zahradní slavnost

Červen  2009
 • 1. června celebroval společnou svatodušní mši 

v chrámu sv. Cyrila a Metoděje P. Pavel Stuška, 
spirituál Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 
a byly předány odměny studentům, kteří dosáhli 
mimořádných úspěchů v soutěžích

 • 2. června vybojoval tým studentů CMG  2.místo 
na mezinárodním fotbalovém turnaji církevních 
škol v Kroměříži, zúčastnilo se 12 družstev.

 • 4.a 5. června ICM a Oáza prezentovaly svoji 
činnost a nabídku volnočasových aktivit na  Pros-
tějovském veletrhu zábavy

 • 5.-7. června proběhl seminář - víkendové setkání 
animátorů ve Staré Vodě

 • 8.-15. června proběhl úspěšně výměnný pobyt 
pro 21 studentů v partnerské škole Emmaus 
College v holandském Rotterdamu

 • 14.-19. června sportovali studenti sexty na turis-
tickém kurzu ve Staré Vodě

 • 15.-26. června vykonávali studenti septimy praxi 
v sociálních ústavech v rámci kurzu sociálních 
kompetencí

 • 26. a 29. června zachraňovali studenti vzácné 
obrazy v rámci strategické hry CMG s názvem 
„Picasso“

 • 30. června byl školní rok zakončen slavnostní 
děkovnou mší svatou v chrámě svatých Cyrila 
a Metoděje, kterou celebroval P.Petr Kopřiva 
SDB, na závěr mše obdrželi nejlepší studenti 
CMG odměny 

Zahradní slavnost je příjemné setkání všech přátel školy

Setkání ve znamení příprav na letní tábory

Cyklistika v Jeseníkách je součástí kurzu sexty

Studenti primy bojují s úkoly hry

Tým CMG si přivezl z Kroměříže stříbrné medaile
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Projekty realizované 
Cyrilometodějským gymnáziem

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

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

osobnostní, sociální i emoční, rozvoj týmové 
práce, schopnost efektivního učení, řešení problé-
mů a cíleného řízení času jako způsob aktivního 
uchopení vlastního života.

 • 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 pedagogi-

ka, seberefl exe, refl exe týmu
 

• Realizátor:
 Tým pedagogů CMG pro osobnostní rozvoj stu-

dentů – Mgr.Gambová (prima – septima), Mgr.
Opatrná (prima – kvarta), Mgr.Polcr (kvinta – 
septima), P.ing.Jaroslav Němec SDB, třídní učitel

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

ní základů žitého 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 pedagogi-

ka, seberefl exe
 • Realizátor:
 Spirituál školy P.ing.Jaroslav Němec SDB, externí lektoři

Kurz klíčových kompetencí - Láska a zamilovanost 
pro kvartu Duchovní obnova septimy na téma Pojď za mnou
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Projekt „Animátorské hnutí“
 • Cíl:
 Rozvoj schopností a dovedností vytvářet vizi, 

formulovat cíle, plánovat a realizovat dílčí čin-
nosti, motivovat, budovat a vést tým, schopnost 
aktivně utvářet společenství, prosociální jednání, 
evaluace výsledků

 • 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, 

refl exe týmové práce
 • Realizátor:
 Klub salesiánského hnutí mládeže, spirituál školy 

P.ing.Jaroslav Němec SDB, Mgr.Barbora Gambo-
vá, externí lektoři

Projekt „Štěstí začíná uvnitř“
 • Cíl:
 Studentům pomáhat objevovat hodnoty a principy, 

na kterých stojí zato vytvářet vlastní budoucnost, 
vytvářet vizi svého života, nacházet budoucí profes-
ní uplatnění ve společnosti, formulovat krátkodobé 
i dlouhodobé cíle, vyhodnocovat jejich naplňování, 
spolupracovat v týmu, 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. Gambová

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

lidi respektovat, vážit si jich a účinně jim podle 
svých možností pomáhat 

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

doprovázení handicapovaného člověka 
 • Metoda:
 Komentovaná a analyzovaná zážitková pedagogika
 • Realizátor:
 Mgr.Polcr a učitelé, vedoucí jednotlivých praxí, 

Mgr.Markovič (charitativní sbírky)

K formaci animátorů slouží víkendové semináře

Ukázka z eseje studentky Zuzany Ježkové z praxe so-
ciálních kompetencí na SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s. 
(speciální škola pro děti s kombinovanými vadami):

…První den probíhal asi tak, že jsem si sedla na židli 
– téměř jako u výslechu, protože židle byla posunuta 
skoro do středu místnosti – a dívala jsem se. Začala 
jsem se ptát na věci ohledně dětí a jestli jsou schopné 
se ve svém věku ještě něco naučit – NIC – to byla od-
pověď na moji otázku. Na toto místo jsem šla s určitou 
představou, jak bude celý můj den vypadat – přijdu, 
popovídám si s dětmi, pohrajeme si, něco se naučíme 
a půjdeme domů. Ale co teď? Co dělat s dětmi, které 
prodělaly mozkovou obrnu a nejsou ani schopny 
samostatně chodit a najíst se? ŠOK – to je to správné 
slovo….

…Dle mého názoru jsem dala ze sebe vše, co šlo, 
i když jsem někdy cítila, že by to mohlo být ještě 
o něco lepší a promrhaný čas by se dal využít lépe, 
ale s každým dnem jsem cítila větší zapálení a sna-
hu pomoci. Ale co v tomto případě znamená pomoc? 
Je to jen slovní obrat? Nebo je to opravdu MOC, 
kterou se pomáhá?? Těmto dětem nejde pomoci, 
jde jim jen ulehčit jejich každodenní boj – s jídlem, 
oblékáním…S láskou a trpělivostí se o ně starat, 
obejmout je a pohladit je. Ať si říká, kdo chce, co 
chce. Pro mne tento čas určitě nebyl promrhaný 
a obdivuji a vážím si rodičů, kteří se o toto dítě 
starají. Slyšela jsem mnoho kritiky na rodiče, ale já 
přece nejsem Bůh, abych mohla soudit. Jsem člověk 
stejně jako ostatní a kdo soudí, bude také souzen. 
Děkuji za tuto skvělou zkušenost!
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Realizované projekty
Projekt „Seminárními a projektovými 
pracemi k nové maturitě“
 • Cíl:
 Naučit se komplexně řešit praktický problém 

s využitím znalostí získaných studiem, prohlou-
bit znalosti v určitém oboru nad rámec středo-
školského učiva, navázat kontakt s praxí, rozšířit 
rozhled o možnostech budoucího profesního 
uplatnění a dalšího studia 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 problémů, 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 odbor-
nou komisí. Nejlepší práce postupují do soutěže 
Středoškolská odborná činnost (SOČ).

 • Metoda:
 Samostatné studium, práce se zdroji informací, 

metody kritické myšlení, samostatná práce, kon-
zultace, veřejná prezentace a obhajoba

 • Realizátor:
 Mgr. Daňková a tým vedoucích prací

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

prostředí včetně vlastního vnitřního světa, pozi-
tivních mezilidských vztahů, podněcovat aktivní 
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 stanovené-
ho 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 realizujeSlavnostní zahájení krajského kola SOČ na CMG

Studenti tercie na odborné exkurzi v arboretu v Bílé Lhotě

Studenti na exkurzi v Archeoskanzenu v Modré
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Projekt „Zahraniční výměnné pobyty“
 • Cíl:
 Navázání kontaktů s vrstevníky z jiných zemí, 

praktické 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 projektů 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.Gambová

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 vzdě-

lávání pracovníků CMG v oblasti rozvoje osobnosti, 
IT, cizích jazyků i v oblasti vlastní profesní odbornos-
ti. Zážitkové aktivity při seminářích teambuildingu.

 Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů 
– tříletý projekt vzdělávání zaměstnanců v oblasti 
osobnostního růstu současně se zážitkovým výcvi-
kem moderních pedagogických metod. Tento projekt 
je spolufi nancován ESF a státním rozpočtem ČR.

 • Realizátor:
 Lektoři CMG, smluvní partneři školy, organizace 

věnující se dalšímu vzdělávání pracovníků

Studenti na výměnném pobytu v Holandsku

Zaměstnanci CMG na semináři osobnostního rozvoje
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Ze života školy

Schola CMG
Hlavním posláním scholy CMG je chválit svým 
zpěvem Boha, prožívat společenství a podílet se 
na slavení liturgie. Pravidelně se zapojuje kolem 
patnácti členů. Na vedení se podílí Mgr. Peter Mar-
kovič, Jana Hanzalíková a spirituál školy 
o. Jaroslav Němec. 

Od května převzal vedení nový pedagogický pracov-
ník Mgr. Martin Bradáč. Scholu považuje za jednu za 
svých priorit a povede ji i v budoucnu. 

Letošní školní rok se schola již tradičně podílela na 
přípravě Adventního duchovního zastavení, společ-
né křížové cesty o květné neděli a všech školních mší 
svatých slavených během školního roku v kostele sv. 
Cyrila a Metoděje při různých příležitostech (např. 
velikonoční mše svatá, mše k ukončení I. pololetí). 
Jednu únorovou neděli také hudebně doprovázela 
mši svatou živě vysílanou rádiem Prohlas v kostele 
sv.Jakuba v Kostelci na Hané.

Na podzim proběhlo soustředění scholy ve Staré 
Vodě v Jeseníkách, bohužel jediné v tomto školním 
roce. Do budoucna bychom rádi takových setkání 
uspořádali více. 

Na závěr patří velké díky panu Faltýnkovi a Koljovi 
Ivaskivovi, kteří zajišťovali ozvučení při našich 
vystoupeních. Největší díky ale patří všem členům, 
díky nimž může toto dílo dále růst.

Jana Hanzalíková

Pěvecký sbor CMG
Dne 21.prosince 2008 uvedl pěvecký sbor v Měst-
ském divadle v Prostějově tradiční Vánoční koncert 
s tímto programem: Y.Tiersen: Modrý anděl (balet ve 
spolupráci se ZUŠ Vyškov), W.A. Mozart: Koncert 
G dur pro housle a orchestr (1.věta Allegro, housle 
- M.Broučková), P. Eben: Čtyři lidové písně zimní, 
České vánoční pastorely (T.N. Koutník, J. Michalič-
ka), J.J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“.

Vedle pěveckého sboru vystoupili i sólisté za dopro-
vodu komorního orchestru výkonných umělců 
a varhan (Mgr. V. Šafářová).

Vánoční koncert se dostává do povědomí hudbymi-
lovných Prostějovanů a širokého okolí možná právě 
pro krásné melodie Rybovy mše vánoční. Těší nás 
přízeň posluchačů, neboť je zároveň i motivací pro 
studenty pěveckého sboru k jejich další práci.

Na závěr školního roku doprovodil duchovními písně-
mi pěvecký sbor spolu s chrámovým sborem slavnost-
ní mši svatou v chrámu sv. Petra a Pavla ve Smržicích.

Mgr. Bohumila Měchurová /vedoucí sboru

Francouzské divadlo
Výuka cizího jazyka nemusí být jen gramatika 
a „šprtání“ slovíček. Co takhle zahrát divadlo? 
A v původním jazyce! To je jistě výborná motivace 
a také  i ta „nudná“, ale „nutná“ gramatika se snáší 
mnohem lépe. Ovšem ke vzniku divadla musí být 
i patřičné nadšení, nápad a pochopitelně i kvalitní 
lektor, který to vše dá dohromady.

Vystoupení sboru CMG s hosty na Vánočním koncertě

Schola doprovází pravidelně mše svaté
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Takovým způsobem vznikl před několika lety 
Kroužek francouzského divadla na CMG v Prostě-
jově, který vede rodilá mluvčí, paní Virginie Hyll. 
Málokdo by řekl, že tato tichá, usměvavá žena s 
milým francouzským přízvukem stojí za dnes již 
mezinárodními úspěchy svých studentů.

Již v loňském roce se na  12.ročníku přehlídky 
studentských divadel Festivadlo, pořádané Fran-
couzským institutem, umístili na prvních místech. 
V mladší kategorii soutěžili studenti s představe-
ním „ Papillon de jour, papillon de nuit“ , ve starší 
kategorii zaujali mladí divadelníci porotu zpraco-
váním „Légendes d’Anjou et d’ailleurs“.

Za své umění byli studenti odměněni nejen vítěz-
stvím, ale také pozváním na celosvětovou pře-
hlídku do kanadského města Trois Rivieres poblíž 
Montrealu jako reprezentanti České republiky 
na prestižní setkání studentských francouzských 
divadel, kterého se účastnilo 10 zemí a které se 
uskutečnilo v červenci 2009. Je to velký úspěch, 
ale také ocenění úsilí a nadšení mladých lidí, kteří 
nácviku věnovali spoustu volného času. 

Mgr. Jitka Hubáčková

Charitativní sbírky
Ve školním roce 2008/2009 se dobrovolníci z řad 
studentů CMG účastnili šesti charitativních sbírek.

V polovině září proběhl známý Srdíčkový den 
občanského sdružení Život dětem, určený oddě-
lením nemocnic a zařízením pečujícím o nemoc-
né, postižené a opuštěné děti. Spolu s dubnovým 
termínem se do něj od nás zapojilo kolem 20 
studentů a vysbíralo dohromady 32.866,- Kč. 
Sdružení i díky naší dlouhodobé spolupráci 
mohlo začátkem října předat dětskému oddělení 
nemocnice v Prostějově další přístroj, tentokrát 
v hodnotě 199.900 Kč.

V říjnu se deset studentů připojilo opět k celorepubliko-
vé charitativní sbírce „Bílá pastelka“ v rámci „Mezi-
národního dne bílé hole“, kterou v Prostějově pořádá  
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Leden v Oáze začínal Tříkrálovou sbírkou. Akce 
se účastnilo 16 dobrovolníků z naší školy. Výtěžek 
Tříkrálové sbírky (cca 10.000,-Kč) je tradičně určen 
především na pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v 
regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina 
výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do 
zahraničí. Nenechali jsme si ujít ani tzv. Květinový 
den  Ligy proti rakovině, ve kterém 10 studentů 
vybralo 13.163,-Kč.

13 studentů primy až sexty se v květnu pak ještě za-
pojilo do charitativní sbírky „Týden s píšťalkou“ na 
pomoc dětem a mladým lidem se získaným handica-
pem s výsledkem 7 251,-Kč.

Význam sbírek nespočívá jen v pomoci potřebným, 
protože sbírky také výrazným způsobem rozvíjí 
u studentů jejich komunikační schopnosti.

Mgr. Peter Markovič

Animátorské hnutí na CMG
Příprava letních prázdnin, podzimních, vánočních 
a jarních prázdnin a také realizace projektu DOO-
PRAVDY je velmi ovlivněna přítomnosti starších 
studentů – animátorů.

Aby mohli studenti tuto službu zvládat, musí se k ní 
připravovat. V průběhu školního roku mají studenti 
5 víkendových seminářů, na kterých se postupně 
k této službě připravují.

V dubnu tohoto školního roku 6 studentů gymnázia 
(Anna Ševčíková, Lenka Blahoušková, Petr Češka, 
Václav Procházka, Jiří Galda, Jan Češka) a jeden 
student jiné školy (Kamil Přidálek) získali akreditaci 
hlavního vedoucího akcí pro děti a mládež.

Tito studenti animátoři výrazně posílí týmy ve-
doucích o letních prázdninách a zároveň připravili 
celkem 11 letních táborových turnusů.

P. ing. Jaroslav Němec SDB, spirituál

Zasloužené lyžování animátorů v Alpách

Studentky CMG na mezinárodním festivalu v Kanadě

Koledníci z CMG zapojení do Tříkrálové sbírky
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Z literárních prací studentů

Ukázky ze studentských 
literárních prací

Chci rodinu, ale proč vlastně?   

Snad každý, muž či žena, kluk nebo holka ve svém 
životě snil o dokonalé lásce, že si prostě láska a štěstí 
najde jeho. Někdo z této iluze vystřízlivěl rychle, 
někomu to trvalo déle a snad při tom utrpěl hodně 
bolesti. Martin chodí s Klárou tři roky, společně se 
mění z dětí na dospělé a uvědomují si že začínají 
něco chtít, přestat si užívat. Začíná se ozývat základ-
ní touha hluboce zakořeněná v nitru každého člově-
ka. Touha po dítěti, touha po rodině, oba chtějí, aby 
to štěstí neskončilo. A tak kluk požádá dívku o ruku, 
ona přijme a 
velice mladý 
pár si založí 
rodinu. Dnes 
je to jistě už 
přežitek, každý 
si začne „něco“ 
plánovat až má 
kariéru, zajiš-
těný pohodlný 
život. Martin a 
Klára nicméně 
po čase zjistí, 
že i když jsou 
spolu, štěstí už 
nějak není, co 
bývalo. Každý 
den je stejný. 
Každý den 
vstát, jít do 
práce, vrátit se, 
políbit manželku na tvář, navečeřet se, podívat se na 
zprávy, zkontrolovat úlohy dětem, jednou týdně si 
„splnit manželské povinnosti“ a jít spát. Opravdu nic 
vábného, když je Martinovi a Kláře teprve 25, oba si 
nestihli nic užít a navíc jejich rodiče přece spolu žili 
lépe, tak v čem je problém? A oba po čase dospějí 
k názoru že za to může vlastně ten druhý. Následují 
hádky, snad i nevěra a nakonec nevyhnutelně 
i rozvod. Nic zvláštního, ne? Rozvodovost v naší 
zemi už je přece přes 50 procent, tak čemu se divit. 
Do hry vstupuje Renata a Milan. Každý má své děti. 
Klára s Martinem chtějí každý vídat své děti, a tak 
mají najednou jejich děti dvě mámy a dva táty. Jsou 

zmatené a nešťastné, neví koho mají mít rády víc 
a možná začnou své rodiče nenávidět. Tato tendence, 
řešit první pocit nudy či všednosti rozvodem, u nás 
a i ve světě stoupá čím dál více, spolu s „in“ žitím 
v singlu. Kam tohle povede? To už si opravdu větši-
na dětí nebude moci hrát na zahradě, zatímco jejich 
rodiče si v klidu budou popíjet kávu na verandě? 
To už žádné dítě nebude moct bydlet v jednom bytě 
déle jak týden? Vymizí z rodných listů a životopisů 
pojem rodič, protože tento pojem bude postrádat na 
důležitosti? Ať mi tyto otázky zodpoví všichni lidé, 
kteří rodinu pokládají za zbytečnou. Ať si ti všichni 

vzpomenou 
na své rodiny, 
nechtěli snad 
jako děti taky 
lásku svých 
rodičů? Máme 
přece nejen 
právo, ale 
povinnost 
dopřát dalším 
generacím 
klidné 
a mírumilovné 
dětství nepo-
znamenané 
drásavými 
rozvodový-
mi scénami. 
Hodně lidí 
dnes považuje 

rodinu za zby-
tečný přežitek. Ale já se za svůj názor nestydím. Chci 
přijít do vytopeného bytu, kde budou křičet děti, kde 
se místo zpráv budu muset koukat na večerníček 
nebo Ordinaci v růžové zahradě, kde si budu muset 
koupit pořádné a velké auto, do kterého se vleze celá 
rodina i se psem, kde budu mít každou chvíli něco 
rozbitého a kde bude věčný nepořádek. Proč? Pro-
tože jsem jeden z mála posledních lidí, kteří si ještě 
uvědomují, že život není krásný tím, že něco bereme, 
ale že něco dáváme.

Michal Cagala, septima 

Hana Nováková, sexta
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Vyprávění toho nejhoršího a nejodpudivějšího ka-
libru aneb Jak to nikdy nemá vypadat, které svým 
studentům pro výstrahu i poučení sepsal L. P. 2009 
pan učitel Šenkapoun:

Před několika lety jsme šli do lesa na houby. Šli jsme 
lesem, z domu jsme vyšli v devět. Najednou z lesa 
vyšel myslivec a měl fl intu. Honza se ho šel zeptat, 
co se mu stalo, ale on šel dál, a tak jsme ho nechali 
být. Domů jsme přišli na oběd, já měl plný košík 
hub a Franta měl tři čtvrtě košíku hub. Říkali jsme 
mamince, co se nám stalo a ona se tomu moc divila.

Vyprávění nejvybroušenějšího stylu a nejkvětna-
tějšího jazyka aneb Myslivec není, kým se zdá být, 
které svým spolužákům ku potěše i inspiraci sepsala 
L:P: 2009 slečna Michaela Navrátilová:

Asi před třemi 
lety jsem se vydal 
s několika svými 
spolužáky, totiž 
s Tondou, Honzou 
a Frantou, na hou-
by. Šli jsme lesem 
a už za necelou 
půlhodinku jsme 
měli téměř plné 
košíky hub. Vtom 
– zrovna, když 
jsem se shýbal 
pro takový pěkný 
červený hříbek 
s bílými puntíky, 
jako dělaný pro 
smaženici – z lesa 
naproti vystřelil 
myslivec s nenabitou 
fl intou a olizuje hlaveň tlumeně vykřikoval: „pif paf, 
pif paf!!!“ Honza se ho šel zeptat, co se mu stalo, 
načež dotyčný vyplázl jazyk, svlékl si gatě, a dal se 
na útěk přes zeď do nedalekého blázince. Když jsme 
později mamince vypravovali, co se nám stalo, moc 
se tomu divila.

Nejvypečenější vánoční 
příhoda

Vánoční příhody a vyprávě-
ní bývají většinou na téma: 
„shořel nám stromeček“ nebo 
„tátovi uvízla v krku kůstka“ 
a podobně. Nám se ale stalo 
opravdu něco nevšedního. 

Na štědrovečerní večeři máme 
vždy kapra s bramborovým 
salátem a rybí polévku. A tak 
to bylo i tehdy. Večer jsme 
usedli ke stolu, zapálili svíčku 
a maminka nalila polévku. 
Byla moc dobrá, ostatně jako 
všechna maminčina jídla. Když 
jsme dojedli polévku, přišel 
na řadu druhý chod. Nabrali 
jsme si na talíř bramborový 
salát a maminka nám rozdělila 
kapra. Shodou okolností jsem 
dostala hlavu. Popřáli jsme si 
dobrou chuť a chtěli jsme se 

pustit do jídla, když vtom moje ryba ožila. Setřásla 
ze sebe strouhanku s vajíčkem a podívala se na mě. 
Když viděla, že jen ohromeně sedím a nic neříkám, 
začala sama: „Jsem zlatý kapr, a když mne nesníš s 
bramborovým salátem, ale s krajícem chleba, splním 
ti tři přání“, řekla mi. Stále jsem seděla a zírala na 
ni. Rozhlédla jsem se po rodičích. Ti nejevili žádné 
známky překvapení a klidně jedli. A vtom mi to 
došlo. Rozumím řeči zvířat. A tenhle kapr teď čeká, 
až mu konečně odpovím. Co teď? Zaváhala jsem. Po 
chvíli jsem sebrala všechnu odvahu a zeptala jsem se 
ho: „Kdo jsi? Jak to, že jsi živý? “ Kapr se na mě jen 
ušklíbl a řekl, že čeká na ta přání. Ještě chvíli jsem 
přemýšlela, ale kapra to asi už přestalo bavit. „Vidím, 
že s tebou žádná legrace nebude. Tak si mě sněz s tím 
salátem. Ahoj“, oznámil mi. V tu ránu na něj strou-
hanka s vajíčkem jakoby zázrakem naskákaly zpátky 

a už přede mnou 
ležel v úplně stejné 
podobě jako na za-
čátku. Ale nějak mě 
na něj přešla chuť. 
A tak jsem dál jen 
seděla a přemýšlela 
o té zvláštní věci, 
co se mi právě 
stala. Po chvíli si 
toho ale všimla 
maminka. „Proč 
nejíš? “, zeptala se. 
Podívala jsem se na 
ni a odvětila jsem, 
že nemám hlad. 
Bylo jí to divné, ale 
nenutila mě. Asi si 
řekla, že když je ten 

Štědrý večer, tak mě 
nechá na pokoji. Zbytek večera už probíhal normál-
ně. Ale dodnes mi ta ryba vrtá hlavou. Tohle přece 
není normální, nemyslíte?

Klára Pudová, tercie

Lenka Blahoušková, septima

Klára Héniková, septima



Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2008/2009

45

Zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy

a) Výnosy
Tržby za vlastní výkony
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
132
621

5
508

13 329

14 595

v tis. Kč
1 004
1 312

11 600
15

226
831

2

14 990

- 394

Přehled realizovaných projektů v roce 2008 včetně výše jednotlivých dotací
Cyrilometodějské gymnázium aktivně působí v různých oblastech výchovy a vzdělávání.

Aktivity Cyrilometodějského gymnázia nad rámec zabezpečení výuky byly v roce 2008 fi nancovány následu-
jícími donátory:

Název projektu

„Štěstí začíná uvnitř“

„Compassion“

„Vánoční koncert Pěveckého 
sboru“

Celkem

Anotace

Osobnostní a sociální výchova studentů

Rozvoj sociálních kompetencí studentů

Podpora realizace Vánočního koncertu

1 001 213

94 378

5 000

1 100 591

Poskytovatel

Evropský sociální fond

Socrates-Comenius

Město Prostějov

Dotace v Kč

V roce 2008 proběhly v organizaci kontroly ze strany státních institucí:

Všeobecná pojišťovna – nebyly zjištěny nedostatky, nebylo uloženo nápravné opatření 
Finanční úřad v Prostějově – nebyly zjištěny žádné nedostatky, nedošlo k porušení rozpočtové kázně  
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Čerpání rozpočtu v roce 2008 v Kč
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Klub a SVČ Oáza

Studentský klub 
a SVČ Oáza

Jedním z cílů činnosti ŠK a SVČ Oáza je vytvářet 
prostředí pro vzájemné setkávání a komunikaci, 
rozvoj osobnosti mladého člověka a jeho schopností. 
K tomuto cíli směřujeme prostřednictvím zájmových 
útvarů, volnočasových aktivit a spontánní činností 
v klubové místnosti Oázy. Svým působením do 
oblasti volného času mládeže je Oáza důležitým prv-
kem v systému prevence sociálně patologických jevů.

Od začátku školního roku 2008/2009 pracuje v Oáze 
nový pedagog, Jana Hanzalíková. Oproti loňskému 
školnímu roku, kdy škola oslavila 15. výročí, začal 
letošní školní rok poklidně.

Do tradiční nabídky sportovních, výtvarných, 
jazykových a počítačových kroužků přibyl nový 
zajímavý prvek – kurz pro varhaníky. V rámci kurzu, 
který probíhal každou druhou sobotu, byly otevřeny 
zájmové útvary jako harmonie, intonace, improvi-
zace, liturgická hudba a další. Od listopadu mohli 
účastníci kurzu využívat i harmonium, darované 
klášterem Milosrdných bratří v Brně. 

Koncem září pořádali NZDM Prostějov pod 
Sdružením Podané ruce, o.s. ve spolupráci s SVČ 
Oáza a ICM v prostorách gymnázia akci s názvem 
DeskoDen, na které si měli účastníci možnost zahrát 
deskové a stolní hry a zatančit si na tanečních 
deskách DDR. DeskoDen v rámci týdne nízkopraho-
vých klubů v ČR měl za cíl kromě jiného představit 
veřejnosti nově vznikající nízkoprahový klub 
v Prostějově.

Od podzimu začalo vysílat prostřednictvím školního roz-
hlasu studentské rádio GYROS, vedené studenty tercie.

Na konci listopadu se konalo soustředění scholy 
na Staré Vodě, kde šestnáct studentů pod vedením 
Petra, Jany a o. Jaroslava pilně cvičilo na tradiční 
adventní duchovní zastavení.

Celý prosinec probíhaly v Oáze Adventní kreativní 
podvečery, tématicky zaměřené na adventní věnce, 
výrobu svíček, malování na hedvábí.

Pět studentů reprezentovalo v lednu naše gymná-
zium na krajském přeboru škol v šachu v Zábřehu. 
Obsadili krásné 7. místo. Měsíc jsme uzavřeli v 
poetickém duchu, neboť se konala školní recitační 
soutěž.

Před svátkem sv. Valentýna si studenti mohli 
potrápit hlavy skládáním valentýnského tangramu – 
starodávného čínského hlavolamu. Vítězka jej složila 
za pouhých 32 vteřin.

Před začátkem postní doby uspořádala Oáza přespá-
ní ve škole nazvané „Fašank párty“. Jedním 
z pořadatelů byl student Cyrilometodějské teologic-
ké fakulty UP v Olomouci a zároveň absolvent naší 
školy, který si v té době u nás vykonával odbornou 
praxi.

V březnu proběhl na CMG Den plný her pořádaný ve 
spolupráci s Mensou ČR. K dispozici bylo na padesát 
známých i méně známých deskových her různé 
obtížnosti. V odpoledních hodinách bylo možno psát 
testy IQ, struktury schopností nebo vyplnit dotazník 
pro volbu povolání. Během dne navštívil CMG 
i nynější předseda Mensy – pan Tomáš Blumenstein.Během soustředění v Jeseníkách posloužil k odreagování 

první sníh.

Fašank párty aneb masopustní večer a noc v Oáze.
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V době postní před Velikonocemi proběhla další série 
kreativních podvečerů. Účastníci měli možnost si 
odnést domů květináče ozdobené mozaikovou tech-
nikou nebo papírové lampióny a stínidla na lampy. 
Samozřejmě jsme pletli i tradiční pomlázky 
a netradičními technikami jsme zdobili kraslice.

Nelze nevzpomenout sílící hudební scénu na CMG: 
postupný nárůst členů kytarového kroužku pana 
prof. Šenkapouna, který působí i v kapele studentů 
septimy CAUSA MAIOR a v kapele studentů sekun-
dy až kvarty.

Studentská kapela Causa Maior vystoupila mimo jiné 
na XVI. ročníku Celostátní přehlídky církevních škol 
zájmové umělecké činnosti v Odrách, na tzv. Student-
ském happeningu v rámci zahájení Wolkerova Pros-
tějova. Zdi gymnázia zdárně odolávaly také skupině 
kluků ze sexty a uskupení studentů kvarty a tercie.

Začátkem dubna, na Květnou neděli, doprovodila 
schola CMG svým zpěvem společnou modlitbu 
křížové cesty v chrámu Povýšení sv. Kříže.

Zúčastnili jsme se probíhající soutěže Evropa mla-
dýma očima. Účastnili se jí 4 týmy, tercie až kvinty, 
přičemž vyhrálo družstvo kvinty.

V dubnu jsme též sportovali ve znamení adrena-
linových sportů. Tři družstva studentů nižšího 
gymnázia zdolávala lanové překážky při Expedici 
Karákoram v lanovém centru v Olomouci. Všechna 
tři družstva si vedla velmi dobře a umístila se na 
předních místech. 

Poslední dubnový den jsme se vydali s fl orbalovým 
mužstvem do Ostravy na Přebor církevních škol ve 
fl orbale chlapců. K lepší úrovni hry přispěly i turnaje 
v rámci sportovní fl orbalové ligy amatérských hráčů 
v Prostějově, kterých se naši kluci účastnili.

V květnu přišla do Oázy posila - nový pedagogický 
pracovník Mgr. Martin Bradáč, absolvent jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích.

Od poloviny měsíce má Oáza své stránky na Face-
booku a na konci školního roku již může tímto způ-
sobem komunikovat se stovkou studentů především 
z řad CMG. 

Na zahradní slavnosti pak mělo premiéru komorní 
smyčcové kvarteto pod vedením Petra Markoviče. 

4. a 5. června jsme prezentovali své aktivity na Pro-
stějovském veletrhu zábavy. Od konce května až do 
konce června se pak téměř veškeré úsilí pracovníků 
Oázy soustředilo na přípravu strategické hry Picasso, 
v níž jsme se snažili „překazit plány organizované-
mu zločinu“. Zvláště mladší studenti si vedli velmi 
dobře a pomohli tak zachránit velmi vzácné obrazy 
od Pabla Picassa. Hra probíhala ve dnech 26. a 29. 
června 2009.

Na prázdniny jsme spolu s ICM a především s 
účastnicí Evropské dobrovolné služby, Franziskou 
Handrick z Německa připravili projekt „Medley of 
musical cultures“. Jednalo se o hudebně zaměřené 
setkání 36 mladých lidí (8 studentů z CMG) na „Malé 
Hané“, ve Vilémově u Olomouce, ve dnech 20. až 27. 
července 2009. Společně jsme sestavovali pásmo (tzv. 
“medley“) charakteristických písní z jednotlivých 
zúčastněných zemí - Bulharska, Polska, Rumunska 
a ČR a ukázali jsme, že hudba má schopnost navzá-
jem propojit rozličné kultury. Důležitý nebyl pouze 
výsledek našeho snažení, ale celý proces tvoření, kte-
rý byl pro mladé lidi zdrojem mnoha skvělých zkuše-
ností. Konečná „medley“ doplněná dalšími výstupy 
byla prezentována v Olomouci a Prostějově. Setkání 
uzavřelo činnost Oázy v náročném, ale myslíme že 
úspěšném školním roce 2008/2009.

Mgr. Peter Markovič

Den plný nových zajímavých her a testů pro všechny 
studenty.

Hudební seskupení studentů sekundy až kvarty 
vystoupilo na školní akademii.

Studenti zvládají i obtížnější, ale zajímavé úkoly 
během zážitkové hry Picasso.

Během zahradní slavnosti zazněla i vážná hudba 
v podání nově vzniklého kvarteta.
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Informační centrum mládeže

Informační centrum pro mládež 
Prostějov
ICM Prostějov se zaměřuje na zpřístupnění informač-
ních zdrojů a informací z oblastí, které jsou důležité 
pro dnešního mladého člověka: vzdělávání, práce, 
volný čas, cestování, sociálně patologické jevy, občan 
a společnost, mládež v EU a informace z regionu. 
Kromě toho poskytuje poradenství, jak tyto infor-
mace efektivně vyhledávat a využívat. Podporuje 
vlastní iniciativu mladých lidí, a to zejména formou 
volnočasových aktivit a dobrovolnictví v rámci čin-
nosti ICM Prostějov.

Vedle této základní nabídky poskytuje ICM Prostě-
jov i řadu dalších souvisejících služeb: bezplatnou 
práci na PC, přístup na internet, tisk, kopírování, 
skenování, laminování, svázání dokumentu do 
kroužkové či drátěné vazby, prodej slevových ka-
ret, převod VHS na DVD a audiokazet na CD nebo 
bezplatné poradenství k programu Mládež v akci 
či bezplatných služeb sítě Eurodesk a Městského 
evropského informačního střediska Europe Direct. 
Toto vše je doplněno i možností malého občerst-
vení.

Činnost ICM Prostějov byla ve školním roce 
2008/2009 zajišťována třemi stálými pracovníky, 
dále pak dobrovolníky z řad středoškolské mládeže 
a účastníky Evropské dobrovolné služby (EDS) ze 
zahraničí. V rámci své odborné praxe u nás působila 
studentka čtvrtého ročníku oboru vzdělání 72-41-
M/001 Knihovnické a informační systémy a služby 
a studenti druhého a třetího ročníku oboru vzdělání 
63-41-M/02 Obchodní akademie. 

Ve školním roce 2008/2009 zorganizovalo ICM Pro-
stějov několik velmi úspěšných aktivit. V listopadu 
proběhl již 4. ročník soutěže „Dobrodružství 
s počítačem“, určené pro žáky 4. a 5. tříd základních 
škol. O soutěž projevilo zájem 84 dětí a opět zvítězilo 
družstvo ze ZŠ Protivanov. Tentokrát si jako vítěznou 
cenu odneslo LCD monitor. Výkony soutěžních 
družstev byly na vysoké úrovni, žáci projevili nejen 
své dovednosti v oblasti práce s počítači, ale také 
velkou dávku kreativity při plnění zadaných úkolů. 
Děti s nadšením využily chvilku oddechu k tanci na 
deskách DDR, které ICM získalo v rámci jednoho ze 
svých projektů.

Informační centrum 
mládeže

Za pomoci účastníků EDS a studentů CMG se ICM 
Prostějov již tradičně prezentovalo na výstavě Scho-
laris v Olomouci, na Dni Země v Prostějově, na Dni 
EU v Olomouci nebo na Veletrhu zábavy v Prostějo-
vě společně s klubem Oáza.

S velkým ohlasem, a to nejen z řad studentů CMG, se 
setkaly aktivity pořádané v rámci kampaně Evropa 
mladýma očima, do které se ICM Prostějov úspěšně 
zapojilo hned dvěma projekty. Internetová soutěž 
Evropská unie v otázkách si našla svoje vítěze jak 
v podzimním, tak v jarním kole. Mimořádně úspěšná 
jsou soutěžní odpoledne Hrou přes bariéry, kde si 
pod vedením dobrovolníků EDS mohou zahrát des-
kové a společenské hry nejen naši studenti, ale 
i senioři, děti cizinců žijící v ČR a další zájemci. Také 
besedy s dobrovolníky, kteří pracovali v Izraeli či 
Mexiku si našly svoje posluchače. Nedílnou součástí 
byla i výstava fotografi í v Galerii pro duši. 

Také kampaň Kniha mého srdce, spojená s Nocí 
s Andersenem a romantickým přespáním ve škole 
vzbudila zájem, a to nejen u studentů CMG.

Během školního roku připravilo ICM několik seminářů 
SYTYKIA pro studenty středních škol z celé Moravy. 
Tyto semináře rozšiřují povědomí studentů o EU 
a jsou zaměřeny především na zviditelnění možností a 
příležitostí mladých lidí v rámci EU. Semináře zařadilo 
ICM Prostějov do své nabídky pro školy jakožto regi-
onální partner EURODESKU. Pro veřejnost, seniory, 
pedagogy a maminky z Mateřského centra Cipísek 
připravilo několik kurzů počítačové gramotnosti, od 
těch nejjednodušších až po úpravu digitální fotografi e. 

Ve školním roce 2008/2009 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 Pros-
tějovsku). ICM Prostějov je také aktivním členem Aso-
ciace pro podporu rozvoje Informačních center pro 
mládež ČR (AICM). Protože je zřizováno občanským 
sdružením, podílí se na činnosti PRKNO – Prostějovské 
sekce Unie neziskových organizací Olomouckého kraje 
UNO. V rámci své činnosti udržuje jejich webové strán-
ky a zapojilo se do Významného projektu Olomoucké-
ho kraje Pomáháme neziskovkám semináři a školeními.
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Informační centrum mládeže

V průběhu školního roku 2008/2009 také došlo 
k výraznému navýšení počtu přístupů na internetové 
stránky ICM Prostějov (www.icmprostejov.cz). Mezi 
nejvyhledávanější patřily články s informacemi o bri-
gádách v Prostějově a okolí nebo např. s informacemi 
o kině, lázních a zimním stadiónu v Prostějově.

Účastníci Evropské dobrovolné služby
Franziska Handrick (září 2008 – srpen 2009)

Franziska v průbě-
hu školního roku 
vedla německou 
konverzaci, a to 
jak v ICM, tak 
v mateřském cen-
tru Cipísek. Zapo-
jila se do několika 
kurzů na Staré 
Vodě a připravila 
mnoho odpoled-
ních kreativních 

činností, např. Adventní kalendář, kde seznamovala 
zájemce s Vánočními tradicemi své země – Německa. 
Své kreativní schopnosti využila i při tvorbě PF 2009. 
Zúčastnila se besed se studenty (SYTYKIA) i dalšími 
zájemci a dělila se o své zkušenosti, které získala v 
rámci Evropské dobrovolné služby s návštěvníky 
Dne Země, Dne EU a dalších aktivit, na kterých se 
významně podílela. Společně s pracovníky klubu 
Oáza připravovala projekt výměny mládeže, který 
proběhl v červenci 2009 za účasti scholy Cyrilome-
todějského gymnázia a skupin mládeže z Polska, 
Bulharska a Rumunska.

Servet Ünal (říjen 2008  – červenec 2009) 

Spolu s Franziskou 
se podílel význam-
ně na přípravě 
Eurodiskotéky, 
spojené s karaoke 
a přespáním ve 
škole. Každý týden 
vedl Kavárnu 
a čajovnu u Serve-
ta, na které nejen 
učil zájemce vařit 
kávu tak, jak se po-
dává v jeho rodné 
zemi – Turecku, ale 
také prezentoval 
svoji vlast pomocí 

připravených materiálů na notebooku. Připravil 
česko-turecké pexeso a ekologické materiály ke Dni 
Země. Na Den Země si také připravil sportovní 
aktivitu pro děti. Další z jeho aktivit byla příprava 
fotografi cké prezentace Prostějova „Prostějov očima 
cizince“, kterou můžete najít na internetových 
stránkách ICM Prostějov, nebo krátká reportáž mezi 
návštěvníky Prostějovského veletrhu zábavy, kterou 
natočil spolu se studenty CMG. 

I na další školní rok chystá ICM Prostějov mnoho 
tradičních i nových aktivit – soutěž Dobrodružství 
s počítačem, na jaře 3. ročník internetové soutěže 
Evropská unie v otázkách, besedy a semináře s dob-
rovolníky českými i zahraničními, herní odpoledne 
se zajímavými deskovými a společenskými hrami 
a mnoho dalších. Návštěvníci se mohou těšit na nové 
dobrovolníky: Benjamina z Německa a Umuta 
z Turecka.

Aktivity Informačního centra pro mládež 
Prostějov 2008/2009
Zábavný večer s ICM aneb Eurodiskotéka
13.11.2008

zábavný večer s karaoke, DDR a hrami, spojený 
s přespáním ve škole

Dobrodružství s počítačem
19.11.2008

počítačová soutěž pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ

Scholaris 2008
26.-27.11.2008
prezentace ICM Prostějov na výstavě středních škol Olo-
mouckého kraje v Olomouci

Adventní kalendář
1.-18.12.2008
půlhodinové adventní aktivity Franzisky Handrick

Den otevřených dveří v ICM
2.12.2008 
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Informační centrum mládeže
Seminář o dotacích pro neziskové organizace
3.3. a 24.3.2009

ICM pořádalo ve spolupráci s UNO OK seminář, který 
byl zaměřen na podávání žádostí o dotace z prostředků 
Olomouckého kraje

Hrou přes bariéry
únor-červen 2009

herní odpoledne v rámci kampaně Evropa mladýma 
očima – 2.3.2009 nás navštívila reportérka Českého 

rozhlasu Olomouc

Noc s Andersenem
28.3.2008

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

na netypickém místě (škola)

Den Země
18.4.2009

prezentace činnosti ICM na náměstí v Prostějově 
v rámci ekologických aktivit

Girls Beauty Day
25.4.2009
odpoledne věnované kosmetice a vizáži s Franziskou 
Handrick

Den EU
11.5.2009

prezentace Německa v rámci oslav Dne Evropy 
na Horním náměstí v Olomouci

Beseda „Dobrovolníkem v Mexiku“
26.5.2009

beseda v rámci kampaně Evropa mladýma očima 
s dobrovolnicí, která strávila 1 rok v mexické oratoři

Evropská unie v otázkách
říjen-prosinec 2008 a březen-červen 2009
internetová soutěž na stránkách ICM pro žáky 2. stupně 
ZŠ a studenty SŠ

Bambiriáda
4.-5.6.2009

prezentace nabídky a aktivit ICM Prostějov 
návštěvníkům Prostějovského veletrhu zábavy



52

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
00

8/
20

09
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 pracovní-
kům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se 
na správě 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). 26. března projedna-
la školská rada výroční zprávu o hospodaření školy 
za kalendářní rok 2008. 

Klub studentů, rodičů a přátel CMG 
Občanské sdružení založené v roce 1992 si ve 
svých stanovách vytýčilo úkoly spočívající ve 
vytváření materiálního, kulturního a společenské-
ho zázemí nově vzniklého církevního gymnázia. 
Během více jak patnáctileté existence si Klub získal 
své stálé příznivce a okruh jeho působnosti se 
rozšířil nad rámec školy. Informační centrum pro 
mládež, jehož je Klub zřizovatelem, je přístupné 
veřejnosti každý den v odpoledních hodinách. 
Rovněž soutěže, které ICM připravuje pro žáky 
a studenty prostějovských škol a okolí, jsou již 
v povědomí zájemců z regionu. 

Neomezuje se pouze na věkové rozpětí studentů 
CMG, ale snaží se oslovit i mladší děti od ma-
teřských škol přes nižší ročníky základních škol. 
Tak tomu je např. u kreativních podvečerů, kde se 
scházejí i ti nejmenší se svými maminkami. Jiným 
příkladem je soutěž Dobrodružství s počítačem, 
která oslovuje žáky 4.tříd ZŠ – budoucí uchazeče 
o studium na gymnáziu. Činnost KSRaP se pro-
střednictvím Informačního centra pro mládež, 
jehož je zřizovatelem, rozšířila i na kategorii senio-
rů, pro něž připravujeme zejména bezplatné kurzy 
základů počítačové gramotnosti, které se setkaly 
s velkým zájmem.

Každý rok bilancují členové Klubu svou činnost 
na Valných hromadách občanského sdružení, 
které v tomto školním roce proběhly v termínech 
11.11.2008 a 14.4.2009. Kromě toho se zástupci 
rodičů studentů jednotlivých tříd, zástupci vedení 
školy a zástupci zřizovatele školy scházeli na 
pravidelných setkáních Rady KSRaP, na kterých 
připravovali konkrétní činnosti, projednávali 
a schvalovali Výroční zprávu o činnosti a hospoda-
ření, plán práce, rozpočet, příspěvky a odměny ze 
studentského fondu. 

Předseda klubu ing. František Hynek

Jedno z pravidelných zasedání rady klubu.
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Klub studentů, rodičů a přátel CMG

Tradice výměnných pobytů se i v tomto školním 
roce realizovala návštěvou holandských studentů na 
gymnáziu a následným týdenním pobytem našich 
studentů v Nizozemí. Klub je pořadatelem těchto 
pobytů a poskytuje příspěvek na úhradu nákladů na 
pedagogický doprovod. Na základě žádosti rodičů 
rozhoduje Rada KSRaP o příspěvcích na úhradu 
zájezdu, neboť jedním z cílů KSRaP CMG je podpora 
studentů formou odměn nebo fi nančních příspěvků 
na akce školy. V tomto školním roce jsme přispěli 
např. na účast na lyžařském kurzu ( 2 400,-kč), matu-
rantům z výtěžku Reprezentačního plesu ( 2 195,-Kč), 
odměnili jsme jednoho studenta za mimořádný vý-
kon během studia ( 1 000,-Kč) a pro nejlepší studenty 
z každého ročníku jsme připravili odměny formou 
knižních poukázek ( celkem 3 500,-Kč). Každoročně 
podporujeme činnost Pěveckého sboru CMG 6%vý-
těžku tomboly plesu a Cyrilometodějskému gymná-
ziu Klub přispívá fi nanční částkou 10 000,-Kč na tisk 
a distribuci Ročenky CMG.

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

Ing. František Hynek, předseda KSRaP CMG

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

  • jednatelka: Mgr. Martina Šubčíková

  • pokladník: Mgr. Jitka Hubáčková

  • zapisovatel: paní Daniela Tobolová

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

Členové – zástupci tříd

Třída Zástupci

I. Mgr. Jitka Vránová, Ing. Michaela Lošťáko-
vá, Mgr. Martina Zbořilová

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

III.  Ing. Hana Oulehlová, paní Jitka Tichá

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

V.  paní Jana Chytilová, paní Jana Jelínková

VI.  Ing. Jiří Frýbort, Ing. Jaroslav Tvrdík, paní 
Alexandra Dvořáková

VII. paní Marie Richterová, Ing.Radek Hénik

VII.  paní Daniela Tobolová

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

Výtvarná práce Jany Kolářové, prima.
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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 qualifi ed 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 certifi cates 
(FCE, DELF, Zertifi kat 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 friendship 
and mutual respectt

• 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 Germany
• Gimnazija Zelimje in Slovenia
• St.Ursula-Gymnasium Freiburg in Germany
• St.Ursula Gymnasium Wien in Austria

The CMG has a high success rate of students being 
accepted to university and CMG students also 
achieve very good results in language and scientifi c 
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 

Karolína Melková, sexta
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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-
zertifi katen (FCE, Delf, Zertifi kat 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 
afi n 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,  Zertifi kat 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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Skupinka studentů CMG reprezentovala ČR ve Štrasburku v rámci 
EuromedScola, na fotografi i studenti s předsedou evropského parlamentu 
panem Hansem Pötteringem

Návštěva otce biskupa při příležitosti výstavy výtvarných prací celostátní soutěže „Po stopách apoštola Pavla“ 
na CMG (zleva Mgr. Jaroslav Fidrmuc - ředitel CMG, olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička, Stanislava 
Náglová - organizátorka soutěže,  Mgr. Zdislava Vyvozilová - vedoucí Centra pro školství arcibiskupství olomouckého 
a spirituál CMG P. Jaroslav Němec.

Společné foto úspěšných maturantů s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem 
a hosty po slavnostním rozdávání vysvědčení

Návštěva provinciála salesiánů v ČR P. Františka Blahy SDB 
na CMG

Čestní hosté z olomouckého kraje i města Prostějova se zúčastnili 
slavnostního předávání maturitních vysvědčení studentů CMG

R

Vzdìlávání, které baví

N a k l a d a t e l s t v í  a  v y d a v a t e l s t v í

www.computermedia.cz
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