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Trochu neobvyklá kombinace, ne?“, reagoval s údivem ve tváři náměstek hejtmana Olomouckého kraje
pan Ing. Pavel Sekanina, když jsem na krajském úřadě žádal o vydání stanoviska Olomouckého kraje k
žádosti CMG o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MiMateřská škola při CMG má za senisterstva školství,
bou první rok úspěšné práce, gymmládeže a tělovýnázium dosáhlo plnoletosti – zachovy ČR, kterým
vršilo osmnáctý rok své existence.
se mateřská škoDíky patří všem pracovníkům, ktela stala další souří odvedli velký kus poctivé práce.
částí naší instituce. Měl pravdu. Neznám jiné gymnázium sloučené právě se školou mateřskou. Logické je sdružovat školy, které na sebe
bezprostředně navazují – spojit školu mateřskou a
základní, nebo základní školu s gymnáziem. Však si
také přejeme, aby se v budoucnu další součástí Cyrilometodějského gymnázia stála i škola základní, která by propojila mateřskou školu a gymnázium ve
smysluplný celek!

„Jsme rádi, že jako zřizovatelé bývalé mateřské školy s křesťanským zaměřením vám můžeme tuto prostějovskou tradici předat.“, pošeptal mi při slavnostním otevření mateřské školy místostarosta města
Prostějov pan Ing. Pavel Drmola (město provozovalo
mateřskou školu s křesťanským zaměřením v letech
1990 – 2007, tedy celých 17 let!).
„Máte málo práce, že si ještě přibíráte mateřskou
školu?“, říkali mi přátelé a známí, když jsem jim vyprávěl o záměru rozšířit gymnázium o další součást.
Nevím o nikom, kdo by na škole trpěl nedostatkem
práce, spíše vím o mnoha lidech, kterým pracovní doba sotva stačí ke splnění všech úkolů, které na
nás denně čekají. Ale snad všichni vnímáme jedinečnou příležitost vybudovat systematické vzdělávání
dětí a mládeže v církevním školství, které má potenci přinášet víc než jen informace a které na Prostějovsku znamená skutečnou alternativu ke vzdělávání na
školách obecních a krajských.
Podporu jsme našli u Rady města Prostějov, především
starosty, pana Ing. Jana Tesaře, a místostarosty, pana
Miroslava Pišťáka. Město poskytlo pro provoz nově zři-
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zované mateřské školy svoji budovu na Sídlišti Svobody. S pochopením jsme se setkali u arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera, který podpořil rekonstrukci prostor
první mateřské školy zřizované Arcibiskupstvím olomouckým významnou peněžní částkou (celkové náklady na uvedení MŠ do provozu přesáhly 900 tisíc Kč).
Záměr podpořili kolegové z gymnázia, pro které mateřská škola představovala a představuje nemalou zátěž – zástupce pro věci technické, pan Martin Sitte, řídil v době letních prázdnin rekonstrukci pronajatých
prostor, ekonomka školy, paní Ing. Marie Cagalová, zajistila a stále zajišťuje finanční a účetní zázemí mateřské školy, paní Marie Richterová a Mgr. Jitka Hubáčková evidenci dětí a další administrativní záležitosti, pan
Martin Hynek běžné údržbářské práce a paní Stanislava Náglová zajistila výzdobu nových prostor. Nejvíce
práce čekalo na vedoucí učitelku paní Zdislavu Grmelovou, paní učitelku Veroniku Valkovičovou, Dis., a vedoucí výdejny stravy paní Janu Ehlovou – napsat školní vzdělávací program a vše připravit tak, aby 1. září
2009 mohly děti přijít do „své školky“. A pak absolvovat první rok provozu, který je vždy nejnáročnější, protože vše je poprvé… Všem jim patří mé upřímné poděkování, stejně i bývalým ředitelkám mateřských škol v
Prostějově - paní Ivaně Krejčí a paní Aleně Adamové za
odbornou a nezištnou pomoc v začátcích provozu.

tovanému žákovi v rámci nového předmětu Konzultace vybraných problémů daného oboru. Těšíme se, že
vzdělávací program je „šitý na míru“ každému mimořádně nadanému žákovi tak, aby dosahoval maximálních pokroků. Poděkování patří především Mgr. Zdeňce Smutné a Mgr. Ondřeji Kmentovi, kteří se stali průkopníky tohoto nového projektu.

I gymnázium udělalo v tomto školním roce významný krok k dalšímu rozvoji. Zavedli jsme elektronickou
třídní knihu, která mimo jiné umožňuje rodičům aktuálně sledovat přítomnost a úspěšnost dětí ve škole,
gymnázium se zapojilo do dalších evropských projektů zvyšujících úroveň poskytovaného vzdělávání (realizované projekty jsou zaměřeny na výuku matematiky,
fyziky, anglického jazyka, základů společenských věd,
spolupráci se zahraničními školami, volnočasové aktivity podporující výuku a vzdělávání pracovníků školy).
Za největší přínos uplynulého školního roku na gymnáziu lze považovat zavedení nového systému vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Poprvé v tomto školním roce byli mimořádně nadaní žáci vzděláváni formou pravidelné individuální výuky, tj. vyučující se jednou týdně na základě zpracovaného individuálního
plánu rozvoje studenta věnoval pouze jedinému talen-

V povolání pedagoga tomu tak není. Máme před sebou studenty, kterým nabízíme celostní osobnostní
rozvoj a nemůžeme říci, že studenty odněkud dovezeme už hotové.

Mateřská škola při CMG má za sebou první rok
úspěšné práce, gymnázium dosáhlo plnoletosti – završilo osmnáctý rok své existence.
Díky patří všem pracovníkům, kteří odvedli velký
kus poctivé práce.
A jak se nám dařilo, posuďte sami z následujících
stránek této ročenky, na kterých vás upřímně vítáme.
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel CMG

Svět, ve kterém žijeme má z lidského hlediska mnoho
výhod. Je možné v kteroukoliv denní i noční hodinu
i v kterékoliv ročním období koupit ovoce a zeleninu
všeho druhu. Lidé nemusí čekat na jednotlivá roční období. Ono se to odněkud přiveze. Tím se do určité míry
ztrácí jeden z důležitých postojů člověka a to naděje.

V našem pedagogickém úsilí je postoj naděje velice
důležitý. Bez ní by se vzdělávací a výchovný proces
stal jakousi rutinou nebo řemeslem.
Tou největší a nejdůležitější nadějí je pro nás Bůh. Věříme a žijeme v naději, že On v konečném důsledku bude doprovázet mladé lidi v jejich životě tím,
co jsme vložili do jejich srdcí.
Apoštol Pavel napsal křesťanům v Korintu: „Já jsem
zasadil, Apolos zalil, ale Bůh dává vzrůst. …. . jsme
totiž Boží spolupracovníci. “ ( 1Kor 3, 6 a 9a).
P. Jaroslav Němec SDB, spirituál

„Prostředí, kde se člověk zdržuje většinu
dne, určuje jeho charakter.“ Antifonés

Základní data školy

Úplný název školy: Cyrilometodějské gymnázium
a mateřská škola 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
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
Ve škole působí osmileté gymnáMateřská škola
zium, mateřská škola, školní klub,
Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza
středisko volného času mládeže,
informační centrum pro mládež

Ke zřizovateli školy je možné se odvolat prostřednictvím ředitele CMG proti těmto rozhodnutím:
o přijetí žáka ke studiu
o přerušení studia
o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia
o žádosti žáka ke změně studijního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
Počet žáků ve školním roce 2009/2010: 233
Počet zaměstnanců ve školním roce 2009/2010: 48
Mateřská škola
Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza:
Sídlo MŠ: Sídliště Svobody 53, 796 01 Prostějov
IZO klubu: 150 076 282
IZO MŠ: 181 009 722
IZO střediska mládeže: 172 101 123
IZO školní jídelny - výdejny stravy pro MŠ: 181 009 731 Vedoucí školního klubu: Mgr.Martin Bradáč
Vedoucí učitelka: Zdislava Grmelová
Vedoucí střediska volného času: Jana Hanzalíková
Počet žáků v MŠ: 25
Počet žáků ve školním klubu: 60
E-mailová adresa: skolka@cmg.prostejov.cz
Počet žáků ve středisku volného času mládeže: 200
Webové stránky MŠ: www.skolka-cmg.cz
E-mailová adresa: klub@cmg.prostejov.cz
Webové stránky školního klubu a SVČ Oáza:
		
www.cmg.prostejov.cz/oaza/
Rada školské právnické osoby:
Mons. Josef Hrdlička, biskupský vikář pro školy
Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí sekce školství při Arcibiskupství olomouckém, vyvozilovaz@arcibol.cz
Mgr. Kamila Pattermanová, kpattermanova@arcibol.cz
Školská rada:
Ing. František Hynek, předseda rady, fahynek@quick.cz
P. Ing. Jaroslav Němec SDB, sdb.pv@tiscali.cz
Mgr. .Martina Šubčíková, subcikova@cmg.prostejov.cz
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Gymnázium:
a centrum celoživotního učení.
Studijní obor: gymnázium, osmileté studium, 79-41-K/81
IZO gymnázia: 108 030 814
Zaměření studia: všeobecné s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií

Centrum celoživotního učení
Sídlo: Komenského 17 Prostějov
Právní forma: nemá právní subjektivitu
Vedoucí: Mgr. Taťána Ságlová
E-mailová adresa: vzdelavani@cmg.prostejov.cz
Webové stránky centra: www.cmg.prostejov.cz/vzdelavani/
Organizace působící při škole:
Klub studentů, rodičů a přátel CMG
IČO: 44 159 862
Právní forma: občanské sdružení
Předseda: Ing.František Hynek
Číslo účtu: 153 224 123/0300, ČSOB Prostějov
Školní sportovní klub jednoty Orla při CMG
Zřizovatel: CMG a MŠ v Prostějově
a Jednota Orel Prostějov
Právní forma: nemá právní subjektivitu
Vedoucí: Mgr.Martin Bradáč

Informační centrum pro mládež
Sídlo: Komenského 17 Prostějov
Zřizovatel: Klub studentů, rodičů a přátel CMG
Právní forma: nemá právní subjektivitu
Vedoucí: Kateřina Opatrná
E-mailová adresa: icm@cmg.prostejov.cz
Webové stránky ICM: www.icmprostejov.cz
Informační centrum pro mládež zastupuje v OK:
Českou národní agenturu Mládež,
Eurodesk a Europedirect
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„…ke vzdělávání je třeba vědět, kdo je lidská osoba, znát
její přirozenost.“ (Benedikt XVI: Caritas in veritate)
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•

Chceme:
• pomáhat objevovat, kdo je člověk,
tj. objevovat identitu vlastní osobnosti
• pomáhat porozumět druhým lidem, světu
okolo nás a nacházet vlastní místo a cestu
v tomto světě
• vzděláváním rozvíjet osobnost člověka, jeho
schopnost být aktivním členem společnosti
a profesně se ve společnosti uplatnit
• předávat hodnoty a pravidla, která jsou garancí
šťastného života a zdravého rozvoje společnosti
• vzděláváním učinit svět šťastnější

•

„Lidská osoba je svou přirozeností dynamicky zaměřena
k vlastnímu rozvoji.“ (Benedikt XVI: Caritas in veritate)

Vize působení školy
•

jsme vzdělávací, kulturní, komunitní a informační
centrum nabízející komplexní rozvoj osobnosti
člověka v mateřské škole, na osmiletém gymnáziu, ve
školním klubu, ve středisku volného času mládeže,
v informačním centru pro mládež a v centru
celoživotního učení

•

usilujeme o rozšíření o školu základní a pedagogicko
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
chceme připravit naše absolventy tak, aby
pomáhali učinit svět lepším, než je dnes

„Rozvoj lidské osoby upadá, pokud si ona nárokuje, že je
jedinou tvůrkyní sebe sama.“
(Benedikt XVI: Caritas in veritate)

Hodnoty, které vyznáváme
a) Základní:
Úcta k Bohu, úcta k člověku a respekt ke svobodě člověka
Základem našeho životního postoje je úcta
k Trojjedinému Bohu, Stvořiteli, Dárci života, pravdy
a smyslu.
Ke každému člověku přistupujeme jako
k jedinečné, v nitru krásné bytosti s jedinečným
posláním.

Poslání CMG
K objevení 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 posilování
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 laskavého vztahu k rozvíjející se osobnosti žáka,
která se teprve učí studijním a pracovním návykům,
hledá optimální formy jednání, učí se rozumět vlastním
emocím, rozvíjí rozum, posiluje vůli a hledá smysl.

d) Ve vztahu k spolupracovníkům:
Respekt a vzájemnost
Naše služba je založena na týmové spolupráci
zaměstnanců, vzájemné podpoře a náročnosti.
Respektujeme vzájemné odlišnosti a poskytujeme
prostor pro pracovní naplnění a seberealizaci.
Budujeme přátelské, pravdivé vztahy a chceme
být jeden druhému oporou. Vůči škole jsme
loajální a naším společným cílem je naplňování vize
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:
Sledujeme tendence rozvoje a připravujeme naše
žáky k uplatnění se v globalizované, technické společnosti příštích desetiletí. Učíme rozpoznat trend
doby a zároveň prosadit ideály založené na právu
na důstojný život, úctě k pravdě, respektu ke svobodě člověka, principu spravedlnosti a solidaritě,
které jsou garancí zdravého rozvoje společnosti.
„Bez Boha člověk neví, kam má jít, a nedokáže ani
porozumět, kým je.“ (Benedikt XVI: Caritas in veritate)

Pro koho jsme určeni
Obecně
Každé naše zařízení je určeno pro všechny zájemce odpovídající věkové skupině, kteří jsou připraveni dodržovat stanovená 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 společenství a žít smysluplný život uprostřed druhých lidí.

Mateřská škola
Mateřská škola je určena pro děti od 3 do 6 let všech
rodičů, kterým záleží na zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji jejich dětí a na osvojení základních pravidel chování, základních životních 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 gymnázia, 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 středoškolákům, 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
užiteční druhým lidem či jen společně prožívat volný čas v bezpečném a příjemném prostředí klubovny.
Tvůrčí dílny, zájmové útvary či jednotlivé akce mohou navštěvovat všichni zájemci bez rozdílu věku,
pokud jsou připraveni dodržovat základní etická
pravidla. Středisko volného času spolupracuje s Klubem SHM v Prostějově.
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c) Ve vztahu k rodičům žáků:
Služba a profesionalita
Zaměřujeme se na kvalitní partnerskou spolupráci
s rodiči našich studentů. Rodičům podáváme soustavné informace o pokroku v rozvoji osobnosti žáka
a výsledcích jeho studia. Kvalifikovaní odborníci
poskytují poradenství ohledně dalšího postupu při
výchově, vzdělávání i při volbě dalšího studia.
V náročnějších případech zajišťujeme rodičům možnost navštívit specializovaná pracoviště. Samozřejmostí jsou včasné a úplné informace o plánovaných
akcích. Stále hledáme nové formy spolupráce.

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
vyvinout úsilí, které od nich vzdělávání na gymnáziu
vyžaduje. Žáci, kteří navštěvují gymnázium, musí být
připraveni pracovat intenzivně a vytrvale na vysoké
úrovni. Musí jim být zcela jasné, že jsou ve škole především proto, aby se učili, a že je přitom také důležitá
lidská ohleduplnost a vysoká mravní úroveň.

Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež 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. Samozřejmostí je přístup na internet, možnost práce na
PC včetně použití nejrůznějších informačních technologií. V informačním centru pracují odborníci, kteří
jsou připraveni každému kdykoli pomoci.
Centrum celoživotního učení
Centrum celoživotního učení je určeno všem zájemcům
z řad pedagogů různých typů škol i zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří chtějí rozšířit svoje znalosti v certifikovaných kurzech a odborných seminářích. Prioritně je centrum celoživotního vzdělávání zaměřeno na
oblast IT, cizích jazyků, programů osobnostního rozvoje a semináře pro pedagogy církevních škol z celé České republiky.
„Jen ten, kdo miluje, vychovává.“ (Petr Piťha)
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Materská
ˇ
škola

Zdislava Grmelová
Motto školy: “Život člověka je jako cesta, po níž nás vede milující Bůh a v Něm se nám dostává dokonalého pravdivého
poznání všeho, s čím se na našich životních cestách setkáváme, neboť On je ta cesta, pravda a život.“

První řada zleva: Blanka Macalíková, Jakub Urban, Amélie Kohoutková, Justine Hrubá, Markéta
Pořízková, Klára Skoumalová, Ester Moravčíková, Amálie Duroňová
Druhá řada zleva: Pavel Růžička, David Petržela, Martin Berčík, Antonín Frelich, Samuel Khail,
Jakub Vysloužil, Šimon Kvapil
Třetí řada zleva: pastorační asistentka Stanislava Náglová, Michal Zbořil, Vojtěch Coufal, Samuel
Duroň, Jan Burget, učitelka Veronika Valkovičová, Adam Vychodil, Zdeněk Grmela, Martin Vopalecký,
Jonáš Ščipák, vedoucí učitelka Zdislava Grmelová; Na fotografii chybí: Matteo Bulič, Vojtěch Brablec

Slavnost Tří králů
Vyháníme zimu
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U nás ve školce

Zima ve školní zahrádce

Výlet na Sv. Kopeček

Studenti ve školním roce 2009/2010

Mgr. Barbora Gambová
Motto třídy: „Společnými silami až do oktávy!“

První řada zleva: Kateřina Jančíková (nástěnkářka), Veronika Moravčíková, Veronika Portešová,
Anna Burešová, Klára Janíková, Pavlína Hrazdilová, Beáta Hynková, Barbora Bartlíková
Druhá řada zleva: TU Barbora Gambová, Radek Pařil, Martin Krupa, Karolína Kůrková (květinářka), Lenka
Doležalová, Andrea Baťková, Klára Zachrdlová, Jan Bednář, Matěj Petr, Jan Navrátil (správce učebny)
Třetí řada zleva: Jan Kapounek, Anita Lorencová (nástěnkář), Filip Mečíř (květinář), Kristina
Jeřábková, Miroslav Slezák (pokladník), Dexter Navrátil, Jiří Vrba (zástupce ve studentské radě),
Dominik Albrecht, Jakub Tetera, Petr Spáčil (správce učebny), Eliška Volencová (starosta třídy
a zástupce ve studentské radě); Na fotografii chybí: Lucie Čechová, Jiří Češka, Jan Obračaj

Ročenka CMG 2009/2010

PRIMA

Kurz efektivního uče

ní

Z hodiny němčiny

Seznamovací kurz

• Pochvalu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali Jiří Češka a Jan Kapounek
•	 Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti: Jakub Tetera, Jiří Češka, Dominik

Albrecht, Jan Kapounek, Miroslav Slezák a Karolína Kůrková
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Studenti ve školním roce 2009/2010
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Mgr. Barbora Gambová

Dominik Albrecht
Chtěl by být stavařem

Barbora Bartlíková
Chtěla by být překladatelkou

Andrea Baťková
Chtěla by být učitelkou

třídní učitelka

Baví ho fotbal, florbal, jízda
na kole

Baví ji sport

Baví ji plavání, výlety
do přírody

Jan Bednář
Chtěl by být kriminalistou

Anna Burešová
Chtěla by být právničkou

Lucie Čechová
Chtěla by být učitelkou

Jiří Češka
Chtěl by být historikem

Baví ho airsoft, PC, zvířata

Baví ji plavání, malování

Baví ji hra na klavír, četba, kreslení

Baví ho fotbal, florbal, matematika

Lenka Doležalová
Chtěla by být lékařkou

Pavlína Hrazdilová
Chtěla by být laborantkou

Beáta Hynková
Ještě neví, čím by chtěla být

Kateřina Jančíková
Chtěla by být učitelkou

Baví ji klávesy, PC, kreslení, tanec

Baví ji jízda na kole, sport, plavání

Baví ji plavání, bruslení,
tanec

Baví ji hra na housle, malování,
jízda na kole

Klára Janíková
Chtěla by být zdravotní sestra

Kristina Jeřábková
Chtěla by být tanečnicí

Jan Kapounek
Chtěl by být podnikatelem

Martin Krupa
Chtěl by být vojákem

Baví ji plavání a mažoretky

Baví ji tanec, hudba, klavír, čtení a kreslení

Baví ho programování a tvoření
na PC, jízda na kole, fotbal

Baví ho střelba z luku a kuše,
fotbal, házená

Studenti ve školním roce 2009/2010

Anita Lorencová
Chtěla by být moderátorkou

Filip Mečíř
Chtěl by být zahradní architekt

Veronika Moravčíková
Chtěla by být učitelkou v MŠ

Baví ji malování, jízda na kole,
historie

Baví ji tanec, malování, přátelé

Baví ho malování, vlakové modelářství, hra na klavír

Baví ji hra na housle,
zpěv, tanec

Dexter Navrátil
Chtěl by být zoologem

Jan Navrátil
Chtěl by být architektem

Jan Obračaj
Chtěl by být architektem

Radek Pařil
Chtěl by být právníkem

Baví ho učení, kytara

Baví ho PC, fotbal,
cizí jazyky

Baví ho hra na klarinet, příroda,
zdolávání vrcholků hor
a kreslení

Baví ho fotbal, společenské
tance, orientační běh

Matěj Petr
Chtěl by být kuchařem

Veronika Portešová
Chtěla by být fotografkou

Miroslav Slezák
Ještě neví, čím by chtěl být

Petr Spáčil
Chtěl by být finančním poradcem

Baví ho PC, plavání,
modelářství

Baví ji četba, výlety
do přírody

Baví ho PC, plavání,
hra na kytaru

Baví ho závodní lyžování, sport,
cizí jazyky

Jakub Tetera
Chtěl by být pilotem

Eliška Volencová
Chtěla by být ekonomkou

Jiří Vrba
Chtěl by být právníkem

Klára Zachrdlová
Chtěla by být malířkou

Baví ho PC, letecká technika,
zvířata, airsoft

Baví ji závodní plavání, sport,
míčové hry, hra na klavír

Baví ho tenis, florbal,
matematika

Baví ji kreslení, tvoření,
plavání, psaní blogu

Ročenka CMG 2009/2010

Karolína Kůrková
Ještě neví, čím by chtěla být
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SEKUNDA

Kateřina Opatrná

Motto třídy: „Každý, kdo dobře zná naši třídu, tvrdí, že jsme děti takřka vlastní, ale paní profesorka Dohnálková to
řekla jako první.“

První řada dole zleva: Nela Kraváková, Adéla Burešová, Klaudie Gottwaldová, Anna Zatloukalová, Veronika
Lošťáková, Kateřina Dvořáková (zástupce ve studentské radě), Daniela Luňáčková, Dominika Zbořilová
Druhá řada zleva: TU Kateřina Opatrná, Jakub Vrána, Tereza Beranová, Zuzana Handlová, Jana Kolářová,
Dominika Vincourková, Michaela Navrátilová, Filip Cagala, Jiří Furda, Jakub Zálešák (nástěnkář)
Třetí řada zleva: Jiří Jančík, Jakub Huňka (správce učebny), Vojtěch Otruba, Adam Cimrmann, Vojtěch
Richter (pokladník), Jan Vaverka, Jakub Střelák, Tomáš Kiss, Petr Tomčiak (květinář), Antonín Tichý (starosta
a zástupce ve studentské radě), Jan Zapletal; Na fotografii chybí Tereza Krchňáková, Lucie Nadymáčková,
Lukáš Pazdera

Dramatický kurz

Duchovní obnova

Kurz klíčových
kompetencí

Strategická hra

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získaly Kateřina Dvořáková a Zuzana Handlová
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti: Jakub Vrána, Jakub Zálešák, Kateřina
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Dvořáková, Jakub Střelák a Jan Zapletal

Studenti ve školním roce 2009/2010

Mgr. Lenka Halouzková
Motto třídy: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“

První řada dole zleva: TU Lenka Halouzková, Veronika Šilhánková, Michaela Šmídová, Veronika
Mikmeková, Laura Strážnická, Pavla Soldánová (starosta třídy a zástupce ve studentské radě), Aneta
Lušovská, Kateřina Cagalová, Vendula Špringerová, Ester Žochová, Martina Ehlová (nástěnkářka),
Zdislava Tvrdíková (zástupce ve studentské radě), Viktorie Havlíčková, Kristýna Ondráková, Jiří Ševčík
Druhá řada zleva: Vendula Vymazalová, Aneta Kalábová, Dominik Špičák (pokladník), Ivo Spáčil
(správce učebny), Tomáš Kohoutek, Vlastimil Martinek, Ondřej Hájek (pokladník), Jiří Peška, Andrea
Vymazalová, Veronika Rampochová (nástěnkářka) a Jan Čech; Na fotografii chybí Kateřina Bukvová,
Radomír Kořínek, Jan Ruban, Josef Růžička, Dominik Valachovič, Michaela Šmídová

Ročenka CMG 2009/2010

TERCIE

Lyžařský kurz

Expedice Karáko

Duchovní obnova

ram

Kurz klíčových kompetencí

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala Vendula Vymazalová
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti: Vendula Vymazalová, Jan Ruban

a Dominik Špičák
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KVARTA

Mgr. Martina Kubíčková
Motto třídy: „Polovina jehlanu je koule…“

První řada zleva: Kateřina Koudelková, Dominika Všetičková (starosta třídy a zástupce ve studentské
radě), Lucie Burešová, Tereza Lučanová (pokladník), Eliška Rozehnalová a Jitka Krchňáková a Alžběta
Náglová (nástěnkářky), Anita Zemanová (pokladník)
Druhá řada zleva: TU Martina Kubíčková, Tereza Kováčová, Radka Malečková (správce učebny), Dita
Smékalová, Luboš Klech, Adam Herink, Jiří Larva, Michael Bláha, Vojtěch Tichý, Kateřina Malečková,
Kristýna Fialová, Kamila Chytalová (nástěnkářka), Zuzana Zelinková, Klára Pudová
Třetí řada zleva: Martin Chmelař, Jan Vlach (zástupce ve studentské radě), Jiří Vrána, Jakub Oulehla,
Jan Koupil, Dominik Frýbort, Jakub Rudolf, Roman Dvořák, Ondřej Prokop a Štěpán Lauda

Strategická hra

Kurz klíčových kompetencí

Studenti studentům

Expedice Karákoram

Duchovní obnova

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala Dominika Všetičková
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti: Klára Pudová, Martin Chmelař a Ka-
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teřina Malečková

Studenti ve školním roce 2009/2010

Mgr. Jana Daňková

Motto třídy: „Zblbnul jsem a mám v úmyslu tak zůstat. O dva stupně lepší chuť.“

První řada zleva: Zita Novotná, Tereza Nadymáčková, Hana Přecechtělová (květinářka), Daniela
Menšíková (zástupce ve studentské radě), Eva Frélichová, Natálie Petkovová, Markéta Brančíková
(správce učebny), Anna Laudová
Druhá řada zleva: TU Jana Daňková, Anna Rozmánková, Ludmila Žaláková, Zdeňka Charvátová,
Klára Kraváková, Tereza Linhartová, Karolína Jonaková
Třetí řada zleva: Dagmar Benešová, Vít Nágl, Michael Tvrdík, Petr Dragoun (nástěnkář), Tomáš
Kohoutek, Martin Galda, Tomáš Lipovský, Pavel Hanák (nástěnkář), Jan Suchánek, Patrik Dankovič
(starosta a zástupce ve studentské radě), Aleš Rus; Na fotografii chybí Marek Vogl (pokladník)

Ročenka CMG 2009/2010

KVINTA

Duchovní obnova

Strategická

hra

Kurz klíčových

kompetencí

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získal Pavel Hanák
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získala Zdeňka Charvátová
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SEXTA

Mgr. Pavel Polcr

Charakteristika třídy: 1807. den: „Pokud se tyto mladé dámy a tito mladí pánové mají jednou stát lidmi, kteří povedou
naši společnost, tak…tak nemusíme mít žádnou obavu o budoucnost celého lidstva.“ (Z tajného deníku třídního učitele)

První řada zleva: Anna Junová, Markéta Hynková, Sabina Dostálová, Tereza Arnoštová, Klára Portešová,
Jana Růžičková (zástupce ve studentské radě, nástěnkářka), Klára Jelínková, Kateřina Kuncová (nástěnkářka)
Druhá řada zleva: TU Pavel Polcr, Johana Kučerová, Radek Rozmánek, Luděk Procházka, Václav Hasa,
Denis Marczell, Nikolaj Ivaskiv, Jaroslav Frehar (květinář), Michaela Žondrová, Klára Pelikánová,
Barbora Tobolová, Šárka Petruželová
Třetí řada zleva: Barbora Zelinková, Dominika Janošíková, Lukáš Sotolář, Roman Dohnal (starosta třídy,
zástupce ve studentské radě a správce učebny), Martin Grepl, Jan Chytil, Dominik Papica (nástěnkář),
Lukáš Komárek, Jan Ševčík, Kristýna Doušková, Štěpán Bartek; Na fotografii chybí Adéla Kopalová

Duchovní obnova

Turistický kurz

Kurz klíčových kompetencí
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• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získal Roman Dohnal
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získaly studentky Johana Kučerová a Jana Růžičková

Studenti ve školním roce 2009/2010

Mgr. Jana Krčová

Motto třídy: “Dutého nepotopíš.“

První řada zleva: Michaela Krejčířová (pokladník), Andrea Šmídová, Anežka Jeřábková, Daniela
Nováková, Hana Nováková (květinářka, nástěnkářka), Barbora Laptasová, Veronika Koudelková,
Ivana Melková (starosta třídy a zástupce ve studentské radě)
Druhá řada zleva: TU Jana Krčová, Jan Tvrdík (zástupce ve studentské radě), Jakub Bartlík, Šárka
Dvořáková (pokladník), Ludmila Charvátová, Daniel Frýbort, Jan Cetkovský, Tomáš Balák (správce
učebny), Ondřej Krátký
Třetí řada zleva: Magda Valentová, Ondřej Suchánek, Ondřej Mandl, Lukáš Vinařský, Tomáš
Vrba, Martin Bavlnka, Michal Sobecký, Vojtěch Přecechtěl; Na fotografii chybí Karolína Melková
(nástěnkářka) a Jana Kinclová

Studenti studentům

Studentský majáles

Ročenka CMG 2009/2010

SEPTIMA

Kurz sociálních kompetencí

Kurz klíčových kompetenc
í

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

Nováková, Andrea Šmídová, Šárka Dvořáková, Tomáš Vrba a Michaela Krejčířová
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OKTÁVA

Mgr. Blanka Chmelařová
Motto třídy: „A nešlo by to odložit?“

První řada zleva: Petr Češka, Michal Cagala, Lukáš Augustin, Eduard Kušner, Klára Košťálová, David
Střelák, Jan Hanák (pokladník)
Druhá řada zleva: Lenka Blahoušková (zástupce ve studentské radě), Anna Ševčíková (nástěnkářka
a květinářka), Monika Klechová, TU Blanka Chmelařová, Klára Héniková, Veronika Richterová,
Barbora Šverdíková
Třetí řada zleva: Diana Kalábová, Václav Procházka, Kristýna Hrbatová, Radek Slezák, Žaneta
Kořínková, Eva Malečková, Klára Kordasová
Čtvrtá řada zleva: Tomáš Samson, Jiří Galda (zástupce ve studentské radě), Zuzana Ježková (starosta
třídy), Jiří Najer, Jan Chudoba (pokladník), Kristián Koukal, Jana Hrušková

Maturitní ples

Poslední zvoněn

í
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Maturity

Maturity

Společensko-vědní kurz Praha

• Ocenění studenti: Lenka Blahoušková, Jiří Galda, David Střelák, Zuzana Ježková, Jana Hrušková,
Eva Malečková a Klára Héniková
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali: Lenka Blahoušková, Klára Héniková, Monika
Klechová, David Střelák, Michal Cagala, Diana Kalábová

Studenti ve školním roce 2009/2010

Šverdíková Barbora:

Mgr. Blanka Chmelařová
Cagala Michal:

Nespouštěj své oči z hvězd
a své nohy ze země.
(Theodore Roosevelt)

Héniková Klára:

Nikdy jsem nedopustil, aby škola
stála v cestě mému vzdělání.

Dej každému dni šanci, aby
se stal nejkrásnějším dnem
Tvého života. (Mark Twain)

Samson Tomáš:

Špatná zpráva je ta, že čas letí.
Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot.

Hanák Jan:

Augustin Lukáš:

Nejsem nerozumný. Jen
nemám ten samý rozum jako
vy. (Diogenés ze Synope)

Největším štěstím člověka
je, když může žít pro to, zač
by byl ochoten zemřít.
(Honore de Balzac)

Richterová Veronika:

Blahoušková Lenka:

Pravda má jednu velkou
výhodu, člověk si nemusí
pamatovat, co řekl.

Koukal Kristián:

Dej ránu první a vyhraješ. (Hugo)

Ročenka CMG 2009/2010

Střelák David:

Zajímám se o budoucnost,
protože v ní hodlám strávit
zbytek života. (Ch. Chaplin)

Láska je jediná neporazitelná
moc. (Fjodor M. Dostojevskij)

Hrušková Jana:

Hrbatová Krisýna:

Život není o tom, čekat
až bouřka přejde, je dobré
naučit se tančit v dešti.

Šťastný není ten, kdo se
druhým zdá, šťastný je
ten, kdo se sám pokládá za
šťastného. (Seneca)

Ježková Zuzana:

Všechno má svou krásu, ale
ne každý ji vidí. (Konfucius)
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Studenti ve školním roce 2009/2010

Chudoba Jan:

Kordasová Klára:

Semper fi

Život se nepíše, život se
žije. (Josef Čapek)

Klechová Monika:

Kořínková Žaneta:

Svoboda bez vzdělání je
nebezpečná, vzdělání bez
svobody je zbytečné.
(J.F. Kennedy)

Je jisté, že povaha lásky a
povaha přátelství jsou zcela
odlišné. Přátelství ještě
nikoho nikdy nepřivedlo
do blázince. (Charles-louis
Montesquieu)

Najer Jiří:

Kdo pozná ostatní je chytrý.
Kdo pozná sebe je moudrý.

Malečková Eva:

Nikdy nepochybuj, nikdy se
neohlížej zpět.

Češka Petr:

Pracuj, jakoby Bůh vůbec
nic neznamenal, důvěřuj
mu, jakoby nic neznamenala tvá práce.

Galda Jiří:

Kdo myslí jenom na sebe,
ochudí jiné o sebe, ochudí
sebe o jiné, zakrní a pak
zahyne. (Jan Werich)

Procházka Václav:
Ševčíková Anna:

„Udělej něco! Utíkám ti…
Tvůj život.“

Žít znamená bojovat.
(Seneca)

Kalábová Diana:

Slezák Radek:
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Šach je dobrý ve dne a dáma
v noci. (Vlasta Burian)

Hloupí i moudří jsou
neškodní, škodliví jsou jen
polohloupí a polomoudří.
(Goethe)

Koštálová Klára:

Tajemství úspěchu v životě
není dělat co se nám líbí,
ale nalézt zalíbení v tom co
děláme.
(Thomas Alva Edison)

Kušner Eduard:

Lépe pozdě, něžli nikdy. (Livius)

Studenti ve školním roce 2009/2010

Studenti CMG ve školním
roce 2009/10

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 2009/10 studentská rada pracovala ve složení:
Předseda: Jana

Růžičková, studentka VI

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: Patrik

Dankovič, student V

Zapisovatelé, nástěnkáři studentské rady: Dominika Vštetičková, studentka IV; Pavla Soldánová,
					
studentka III, Kateřina Dvořáková, studentka II

Ročenka CMG 2009/2010

Studentská rada CMG

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: 		

Eliška Volencová, Jiří Vrba

Sekunda: 		

Kateřina Dvořáková, Antonín Tichý

Tercie:		

Pavla Soldánová, Zdislava Tvrdíková

Kvarta:		

Jan Vlach, Dominika Všetičková

Kvinta:		

Eliška Knapová, Tereza Linhartová

Sexta:		

Roman Dohnal, Jana Růžičková

Septima:		

Ivana Melková, Jan Tvrdík

Oktáva:		

Jiří Galda, Lenka Blahoušková

Zástupci studentské rady na svém pravidelném setkání

Patrik Dankovič, student V: zástupce CMG v Zastupitelstvu dětí a mládeže města Prostějova(ZDMMP), zástupce CMG v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) - zástupce hejtmana Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje, zástupce CMG a OK v Národním parlamentu dětí a mládeže (NPDM)
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Ocenění studenti Cyrilometodějského
gymnázia

Ocenění studenti maturitního ročníku

•

Nominováni byli studenti:
Diana Kalábová, Eva Malečková, David Střelák,
Petr Češka, Jiří Galda, Monika Klechová a Jiří Najer

Odměny byly předány při slavnostní mši svaté v chrámu Povýšení svatého Kříže v Prostějově dne 4. června
2010. Hlavním celebrantem byl olomoucký světící biskup a biskupský vikář pro školy Mons. Josef Hrdlička.
•

Cena pedagogické rady

Cenu získal David Střelák, který maturoval se samými výbornými a navíc z jednoho dobrovolného předmětu navíc – také
s výborným prospěchem

Cena zřizovatele školy
Nominováni byli studenti:

Cenu předal místostarosta města
Prostějov pan Miroslav Pišťák

Anna Ševčíková, Petr Češka, Lenka Blahoušková,
Václav Procházka, Jiří Galda a
Michal Cagala
Cenu získala Lenka Blahoušková
za aktivní práci v animátorském hnutí a vedení prázdninových táborů pro děti

•

Cena třídního učitele
Nominováni byli studenti:
Zuzana Ježková, Jana Hrušková, Klára Héniková
a Lenka Blahoušková
Cenu získala Zuzana Ježková za
spolupráci s třídní učitelkou při
zajištění akcí třídy – třídního tabla,
nástěnek, školního plesu a dalších

Cenu předal otec biskup Mons. Josef Hrdlička
•

Cena spirituála školy

Cenu předala třídní učitelka Mgr.
Blanka Chmelařová

Nominováni byli studenti:
Anna Ševčíková, Petr Češka, Lenka Blahoušková, Václav Procházka, Jiří Galda a Michal Cagala

•

Nominováni byli studenti:
Zuzana Ježková, Klára Héniková, Jana Hrušková
a Lenka Blahoušková

Cenu získal Jiří Galda za spolupráci v animátorském hnutí, hudební doprovod mší a výrazný
pokrok v osobnostním rozvoji

Cenu získaly Jana Hrušková a Klára Héniková za organizaci třídních akcí – plesu, tabla a dalších školních akcí
Cenu předal předseda městské organizace KDU-ČSL
ing. Tomáš Chalánek

Cenu předal spirituál školy o. Ing. Jaroslav Němec SDB
•

Cena Cyrilometodějského gymnázia paní Madelyn Lawson
Cenu získala Lenka Blahoušková za vždy pouze
výborný prospěch v průběhu celého studia a za
vynikající výsledky při reprezentaci školy především v krajských a celostátních kolech olympiády
v českém jazyce
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Cenu předal starosta města Prostějov Ing. Jan Tesař

Cena KDU ČSL

•

Cena Klubu studentů, rodičů a přátel CMG
Nominováni byli studenti:
Lenka Blahoušková a Eva Malečková
Cenu získala Eva Malečková za reprezentaci školy a výborné výsledky především ve fotografických soutěžích a výborné výsledky v olympiádách z biologie a chemie
Cenu předal předseda Klubu studentů, rodičů a přátel
CMG, předseda Rady školy Ing. František Hynek

Ocenění studenti
Ocenění studenti dalších ročníků
Ceny předávané při slavnostní mši svaté 30. června 2010
v kostele svatých Cyrila a Metoděje na závěr školního roku:
•

II a III – účastníci soutěže Zelená stezka, Jan Zapletal
(III), Radek Kořínek (III), Martin Chmelař (IV), Štěpán
Lauda (IV), Michael Bláha (IV), Dominik Frýbort (IV)
Cenu získal Jakub Tetera (I)
za 1. místo v okresním kole, 1.
místo v krajském kole a 7. místo
v celostátním kole Zeměpisné
olympiády

Cena spirituála za aktivní naplňování poslání
církevní školy

Nominováni byli z NG studenti:
Jan Kapounek (I), Dominik Albrecht (I), Zdislava
Tvrdíková (III), Viktorie Havlíčková (III), Kristýna
Ondráková (III), Michaela Šmídová (III), Jiří Ševčík
(III), Kateřina Cagalová (III), Dominika Všetičková
(IV) a Dominik Frýbort (IV)
Cenu získala Michaela Šmídová (III)
Nominováni byli z VG studenti:
Zita Novotná (V), Zdeňka Charvátová (V), Anna
Laudová (V), Jan Suchánek (V), Martin Galda (V), Vít
Nágl (V), Michael Tvrdík (V), Luděk Procházka (VI),
Lukáš Sotolář( VI), Klára Jelínková
(VI), Jana Růžičková (VI), Kristýna
Doušková (VI), Jan Ševčík (VI) a
Ludmila Charvátová (VII)

Cenu předala Mgr. Jana Daňková
•

Nominováni byli studenti:
Daniel Frýbort (VII), Jan Tvrdík (VII), Kateřina
Dvořáková (II), Jiří Češka (I)
Cenu získal Daniel Frýbort (VII) za 1. místo v
okresním a 5. místo v krajském kole matematické
olympiády kategorie A
Cenu předala Mgr. Jana Krčová

•

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

Nominováni byli studenti:
Eliška Volencová (I), Karolína Kůrková (I), Jan Obračaj (I),
Lucie Čechová (I), Klára Zachrdlová (I), Pavla Hrazdilová
(I), Pavla Soldánová (III), Jakub Oulehla (IV), Alžběta
Náglová (IV), Dita Smékalová (IV), Karolína Jonaková
(V), Hana Přecechtělová (V) a Lukáš Komárek (VI)
Cenu získala Karolína Kůrková (I)
za výborná umístění ve výtvarných
soutěžích během celého roku
Cenu předal předseda Klubu studentů,
rodičů a přátel CMG, předseda Rady
školy Ing. František Hynek
•

Pedagogická rada vyslovila pochvalu:

Pěveckému sboru CMG za výborný výkon při
Vánočním koncertu
Souborům Divadélka ve francouzštině za vzornou
reprezentaci na festivalech ve Francii
•

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

Nominováni byli studenti:
Eva Malečková (VIII), Zdeňka Charvátová (V), Jana
Růžičková (VI), Markéta Hynková (VI) a Michal
Sobecký (VII)
Cenu získala Zdeňka Charvátová (V)
za 1. místo v okresním kolo SOČ,
za 2. místo v krajském kole SOČ
a 9. místo v celostátním kole SOČ
s prací Biokoridor Hloučela
Cenu předal Ing. Václav Kopečný
•

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

Nominováni byli studenti:
Jan Ruban (III), Jakub Tetera (I), družstvo studentů

Cena iŠalamoun - cena manželů Matyáškových
za mimořádnou práci v oblasti informatiky

Nominováni byli studenti:
Michael Tvrdík (V), Petr Češka (VIII) a Martin
Chmelař (IV)
Cenu získal Martin Chmelař (IV) za vytvoření
programu na přihlašování závodníků pomocí internetu
a zpracování výsledků školních plaveckých závodů
Cenu předala Mgr. Ivana Matyášková
•

Cena děkana P. Mgr. Jana Macha za nejlepší výsledek v oblasti humanitních a společenských věd, cenu
navrhují učitelé humanitních a společenských věd

Nominováni byli studenti:
Klára Pudová (IV), Tomáš Vrba (VII), Eva Malečková
(VIII), Hana Nováková (VII), Andrea Šmídová (VII) a
Lenka Blahoušková (VIII)
Cenu získala Hana Nováková (VII) za 1. místo
v okresním kole, 2. místo v krajském kole a 5. místo
v celostátním kole SOČ s prací Loutkářství
Cenu předala PhDr. Renata Dohnálková
•

Cena pedagogické rady pro studenta s nejlepšími výsledky ve sportovních soutěžích

Ročenka CMG 2009/2010

•

Cenu získal Luděk Procházka (VI)
Ceny předal spirituál P. Ing. Jaroslav
Němec SDB

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

Nominováni byli studenti:
Martin Chmelař (IV), Jan Koupil (IV), Kateřina
Malečková (IV), Aleš Rus (V), Jan Suchánek (V), Vít
Nágl (V), Hana Přecechtělová (V), Dagmar Benešová
(V), Jan Cetkovský (VII), Lukáš Vinařský (VII),
Ondřej Krátký (VII), Jakub Bartlík (VII)
Cenu získala Kateřina Malečková (IV) za 1. místo
v okresním a 2. místo v krajském kole v plavání, 2.
a 4. místo v Plaveckém poháru CMG, za vítězství
v orientačním běhu v krajské soutěži Dny orientace,
za výkony družstev v plavání i v orientačním běhu
Cenu předala Mgr. Jana Daňková
•

Soutěž „O nejnápaditější fotografii třídy pro školní ročenku“

odměnu získaly třídy
1. místo třída oktáva
2. místo třída sekunda
3. místo třída tercie
Odměny předal Slávek Müller, DiS.
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Výsledky v soutěžích
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Výsledky studentů v soutěžích
ve školním roce 2009/10

Středoškolská odborná činnost (SOČ)
Okresní kolo:
1. místo:
Zdeňka Charvátová (V) „Naučná stezka biokoridoru
Hloučela“ (vedoucí práce Mgr. Daňková), Andrea
Šmídová (VII) „Architektura Prostějova“ (vedoucí
práce PhDr. Dohnálková), Jana Kinclová (VII) „Velká
cesta Čínou“ (vedoucí práce PhDr. Dohnálková),
Michaela Krejčířová (VII) „Finská mytologie“
(vedoucí práce PhDr. Dohnálková), Ivana Melková
(VII) „Vitamín C“ (vedoucí práce Mgr. Šubčíková),
Hana Nováková (VII) „Loutkářství“ (vedoucí práce
PhDr. Dohnálková)
2. místo:
Anna Laudová (V) „Leukémie“ (vedoucí práce Mgr.
Daňková)

Celostátní kolo:
5. místo:
Hana Nováková (VII) „Loutkářství“ (vedoucí práce
PhDr. Renata Dohnálková)
9. místo:
Zdeňka Charvátová (V) „Naučná stezka biokoridoru
Hloučela“ (vedoucí práce Mgr. Daňková)

Český jazyk
Olympiáda v českém jazyce – Lenka Blahoušková
(VIII) 1. místo v okresním kole a 2. místo v krajském
kole (pod vedením Mgr. Měchurové)

Francouzský jazyk
Mezinárodní festival frankofonních divadel
„Festdivadlo“ v Brně: pod vedením BSc. Hyllové –
studenti nižšího gymnázia: „Cena za mimořádný
výkon v oblasti francouzského
jazyka“ a „Cena za choreografii
a provedení“
Olympiáda ve francouzském
jazyce – krajské kolo:
Klára Pudová (IV) 1. místo (pod
vedením Mgr. Smyslilové)

Německý jazyk

Zleva: Šmídová A., Melková I., Kinclová J.,
Nováková H., Krejčířová M.

Okresní kolo soutěže v německém jazyce:
Jakub Vrána (II) 1. místo,
Vendula Vymazalová (III)
2. místo (pod vedením Mgr.
Malečkové)
Krajské kolo soutěže
v německém jazyce: Jakub
Vrána (II) 2. místo

Krajské kolo:
2. místo:
Zdeňka Charvátová (V) „Naučná stezka biokoridoru
Hloučela“ (vedoucí práce Mgr. Daňková), Andrea
Šmídová (VII) „Architektura Prostějova“ (vedoucí
práce PhDr. Dohnálková)
3. místo:
Hana Nováková (VII) „Loutkářství“ (vedoucí práce
PhDr. Dohnálková)
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Anglický jazyk
Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce: Jakub
Zálešák (II) 1. místo (pod vedením Mgr. Kmenta),
Jakub Tetera (I) 2. místo (pod vedením Mgr.
Smutné), Šárka Dvořáková (VII) 2. místo (pod
vedením pana Pavlíka), Tomáš Vrba (VII) 3. místo
(pod vedením pana Pavlíka)

Výsledky v soutěžích
Matematika
Pythagoriáda – okresní kolo (pod vedením Mgr.
Krčové): 1. místo - Jiří Češka (I) a Kateřina Dvořáková
(II), 2. místo - Dominik Albrecht (I), 3. místo - Jan
Kapounek (I), Miroslav Slezák (I) a Jakub Střelák (II)

Přírodní vědy ve fotografii – Eva Malečková (VIII) 3.
místo v mezinárodní soutěži (pod vedením Mgr. Daňkové)
Příroda ve fotografii – Eva Malečková (VIII) 1. místo
v okresním kole (pod vedením Mgr. Daňkové)

Náboženská výchova
Bible a my - okresní kolo: Jiří Češka (I) 1. místo,
Klára Janíková (I) 2. místo, Zita Novotná (V) 3. místo
(pod vedením s. Mgr. Baklíkové a P. Ing. Němce)

Matematická olympiáda – okresní kolo: Daniel
Frýbort (VII) 1. místo a Jan Tvrdík (VII) 2. místo
(pod vedením Mgr. Krčové), Jan Ruban (III) 2. místo
(pod vedením Mgr. Halouzkové)

Fyzika
Fyzikální olympiáda - okresní
kolo: Jan Ruban (III) 2. místo
(pod vedením Mgr. Chmelařové)

Informační technologie
„Školní ajťák“ – Michael Tvrdík (V) 6. místo
v celostátním kole (pod vedením Mgr. Matyáškové)

Zeměpis
Zeměpisná olympiáda - Jan Zapletal (II) 2. místo
v okresním kole (pod vedením Mgr. Kubíčkové)
Jakub Tetera (I) 1. místo v okresním i krajském kole, 7.
místo v celostátním kole (pod vedením Mgr. Halouzkové)

Biologie
Biologická olympiáda – okresní kolo: Dominik
Špičák (III) 1. místo (pod vedením Mgr. Krčové)
Zelená stezka – okresní kolo (pod vedením Mgr.
Krčové): 2. místo – družstvo primy, mladší kategorie:
Jan Bednář, Jiří Češka, Jan Kapounek, Radek Pařil,
Matěj Petr a Jakub Tetera; družstvo starší kategorie:
Jan Čech (III), Zuzana Handlová (II), Jakub Zálešák
(II), Dominik Špičák (III), Pavla Soldánová (III)
a Dominika Vincourková (II)

zleva: Klára Janíková, Zita Novotná a Jiří Češka

Výtvarná výchova
Nejsem na světě sám – Lukáš Komárek (VI) 2. místo
v celostátní soutěži (pod vedením S. Náglové)
Barvy podzimu – Jan Obračaj (I) 1. místo v okresním
kole (pod vedením S. Náglové)
Naše rodinná oslava – celostátní kolo: Alžběta
Náglová (IV) 2. místo (pod vedením S. Náglové);
Klára Zachrdlová (I), Karolína Kůrková (I) a Eliška
Volencová (I) zvláštní ocenění (pod vedením PaedDr.
Snášelové)
Andělé (celostátní soutěž) – Dominik Špičák (III)
3. místo a Dita Smékalová (IV) čestné uznání (pod
vedením S. Náglové)
Požární ochrana očima dětí (celostátní soutěž) – 1.
místo: Jakub Oulehla (IV), Alžběta Náglová (IV) a
Karolína Jonaková (V), 2. místo Hana Přecechtělová
(V) (pod vedením S. Náglové); Karolína Kůrková
2. místo v okresním a 1. místo v krajském kole (pod
vedením PaedDr. Snášelové)
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Zleva vzadu Dominik Albrecht, Miroslav Slezák,
zleva vpředu Jiří Češka a Jan Kapounek

Děti na zahrádce – národní kolo: Lucie Čechová
(I) 1. místo, Karolína Kůrková (I) 1. místo (také
v okresním kole), Pavla Hrazdilová (I) 2. místo,
Klára Zachrdlová (I) čestné
uznání (všechny pod vedením
PaedDr. Snášelové)
Než naliješ skleničku –
Klára Zachrdlová (I) 1. místo
v okresním kole (pod vedením
PaedDr. Snášelové)
Piccoli Artisti - mezinárodní
soutěž vyhlášená organizací
Concorso Internazionale,
Arenzano, Itálie:
Eliška Volencová (I) 2.
místo (pod vedením PaedDr.
Snášelové)

Jan Čech, Zuzana Handlová, Jakub Zálešák, Dominik
Špičák, Pavla Soldánová a Dominika Vincourková

Krása a tajemství Velikonoc – Karolína Kůrková
(I) 1. místo, Pavla Soldánová (III) 1. místo (pod
vedením PaedDr. Snášelové)
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Mezinárodní jazykové certifikáty
Tělesná výchova
Orientační běh – (všichni pod vedením Mgr.
Daňkové) – krajské kolo, jednotlivci:
1. místo Martin Chmelař (IV), Kateřina
Malečková (IV) a Aleš Rus (V), 2. místo Nela
Kraváková (II), Štěpán Lauda (IV) a Jan
Suchánek, 3. místo Pavel Hanák (V), Vojtěch
Otruba (II), Hana Přecechtělová (V) a Kateřina
Bukvová (III)
krajské kolo, družstva:
1. místo tým studentů a studentek I až V
Přespolní běh – (všichni pod vedením Mgr.
Daňkové) – okresní kolo, jednotlivci: Martin
Chmelař (IV) a Jakub Bartlík (VI) 3. místo

Ročenka CMG 2009/2010

okresní kolo, družstva: 1. místo Oulehla (IV),
Frýbort (IV), Tichý (IV) a Čech (III), 2. místo
Bartlík (VI), Sobecký (VII), Ševčík (III), Vogl
(V), Procházka (VI), Přecechtěl (VII), Suchánek
(VII)
Okresní soutěž v plavání (všichni pod vedením Mgr.
Matyáškové) – jednotlivci

Stolní tenisté - zleva: Vít Nágl, Lukáš Vinařský,
Ondřej Krátký a Jan Cetkovský

Mezinárodní jazykové certifikáty
Certifikát z francouzského jazyka „Delf“, úroveň B1:
pod vedením Mgr. Smyslilové: Johana Kučerová (VI)
a Jana Růžičková (VI)
pod vedením Ing. Pluskalové: Michal Cagala (VIII),
Diana Kalábová (VIII) a Michaela Krejčířová (VII)

1. místo: Jakub Huňka (II), Kateřina Malečková (IV),
Anita Zemanová (IV), Kamila Chytalová (IV), Jan
Koupil (IV)
2. místo: Eliška Volencová (I), Josef Růžička (III),
Vojtěch Otruba (II), Tereza Kováčová (IV)
3. místo: Lucie Nadymáčková (II), Jakub Oulehla
(IV), Tomáš Kiss (II), Ondřej Prokop (IV), Andrea
Baťková (I), Kateřina Koudelková (IV) a Adam
Cimrmann (II)
– družstva 1. místo studentky III a IV, 2. místo
studenti I a II a studenti III a IV, 3. místo studentky
I a II

Michaela
Krejčířová

Diana Kalábová

Michal Cagala

Zertifikat Deutsch:
Monika Klechová (VIII) a Klára Héniková (VIII)
pod vedením Mgr. Malečkové

Krajská soutěž v plavání (všichni pod vedením Mgr.
Matyáškové) – jednotlivci
1. místo: Tomáš Kiss (II), Jakub Huňka (II), Jan
Koupil (IV) a Vojtěch Otruba (II)
2. místo: Kateřina Malečková (IV), Jakub
Oulehla (IV), Kamila Chytalová (IV) a Josef
Růžička (III)
3. místo: Anita Zemanová (IV), Tereza Kováčová (IV),
Miroslav Slezák (I) a Adam Cimrmann (II)
– družstva: 2. místo studentky III a IV, studenti I
a II, 3. místo studenti III a IV
zleva Monika Klechová a Klára Héniková
O plavecký pohár CMG (všichni pod vedením
Mgr. Matyáškové) - krajské kolo jednotlivci: 2.
místo Kateřina Malečková (IV), 3. místo: Kamila
Chytalová (IV) a Jan Růžička (III)
krajské kolo družstva: 3. místo studenti a studentky
I až IV, 2. místo ve štafetě I až IV

Certifikát z anglického jazyka, úroveň FCE B2:
pod vedením pana Pavlíka: Lenka Blahoušková
(VIII) a David Střelák (VIII)
úroveň TOEFL C1: Tomáš Vrba (VII) pod vedením
pana Pavlíka

Stolní tenis – okresní kolo: 2. místo: studenky
Benešová (V) a Héniková (VIII) a družstvo studentů
V a VII - Vinařský, Cetkovský, Nágl a Krátký
(všichni pod vedením Mgr. Matyáškové)
Šachová soutěž – 2. místo v okresním kole Čech
(III), Oulehla (IV), Frýbort D. (IV), Frýbort D.
(VII), Tichý (IV), Tvrdík M. (V), Tvrdík J. (VII),
Suchánek (VII)
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Lenka Blahoušková

David Střelák

Tomáš Vrba

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na CMG
ve školním roce 2009/10

Cílem kurzu je připravit žáky 5. tříd základních škol
k přijímacím zkouškám z českého jazyka, matematiky
a studijních předpokladů. Formou třicetiminutových
testů z každého předmětu si mohou žáci vyzkoušet
své znalosti a dovednosti, seznámit se s formou testu i
zvládnout časovou náročnost. Součástí každého setkání
je rovněž společná kontrola správnosti odpovědí
s případným vysvětlením chybných odpovědí. Kurzy
probíhaly v letošním roce vždy 1x za 14 dní od ledna
do dubna. Zúčastnilo se jich kolem 80ti dětí. Kurzy
vedli Mgr. Martina Šubčíková, Mgr. Pavel Polcr, Mgr.
Jana Krčová a PhDr. Renata Dohnálková.

Přijímací zkoušky do primy
Datum konání přijímací zkoušky: čtvrtek 23. dubna
a pátek 24. dubna 2010
Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka, matematiky a test studijních předpokladů SCIO. Testy
jsou anonymní, studenti pracují pod číslem.
Počet přihlášených studentů do primy: 104
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 pro mládež na CMG.
Český jazyk
1) Ve kterém řádku jsou všechna slova bez chyby?
a) známý, obětavost, uzemnění, změkčilí
b) nejvýznamější, zapoměl, náramně, sebevědomý
c) příjemně, odměna, osamnělý, rozuměl jsem
d) soukromně, strmější, nesmělý, objemný
2) U každé z vět se rozhodni, zda je napsána bez
pravopisné chyby. (ANO = věta je bez chyby, NE =
věta není bez chyby)
a) Božena Němcová je významná Česká spisovatelka.
b) Jsme z toho úkolu celí zmatení.
c) Všude kolem nás byly rozkvetlé pampelišky.
d) Moje teta koupí i to, co vůbec nepotřebuje.
e) Byl jsem moc unavený, tak jsem pořád zíval.
f) U cesty stáli duby, lípy a jilmy.
g) Městečko bylo srovnáno ze zemí.

3) Která z trojice jmen nepatří do sboru 12 apoštolů:
a) Tomáš, Jakub, Petr
b) Timotej, Apolos, Sylván
c) Jan, Filip, Ondřej
Matematika
1) Jak se změní součin, když oba činitele zvětším
dvakrát?
a) součin bude dvakrát větší
b) součin bude čtyřikrát větší
c) součin bude dvakrát menší
d) součin bude čtyřikrát menší
2) Zakroužkuj pravdivé tvrzení:
a) Vnitřní bod úsečky, který je stejně vzdálen od
jejích krajních bodů, se nazývá střed úsečky.
b) Různoběžné přímky se protínají v jednom bodě.
c) Pravoúhlý trojúhelník má všechny vnitřní úhly pravé.
d) Čtverec má všechny 4 strany stejně dlouhé.
e) Poloměr kružnice je dvojnásobkem jejího průměru.
f) Dvě navzájem kolmé přímky svírají pravý úhel.
3) Vypočítej: [630 – (7.12 – 7.2)] : 5 =
a) 112 b) 114 c) 126 d) 118
Na základě přijímacích zkoušek byli do primy
přijati tito studenti:
Baláková Tereza (ZŠ ul. Dr. Horáka), Bedřichová Noemi (ZŠ
a MŠ Palackého), Buriánek Michal (ZŠ a MŠ Palackého),
Dinh Duc Viet (ZŠ a MŠ Palackého), Gottwaldová Ema (ZŠ
ul. E. Valenty), Handlová Marcela (ZŠ a MŠ Palackého),
Hejčová Marie (ZŠ ul. Dr. Horáka), Chytilová Nikol (ZŠ ul.
E. Valenty), Kadlec Jakub (ZŠ ul. E. Valenty), Klemscheová
Adriana (ZŠ Majakovského), Klinovská Eliška (RG a
ZŠ Prostějov), Konečný Jaroslav (ZŠ a MŠ Palackého),
Kubíček Filip (ZŠ ul. Dr. Horáka), Lisická Markéta (ZŠ
a MŠ Palackého), Marková Tereza (ZŠ a MŠ Kollárova),
Nejezchleba Ondřej (ZŠ ul. Dr. Horáka), Orálková Pavla (ZŠ
a MŠ Palackého), Polcrová Kateřina (RG a ZŠ Prostějov),
Skládalová Adéla (ZŠ ul. E. Valenty), Soldánová Tereza (ZŠ a
MŠ Sídliště Svobody), Sýkorová Kristýna (ZŠ a MŠ Kostelec
n.H.), Taberyová Karolína (ZŠ a MŠ Palackého), Talandová
Magdaléna (RG a ZŠ Prostějov), Tomanová Karla (ZŠ a
MŠ Kollárova), Trunečková Michaela (ZŠ ul. Dr. Horáka),
Vajdová Vendula (ZŠ a MŠ Palackého), Vychodil Daniel
(RG a ZŠ Prostějov), Vysloužil Tomáš (ZŠ Majakovského),
Vysloužilová Tereza (ZŠ a MŠ Palackého), Zeman Radim (ZŠ
a MŠ Melantrichova), Žáková Aneta (ZŠ a MŠ Vrbátky)

Ročenka CMG 2009/2010

Přípravný kurz k přijímacím
zkouškám do primy
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Maturitní zkouška

Ročenka CMG 2009/2010

Maturitní zkouška studentů CMG
v roce 2010

Maturitní zkouška na gymnáziu se skládá z části
písemné a ústní. Písemnou zkoušku z českého jazyka
a literatury podstoupili studenti 7. dubna 2010. Ústní
zkoušky proběhly ve dnech 31. května až 3. června 2010.
Témata pro písemnou maturitní zkoušku z českého
jazyka v letošním roce byla:
1. Bůh vyhlásil Mojžíšovi všechna tato slova:„Cti
svého otce i svou matku, abys dlouho žil
na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj
Bůh.“(Exodus 20, 1 a 12)
úvaha na téma vztahu mezi rodiči a dětmi
v současných rodinách
(téma zadal P. Ing. Jaroslav Němec SDB)
2. Dobrý člověk ještě žije…(Romain Rolland)
charakteristika člověka, jehož si vážím
(téma zadala PhDr. Renata Dohnálková)
3. V zdravém těle zdravý duch
fiktivní reportáž z posledních olympijských her
(téma zadala PhDr. Renata Dohnálková)
4. „Kultura a civilizace musejí jít ruku v ruce,
aby z toho vznikl tak nádherný most, hezké
bludiště, zkrátka kousek světa, kde se dá lidsky
žít.“ (Jan Werich – 105 let od jeho narození)
fejeton o problémech současné doby
(téma zadala Mgr. Bohumila Měchurová)

Ukázka z písemné maturitní práce z ČJ:
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Z maturitní slohové práce Evy Malečkové na
téma: Dobrý člověk ještě žije…(Romain Rolland),
charakteristika člověka, jehož si vážím
V dobrého člověka věřila Božena Němcová a věřím
v něj i já. O desítky let později, v době plné změn a
technického pokroku. Dnešní svět je tak jiný, tolik
uspěchaný. Přesto nepřestávám věřit v existenci
dobrého, nezkaženého člověka. V člověka, který je
pro své přednosti okolím milován a nemá nepřátel.
V člověka, v jehož společnosti jsme šťastní a
zapomínáme na těžkosti života. Toho všeho se mi
dostává díky babičce. Mé milované babičce!
Babička, otcova maminka, se narodila chudým rodičům
na statku v Klokočí. Rodiče měli jedenáct dětí, které
mohli jen stěží uživit. Bylo to dětství, které si jen sotva
dokáži představit. Přesto jej z babiččiných vyprávění
znám tak, jako bych jej sama prožívala…Vždy mi
vyprávěla jen veselé příběhy a na své rodiče vzpomíná

Ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení
- Ing. Jan Tesař předává odměnu za nejlepší studijní
výsledky v průběhu studia Lence Blahouškové
jen s úctou a láskou. Sňatkem se svou životní láskou,
dědečkem, a přestěhováním se do města se jí dostalo
nových možností. Ani tehdy se nestala rozmařilou a
nadále tvrdě pracovala. Jen místo v sirkárně nahradila
prací v cukrárně. Vyprávěla mi, jak ji často bolely nohy
a co vše musela zastat…
Takovou babičku, jakou mám já, nemůže mít nikdo
jiný na světě!...
Babička zůstala pracovitou dodnes, a tak ji nejčastěji
vídám v pečlivě udržované zahradě, s koleny i
rukama od hlíny, pracující v pohodlném pracovním
oděvu, již tolikrát zašívaném. Jindy mě vítá v tmavě
modré zástěře s bílými kvítky a objímá mě rukama
od těsta…Je tu vždy, když ji potřebuji, nikdy neváhá
s nabídnutím pomoci, o každičkou radu se se mnou
ráda rozdělí. Moje nejmenší radost způsobuje její
největší štěstí. Babička si své okolí získá nejen
láskou, ale také nezištností a otevřeností. Každému
by dala alespoň kousek svého životního nadšení a
vytrvalosti, s níž nakonec vždy dosáhla svých cílů…
Snad to ani babička dodnes neví, ale právě ona mě
naučila vážit si starších a mít úctu k druhým.
Ústní maturitní zkoušky skládalo v tomto školním roce
27 studentů. Všichni studenti zkoušky úspěšně zvládli.
Celkem 10 studentů získalo vyznamenání, z toho 4
studenti dosáhli vynikajícího výsledku s průměrem 1,00.
Maturitní vysvědčení byla slavnostně předána 4. června
2010 při mši svaté v chrámu Povýšení sv. Kříže z rukou
Mons. Josefa Hrdličky, olomouckého světícího biskupa.

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci CMG ve školním
roce 2009/2010

Ročenka CMG 2009/2010

Přední řada zleva: Bc. Ada Zikmundová, Kateřina Opatrná, Bc. Anna Raclová, Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Druhá řada zleva: PaedDr. Květoslava Snášelová, Mgr. Jana Daňková, Mgr. Jitka Hubáčková, Marie Richterová a Mgr. Ivana Matyášková
Třetí řada zleva: Mgr. Zdeňka Smutná, Mgr. Martina Kubíčková, Mgr. Barbora Gambová, Slávek Müller,DiS.,
Mgr. Lenka Halouzková, Mgr. Jana Krčová, Mgr. Martina Malečková, Mgr. Martina Šubčíková, Mgr. Bohumila
Měchurová, PhDr. Renata Dohnálková, Umut Dere, sestra Mgr. Alberta Anna Baklíková SCM, Jessica Moreland
Zadní řada zleva: Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Blanka Chmelařová, Martin Sitte, Ing. Marie Cagalová, Dana Tobolová, Jana Hanzalíková, Martin Hynek, Mgr. Alena Smyslilová, Karel Pavlík, Mgr. Ondřej Kment a Stanislava Rotterová

Dolaniáda 2010

Vzdělávací seminář pro tým
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Zaměstnanci školy
Seznam pracovníků školy

Ročenka CMG 2009/2010

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)
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

Pedagogický sbor:
s. Mgr. Alberta Anna Baklíková SCM (Ná)
PhDr. Renata Dohnálková (Čj, D)
Bc. Petra Dokládalová (Šj)
Mgr. Barbora Gambová (SOR)
Mgr. Lenka Halouzková (M, Z)
Ondřej Hubáček (Tv)
j. Mgr. Ing. Petr Hubáček (Ná)
BSc. Virginie Hyllová (lektorka-rodilá mluvčí Fj)
Mgr. Blanka Chmelařová (M, F)
Mgr. Ondřej Kment (Aj, Čj)
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)
Ing. Erika Pluskalová (Fj)
Mgr. Zdeňka Smutná (Aj, M)
PaedDr. Květoslava Snášelová (Vv)
Mgr. Pavel Šenkapoun (Čj)
Bc. Ada Zikmundová (anglická konverzace
-statut rodilé mluvčí, Aj)
Ekonomické oddělení:
Marie Richterová
Mgr. Jitka Hubáčková

Správní zaměstnanci:
Karla Veverková
Věra Zapletalová
Martin Hynek

Mateřská škola
Zdislava Grmelová
Veronika Valkovičová, DiS.
Stanislava Náglová
Jana Ehlová

vedoucí učitelka
učitelka
pastorační asistentka
správní zaměstnanec

Studentský klub Oáza
Mgr. Martin Bradáč
Jana Hanzalíková
Daniela Tobolová

vedoucí školního klubu
vedoucí SVČ
pastorační asistentka

voje zaměstnanců,
Seminář osobnostního roz
inář zaměstnanců
zakončení školního roku, sem

Pracovníci ESF (řešící projekty podporované z prostředků EU)
Mgr. Barbora Gambová
Informační centrum pro mládež, Informační centrum CMG
Kateřina Opatrná
vedoucí ICM
Bc. Anna Raclová
Stanislava Rotterová
				
Slávek Müller, DiS.
ICT pracovník			
Benjamin Rous (Německo)
pracovník Evropské dobrovolné služby
Umut Dere (Turecko)
pracovník Evropské dobrovolné služby
Centrum celoživotního učení
Mgr. Taťána Ságlová
vedoucí centra
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Při příležitosti oslavy Dne učitelů 28. března 2010 bylo předáno na Městském úřadě v Prostějově ocenění paní
PhDr. Renatě Dohnálkové za organizaci studijních zájezdů s historickou tématikou a průvodcovské služby
během exkurzí, za motivující způsob výuky historie, za vytvoření trvalé prezentace historie Prostějovska ve škole
a za příkladný vztah k žákům.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Motto: „Neusilujte o to, abyste byli dokonalí. Neusilujte
dokonce ani o to, abyste byli dobří. Usilujte jen o to, abyste
dnes byli lepší, než jste byli včera.“ Petr Piťha
Školní vzdělávaŠkolní vzdělávací program je
cí program je záprogramové prohlášení školy
kladní pedagogický dokument školy, strategický plán, podle kterého probíhají všechny výchovně-vzdělávací aktivity školy. Stanovuje
smysl a cíle školy, metody a formy pedagogické práce, vyučované předměty, jejich hodinové dotace i obsah, pravidla a kritéria hodnocení práce a výsledků
žáků, kurzy, 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 školy.
Název školního vzdělávacího programu „Doopravdy“
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 2009/2010 se podle školního vzdělávacího programu „Doopravdy“ vzdělávali studenti od primy
po sextu, studenti septimy a oktávy pracovali ještě podle
dřívějších dokumentů. Učební plán, který je součástí školního vzdělávacího programu, obsahoval tyto předměty:

Školní vzdělávací program – učební plán 2009/10
Vzdělávací oblast

NG

Ročník

Vyučovaný předmět

VG

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

3
1
3
3

2
2
3
3

2
2
3
3

1
3
3
3

1
3
3
3

1
3
4
3

4

5

4
3

5
3

4

4

4

4

4

4

3

3

1

1

1

1

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
Literatura a tvůrčí psaní
Anglický jazyk
Něm./Franc.jazyk
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Matematika a její aplikace
Matematika

Informační a komunikační technologie
Informační technologie

1

Člověk a společnost
Historie
Výchova k občanství

2
1

2
1

2
1

2
1

2
2

2
2

2
3

2

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
2
1

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
1

2
2
3
2

2
3
2
2

1
2

1
1

1
1

1
2

2

2

2

2

2

2

Základy společenských věd
Strategie osobnostního rozvoje
Náboženství a etika

Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie

3
2
2

Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova

2

Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

2

Člověk a svět práce
Volitelné předměty
1.volitelný předmět
2.volitelný předmět
3.volitelný předmět

Celková časová dotace v ročníku

28

30

32

32

34

35

2

2

2
2

3
4
4
33

32

29
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Kurz klíčových kompetencí kvarty - Láska a zamilovanost

Vícedenní kurzy
a zahraniční výměnné pobyty
•

Vstupní seznamovací kurz primy „Kdo jsi?“ (3
dny, Stará Voda v Jeseníkách)

•

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

•

Kurz studentů sekundy s využitím prvků
dramatické výchovy „Nejsem tu sám“ (4 dny,
Stará Voda v Jeseníkách)

•

Úvodní kurz do partnerských vztahů pro
studenty tercie - „Mně se líbí“ (3 dny, Stará Voda
v Jeseníkách)

•

Pokračovací kurz partnerských vztahů pro
studenty kvarty „Láska a zamilovanost“ (3 dny,
Stará Voda v Jeseníkách)

•

Zimní týdenní lyžařský kurz pro tercii a kvartu
(Jeseníky)

•

Kurz psychologie osobnosti určený studentům kvinty
„Kdo jsem?“ (4 dny, Stará Voda v Jeseníkách)

•

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

•

Kurz rozvoje emoční inteligence „Žádný člověk
není ostrov“ pro studenty sexty (3 dny, Stará
Voda v Jeseníkách)

•

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

•

Letní sportovní turistický kurz pro studenty
sexty (týden, Jeseníky)

•

Docházkový kurz společenského chování
a tance studentů sexty

•

Kurz sociálních kompetencí studentů septimy
„Nejsem tu sám“ (desetidenní docházkový kurz
v sociálních ústavech)

•

Společenskovědní kurz pro oktávu ( 4 dny, Praha)

•

Rozvoj spirituální inteligence na duchovních
obnovách pro studenty sekundy, tercie, kvarty, kvinty,
sexty a septimy (3 dny, Stará Voda v Jeseníkách)

Seznam volitelných předmětů
Septima - student volí dva předměty z nabídky:
Seminář matematiky, Seminář informačních
technologií, 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,
Deskriptivní geometrie, Španělský jazyk, Ruský
jazyk, Italský jazyk
Předměty se čtyřhodinovou dotací: Seminář historie,
Seminář ZSV, Seminář fyziky, Seminář chemie,
Seminář biologie, Seminář geografie nebo
kombinace těchto předmětů ve společném semináři

Studentky oktávy v Praze - společensko-vědní kurz

Evaluace procesů a výsledků školy

Evaluace procesů
a výsledků školy

„Vítězem dialogu není ten, kdo dokázal pravdu, ale každý,
kdo svobodně přijme pravdivý závěr.“Sv. Tomáš Akvinský
Žádné lidské dílo není a nikdy nebude dokonalé.
A to platí i o škole. O co se můžeme snažit je,
abychom byli školou kvalitní. Definovat kvalitu
a obracet se zpět pro srovnání skutečnosti s ideálem
kvality, provést
drobné i
„Mám jistotu, že studenti jsou na
zásadní korekce
dobré škole. Oceňuji zájem o kaž- to je proces
dého jednotlivého studenta a vše,
evaluace, který
co škola pro děti dělá – důraz na
je samozřejmý
výchovu vedle kvality výuky a
každé organizaci.
dobré atmosféry ve škole“ (z anoVymezit kritéria
nymní ankety rodičů studentů)
kvality, vhodné
evaluační nástroje,
termíny a zodpovědné osoby, které evaluaci
provedou, vyhodnotí a stanoví aktuální úkoly. I to
patří ke školnímu roku a hlavně k období prázdnin,
které se vnějším pozorovatelům může jevit jako
doba, kdy na škole není co dělat a kdy jsou všichni
doma a užívají volna.
Jedním z klíčových (ale ne jediných) nástrojů
evaluace jsou ankety a dotazníková šetření.
Provádíme je pravidelně mezi studenty, rodiči našich
žáků i pracovníky školy. A díky všem za otevřené
a upřímné vyjádření, které nám pomáhá, abychom
byli školou dobrou.
V následujících pár řádcích vás chceme seznámit
alespoň s některými postřehy z anonymní
studentské ankety:
• 98% studentů školy se domnívá, že jsou včas
informováni o programu školy na další den,
týden či měsíc
• K nejoblíbenějším předmětům patří historie,
informační technologie, matematika(!), anglický
jazyk, geografie, biologie, tělesná výchova,
český jazyk a literatura, základy společenských
věd. (Zdá se vám, že uvádíme moc předmětů?
A to vybíráme pouze první dva nejoblíbenější
předměty v každé třídě! V anketách se ukazuje
větší závislost oblíbenosti předmětu na
vyučujícím než na samotném předmětu – ale to
není přece nic překvapivého.)

• K nejméně oblíbeným předmětů patří český jazyk,
fyzika, matematika, chemie, francouzský jazyk (Jak
může být předmět v některé třídě nejvíce oblíbený a v
jiné nejméně? Určitě tomu rozumíte i bez komentáře!)
• 99% studentů se ve škole cítí bezpečně a necítí se
ohrožováno ani ze strany žáků, ani ze strany učitelů
• 95% rodičů se zajímá pravidelně o život svého
studenta či studentky ve škole (někteří studenti
dokonce uvádějí, že se rodiče „zajímají až moc“).
• 65%studentů se na vyučování denně připravuje
v rozmezí 1-2 hodiny. Méně než hodinu a více
než dvě hodiny se připravuje přibližně vždy 17%
studentů. Výjimku tvoří pochopitelně studenti
maturitního ročníku, kde se většina připravuje na
vyučování déle než dvě hodiny.
• 94% studentů se domnívá, že ve škole má
možnost dovolat se svého práva.
• Pokud studenti mají ve škole problém, pak se
přes 70% studentů obrátí na svého třídního
učitele (A tak to má být!)
• Školní klubovnu a ICM navštěvují především
studenti nižších ročníků.
• Alespoň některé odpovědi na otázku
„Co na škole nejvíce oceňujete a proč?“
– „Možnost zábavy po vyučování a množství
kamarádů, protože kamarádů je k životu potřeba.“
– „Učitelé se chovají přátelsky, na škole je rodinné
prostředí.“
– „Skvělé vybavení školy a její prestižní úroveň.“
– „Mám strašně ráda lidi na škole. Jsme malá škola a
tak tu téměř všechny znám. S naší třídní jsem taky
moc spokojená.“
– „Oceňuji kurzy a duchovní obnovy v třídním
společenství, které se mi velice líbí a ráda na ně
jezdím.“
– „Myslím, že nejvíce oceňuji kvalitu studia, i když
mi to někdy dělá problémy. Dále se mi pak hodně
líbí, jak je škola vybavená.“
– „Oceňuji spirituála, možnost mší ve středu,
duchovních obnov, kurzů, spolupráci s Klubem
SHM, takže jsou všechny akce propojeny se školními
a je tam příjemná atmosféra. Také jiné akce jako
výměna s Holandskem jsou skvělou možností.“
– „Že jsou tu super děcka z vyšších ročníků.“
– „Výdrž učitelů.“
– „Přístup učitelů je super. Když něčemu
nerozumím, můžu se obrátit na některého z nich.“
– „Asi to, že se toho celkem dost naučím.“
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Evaluace procesů a výsledků školy
– „Nejvíce se mi líbí, že je tu důraz nejen na množství
naučených informací, ale i na podstatnější věci jako je
duchovní život a rozvoj osobnosti žáka.“
– „Profesor třídní je úžasný člověk a nikoho jiného
bych za třídního nechtěla.“
– „Celá škola jsme taková jedna velká parta,
učitelé jsou bezva. Učení je sice až moc, ale je to
gymnázium, tak se s tím musí počítat. Taky se mi líbí
snaha školy o časté akce, kurzy atd. – to oceňuju.“

Ročenka CMG 2009/2010

• Alespoň některé odpovědi na otázku
„Co byste si přáli na škole nejvíce změnit a proč?“
– „Dalším generacím studentů by přišla vhod vlastní
tělocvična a jídelna.“
– „Bylo by dobré, kdyby na chodbách byly lavičky,
abych si mohla o přestávce sednout.“
– „Proč se na naší škole uzavírají známky až tak pozdě?
Některé školy už končí, zatímco my se ještě učíme.“
– „Momentálně mi docela vadí, že se v ICM nesmí hrát
hry a proto kontrolují počítače. Mohla by se změnit
doba, od které jsou povoleny hry hrát, protože když
čekáte na autobus a nemáte co dělat, je tu celkem nuda.“
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A ještě pár postřehů z anonymní ankety mezi rodiči
našich studentů:
• 75% rodičů je spokojeno s kvalitou výuky na
škole (nejvíce spokojeni jsou rodiče studentů I,
nejméně spokojeni jsou rodiče studentů V)
• 94% rodičů je spokojených s výchovným
působením školy (nejvíce spokojeni jsou
rodiče studentů IV, VI, VII a VIII, nejméně jsou
spokojeni rodiče studentů V)
• 90% rodičů je spokojeno s úrovní komunikace
mezi školou a rodiči (nejvíce jsou spokojeni
rodiče studentů III, nejméně jsou spokojeni
rodiče studentů VIII)
• 95% rodičů je spokojeno s vedením školy (nejvíce
jsou spokojeni rodiče studentů I, II, III, IV a VII,
nejméně spokojeni jsou rodiče studentů V)
• 87% rodičů je spokojeno s prací třídního učitele
(nejvíce jsou spokojeni rodiče studentů I, IV a VII)
• 82% rodičů je spokojeno s kolektivem žáků ve
třídě (nejvíc jsou spokojeni rodiče studentů II
a VII, nejméně jsou spokojeni rodiče studentů V)

•

Většina rodičů se domnívá, že mají možnost
podílet se na činnosti a koncepci školy
(nejpozitivněji tuto skutečnost vnímají rodiče
studentů VIII a IV, nejméně pozitivně ji vnímají
rodiče studentů V)
• S úrovní rozvoje spirituální inteligence žáků je
spokojeno více než 90% rodičů našich žáků. Ostatní
rodiče si tuto skutečnost netroufají posoudit.
• Alespoň některé odpovědi na otázku
„Co na škole nevíce oceňujete?“
– „Individuální přístup.“
– „Dobrého ducha školy, dobré přátelské vztahy mezi
studenty navzájem i mezi studenty a pedagogy“
– „Komunikace, úroveň výuky, systém klasifikace,
informační systém.“
– „Celkové klima školy, přátelské vztahy.“
– „Rozvoj studenta po všech stránkách.“
– „Jazykové projekty – výměny studentů, zájezdy,
francouzské divadlo“
– „To, že děti mohou ve škole trávit i volný čas.“
– „Nejvíce oceňuji, že se jedná o školu církevní a
studentům je umožněn duchovní růst.“
– „Kvalitu výuky a výchovné působení na dítě.“
– „Velmi dobrá příprava do života, formace člověka
v pozitivním smyslu, kvalitní vzdělávání – díky moc!“
– „Využití potenciálu dítěte správným směrem.“
– „Domácí prostředí, vstřícný přístup všech
pedagogů.“
– „Náročné, ale přátelské klima.“
– „Vedení k sebevědomí studentů, možnosti školních
aktivit, kolektivní spolupráce dětí a pedagogického
sboru.“
• Alespoň některé odpovědi na otázku
„Co byste si přáli na škole nejvíce změnit a proč?“
– „Lpění na procentuálním hodnocení.“
– „Hledat více možností výměnných pobytů i
v období školních prázdnin.“
– „Vybudování tělocvičny a větší kaple.“
– „Doporučila bych přednášku nebo kurz na téma
úcta k rodičům.“
….
A tak máme stále na čem pracovat, co říkáte?

Lucie Čechová, prima

Školní inspekce

I církevní školy
navštěvuje školní inspekce

„Pokud se partner mýlí, je projevem skutečné lásky pomoci
mu nalézt cestu k pravdě.“ Sv. Tomáš Akvinský
A my jsme měli to „štěstí“, že pracovníci České
školní inspekce zavítali na gymnázium i do
mateřské školy v dubnu letošního roku. Třebaže
jako pedagogové chápeme nutnost kontrol, žádná
inspekce není příjemná, natož abychom se na ni
těšili. Co nás však těší, jsou zjištění, které ČŠI na
gymnáziu provedla. Však posuďte sami závěry
inspekční zprávy:
Ekonomické a materiální předpoklady školy
Ve sledovaném období čerpala škola finanční prostředky
státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly
přiděleny. Výše finančních prostředků, se kterými škola
hospodařila, …umožnila naplňování a realizaci školního
vzdělávacího programu.
Rovnost příležitostí ke vzdělávání
Škola vytváří podmínky pro zajišťování rovnosti
příležitostí pro vzdělávání. Vzdělávací potřeby jednotlivce
jsou zohledňovány. Škola poskytuje poradenskou pomoc
v záležitostech týkajících se vzdělávání. Činnost školy
v oblasti zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce
v průběhu vzdělávání, osobnostního rozvoje a školního
poradenství má nadstandardní úroveň.

požadovanou úroveň. Výuku cizích jazyků lze vzhledem
k naplňování klíčových kompetencí žáků, uplatňování
inovativních metod a forem práce i k dosahované úrovni
znalosti žáků hodnotit v některých aspektech až jako
nadstandardní. Škola soustavně sleduje průběžné i
výstupní výsledky vzdělávání žáků, analyzuje příčiny
neúspěšnosti a navrhuje opatření pro jejich eliminaci.

Předpoklady pro řádnou činnost školy
Škola systematicky vytváří vhodné podmínky pro
profesní růst pedagogických pracovníků i pro stabilizaci
pedagogického sboru. Personální podmínky umožňují
v plném rozsahu plnit cíle realizovaného oboru středního
vzdělávání. Vytváření bezpečného prostředí pro vzdělávání
je na úrovni požadovaného stavu a bez vážných rizik.

Celkové hodnocení
Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do
rejstříku škol a školských zařízení, škola systematicky
umožňuje rovnost přístupu ke vzdělání. Využívání zdrojů
a prostředků je účelné. Škola zajišťuje bezpečnost žáků.
Personální podmínky výuky včetně realizované personální
politiky přispívají k naplňování cílů školního vzdělávacího
programu a k zefektivnění průběhu i výsledku vzdělávání.
Sledovaný průběh vzdělávání používanými metodami a
formami, materiálně-technickým zázemím a zvoleným
způsobem organizace výuky vytváří předpoklady pro
úspěšný rozvoj osobnosti žáka a systematický rozvoj jeho
klíčových kompetencí. Nastavená pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků umožňují posouzení míry
dosažení očekávaných výstupů. Výrazným způsobem
škola vytváří podmínky pro osobnostní rozvoj žáků.
Podpora úspěšnosti žáků představuje pro školu prioritu.
Při zjišťování výsledků žáků škola využívá účinné
nástroje. Škola úspěšně a na nadstandardní úrovni rozvíjí
spolupráci s partnery.

Organizace vzdělávání
Činnost školy v oblasti výsledku vzdělávání má

Poděkování patří všem pracovníkům školy za
skvělou práci.

Vedení školy
Plánování školy je systematické, stanovené strategie a
cíle vzdělávání v koncepčních záměrech jsou konkrétní
a účelné. Jejich plnění je sledováno a hodnoceno, přijatá
opatření vytvářejí podmínky pro jejich naplňování. ŠVP je
vypracován v souladu s RVP pro základní vzdělávání
a pro gymnázia.
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Kronika školního roku
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Září 2009
•

1. září slavnostní mši svatou v chrámu Povýšení sv.
Kříže při zahájení školního roku celebroval kancléř
arcibiskupství olomouckého Mons. Antonín Basler;
slavnostně byla otevřena a požehnána jedna třída
mateřské školy při CMG pro 25 dětí

•
•
•
•

•
•

16. září navštívili studenti tercie v rámci odborné
exkurze Mladečské jeskyně, Arboretum Bílá Lhota
a výrobnu olomouckých tvarůžků v Lošticích
18. září studenti primy absolvovali v ekocentru
Iris seminář „Desatero domácí ekologie“
21. - 23. září proběhl na Staré Vodě kurz studentů
sekundy s názvem „Nejsem tu sám“
23. – 28. září vycestovali studenti CMG na
poznávací zájezd do Velké Británie, kde navštívili
mnoho zajímavých míst zejména v Londýně, dále
např. Stonehenge, rodný dům pana Shakespeara
ve Stratfordu
24. září studenti sekundy navštívili Zbrašovské
aragonitové jeskyně v Hranickém krasu v rámci
geografické exkurze
25. - 28. září prožilo 19 cyklistů se spirituálem
Jaroslavem Němcem a ředitelem školy Jaroslavem
Fidrmucem cyklistickou pouť do Staré Boleslavi na
setkání s papežem Benediktem XVI.

První slavnostní den v nové mateřské škole
•

1. - 4. září seznamovací kurz pro nové studenty
primy s názvem „Kdo jsi?“ se konal v Jeseníkách
ve Staré Vodě

Cyklotým nejen studentů účastnících se pouti
•

30. září - 3. října proběhl společensko-vědní kurz
studentů oktávy v Praze

První společné úkoly pro nový tým primánů
•
•
•
•
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6. - 10. září proběhl ve Staré Vodě kurz „Kdo jsem
já?“ pro studenty kvinty
9. září absolvovali studenti kvarty exkurzi do
brněnské Hvězdárny a planetária
14. září studenti sekundy navštívili v Ekocentru
IRIS v Prostějově program „Recyklace bez legrace“
14. - 15. září se zúčastnilo 13 studentů CMG
charitativní sbírky Srdíčkový den

Studenti oktávy se seznamují s kulturou hlavního města

Kronika školního roku
Říjen 2009

•

•

•

1. - 3. října prožili studenti tercie kurz „Mně se líbí…“
ve školícím středisku na Staré Vodě v Jeseníkách

•
•

21. října odstartovala v Oáze hra „Rébusový
král“
23. října besedovali studenti septimy a další
zájemci s poslancem Parlamentu ČR JUDr.
Cyrilem Svobodou
27. října se setkali studenti sexty a septimy
s pracovníky Komerční banky v Prostějově na
semináři o systému bankovnictví v ČR
27. - 31. října uspořádalo SHM ve spolupráci
s CMG prázdninový pobyt na chaloupkách
v Jeseníkách - ve Staré Vodě a na Anenském vrchu

Děvčata tercie debatující nad úkoly kurzu
•
•

•

Společný večer na chalupě na Annabergu

Listopad 2009
•

•
•
•

2. listopadu slavili zaměstnanci i studenti CMG
mši svatou ke svátku Všech svatých a památce
Všech věrných zemřelých, mši celebroval P. Petr
Vaculík SDB
2. listopadu děti z mateřské školy navštívili
hvězdárnu v Prostějově a besedovali
s jejími pracovníky
5. listopadu prezentovalo CMG na prostějovské
Burze škol své aktivity ve stánku i při vystoupení
na pódiu
5. - 7. listopadu prožili studenti kvarty svůj kurz
„Láska a zamilovanost“ ve Staré Vodě

Duchovně obnovení zaměstnanci na Anenském vrchu
•
•
•
•
•

15. října podpořili studenti CMG charitativní
sbírku Bílá pastelka
15. října se konalo v mateřské škole první cvičení
rodičů se svými dětmi
16. října proběhla první společná akce dětí
z mateřské školy se žáky 5.A ze ZŠ a MŠ Jana
Železného v Prostějově
19. října začal na CMG vzdělávací seminář ICM
pro seniory
20. října navštívilo studenty CMG Divadlo
bratří Čapků a představilo pásmo „Z pokladnice
českého divadla“

Spolupráce na kurzu kvarty
•
•

•
•

Divadelníci na CMG se svým představením

Ročenka CMG 2009/2010

•

4. října odvysílala ČT Brno v pořadu Křesťanský
magazín reportáž o naší mateřské škole při CMG
v Prostějově
5. října zvolila volební kapitula studentské rady
své členy pro letošní školní rok, předsedkyní se
stala Jana Růžičková ze sexty
6. října proběhlo první zasedání Rady Klubu
studentů, rodičů a přátel CMG s novými zástupci
rodičů mateřské školy a primy
9. – 10. října měli možnost strávit zaměstnanci
školy ve Staré Vodě chvíle v klidu a zamyšlení
nad texty Benedikta XVI. z jeho návštěvy v ČR

10. listopadu prožili společně rodiče s dětmi
v mateřské škole připravený „podzimní“
program
12. - 13. listopadu se společně vzdělávali
zaměstnanci CMG v rámci projektu „Akademie
rozvoje klíčových kompetencí pedagogů“ na
pobytovém semináři ve Filipovicích v Jeseníkách
15. - 17. listopadu nacvičovala schola ve Staré
Vodě hudební doprovod na Adventní zastavení
18. - 23. listopadu reprezentovali studenti CMG
- členové souboru Francouzské divadélko - na
evropské přehlídce frankofonních divadel
v Klagenfurtu v Rakousku
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Kronika školního roku
Prosinec 2009
•
•
•
•

1. prosince byla vyhodnocena soutěž „O
nejnápaditější adventní nástěnku třídy“
2. prosince nabídl klub Oáza druhý kreativní
podvečer nazvaný „Korálkárna“
3. prosince byli pozváni na „Den otevřených dveří
CMG“ všichni zájemci o studium na naší škole
6. prosince jsme prožili Adventní duchovní
zastavení studentů a zaměstnanců CMG
v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově,
bohoslužbu slova vedl P. Dan Žůrek SDB, schola
doplňovala bohoslužbu svými zpěvy

Divadélko na přehlídce v Klagenfurtu
•
•

Ročenka CMG 2009/2010

•
•

•
•

18. - 20. listopadu představili a obhajovali své
seminární práce SOČ studenti septimy
19. listopadu uspořádalo CMG s ICM soutěž
„Dobrodružství s počítačem“ pro žáky 4. a 5. tříd
ZŠ Prostějovska
20. – 22. listopadu se sešli animátoři ke
společnému setkání a vzdělávání ve Staré Vodě
i na Annabergu
22. - 23. listopadu proběhl ve školícím středisku
na Staré Vodě seminář realizačního týmu projektu
„Akademie rozvoje klíčových kompetencí
pedagogů“, lektorem byl pan Mojmír Voráč
26. listopadu podpořili studenti kvinty a sexty
benefiční koncert „Patříme k sobě“ na podporu
handicapovaných dětí
26. - 28. listopadu prožili ve Staré Vodě studenti
septimy svůj kurz osobnostního rozvoje „Kam
patřím?“

Členové scholy zpívali a hráli během bohoslužby
•
•

•
•
•
•

Studenti septimy na svém posledním
kurzu klíčových kompetencí
•

26. listopadu - 2. prosince se konalo první setkání
partnerských škol projektu Active Young Citizens of
Europe v anglické škole Royal Forest of Dean College
v Colefordu; v projektu jsou zapojeny střední školy z
Anglie, Francie, Německa, Švédska, Turecka a ČR

Studenti obhajují své práce před odbornou porotou
•
•
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8. prosince se zúčastnilo 84 žáků pátých tříd
„Přijímacích zkoušek do primy nanečisto“
10. prosince zorganizovalo CMG ve svých
prostorách „Vánoční jarmark“ výrobků
neziskových organizací pracujících
s handicapovanými lidmi
14. a 15. prosince probíhala zkouška Pěveckého
sboru CMG na Vánoční koncert
15. prosince navštívili studenti kvinty až septimy
muzikál „Hvězdy na vrbě“
15. prosince připravili děti v mateřské škole pro
své rodiče společné setkání „adventní sdílení“
16. – 18. prosince obhajovali studenti kvinty své
zpracované seminární a projektové práce

Skupinka z CMG na projektovém setkání ve Velké Británii

20. prosince se konal Vánoční koncert pěveckého
sboru CMG v Městském divadle v Prostějově
22. prosince slavnostní školní mši na poděkování
za kalendářní rok 2009 celebroval generální vikář
Olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík

Vánoční mše svatá s generálním vikářem Mons. Nuzíkem

Kronika školního roku
•

22. prosince předvedli své divadelní, hudební
i jiné umění studenti i zaměstnanci během školní
akademie „Studenti studentům“ v prostorách
Městského divadla

Recitátoři čekající na svoji chvíli
•
•
•

26. ledna obdrželo ICM v Prostějově při CMG velmi
významnou certifikaci NICM při NIDM Praha
opravňující k další činnosti a potvrzující kvalitu práce
27. ledna byla zahájena vernisáží výstava fotografií
pana Petra Hrubana z podzemí a světa jeskyní
27. - 28. ledna školní klub Oáza uspořádal
„přespání ve škole“ s programem pro studenty
nižšího gymnázia

•

•

26. - 30. prosince proběhly na Staré Vodě a
Annabergu vánoční prázdniny pro děti z CMG
i farností Prostějovska, prázdniny připravil otec
Jaroslav Němec SDB s týmem animátorů
31. prosince a 1. ledna organizoval spirituál
školy o. Jaroslav Němec silvestrovský pobyt na
Annabergu nejen pro animátory

Leden 2010
•
•
•
•

•
•

6. ledna podpořila jedna skupina koledníků z řad
studentů CMG „Tříkrálovou sbírku“
8. ledna začal přípravný kurz pro žáky z 5. tříd účastníky přijímacích zkoušek do primy
14. ledna podnikly děti z mateřské školy výlet do
zimní přírody do Lipové, kde si především dobře
zasáňkovaly
20. ledna jsme společně se sestrami z
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje oslavili
při mši svaté památku Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů
21. - 22. ledna si prožili studenti kvinty
v Prostějově pokračovací kurz osobnostního
rozvoje „Kdo jsem já?“
23. ledna se uskutečnil Reprezentační ples CMG
spojený se stužkováním maturantů

Netradiční čas strávený ve škole během noci
•
•

•

28. ledna vedl seminář pro pedagogy na téma
Encyklika Benedikta XVI. Caritas in veritate Doc.
ThDr. Rudolf Smahel SDB
29. ledna se vrátily z gymnázia sv.Uršuly
ve Vídni dvě studentky septimy, které tam
absolvovaly kurz sociálních kompetencí ve
vídeňské křesťanské mateřské škole
31. ledna - 6. února se uskutečnil lyžařský
výcvikový kurz studentů tercie ve středisku na
Staré Vodě v Jeseníkách

Ročenka CMG 2009/2010

Mrazík v podání studentů tercie

Slavnostní nástup maturantů na plese v antickém stylu
•
•

25. ledna zorganizovali dobrovolníci Benjamin
a Umut první soutěžní herní odpoledne Hrou
přes bariéry
26. ledna proběhlo školní kolo soutěže v recitaci

Závěrečná soutěž ve slalomu
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Únor 2010
•
•

•

1. února realizovali lektoři CMG seminář v rámci
Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů
pro pedagogický sbor ZŠ Svisle v Přerově
4. února si osvojovali studenti primy své
dovednosti učit se v rámci kurzu efektivního učení

18. – 20. února měli studenti tercie možnost
prožít společně pod vedením spirituála o.
Jaroslava duchovní obnovu na téma „Štěstí
začíná uvnitř“

Neplánovaný konec aktivity Malování kaple

Ročenka CMG 2009/2010

•
Kurz, který má pomoci naučit se učit
•
•

8. února navštívili studenti výstavu s přednáškou
o Anně Frankové
16. února proběhlo v mateřské škole masopustní
maškarní odpoledne pro děti i jejich rodiče

•
•

25. - 26. února si vyzkoušeli studenti sexty testy
profesní diagnostiky (pod vedením odborníků
z PPP v Prostějově), které jsou součástí kurzu
„Žádný člověk není ostrov“
26. února absolvovali studenti nižšího gymnázia
jeden z plánovaných výchovných koncertů
„Blues, raggae, pop a hip hop“
26. února - 7. března prožilo asi 60 dětí jarní
lyžovací prázdniny na Staré Vodě a Anenském
vrchu v Jeseníkách

Maškarní odpoledne v mateřské škole
•

17. února jsme společně vstoupili mší popeleční
středy do doby postní, mši svatou sloužil o. Dan
Žůrek SDB

Jarní prázdniny na zasněženém svahu

Březen 2010
•
•
•

•
•
Znamení popelce uděluje otec Dan i spirituál otec Jaroslav
•
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17. února se účastnili studenti vyššího gymnázia
divadelního představení „Růže pro Algernon“
v městském divadle v Prostějově

•

12. - 14. března se zúčastnili studenti sexty
duchovní obnovy „Ježíš Kristus“ na Staré Vodě
15. - 16. března pokračovali studenti sexty
kurzem osobnostního růstu s tématem „Žádný
člověk není ostrov“
16. března využili studenti sexty – Den pro třídu
– jako odměnu za výborný výsledek v soutěži
„O nejnápaditější adventní nástěnku třídy“,
den strávili se svým třídním učitelem Pavlem
Polcrem v Jeseníkách
16. března proběhl v mateřské škole Den
otevřených dveří a současně zápis nových dětí
17. března se několik studentů s otcem
Jaroslavem zúčastnilo modlitby křížové cesty
v rádiu Proglas v olomouckém studiu Radim
18. - 19. března se vzdělávali všichni pracovníci
CMG na téma osobnostního rozvoje pod
vedením lektora pana Mojmíra Voráče, pobytový
seminář se uskutečnil v Hynčicích pod Sušinou

Kronika školního roku
•
•

•

23. března navštívili studenti sexty v rámci výuky
předmětu ZSV soudní proces, poté měli možnost
diskutovat o souvisejících problémech se soudcem
25. března přijal pozvání na CMG pan Ludvík
Vaculík a setkal se studenty, součástí besedy bylo
možné zakoupit si spisovatelovu knihu a získat
jeho věnování
26. března se vydali studenti primy na odbornou
exkurzi do Vlastivědného muzea v Olomouci

Na semináři se zaměstnanci seznámili více
se svými povahovými profily
•
•

•

Součástí exkurze musí být samozřejmě i občerstvení
•

•
•

26. - 29. března reprezentovaly dvě skupiny
souboru „Divadélko ve francouzštině“ na přehlídce
frankofonních divadel Festdivadlo v Brně, za
skvělý výkon získali studenti dvě ocenění
28. března připravili studenti i zaměstnanci CMG
modlitbu křížové cesty v chrámu Povýšení svatého
Kříže v Prostějově za doprovodu scholy CMG
31. března organizoval klub Oáza velikonoční
kreativní podvečer – pletení pomlázek

Duben 2010
Za organizaci celé soutěže od začátku do konce patří díky
paní Stanislavě Náglové
•

23. března uspořádalo CMG další ročník
Plaveckého poháru CMG pro školy Olomouckého
kraje, zúčastnilo se 12 škol

•
•
•
•
•

Hlavním šéfem plaveckých závodů byla, je
a bude Mgr. Ivana Matyášková

6. - 9. dubna proběhla kontrolní návštěva týmu
České školní inspekce na CMG
7. dubna se vydaly děti z mateřské školy na
návštěvu hospodářství s ovečkami ve Smržicích
7. dubna psali studenti oktávy maturitní
písemnou práci z českého jazyka
7. - 8. dubna probíhalo na CMG zasedání
Asociace ICM ČR a Valná hromada ICM celé ČR
8. – 11. dubna se vydali animátoři pod vedením
otce Jaroslava do Altenmarktu do Rakouska, aby
si pořádně zalyžovali

Animátoři s otcem Jaroslavem v Alpách

Ročenka CMG 2009/2010

•

19. března se zúčastnily děti z mateřské školy
mše svaté v den Slavnosti svatého Josefa,
kterému je mateřská škola zasvěcena
19. - 21. března prožili animátoři víkend
duchovně zaměřený ve Staré Vodě
20. - 23. března se uskutečnilo v Prostějově
a v Praze projektové setkání účastníků
mezinárodního partnerství v rámci aktivit
Comenius s názvem „Active young citizens of
Europe“, další studenti a jejich učitelé přijeli
z Velké Británie, Německa, Švédska, Turecka
a Francie, v průběhu setkání navštívili Moravský
kras, Olomouc, Prahu, Parlament ČR
22. března se konala na CMG vernisáž nejlepších
prací celostátní výtvarné soutěže na téma „Andělé“
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•

•
•
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•

11. - 16. dubna se uskutečnila v rámci
výměnného pobytu studentů CMG a
Emmauscollege Rotterdam (Holandsko) návštěva
20 holandských studentů v Prostějově
14. dubna probíhalo na CMG okresní kolo SOČ,
výrazných úspěchů dosáhli i studenti CMG, kteří
postoupili do krajského kola
14. dubna navštívily děti z mateřské školy opět
hvězdárnu s přednáškou „O planetě Zemi“
15. - 16. dubna proběhl jarní kurz osobnostního
růstu pro studenty kvarty na téma „Láska a
zamilovanost“ v katechetickém sále v Prostějově

•
•

Květen 2010
•

Aktivita „Hodnoty ve vztahu“ během pokračovacího
kurzu kvarty
•
•
•
•

•

•

16. dubna skončil posledním setkáním přípravný
kurz k přijímacím zkouškám pro zájemce
o studium na CMG
20. dubna absolvovali studenti sexty exkurzi do
Litovelského Pomoraví
22. - 23. dubna se zúčastnilo 104 žáků přijímacích
zkoušek do primy a kvinty CMG
25. - 26. dubna proběhl seminář lektorů
týmu projektu „Akademie rozvoje klíčových
kompetencí pedagogů“ ve Staré Vodě, který
lektoroval pan Mojmír Voráč
26. dubna získali studenti kvarty den volna
pro třídu za výborné umístění v soutěži „O
nenápaditější adventní nástěnku třídy“, den
strávili se svou třídní učitelkou Martinou
Kubíčkovou cyklovýletem
26. - 28. dubna navštívila ČŠI za účelem kontroly
mateřskou školu při CMG

28. a 29. dubna se zúčastnilo několik týmů
studentů CMG Expedice Karákoram – soutěže
škol v olomouckém lanovém centru Proud
29. dubna až 1. května se duchovně obnovovali
studenti sexty na téma „Pojď za mnou“ ve Staré
Vodě

6. - 8. května prožili studenti sekundy duchovní
obnovu „Nazval jsem vás přáteli“ v Jeseníkách
na Staré Vodě

Duchovně se obnovující sekundáni
•
•

•

7. května se zúčastnili také studenti CMG opět
tradičního Prostějovského studentského majálesu
11. - 19. května reprezentovala skupina studentů
členů „Francouzského divadélka“ na festivalu
frankofonních divadel ve francouzském městě La
Roche
16. - 17. května realizovali lektoři CMG ve
středisku ve Staré Vodě v rámci projektu
„Akademie rozvoje klíčových kompetencí
pedagogů“ dvoudenní vzdělávací seminář pro
pedagogický sbor ZŠ sv.Voršily v Olomouci

Lektoři CMG připravili zážitkový program pro
kolegy z jiné školy
•
•
•

•
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Adrenalinové aktivity ve výšce

16. - 22. května vycestovalo 20 studentů CMG
do Holandska v rámci výměnného partnerství se
školou Emmauscollege v Rotterdamu
21. května zvonilo naposledy na CMG letošním
oktavánům, kteří se dnes loučili se školou
zábavným programem
24. května biřmoval světící olomoucký biskup
Mons. Josef Hrdlička v chrámu Povýšení svatého
Kříže během slavnostní mše svaté mimo jiné i 13
studentů CMG
25. května navštívili studenti sekundy v rámci
historické exkurze Velehrad a Archeoskanzen
v Modré

Kronika školního roku
•

28. května proběhla na CMG pro studenty kvinty
až septimy beseda s RNDr. Jiřím Grygarem na
téma Věda a víra

Slavnost je možností setkat se a příjemně pobýt s přáteli
•

Pan doktor odpovídá na dotazy studentů
•

•

Studenti zakoušející tmu a ticho

Červen 2010
•
•

•

1. - 2. června prožili studenti tercie jarní část
kurzu osobnostního rozvoje: “Mně se líbí...“
v katechetickém sále v Prostějově
2. - 10. června reprezentovala úspěšně
CMG mladší skupina studentů zapojených
do „Divadélka ve francouzštině“ na
mezinárodním divadelním festivalu Le
printemps des Colléges ve Francii v městečku
Saint Jean de Monts
4. června byla slavnostně předána maturitní
vysvědčení z rukou otce biskupa Mons.
Josefa Hrdličky, který celebroval děkovnou
mši svatou v chrámu Povýšení svatého Kříže
v Prostějově, na konci byly předány ceny
maturantům; poté navazovala v Rajské zahradě
tradiční Zahradní slavnost pro všechny
přítomné, příjemnou atmosféru vytvářela
lidová hanácká muzika Klas a připravené
občerstvení

•

•
•
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•

28. - 30. května prožili zájemci z kvinty
duchovní obnovu na téma „Láska a odpovědné
předávání lidského života“, kde hlavní
lektorkou byla MUDr. Mária Fridrichová z
Ostravy
31. května až 3. června skládali studenti oktávy
ústní maturitní zkoušky
31. května se studenti primy a sekundy
seznamovali formou interaktivní hry „Příběh
Heleny Kellerové“ s vnitřním světem
hluchoněmých

•

8. června hodnotili členové Rady Klubu
studentů, rodičů a přátel školy na posledním
setkání své aktivity v uplynulém školním roce
10. - 13. června probíhaly na Anenském vrchu
poslední společné teoretické přípravy animátorů
na prázdninové akce a tábory
19. června doprovázel Pěvecký sbor CMG
pod vedením sbormistryně Mgr. Bohumily
Měchurové jáhenské svěcení v katedrále
sv. Václava v Olomouci
20. - 25. června prožili studenti sexty svůj letní
turistický kurz v Jeseníkách
28. a 29. června byla pro studenty připravena
celodopolední strategická hra „Postav si
železnici“ postavená na týmové spolupráci
a strategii

Studenti CMG už ví, jak postavit železnici
•
•

28. června se vypravili studenti tercie na
biologickou exkurzi na Kosíř
30. června byl školní rok zakončen děkovnou
mší svatou v chrámu patronů školy – sv. Cyrila
a Metoděje, celebroval děkan P. Jan Mach a
závěrem byly předány ceny a odměny nejlepším
studentům

Schola doprovodila slavnostní mši svatou svým zpěvem
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Realizované projekty

„Člověka nemůžete nic naučit, můžete mu
jen pomoci, aby to objevil v sobě.“
(Galileo Galilei)

Ročenka CMG 2009/2010

Projekty realizované
Cyrilometodějským gymnáziem

Projekty Cyrilometodějského
gymnázia
Vyučovat pouze podle učebního plánu předepsané
předměty s jejich hodinovou dotací je sice možné,
ale neumožní plnit cíle, které si na gymnáziu
klademe – vychovat mladého, kultivovaného
člověka, který ví, kdo je, co chce, umí se aktivně
zapojit do dnešní
Učební plán doplňujeme o dlouho- společnosti a
aktivně ji utvářet.
dobé projekty, které mají studenProto učební
tům dát to, na co samotná vyučoplán doplňujeme
vací hodina nestačí.
o dlouhodobé
projekty,
které mají našim studentům dát to, co samotná
vyučovací hodina omezená dobou 45 minut předat
nestačí.
K základním dlouhodobým projektům, které
studenti v průběhu docházky na gymnázium
absolvují, patří:

Projekt „Kurzy klíčových kompetencí“
„Láska v pravdě … je hlavní hnací silou pravého rozvoje
každé lidské osoby i celého lidstva“
(Benedikt XVI: Caritas in veritate)
•

•
•

•
•
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Barbora Gambová (prima – septima), Mgr. Pavel
Polcr (kvinta – septima), P. Ing. Jaroslav Němec
SDB, třídní učitelé

Cíl:
komplexní rozvoj osobnosti studenta po stránce osobnostní, sociální i emoční, rozvoj týmové
práce, schopnost efektivního učení, řešení problémů a cíleného řízení času jako způsob aktivního
uchopení vlastního života
Určeno:
studentům primy - septimy
Forma:
podzimní tří až pětidenní kurz ve školícím středisku ve Staré Vodě v Jeseníkách, jarní dvoudenní docházkový kurz v Prostějově
Metoda:
analyzovaná a komentovaná zážitková pedagogika, sebereflexe, reflexe týmu
Realizátor:
tým pedagogů CMG pro osobnostní rozvoj studentů – Kateřina Opatrná (prima – kvarta), Mgr.

Kurz pro kvartu - Láska a zamilovanost

Projekt „Duchovní obnovy“

„… integrální lidský rozvoj je především povoláním a
vyžaduje proto svobodné a solidární přijetí odpovědnosti
ode všech. Takovýto rozvoj kromě toho vyžaduje
transcendentní vizi lidské osoby, potřebuje Boha.“
(Benedikt XVI: Caritas in veritate)
•
•
•
•

•

Cíl:
rozvoj spirituální inteligence, praktické předávání základů žitého křesťanství
Určeno:
studentům sekundy - oktávy
Forma:
třídenní pobyt ve školícím středisku ve Staré
Vodě v Jeseníkách
Metoda:
nižší gymnázium - seznámení s formou duchovní
obnovy tak, aby studenti pochopili její význam,
vyšší gymnázium - nabídka možnosti prožít duchovní obnovu v prostředí ticha a osobního prožitku setkání s Ježíšem Kristem
Realizátor:
spirituál školy P. Ing. Jaroslav Němec SDB,
Mgr. Martin Bradáč

Realizované projekty

•
•
•
Duchovní obnova kvarty - aktivita ztvárnění
Lásky, víry a naděje

Projekt „Animátorské hnutí“
„Člověk se nezhodnocuje izolováním, ale navazováním
vztahů s druhými lidmi a s Bohem.“
(Benedikt XVI: Caritas in veritate)
•

•

•
•

Ukázka z práce studentky Dominiky z kvarty:
Co mi dává SOR?
…Jelikož jsme v kvartě rozděleni na dvě skupiny, máme
možnost se více zapojovat a diskutovat mezi sebou. Hodiny
SOR beru něco jako uvolnění od všedního stresu, dokážu si
odpočinout, uvolnit a zamyslet se nad věcmi, nad kterými
bych se v životě nezamýšlela. Nejenom, že se dozvím spoustu
zajímavých věcí, seznamuji se, i když ne naživo, s lidmi,
kteří něčeho dosáhli. Např. jsme se bavili o Benjaminu
S. Carsonovi, který dokázal jako jeden z prvních rozdělit
siamská dvojčata…Tento příběh mě velice nadchl, protože se
chci medicínou také zabývat. Jeho největší oporou mu byla
maminka…Myslím, že mnoho dětí, spíš puberťáků jako jsem
já, si málokdy uvědomí, jaké mají úžasné rodiče, jakou v nich
mají oporu…Další příklad, který jsem si uložila do paměti
byl příběh o Matce Tereze…Slýchávala jsem toto jméno už
od dětství, ale nikdy jsem se o tuto osobu nezajímala. Až díky
SOR jsem mohla nahlédnout do jejího života. Před šesti lety
jsem dostala nápad, pomáhat dětem, začala jsem si hledat
materiály a začala se o to více zajímat. Dnes v tom pokračuji
a fascinuje mě, jak některým lidem toto rozhodnutí vydrží,
jako Matce Tereze.
…Chtěla bych se na konec s Vámi o něco podělit. Díky
SOR jsem si dala jedno motto, které zní: Kdo nemá cíl,
nemůže trefit…a já ten cíl, díky tomuto předmětu, mám.

Projekt „Sociální učení“
„… rozvoj je ve svém zřídle a ve své podstatě povoláním:
Podle Božího úradku se každý člověk narodil k tomu,
aby se rozvíjel, protože život každého člověka je od Boha
uložený úkol.“
(Benedikt XVI: Caritas in veritate)
•

•
Jarní lyžovací prázdniny s animátory v Jeseníkách

•

Projekt „Strategie osobnostního rozvoje“
„Vize je skutečný parfém mysli.“
(Harriet Rubin)
•

Cíl:
pomáhat studentům objevovat hodnoty a principy, na kterých se tvoří vlastní budoucnost, vytvářet
vizi svého života, nacházet budoucí profesní uplatnění ve společnosti, formulovat krátkodobé i dlou-

•
•
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•

Cíl:
vést mladého člověka k velmi důležitému postoji pomáhat dětem a mladým lidem v jejich všestranném růstu
Určeno:
studentům vyššího gymnázia CMG a dalším zájemcům Prostějovska; přípravné kurzy animátorů jsou určeny pro studenty tercie a kvarty
Forma:
pět třídenních pobytových seminářů především
ve školícím středisku ve Staré Vodě a na Anenském vrchu v Jeseníkách, praxe při realizaci podzimních, zimních, jarních a letních prázdnin na
dětských táborech, praxe pomocných lektorů při
kurzech klíčových kompetencí a duchovních obnovách, organizování dalších akcí (ples animátorů, zážitková strategická hra studentů školy aj.)
Metoda:
výuka, komentovaná zážitková pedagogika, reflexe týmové práce
Realizátor:
Klub salesiánského hnutí mládeže, spirituál školy
P. Ing. Jaroslav Němec SDB, Mgr. Barbora Gambová, externí lektoři

•

hodobé 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 osobnostního rozvoje“
Metoda:
výuka
Realizátor:
Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Barbora Gambová

Cíl:
kurz sociálních kompetencí - objevit svět handicapovaných, starších lidí, svět lidí v odlišných sociálních poměrech, naučit se těmto lidem rozumět, vážit si jich a účinně jim podle svých možností pomáhat
charitativní sbírky - pomoci konkrétním nadacím
a sdružením, rozvoj solidarity a ochoty pomoci potřebným, aktivní účast na sociálních problémech, rozvoj komunikačních dovedností
Určeno:
studentům septimy (kurz), studentům vyššího
gymnázia (charitativní sbírky)
Forma:
dvoutýdenní praxe v sociálních ústavech při doprovázení handicapovaného či staršího člověka;
zapojení studentů do konkrétních charitativních
sbírek v Prostějově
Metoda:
komentovaná a analyzovaná zážitková pedagogika
Realizátor:
Mgr. Pavel Polcr, Jana Hanzalíková (charitativní
sbírky)
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Realizované projekty
Ukázka z eseje o sociální praxi studentky Hanky
ze septimy:
Předem upozorňuji, že mi nejde o napsání dojemného
příběhu o tom, jak mi 14-denní pobyt ve speciální škole
změnil život. Chci popsat skutečné pocity, které ve mně
návštěva této školy zanechala. Tím chci říct, že ne všechno,
co mě potkalo mi bylo příjemné…
Interiér děsivě připomínal vnitřek nemocnice, až jsem se
bála, co nás čeká za těmi všemi zavřenými dveřmi. O to
překvapivější bylo zjištění, že za zdmi se neskrývají ani
příšery, ani inkvizice, ale milí, srdeční a komunikativní žáci.
Já jsem si však vybrala ty nejvíce postižené děti, takže mě za
dveřmi čekaly tři na zemi se zmítající uzlíčky…brzy jsem se
naučila, jak správně kluky chytit a přenášet nebo nakrmit, ale
i domnělé maličkosti jako brzdění vozíků, rozpoznávání jejich
bot i oblíbených jídel, nálad, zvuků, výrazů obličeje, zlozvyků.
Podstatné bylo hlavně jim být na blízku a udržovat s nimi
kontakt…Zvolila jsem si schválně nelehký úkol, proto, abych
poznala své hranice, ale zjistila jsem, že moje chuť pomáhat
druhým je neomezená…
Nakonec odcházím navenek nezměněná, ale se spoustou nových
zážitků a zkušeností. Jeden pocit však výrazně vyčnívá nad
všechny ostatní. Bylo by těžké jej popsat, použiji tedy jeden z
citátů, který se mi vždy moc líbil, ale až teď přišla chvíle, kdy
jsem pochopila jeho pravý smysl: „Tu však jsem náhle viděl, že
mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a
že ten druhý je šťastný, protože jsem u něho. Když se to takhle
řekne, zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí, je
to obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco, co člověka
může úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece něco jiného.
Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka
jistě!“ (E. M. Remarque)

„Pokud učitel začne hodinu výkladem, který
nenavazuje na zkušenost dětí, tak je to nesrozumitelné a
nemotivující.“
(Michael Londesborough)
•
•
•

•

„Všechno lze člověku vzít … až na poslední lidskou
svobodu – zvolit své chování v jakémkoli prostředí, zvolit
si vlastní cestu.“
(Viktor Frankl)
•

„Vychovávat intelekt bez morálky, znamená vychovávat
vážnou hrozbu pro společnost.“ (Theodore Roosevelt)
•

•
•

Cíl:
naučit studenty aktivně a vědomě chránit životní
prostředí včetně vlastního vnitřního světa, pozitivních mezilidských vztahů, podněcovat aktivní
a pozitivní myšlení (ekologie duše)
Určeno:
studentům všech ročníků při dodržení zásady
věkové přiměřenosti
Forma:
výuka, zapojení do soutěží s environmentální tématikou, přednášky, exkurze a
výstavy, tematické zpracování seminárních prací,
účast na výukových programech organizovaných
ČSOP – Regionálním střediskem Iris „Recyklace
bez legrace“ a „Desatero domácí ekologie“ exkurze,
zážitková strategická hra na konci školního roku,
praktické činnosti (např. třídění odpadů ve škole)
Realizátor:
Mgr. Jana Krčová, tým pracovníků školy a externích lektorů

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 stanoveného plánu exkurzí v návaznosti na výuku;
zahraniční studijní cesta do Říma, Velké Británie a Paříže (každý lichý rok v podzimním
termínu); v letošním roce navštívili studenti
Londýn a okolí
Realizátor:
třídní učitel a učitel předmětu, v kterém se exkurze realizuje

Projekt „Zahraniční výměnné pobyty“

Projekt „Environmentální výchova“

•
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Projekt „Exkurze a studijní cesty“

•
•

•

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, pro Divadélko i
z nižšího gymnázia
Forma:
pravidelné výměnné pobyty se studenty Emmaus College v Rotterdamu (Holandsko), spolupráce na projektu „Soziales Lernen“ s rakouskou školou Gymnasium St. Ursula ve Vídni;
spolupráce souboru „Divadélko ve francouzštině“ s francouzsky založenými divadelními soubory (studenti souboru již pravidelně reprezentují na přehlídce frankofonních divadel v Rakousku - letos v Klagenfurtu, příležitostně se účastní mezinárodních přehlídek – letošním květnu
v La Roche Sur Yon, v červnu pak v Saint Jean de
Monts ve Francii)
Realizátor:
Mgr. Zdeňka Smutná, Mgr. Jaroslav Fidrmuc,
BSc. Virginie Hyllová

Studenti sekundy na odborné exkurzi v Hranickém krasu

Realizované projekty
„V letošním školním roce jsme poprvé absolvovaly
výměnný pobyt s Holanďany. První část výměny
spočívala v návštěvě holandských studentů u nás. Ačkoliv
celý týden pršelo, jezdili jsme každý den objevovat krásy
České republiky. O měsíc později jsme jeli do Holandska
navštívit naše kamarády. Viděli jsme Rotterdam, odkud
pocházeli naši Holanďané, ale také Asmterdam, Den Haag
a Goudu, která je známá výrobou sýrů. Přestože cesta
autobusem byla vcelku náročná, pobyt jsme si náramně
užili. Počasí nám přálo, a přestože voda v moři byla
studená, většina z nás si ji vyzkoušela na vlastní kůži.
Myslíme si, že tento pobyt nám velmi pomohl a rozšířil
naše jazykové schopnosti. Jestli to bude možné, příští rok
určitě pojedeme zase.“
Anita Zemanová a Klára Pudová,
účastnice výměnného pobytu v Holandsku

Předávání odměn úspěšným řešitelům prací
SOČ na radnici v Prostějově

Projekt „Využij své nadání“
– vzdělávání mimořádně nadaných žáků
„Nemít vzdělání může být ekonomickým trestem, zatímco
jedinečné nadání vám zaručuje celosvětový pas.“
(Kjiell Nordsröm:Karaoke kapitalismu)
•

•

Projekt „SOČ - seminárními
a projektovými pracemi k maturitě“

•

„Není-li na vaší práci nic výjimečného, pak nezáleží na tom,
kolik úsilí do ní vkládáte, protože si vás nikdo nevšimne…“
(Michael Goldhaber)
•

•
•

•

•

Cíl:
naučit se komplexně řešit praktický problém
s využitím znalostí získaných studiem, prohloubit znalosti v určitém oboru nad rámec
středoškolského 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
maturitní zkoušky.
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 student
pod jejich vedením řeší a podle předem zadaných
pravidel zpracovává projektovou zprávu, kterou
prezentuje a obhajuje před odbornou komisí; nejlepší práce postupují do soutěže Středoškolská
odborná činnost (SOČ)
Metoda:
formulace problému, samostatné studium, pozorování, formulace hypotézy, její potvrzení či vyvrácení pomocí experimentu, statistického šetření apod., práce se zdroji informací, zpracování
získaných dat, metody kritického myšlení, samostatná práce, konzultace, veřejná prezentace a obhajoba
Realizátor:
Mgr. Jana Daňková a tým vedoucích prací

•

Projekt „Kultura“
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Divadelníci CMG na přehlídce v Klagenfurtu v Rakousku

Cíl:
individuální výukou rozvíjet talent žáků, kteří v určitém oboru předčí 98% svých vrstevníků a jejichž mimořádné nadání je potvrzeno závěry odborného vyšetření pedagogicko psychologické poradny; podmínkou zařazení žáka do projektu je také smlouva mezi
učitelem, žákem a rodičem, která stanoví, že učitel se
bude nadanému žákovi věnovat nad rámec běžné výuky, ale také že student sám bude v předmětu pracovat nad rámec osnov předmětu)
Určeno:
studentům primy - oktávy
Forma:
výuka ve vybraném předmětu probíhá podle individuálního studijního plánu, jehož součástí jsou týdenní individuální konzultace žáka s učitelem nad
vybranými problémy; žák pracuje zpravidla samostatně ve třídě ve vlastní hodině či v informačním
centru, nebo pracuje s asistentem pedagoga; v rámci projektu je studentům umožněn pravidelný kontakt s vysokou školou či jiným odborným pracovištěm; samozřejmostí je účast na soutěžích a soustředěních nadaných žáků
Realizátor:
učitelé jednotlivých předmětů

„Věrnost člověku vyžaduje věrnost pravdě, která jediná je
zárukou svobody a možnosti integrálního rozvoje člověka.“
(Benedikt XVI: Caritas in veritate)
•
•
•

•

Cíl:
rozvíjet estetické cítění, kulturní znalosti i schopnost uměleckou tvůrčí činnost žáků školy
Určeno:
studentům primy - oktávy
Forma:
- aktivní tvůrčí činnost – Pěvecký sbor CMG (vystoupení během roku - slavnostní zahájení 1.ročníku Vánočního jarmarku v prostorách školy, tradiční Vánoční koncert, doprovod velikonoční mše svaté ve Smržicích, hudební doprovod v katedrále sv.
Václava v Olomouci na jáhenském svěcení), schola,
studentské kapely, výuka hry na kytaru, keramická
dílna, výtvarný kroužek, kreativní dílny aj.
- návštěva kulturních pořadů výstav a koncertů, čtyřdenní zájezd studentů oktávy do Prahy
– společenskovědní kurz
Realizátor:
učitelé jednotlivých předmětů, pedagogové volného času, třídní učitel
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Vánoční koncert pěveckého sboru s hostujícími hudebníky pod vedením Mgr. Bohumily Měchurové

Projekt „Učíme se demokracii v praxi“
„Jestliže myslí všichni stejně, pak někdo nemyslí.“
(Generál George Patton)
•

•
•

•

Cíl:
rozvíjet vědomí občanských práv a jejich praktické uplatňování kultivovanou formou v denním
životě
Určeno:
studentům primy - oktávy
Forma:
studentská samospráva tříd, studentská rada
školy, jednání s pedagogickými pracovníky, vedením školy a orgány veřejné správy
Realizátor:
třídní učitelé, vedení školy

Vzdělávací seminář s tématem Pozitivní povahové profily

Projekt „Akademie pracovníků CMG“

Projekt „Spolupráce s rodiči“

„Ve škole, ve které se neučí učitelé, se přestanou učit i žáci.“
• Cíl:
budovat efektivní tým pracovníků školy připravený realizovat cíle školy
• Určeno:
všem pracovníkům CMG
• Forma:
systém dalšího vzdělávání pracovníků CMG
v oblasti rozvoje osobnosti, IT, cizích jazyků i
v oblasti vlastní profesní odbornosti; při seminářích zážitkové aktivity pro podporu a vytváření
pozitivních vztahů v týmu
• Metoda:
dvoudenní semináře s externím pracovníkem,
který se věnuje koučinku a budování týmu dvakrát ročně, vzdělávací semináře s odborným lektorem
• Realizátor:
lektoři CMG, smluvní partneři školy, organizace
věnující se dalšímu vzdělávání pracovníků

„Rozvoj musí zahrnovat i duchovní a nejenom materiální
růst, protože lidská osoba je jednota duše a těla.“
(Benedikt XVI: Caritas in veritate)
• Cíl:
těsnou spoluprací školy s rodiči budovat školu,
která připravuje mladého člověka pro aktivní samostatný život; vytvářet jednotné působení školy a rodiny; poskytnout rodičům odbornou poradenskou službu profesionálních pedagogů v oblasti vedení mladého člověka; vytvářet společenství vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy a rodiči žáků
• Určeno:
rodičům studentů CMG a MŠ
• Forma:
třídní rodičovské schůzky, konzultace a vzdělávací semináře pro rodiče, školní společenské
akce, jednání Klubu studentů, rodičů a přátel
školy a pravidelná zasedání Rady této organizace
• Realizátor:
vedení školy, třídní učitelé, další pedagogičtí pracovníci

„…každý člověk zůstává hlavním strůjcem
svého úspěchu i neúspěchu.“
(Benedikt XVI: Caritas in veritate)

Realizované projekty

Projekty Evropské unie
realizované ve školním roce 2009/10

Po vstupu do Evropské unie má Česká republika
možnost čerpat finanční dotace v rámci jejích
rozvojových programů. Jejich cílem je přispět k tomu,
aby se nové země Evropské unie rychleji přiblížily
k úrovni ostatních členských států. Pro školy je
to významná
příležitost, jak
Evropské projekty jsou významná
příležitost vytvořit nové vzděláva- nejen po materiální
cí programy, které umožní efektiv- stránce školu
moderně vybavit,
nější vzdělávání mladé generace
ale především
vytvořit nové
vzdělávací programy, které umožní efektivnější
přípravu mladé generace pro uplatnění v
globalizovaném světě. Napsat projekt a potom jej
vypracovat, zvládnout jej i administrativně a účetně
není vůbec jednoduchá záležitost. CMG a MŠ patří
k nejúspěšnějším školám Olomouckého kraje z
hlediska realizace evropských projektů, za což patří
poděkování především skvělému týmu ekonomky
a projektové manažerky školy, paní Ing. Marii
Cagalové.
V letošním školním roce jsme realizovali tyto
projekty financované z prostředků Evropské unie:

Akademie rozvoje klíčových kompetencí
pedagogů CMG

„Neznám žádnou školu nikde na světě, která by byla lepší
než její učitelé.“ (Ken Robinson, profesor Univerzity of
Warwick, Velká Británie)
• Nositel projektu:
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v
Prostějově
• Cíl:
vzdělávání pracovníků CMG a MŠ v oblasti
osobnostního rozvoje, time managementu, koučinku studentů a vedení studentského týmu

•

Forma realizace:
2x ročně 2denní pobytový vzdělávací seminář
pro pracovní tým školy, který vedou externí odborní lektoři; 2xročně 2denní pobytový vzdělávací seminář pro pomocné lektory projektu z řad
pracovníků CMG a MŠ
• Délka realizace:
2008-2011
• Pracovníci CMG zapojení do projektu:
všichni pracovníci školy
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
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Projekty Evropské unie

Pobytový seminář pro lektory a tým projektu

Student na prahu 21.století
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje.
Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
(Charles Farrar Browne)
• Nositel projektu:
Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov (CMG a
MŠ je partnerem projektu)
• Cíl:
vytvořit výukové materiály doplněné sbírkou příkladů k procvičení a prohloubení probíraného učiva matematiky; materiály mají být studentům zpřístupněny
pomocí e-learningového výukového programu pro případ nemoci nebo individuálního studijního plánu;
úkolem CMG je ověřit vytvořené materiály ve vyučovacím procesu, navrhnout opravy, změny a doplňky
• Délka realizace:
2009-2011
• Pracovníci CMG zapojení do projektu:
vyučující matematiky
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Realizované projekty
Quo vadis II
„…vzdělání může nejvíce přispět k rozvoji dítěte tím,
že mu pomůže nalézt obor nebo zaměstnání, které bude
nejlépe odpovídat jeho nadání a talentům tak, aby v něm
bylo schopné a spokojené…Mnohem užitečnější by bylo,
snažit se jim (dětem) pomoci objevit jejich přirozené
schopnosti a nadání, a pak je rozvíjet.“ (Howard Gardner,
Pedagogická fakulta Harwardovy univerzity)
•
•
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•

•
•

Nositel projektu:
Církevní gymnázium Německého řádu v Olomouci (CMG a MŠ je partnerem projektu)
Cíl:
umožnit mimořádně nadaným dětem z venkovských škol rozvíjet své nadání volnočasovými aktivitami přímo v místě venkovské školy
Forma realizace:
v Ostravě, Olomouci, Kroměříži a Prostějově vznikla regionální centra volnočasových aktivit, která na
7 venkovských školách ve svém okolí zřizují kroužek rozvíjející talent mimořádně nadaných dětí; v regionálním centru při CMG a MŠ v Prostějově jsou zapojeny tyto základní školy: ZŠ Plumlov, ZŠ Vrbátky,
ZŠ Kostelec na Hané, ZŠ Bedihošť, ZŠ Čelechovice na
Hané, ZŠ Krumsín a ZŠ Brodek u Prostějova
Délka realizace:
2010-2011
Pracovníci CMG zapojení do projektu:
Mgr. Bradáč, Ing. Cagalová, Mgr. Fidrmuc

Active Young Citizens of Europe (Aktivní
mladí občané Evropy)
„Na budoucnosti je totiž nejbáječnější to, že ji můžete
sami utvářet.“
(Charles Handy, britský filosof podnikatelství)
•
•

•

•
•
•

vštívit parlament každé partnerské země a při
diskusi s poslanci blíže poznat systém parlamentní demokracie každé země
Délka realizace:
2009 - 2011
Donátor projektu pro ČR:
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Pracovníci CMG zapojení do projektu:
Mgr. Kment, Mgr. Fidrmuc, Mgr. Gambová a 10
studentů CMG

Hostitelská instituce - Asistentský pobyt
„Základem dialogu je schopnost naslouchat partnerovi a
přesvědčit se, zda správně rozumím jeho námitkám.“
(Sv.Tomáš Akvinský)
•

•

•

•
•
•

Nositel projektu:
Friedrich-List-Berufskolleg, Herford, Německo
Partneři projektu:
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola
v Prostějově
Royal Forest of Dean College, Coleford, Velká
Británie
Lycée Professionel Les Jacobins, Beauvais, Francie
Kantzowska gymnasiet, Hallstahammar, Švédsko
Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Aydin, Turecko
Cíl:
poznat školství zemí partnerských škol, politické
systémy těchto zemí a možnost mladých lidí aktivně ovlivňovat politické dění ve své zemi.

Nositel projektu:
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola
v Prostějově, realizováno v rámci projektu Comenius pod NAEP (Národní agentura pro evropské
vzdělávací programy)
Cíl:
finančně a personálně zajistit zahraničního lektora, který bude po dobu jednoho školního roku
působit na škole v ČR
Forma realizace:
na CMG (jako vybrané hostitelské instituci) působila ve školním roce anglická lektorka slečna Jessica
Moreland, která pracovala jako asistent pedagogů
při výuce anglického jazyka a věnovala se individuálně žákům s mimořádným lingvistickým nadáním
Délka realizace:
2009-2010
Donátor projektu pro ČR:
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Pracovníci CMG zapojení do projektu:
vyučující anglického jazyka na CMG

Asistentka Jessica (zcela vlevo) se loučí se studenty sekundy

Výuka k různosti jako součást
multikulturní výchovy a vzdělávání
„Věřit je normální. 95% všech lidí na světě vnímá svůj spirituální
rozměr.“ (světící biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička)
•
•
Projektové březnové setkání hostilo CMG, foto
z návštěvy Prahy
•
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Forma realizace:
při návštěvě škol partnerů poznávat různé formy organizace vzdělávání typické pro jednotlivé
země, diskutovat o možnostech mladých lidí aktivně ovlivňovat dění ve škole, obci či zemi, na-

•
•

Nositel projektu:
Centrum vizualizace a interaktivity ve vzdělávání
s.r.o. Ostrava (CMG a MŠ je partnerem projektu)
Cíl projektu na CMG a MŠ v Prostějově:
ověřit vytvořené vzdělávací programy podporující multikulturní výchovu ve vyučovacím procesu, navrhnout opravy, změny a doplňky
Délka realizace:
2009-2011
Pracovníci CMG zapojení do projektu:
vyučující základů společenských věd a výchovy
k občanství na CMG

Z literárních prací studentů

Ukázky ze studentských
literárních prací

Věc tolikrát propraná, až z toho všeho bělení a sušení
na slunci začíná ztrácet svoji kvalitu a pevnost. Zkrátka
začíná se trhat. Já osobně jsem pro státní maturitu, ale ne
po česku. Takováto „rychlokvaška“, jaká u nás vznikla,
nemá vůbec žádnou vypovídající hodnotu. Aby státní
maturita měla kýžený efekt, měli by na ni být studenti
patřičně připraveni a ne být stále zoufalí z horkých a
hořkých novinek o přepracovávání její koncepce. Na
druhou stranu státní maturita jako taková je velmi
přínosná. Považte sami, jakou úroveň znalostí musí
mít student na gymnáziu a naproti tomu třeba student
středního odborného učiliště k tomu, aby na své škole
úspěšně odmaturovali. A přitom maturita jako punc
středoškolského vzdělání obou těchto mladých lidí má
stejnou váhu. Takže můj hlas: „Ano státní maturitě, ale
ne té české, která je už tak
na pokraji bankrotu.“
Václav Hasa, sexta
Líčení
Místo mé moc krásné je,
je v rohu mého pokoje.
Na stole stojí monitor o
19-ti palcové úhlopříčce,
hned naproti mé pěkné
kožené židličce.
Vedle monitoru repráky
o takové síle,
že by ten zvuk dolehl až
ke strejdově vile.
Na monitoru
webkamera, která mě
tak krásně vidí,
že bych se mohl ukázat i
milionům lidí.
Vedle počítače druhý
stojí stůl, který moc v
oblibě nemám,
jelikož na něm všechny
své úkoly domácí dělám.
Na stole leží sluchátka,
která rádi máme,
protože s nimi
kamarádům voláme.
Na druhé straně stolu je
tiskárna fungující,

jelikož má druhá tiskárna je v režimu spícím.
Mezi těmito tiskárnami je spousta různých věcí,
ale propisek a pastelek, těch je tam nejvíc přeci.
To je tak vše, co bych vám mohl říct o prostoru mém,
o prostoru mnou více, či méně oblíbeném…
Adam Cimrmann, sekunda
Moc slov nespočívá v tom, že je jich moc (úvaha)

Slovo, ať už těší nebo zraňuje, vždy bylo a je
prostředkem našeho vyjádření…I ten nejpovedenější
obraz, nejdokonalejší fotografie, nejvřelejší gesto
nedokáže plně vystihnout, co se mi honí hlavou,
co cítím…V dnešní svobodné době můžeme věci
pojmenovat pravými jmény a nemusíme se obávat
stíhání za neuvážený výrok. Je to tak dobře. Jen
ve svobodné zemi
mohou vyrůstat lidé
s nepokřivenými
charaktery. Jen
tam, kde slovo není
cenzurováno, mohu
poznat názory druhých
a vzdělanějších lidí,
které mne mohou
ovlivnit po celý zbytek
života.
Myslím si, že slovo je
mocná zbraň. Pěkné
slovo pohladí na srdci a
dá zapomenout alespoň
na okamžik našim
každodenním starostem
a těžkostem. Někdy
slovo nehladí, ale bodá.
Jak snadno lze slovem
zranit! …
Nejvíce mne však
překvapují lidé, pro
které zůstává slovo
pouhým nástrojem bez
skutečného významu,
pouhým prostředkem,
kterého lze snadno
využít, ba i zneužít
k dosažení svých
záměrů a uchvácení
moci…
Výtvarná práce Kateřiny Cagalové - tercie
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Z literárních prací studentů
Dobré slovo je dnes stejně tak vzácné jako dobrý a
nezkažený člověk. Možná právě nedostatek dobrých
slov způsobuje jejich výjimečnost a krásu, ojedinělost
okamžiku. Upřímné slovo nemůže ztratit svou
jedinečnost. Nemůže jen tak prolétnout uchem a být
zpracováno naším mozkem, aniž by při tom nezasáhlo
i srdce! A přitom stačí jen jedno dobré slovo. Jedno
jediné slůvko, byť by to bylo to nejkratší, které znám.
Eva Malečková, oktáva
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Byly časy, kdy Haná nebyla ani trošičku placatá. Bylo to
tam jako v Alpách. Vysokánské hory a pod nimi jezera,
takže cestovní ruch jen kvetl a Česká republika patřila k
nejbohatším zemím Evropy. Jenže tohle všechno zmařil
jediný človíček, který si usmyslel, že bydlet na horách
je moc náročné a že ho nebaví pořád chodit z kopce
do kopce. Jmenoval se Franta a rozumu moc nepobral.
Jednou, když se tak procházel a zase nadával, že musí
jít do kopce, potkal takového starého pána, který po
něm chtěl něco k jídlu. Franta sice nebyl rozumný, ale
lakomý také ne. Rozhodl se mu dát půlku své svačiny.
Jenže to se nemělo stát! Byl to totiž kouzelný dědeček.
Zeptal se Franty, co by si přál, a Franta samozřejmě
řekl, že chce, aby se z toho hornatého kraje stala rovina,
aby z Hané byla jednou provždy placka. Dědečkovi
se to přání také zamlouvalo, přece jen už mu nohy
nesloužily jako zamlada, a tak to Frantovo přání splnil.
Od té doby je Haná placatá, ČR na cestovním ruchu
nevydělá už skoro nic a my musíme jezdit za krásnými
pohořími jinam.
Tereza Kováčová, kvarta

Bunte Kleidung
Heute möchte ich ins Kaufhaus gehen,
hier kann ich viele bunte Kleider sehen.
Ich gehe links und jetzt gehe ich rechts,
ich bleibe hier bis sechs.
Hier im zweiten Stock ist es,
Schuhe, Hosen und T-Shirts.
Blau, grün, gelb, rot und violett,
diese Farben hat ein Complet.
Ich liebe die Farben, bunt,
diese Farben hat mein Hund.
Ich kaufe ein Kleid und einen Hut,
ich finde Einkaufen so gut.
Vendula Vymazalová, tercie
Kdybych měla křídla (úvaha)

Kdybych měla křídla…to by se cestovalo! Mohla
bych se podívat třeba do Afriky nebo na severní
pól. Ráno bych se nemusela mačkat v dopravních
prostředcích a večer bych prostě
vzala křídla na ramena a vrátila se domů. Ale
mnohem raději bych měla křídla duchovní.
Kdybych mohla zalétnout do hlubin lidského
poznání nebo vzlétnout až k nebesům a poznat
smysl života. Co by záleželo na cestování! Kdyby
moje srdce mohlo vzlétnout od všech starostí a
s lehkostí proplouvat všemi problémy, poznat
dobro i zlo, naplnit se moudrostí a láskou…
Ale nikdo z nás křídla nemá. A je to dobře.
K čemu by byl život, kdybychom všichni vše
věděli, kdyby už všechno bylo objeveno a nic
nezůstávalo lidskému rozumu skryto? Na
Rencontre avec Annie – partie « le français »
čem by pak záleželo, kdyby každý věděl, co je
Nous avons eu de la chance de faire connaissance avec
dobré a zlé, co je výhodné a nevýhodné, kdyby
Annie. Cette femme est la mère de deux filles, 34 et 26
člověk třeba i znal budoucnost a důsledky všech
ans, qui font les études universitaries...
svých rozhodnutí? Věřím, že takový život nás
Annie est née en France mais quand elle avait 8 ans, ses
čeká v nebi, v ráji, až po smrti. Až po tomto
parents se sont séparés et elle a déménagé avec sa mère
pozemském životě. Věřím, že pak konečně
et sa soeur en Slovaquie.
všechno pochopíme.
Quand elle avait 21,
Tam skutečně budeme
elle est retournée en
mít křídla. Budeme
France. Entre temps elle
se na vše dívat
avait totalement oublié
shora, podporovat
sa langue maternelle,
lidičky, kteří ještě
elle ne parlait que
putují pozemským
slovaque. Au moins
životem a snad se
une heure chaque jour,
budeme i usmívat
elle a donc commencé
nad problémy, které
à lire des livres. En plus
jsme kdysi také řešili.
elle écoutait la radio et
Tam poznáme, jak
les gens autour d’elle.
doopravdy milovat.
Elle ne faisait d’autre
Ale dokud žiji tady,
chose que cela et au
bez křídel, na zemi,
bout de 5–6 ans, elle
chci vyzkoušet, co
était capable de parler
lidský mozek dokáže
sans faute. Quand
sám. Chci poznávat,
vous la écoutez, il ne
objevovat a bojovat
vous viendrait jamais
proti tomu, co je
à l’esprit qu’elle avait
špatné. Smyslem
habité en Slovaquie (Elle
života není nechat
parle sans la moindre
se unášet proudem
trace d‘accent étranger
nebo si jen užívat, ale
ce qui est très rare.) ! En
tvořit vlastní osudy
France, elle a même pu
a utvářet svůj příběh.
obtenir une formation
Až pak, až na konci,
supérieure le bac +2, ce
dostaneme křídla…
qui sont deux années
Lenka Blahoušková,
après le bac...
oktáva
Michaela Krejčířová,
Výtvarná práce Kamily Chytalové – kvarta
septima

Zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy

v tis. Kč

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

173
564
1
1 198
14 522

celkem

16 458

b) Náklady

v tis. Kč

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

1 866
1 636
12 526
12
142
722

Náklady celkem

16 904

Hospodářský výsledek

- 446

c) Vnější kontroly hospodaření
V roce 2009 proběhla v organizaci kontrola 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

Přehled realizovaných projektů v roce 2009 včetně výše jednotlivých dotací
Cyrilometodějské gymnázium aktivně působí v různých oblastech výchovy a vzdělávání.
Okresní správa sociálního zabezpečení v Prostějově – nebyly zjištěny nedostatky, nebylo uloženo nápravné opatření.

Název projektu

Anotace

„Akademie rozvoje klíčových
kompetencí pedagogů“

Vzdělávání pracovníků CMG v oblasti
osobnostního rozvoje

1 104 000 Evropský sociální fond

„Cesta - osobnostní rozvoj studentů“

Tvorba a tisk druhého dílu učebnice SOR

78 720 Nadace Renovabis

„Active young citizens of Europe“

Mezinárodní partnerství středních škol

91 445 NAEP

„Vánoční koncert Pěveckého sboru“

Podpora realizace Vánočního koncertu

25 000 Město Prostějov

„Program podpory Etické výchovy“

Podpora etické výchovy

20 000 Nadační fond Josefa Luxe

„Divadlem pomáháme růst“

Účast Divadélka ve francoužštině na festivalu v Kanadě

25 000 Olomoucký kraj

„Zřízení 3 pracovních míst v MŠ“

Podpora zřízení 3 pracovních míst v nově
vzniklé MŠ

Celkem

Dotace v Kč Poskytovatel

166 380 Úřad práce Prostějov
1 510 545
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Mateřská škola
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Mateřská škola

Mateřská škola při Cyrilometodějském gymnáziu
v Prostějově byla slavnostně otevřena a požehnána
1. 9. 2009. K tomuto dni bylo přijato 25 dětí, z toho 18
chlapců a 7 dívek ve věku 3-7 roků.

• s třídou 5.A ze ZŠ a MŠ Jana Železného v Prostějově (zorganizovali pro děti tematické hry Po stopách ježečka Bodlinky a děti měly možnost navštívit 1.třídu)
• s mateřskou školou v Ohrozimi (divadelní představení, společný výlet do ZOO)
• s pracovníky hvězdárny v Prostějově (zajišťují
odborné přednášky pro děti)

Slavnostního otevírání a žehnání prostor nové školy se účastnil
Mons. Antonín Basler, kancléř olomouckého arcibiskupství
Budova mateřské školy se nachází na Sídlišti
Svobody, kde do nedávné doby fungovala taktéž
mateřská škola. Celý vnitřní prostor vyžadoval
ovšem rozsáhlou rekonstrukci a úpravy tak, aby to
odpovídalo požadavkům předškolního vzdělávání a
aby se nově přicházejícím dětem v nové škole líbilo.
Naše mateřská škola je spíše rodinného typu a po
celý pobyt dětí ve škole se snažíme žít a pracovat
v křesťanském duchu..

Zima na zahradě mateřské školy
V oblasti křesťanské výchovy docházeli do školy 1x
za 14 dní sestra Alberta Baklíková SCM a spirituál o.
Pavel Caha SDB, kteří zprostředkovávali dětem zážitkovou formou katecheze a seznamovali je s významnými křesťanskými svátky během roku .

Zřizovatelem, stejně jako celého Cyrilometodějského
gymnázia, je Arcibiskupství olomoucké a ředitelem
obou dílčích subjektů je Mgr. Jaroslav Fidrmuc.
Ve školním roce 2009/2010 se nám podařilo pro
děti zabezpečit 54 různých akcí, jejichž podrobnější
popis naleznete v kronice školního roku. Pro tento
rok jsme si k plnění školního vzdělávacího programu
přidali také postupné seznamování dětí s liturgickým
rokem s ohledem na jejich věk.
Během prvního roku se nám podařilo navázat
přínosnou spolupráci:

52

• s Pedagogicko psychologickou poradnou v Prostějově a se Speciálně pedagogickým centrem
v rámci logopedické prevence

Sestra Alberta s dětmi při jedné z katechezí

Mateřská škola
V rámci ekologické výchovy jsme navštívili
hospodářství s ovečkami ve Smržicích a několikrát i
biokoridor Hloučela.
V rámci prevence sociálně patologických jevů a
výchovně vzdělávacího působení na děti zaměřené na
ochranu zdraví a bezpečnosti se uskutečnily přednášky
pro děti od pracovníků bezpečnostní agentury a
záchranné služby přímo v prostorách školy.
S dětmi jsme se zúčastnili několika společných
mší svatých s žáky Cyrilometodějského gymnázia
a při vánočním koncertě Pěveckého sboru CMG
v prostějovském divadle předvedly děti vánoční
program s názvem „Hvězda betlémská“.

V příštím školním roce chceme v těchto aktivitách
pokračovat a navíc bychom byli rádi, kdyby rodiče
mohli společně s pedagogy navrhovat aktuálně
potřebná témata do školního vzdělávacího
programu.
Ze strany rodičů vyplynul zájem o přípravu
ministrantů, kterou by vedl kněz.
Děti budou mít možnost využít plavecký výcvik,
který nám zajistí odborní instruktoři ze ZŠ Jana
Horáka v Prostějově.
Nově bude zajištěn kroužek anglického jazyka
prostřednictvím lektorů z jazykové školy Big Ben
v Prostějově a to dvakrát týdně v ranních hodinách
přímo v prostorách mateřské školy.
Dále pak budeme využívat pronajaté tělocvičny
gymnázia v době, kdy hodina tělesné výchovy
studentů CMG odpadá.

Snažili jsem se zapojit rodiče do dění školy
prostřednictvím „Sdílení rodičů s dětmi“
(odpolední setkávání s rodiči), která nám
pomohla seznámit se blíže s rodiči dětí a také nám
přinesla radost ze společných výrobků a společně
strávených chvil.
U nás ve školce
Pro další školní rok plánujeme vybudování center
aktivit, opravu pískoviště na školní zahradě,
doplnění průlezkami, vybudování dopravního hřiště,
nákup tělovýchovného nářadí.
Chtěla bych jménem svým i jménem všech
zaměstnanců školy a rodičů poděkovat za to, že tato
mateřská škola mohla být otevřena a za celý první
rok, který jsme společně prožili.

Ročenka CMG 2009/2010

Nácvik vánoční pohádky Hvězda betlémská

Zdislava Grmelová, vedoucí učitelka
Jedno z odpoledních sdílení s rodiči

Výlet na Svatý Kopeček a do zoologické zahrady
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Studentský klub
a SVČ Oáza

Prioritou školního klubu Oáza je především
poskytnout žákům prostor pro trávení volného času,
vzájemnou komunikaci a setkávání. Prostřednictvím
zájmových útvarů realizovaných střediskem volného
času, volnočasových aktivit a spontánní činností
se snažíme pozitivně působit na rozvoj osobnosti
mladého člověka.
Na začátku školního roku jsme s lehkou melancholií
zavzpomínali na zážitky uplynulých dvou měsíců
při vernisáži fotografií z prázdnin.
Během září a října proběhly hned dvě charitativní
sbírky – Bílá pastelka a Srdíčkový den.

Kreativní podvečer v Oáze - výroba
vlastních adventních věnců
Letos poprvé se uskutečnil v prostorách Oázy
„Předvánoční jarmark“. Své výrobky zde
prezentovaly různé chráněné dílny a jiná sociální
pracoviště z Prostějovska i okolí Olomouce. Přesto,
že zájem veřejnosti nebyl velký, věříme, že budeme
moci tuto akci v prosinci opět zopakovat. Akci
zaštiťovalo Centrum celoživotního učení při CMG.
Začátkem ledna proběhla jubilejní tříkrálová sbírka.
Sbírky se účastnila pouze tři děvčata. V rámci sbírky
děvčata navštívila také mateřskou školu při CMG,
kde dětem přečetla povídku o třech králích.

Dobrovolníci pro realizaci sbírky Srdíčkový den
Koncem října odstartovala hra „Rébusový král“.
Studenti si mohli každý den vyluštit jeden rébus.
Soutěž trvala celý měsíc a absolutním vítězem se stal
Vítek Nágl z kvinty.
V listopadu se několik dobrovolníků ze scholy
podílelo na programu oslav 20. výročí od pádu
komunismu.
Koncem měsíce tým chlapců z kvarty reprezentoval
školu v oblastním kole soutěže „Pišqworky“
pořádané ve spolupráci s MŠMT. Skončili mezi
prvními pěti družstvy, ale do krajského kola
nepostoupili.
V průběhu prosince se konaly tradiční adventní
kreativní podvečery. Letos jsme vyráběli již tradiční
adventní věnce, dále pak šperky a různé výrobky
z korálků.
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Tři králové na návštěvě v naší mateřské škole
Tentýž den reprezentovaly dvě skupiny hochů
z nižšího a vyššího gymnázia školu na krajském
finále v šachu pořádaném na Gymnáziu – Hejčín
v Olomouci. Bohužel ani jedna skupina v silné
konkurenci neuspěla.

Klub a SVČ Oáza
Koncem ledna pořádal klub Oáza každoroční
přespání ve škole. Přespání se zúčastnilo třicet
studentů. Na programu byla společná večeře, hry a
soutěže, diskotéka a také sledování filmů.
V únoru probíhala v klubu charitativní sbírka
s názvem „Valentýn trochu jinak…“
Výtěžek byl zaslán na konto UNICEF na nákup
terapeutické výživy pro extrémně podvyživené děti.
Jeden únorový týden pracovala ve školním
klubu praktikantka Lucie Ševrová, studentka
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci a absolventka našeho gymnázia.

Strategická hra letos nesla název „Postav železnici“.
Účastnilo se jí téměř 140 studentů rozdělených do
osmičlenných družstev. Úkolem každého družstva
bylo postavit co nejlepší železniční okruh. K tomu
bylo zapotřebí různých surovin, které mohli hráči
získat na několika stanovištích v centru Prostějova.
Když se ohlédneme za uplynulým školním rokem,
zažilo také společenství studentů scholy mnoho
krásného. Podle oficiálních přihlášek měla schola
letošní rok na 26 členů, avšak i mnozí studenti si přišli
rádi zazpívat a tak obohatit naše řady. Každý člen
scholy je velmi důležitý a pro celek je velkou posilou.

Na svátek svatého Valentýna si návštěvníci klubu
Oáza mohli potrápit paměť a zkusit si tzv. Kimovu
hru. Podstatou této hry je zapamatovat si různé
předměty umístěné na šachovnici a jejich rozmístění.
Nejlepší hráčkou se stala Zuzana Zelinková z kvarty.
Koncem března proběhla charitativní sbírka
„Píšťalka“. Výtěžek sbírky byl určen pro děti a mladé
lidi se získaným handicapem.

Před Velikonocemi se konala kreativní dílna, kde jsme
spolu s lektory z Víceměřic pletli velikonoční pomlázky.

Studenti CMG s otcem Jaroslavem v olomouckém studiu
Rádia Proglas

Konec dubna se nesl ve znamení sportu. Hoši
z florbalového kroužku se zúčastnili florbalového
turnaje chlapců církevních škol v Ostravě. Pět
šestičlenných týmů našich odvážlivců v adrenalinových
aktivitách se zapojilo do soutěže Expedice Karákoram
v olomouckém lanovém centru Proud. Všechny týmy
si vedly velmi dobře. Tým „Skřeti“ z vyššího gymnázia
obsadil ve své kategorii druhé místo.

Schola doprovázela společné mše svaté během
celého roku, nechybělo několikadenní soustředění
na Staré Vodě, větší událostí byl nácvik na Adventní
duchovní zastavení, které se konalo druhou
adventní neděli (jako doprovod k četbě a meditaci
Písma zazněly skladby od Jiřího Pavlici, Orlanda di
Lassa, Těš se, Dcerko Siónská v podání flétnového
tria otce Jaroslava, zpěv z Taizé i chorál Rorate coeli),
doprovod zpěvem zajistila při Oslavě Dona Bosca,
křížové cestě v rádiu Proglas, při modlitbě křížové
cesty CMG ve farním kostele v Prostějově, zazpívala
na děkanátním setkání mládeže, v době velikonoční
jsme se v přímém přenosu zúčastnili nedělní mše
svaté pro televizi Noe v Ostravě. Významnější
událostí byl také doprovod slavnostní mše svaté při
předávání maturitního vysvědčení
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Na celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti
církevních škol v Odrách se prezentovala kapela
studentů oktávy Causa maior.

Studenti kvarty reprezentují na Expedici Karákoram
V červnu jsme se soustředili především na přípravu
strategické hry. Mimo to však proběhla ještě
rébusová soutěž, kterou tentokrát vyhrál Jakub
Zálešák ze sekundy.

Schola studentů doprovázející pravidelně
společné školní mše svaté
Během roku měli možnost studenti zapojit se
např. do kroužku výtvarného, florbalu, keramiky,
horolezectví, výuky hry na kytaru, kurzu pro
varhaníky, konverzací v cizích jazycích (Aj, Nj), 3D
grafiky na PC, programování v PHP a dalších.
Věříme, že v novém školním roce se budeme moci
zase setkávat v prostorách klubu a že tato setkávání
budou milá a přínosná.
Komu se asi podaří postavit nej-železnici?

Mgr. Martin Bradáč, vedoucí Školního klubu Oáza
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Informační centrum
pro mládež

Informační centrum pro mládež Prostějov se
zaměřuje na zpřístupnění informačních zdrojů a
informací z oblastí, které jsou důležité pro dnešní
mladé lidi: vzdělávání, práce, volný čas, cestování,
sociálně patologické jevy, občan a společnost,
mládež v EU a informace z regionu. Kromě toho
poskytuje poradenství, jak tyto informace efektivně
vyhledávat a využívat. Informace a poradenství
jsou mladým lidem poskytovány zdarma. ICM
Prostějov také podporuje vlastní iniciativu mladých
lidí, a to zejména formou volnočasových aktivit a
dobrovolnictví v rámci činnosti ICM Prostějov.
Vedle této nabídky poskytuje ICM Prostějov i řadu
souvisejících doplňkových služeb: bezplatnou
práci na PC, přístup na internet, tisk, kopírování,
skenování, laminování, svázání dokumentu do
kroužkové či drátěné vazby, prodej slevových karet,
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 občerstvení.

Vítězné družstvo ze ZŠ Krumsín
V tomto školním roce se také konal již 3. ročník
internetové soutěže Evropská unie v otázkách.
Výhercem hlavní ceny, digitálního fotoaparátu
Samsung ES65, se stal student CMG a MŠ
v Prostějově, Tomáš Kohoutek.

Činnost ICM Prostějov byla ve školním roce
2009/2010 zajišťována dvěma stálými pracovníky a
dobrovolníky z řad středoškolské a vysokoškolské
mládeže, dále také dvěma účastníky Evropské
dobrovolné služby (EDS) ze zahraničí.
Ve školním roce 2009/2010 zrealizovalo ICM Prostějov
několik velmi úspěšných aktivit. V listopadu proběhl již
5. ročník soutěže „Dobrodružství s počítačem“, určené
pro žáky 4. a 5. tříd základních škol. O soutěž projevilo
zájem 80 dětí z 9 základních škol. Vítězem se stalo
družstvo ze ZŠ Krumsín. Cenou pro vítěznou školu
byla barevná multifunkční tiskárna EPSON SX210.
Vítěz internetové soutěže EU v otázkách
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Dobrodružství s počítačem

Za pomoci účastníků EDS se ICM Prostějov
již tradičně prezentovalo na výstavě Scholaris
v Olomouci, na Dni Země v Prostějově, na Pochodu
všech generací a na Veletrhu zábavy v Prostějově.
Spolu se studenty CMG připravili účastníci EDS velmi
zdařilou prezentaci Řecka na oslavách Dne Evropy
v Olomouci na Horním náměstí. V soutěži mezi
přítomnými státy tak naše prezentace obsadila 3. – 5.
místo. Součástí odměny pro studenty byla i možnost
zúčastnit se mezinárodní výměny mládeže v zahraničí.

Informační centrum pro mládež
Olomouckého kraje UNO. V rámci své činnosti udržuje
jejich webové stránky. ICM Prostějov se také zapojilo
do národního projektu Klíče pro život, v rámci kterého
zpracovalo elektronické katalogy informací z oblastí
cestování, volný čas apod. za okres Prostějov.

Prezentace Řecka na oslavách Dne Evropy v Olomouci
K tradičním akcím také patřila Noc s Andersenem
pro děti do 12 let. Program připravovali pracovníci
ICM spolu s účastníky EDS v duchu Orientu.
V prostorách Galerie pro duši se kromě tradičních
každoročních výstav konala také zajímavá
fotografická výstava Krásy a tajemno podzemí.

Významným úspěchem ICM Prostějov je kladný
výsledek certifikačního procesu MŠMT, kterým
musí každé středisko projít jednou za 4 roky. Úspěšné
zvládnutí certifikačního procesu znamená, že naše
ICM dodržuje standardy kvality ICM, které definovala
Koncepce rozvoje ISM v ČR, kterou v roce 2008 schválilo
MŠMT a je to tedy potvrzením kvality práce a jeho
pracovníků. V ČR je v současné době asi 39 ICM – z toho
naše ICM patří mezi 9 středisek, která získala národní
certifikát kvality informačních služeb poskytovaných
v ICM. Certifikát byl v Praze slavnostně předán vedoucí
ICM, paní Kateřině Opatrné, 31. března 2010.

Účastníci Evropské dobrovolné služby
Benjamin Rous z Německa (září 2009 – srpen 2010)
Den Země
V dubnu 2010 hostilo ICM Prostějov valnou hromadu
Asociace pro podporu rozvoje informačních center
pro mládež v ČR (AICM), které se zúčastnili zástupci
ICM z celé České republiky, zástupci Združenia
informačných a poradenských centier mladých ze
Slovenska (ZIPCeM) a také pozvaní hosté z města
Prostějova a z Olomouckého kraje.

Benjamin navázal na tradici německých konverzací
a každou středu měl konverzaci pro veřejnost.
Zúčastňoval se také besed
se studenty o Evropské
dobrovolné službě a připravil
pro ně poutavou prezentaci
o svém rodném městě –
Drážďanech. Pro SVČ Oáza
připravil modul internetového
časopisu a pro ICM Prostějov
připravoval celkovou
změnu redakčního systému
internetových stránek. Pro návštěvníky akcí, na nichž
se prezentovalo ICM Prostějov, si připravoval drobné
aktivity jako např. křížovky a žonglování.
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V průběhu školního roku 2009/2010 opět došlo
k navýšení počtu přístupů na internetové stránky
ICM Prostějov (www.icmprostejov.cz), průměrná
návštěvnost internetových stránek byla 73 návštěvníků
za den. Mezi nejvyhledávanější patřily články s
regionálními informacemi, např. brigády v Prostějově
a okolí, informace o kině, lázních, zimním stadiónu
v Prostějově, o příměstských táborech, festivalech a
soutěžích. Během tohoto roku jsme také připravovali
spuštění nové podoby internetových stránek ICM
Prostějov, jak po grafické stránce, tak po stránce jejich
funkčnosti a přívětivosti k našim návštěvníkům.

Umut Dere z Turecka (říjen 2009 – červenec 2010)

Pochod všech generací
Během školního roku připravilo ICM ve spolupráci
s regionálním konzultantem pro program Mládež
v akci pro Olomoucký kraj několik seminářů o
programu Mládež v akci, zejména pak o Evropské
dobrovolné službě, pro studenty SŠ a pracovníky s
mládeží z celé Moravy.
Ve školním roce 2009/2010 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 Městským
evropským informačním centrem). ICM Prostějov
bylo také aktivním členem AICM. Protože je zřizováno
občanským sdružením, podílelo se také na činnosti
PRKNO – Prostějovské sekce Unie neziskových organizací

Umut díky své dobré znalosti angličtiny vedl dvakrát
týdně anglickou konverzaci pro veřejnost. Zapojoval
se do všech prezentačních
aktivit ICM Prostějov, velmi
zdařilou byla prezentace
Řecka na oslavách Dne
Evropy v Olomouci, pro niž
připravil velký hrnec salátu
tzatziky, vymyslel scénku na
pódium, kterou zrealizoval
spolu se studenty CMG a
Benjaminem. Pro aktivity ICM
Prostějov připravoval často letáky a navrhl záhlaví
pro internetový časopis SVČ Oáza. Vedle toho např.
vytvořil informační brožuru v angličtině o balkánských
zemích, která je k dispozici pro zájemce jak v papírové,
tak elektronické podobě. I na další školní rok chystá
ICM Prostějov mnoho tradičních i nových aktivit –
soutěž Dobrodružství s počítačem, na jaře 4. ročník
internetové soutěže Evropská unie v otázkách, besedy
a semináře s dobrovolníky českými i zahraničními a
mnoho dalších. Návštěvníci se mohou těšit na nové
dobrovolníky: Lilit z Arménie a Pauline z Francie.
Kateřina Opatrná, vedoucí ICM
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Centrum
celoživotního
Informační
centrum proučení
mládež
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Centrum celoživotního
učení

Centrum celoživotního učení (CCU) se po dobu
svého dvouletého působení inspiruje projektem
UNIV, vyhlášeným MŠMT, který cíleně podporuje
začlenění středních škol do dalšího vzdělávání
dospělých. Tím Centrum zaměřuje svou činnost na
oblast dalšího vzdělávání dospělých za podpory
interních i externích lektorů, a to i ve spolupráci
s místními institucemi a firmami.
Cílem činnosti je oslovení různých zájmových i
věkových skupin obyvatel s rozšiřující se nabídkou
počítačových, jazykových a sebepoznávacích kurzů.
Zvláštní důraz je kladen na rozvíjení vlastních
schopností a znalostí a především na oživení zájmu
o vlastní vzdělávání i v dospělém věku, na aktivní
začleňování do veřejného života, na vlastní seberozvoj.
Tím Centrum rozšiřuje a prohlubuje zapojení školy do
veřejného života a propojuje spolupracující organizace.

Jako asistenti lektorů působili během kurzů
dobrovolníci z řad studentů a zajistili tak možnost
individuálního přístupu po celou dobu výuky.

Centrum celoživotního učení ve školním roce
2009/2010 realizovalo tyto aktivity:
Vánoční jarmark jsme zorganizovali v prosinci 2009
v prostorách školy. Zúčastnily se instituce z Olomoucka
a Prostějovska, pečující o zdravotně handicapované
klienty - VOŠ sociální a teologická – Dorkas, Olomouc,
Klíč - centrum sociálních služeb, p.o., Olomouc, Domov
Adam Dřevohostice, p.o., Vincentinum - poskytovatel
sociálních služeb Šternberk, p.o., Nové Zámky - ústav
sociální péče, p.o., Domov U rybníka Víceměřice, p.o.,
Centrum Dominika Kokory, p.o. Slavnostní zahájení
doprovodil svým vystoupením Pěvecký sbor studentů
našeho gymnázia, pro účastníky a návštěvníky byl
k dispozici voňavý vánoční čaj.
K vidění bylo tkaní na tkalcovském stavu, ke koupi pak
koberečky,výrobky z pedigu, proutí, malované obrázky,
hedvábí, barevné svíčky, drobné šperky, keramická dílka.
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Na jaře 2010 jsme ve spolupráci s ICM při našem
gymnáziu a díky podpoře pana Ivana Čecha (kino
Metro) zorganizovali počítačové kurzy pro seniory
„K počítači krok po kroku“ v plně vybavené a
zařízené IT učebně. Účastníci si mohli vybrat ze dvou
stupňů obtížnosti. Překvapil nás nebývalý zájem.
Po uvedení zprávy v regionálním tisku byly ještě
týž den plně obsazené dva termíny. Největší zájem
projevili senioři o základní kurz obsluhy počítače.
Kurzy probíhaly v pětitýdenních cyklech od března
do června 2010 v celkovém počtu 45 účastníků, kteří
v tom samém počtu také kurzy dokončili!

Vánoční jarmark v prostorách klubu Oáza na CMG

Martin Sitte jako jeden z lektorů kurzu v akci
V květnu 2010 vyvrcholily námluvy s Mateřským
centrem Cipísek v Prostějově v podobě uskutečněného
ochutnávkového večera pro maminky na mateřské
dovolené v oblasti cíleného seberozvoje s názvem
„Kdo jsem, kdo nejsem a kým mohu být“. Školení
lektoři našeho gymnázia tak mohli aplikovat poznatky
a zkušenosti z obdobné práce se studenty, kteří
procházejí v rámci předmětu Strategie osobnostního
rozvoje a cyklu prožitkových seminářů Doopravdy
procesem celkového rozvoje a kultivace své osobnosti.
Společné setkání se líbilo natolik, že od podzimu 2010
nabídneme celoroční cyklus měsíčních setkávání
na další témata - Já a mé vztahy, Mé role, Partnerství,
Změny v mém životě, atd.
Mgr. Taťána Ságlová, vedoucí CCU

Klub studentů, rodičů a přátel CMG

Školská rada a Klub studentů,
rodičů a přátel CMG

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy.
Školská rada pracuje ve složení: Ing. František Hynek
(předseda, zástupce rodičů), Mgr. Martina Šubčíková
(zástupce pedagogů), P. Ing. Jaroslav Němec SDB
(zástupce zřizovatele). V letošním školním roce rada
zasedala dvakrát - v září a v březnu. Rada schválila
Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2008/2009,
Školní vzdělávací program mateřské školy při CMG,
projednala rozpočet školy na rok 2010 a Výroční
zprávu o hospodaření za rok 2009.

Klub studentů, rodičů a přátel CMG
Již od svého založení v roce 1992 naše občanské
sdružení soustřeďuje svou činnost na vytváření a
rozvoj kvalitního zázemí pro naplňování hlavních
cílů školy, a to především v oblasti spolupráce rodičů
s vedením školy. Těžiště naší práce spočívá ve třech
základních oblastech.
V oblasti materiálně ekonomické se KSRaP CMG
snaží formou projektů a účastí ve vypsaných
grantech napomoci materiálně technickému
vybavení školy pro mimoškolní činnost studentů.

Systémem příspěvků na akce školy umožňujeme
zapojení všech studentů do těchto činností. Formou
odměn hodnotíme a motivujeme úsilí studentů
v získávání co nejlepších výsledků. V neposlední
řadě pak zřízením a provozem Informačního centra
pro mládež rozšiřujeme svou činnost i mimo školu
k širší veřejnosti.
V oblasti kulturní se Klub podílí na pořádání
zájezdů a výměnných pobytů v zahraničí,
vyhledáváním kontaktů a podporou vnímání
estetických a kulturních hodnot ve výchovně
vzdělávací práci.
Nezanedbatelná je i společenská funkce Klubu.
Pořádáním dvou významných společenských akcí
během školního roku – Reprezentačního plesu a
Zahradní slavnosti – přispíváme k prezentaci školy
na veřejnosti a k budování užšího vztahu mezi
školou a rodiči studentů, založeného na spolupráci a
přátelství.
Každý rok bilancují členové Klubu svou činnost na
Valných hromadách občanského sdružení, které v
tomto školním roce proběhly v termínech 10. 11.
2009 a 13. 4. 2010. 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

Zahradní slavnost - jedna z akcí podporovaných Klubem
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Školská rada
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Klub studentů, rodičů a přátel CMG

Tereza Lučanová, kvarta - příběh o mravenci
zprávu o činnosti a hospodaření, plán práce, rozpočet,
příspěvky a odměny ze studentského fondu.
Jedním z cílů KSRaP CMG je podpora studentů
formou odměn nebo finančních příspěvků na akce
školy. V tomto školním roce jsme přispěli na účast na
lyžařském kurzu, na výměnný pobyt v Holandsku,
maturantům připadla část výtěžku Reprezentačního
plesu a 6% výtěžku tomboly jsme věnovali na podporu
činnosti Pěveckého sboru CMG. Odměnili jsme
jednoho studenta maturitního ročníku za mimořádný
výkon během studia a pro nejlepší studenty z každého
ročníku jsme připravili knižní poukázky.

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. Hana Oulehlová
Členové - zástupci tříd:

Předseda KSRaP Ing. František Hynek předává
odměnu za mimořádný výkon v průběhu
studia maturantce Evě Malečkové
Ve školním roce 2009/2010 naše řady rozšířili
zástupci rodičů dětí z nově otevřené mateřské školy
při CMG.
Podrobnější informace o činnosti Klubu
aktualizujeme na webových stránkách
Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy
v Prostějově – cmg.prostejov.cz.
Ing. František Hynek, předseda
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Složení Rady Klubu studentů, rodičů
a přátel CMG v Prostějově v roce 2009

Třída

Zástupci

I.

paní Anna Češková, paní Helena Kapounková

II.

Ing. Michaela Lošťáková, Mgr. Martina
Zbořilová, Mgr. Jitka Vránová

III.

paní Veronika Hájková, paní Jaroslava
Šmídová, Mgr. Josef Lušovský

IV.

paní Hana Oulehlová, paní Jana 		
Všetičková, paní Jitka Tichá

V.

paní Jitka Laudová, paní Anna Češková,
pan Zdeněk Hanák

VI.

paní Jana Chytilová, paní Jana Jelínková

VII.

Ing. Jiří Frýbort, Ing. Jaroslav Tvrdík

VIII.

paní Marie Richterová, Ing. Radek Hénik

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:
Ing. Marie Cagalová, Mgr. Jaroslav Fidrmuc

v datech
Klub studentů,Historie
rodičůškoly
a přátel
CMG

Historie školy v datech

1. září 2000
• Při škole založen studentský klub Oáza a vzniká
schola školy
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 studentů na Gesamtschule
v Porta Westfalica v Německu
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
pracovníky Evropské dobrovolné služby
1. září 2006
• MŠMT zařazuje jako součást školy Středisko
volného času mládeže
• CMG začíná vyučovat podle vlastního školního
vzdělávacího programu „Doopravdy“
3. září 2007
• CMG vytvořilo a začíná učit nový předmět
„Strategie 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 budovou školy
1. března 2009
• začala realizace 3-letého projektu „Akademie
rozvoje klíčových kompetencí pedagogů“, který je
spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR
červenec – srpen 2009
• probíhaly intenzívní komplexní rekonstrukce
a příprava prostor budoucí mateřské školy na
Sídlišti Svobody v Prostějově
1. září 2009
• Slavnostní zahájení nového školního roku mší
svatou v chrámu Povýšení svatého Kříže bylo spojeno
se zahájením a požehnáním činnosti Mateřské školy
při CMG. Škola nese nový název Cyrilometodějské
gymnázium mateřská škola v Prostějově
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27. září 1991
• MŠMT zařazuje Církevní gymnázium v Prostějově
do sítě církevních škol ke dni 27. září 1991 (písemné
sdělení MŠMT tehdejšímu pověřenému řediteli
Církevního gymnázia v Prostějově Ivo Slavotínkovi)
24. ledna 1992
• Zakládací listina školy s názvem „Církevní
gymnázium v Prostějově“, podepsaná metropolitou
moravským, arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem
duben 1992
• První přijímací zkoušky do sedmiletého a
čtyřletého cyklu uskutečněné v zapůjčených
prostorách ZŠ na Rejskově ulici v Prostějově
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
„stužkováním maturantů“
1992 - 1998
• První, druhé a třetí stěhování. Škola lokalizována
postupně na ZŠ E.Valenty, Reálném gymnáziu
a ZŠ města Prostějova, SOU stavebním, SOU
zemědělském, v budově Domovní správy na
Demelově ulici, v budově Intergea - někdy i na třech
místech současně
prosinec 1996
• První samostatný koncert Pěveckého sboru
Cyrilometodějského gymnázia
prosinec 1997
• První adventní zastavení školy
květen, červen 1998
• První výměnný pobyt našich studentů u
holandských přátel na Emmauscollege
v Rotterdamu
23. července 1998
• Škola získává od Školského úřadu v Prostějově do
pronájmu současnou budovou na Komenského ulici 17
26. dubna 1999
• Při škole založen Školní sportovní klub.
1. července – 31. srpna 1999
• 1. etapa rekonstrukce školní budovy
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English

CMG cooperate with the following foreign schools:

Cyrilometodějské gymnázium

•
•
•
•
•
•
•

Saints Cyril and Methodius Gymnasium (CMG) in
Prostějov, Czech Republic is an eight-year secondary co-educational grammar school. It is a school with
a homelike atmosphere which offers a wide array of
optional subjects for students between the ages of 11
and 19.
CMG which was founded in 1992 by the Archbishop
of Olomouc, is committed to provide a holistic education, of the highest standards, in a catholic environment, and which respects the tradional values of her
sister schools in Olomouc and Kroměřiž.
This is achieved through a thorough diverse curriculum, highly qualified staff and access to the latest
technology. This enables 90% of CMG graduates to
further their studies at a tertiary level and beyond.
CMG offers:
• a systematic preparation for university studies
• a spiritual and psychological formation
• foreign language studies with native teachers and
preparation for international language certificates
(FCE, DELF, Zertifikat Deutsch)
• language exchange programmes (with Germany,
the Netherlands and Slovenia)
• personal development and time management courses
• extra-curriculum activities in the Oaza school club
• weekend and holiday activities aimed to enhance
personal and social development
• a code of conduct that promotes the highest standards of discipline among its pupils and has a zero
tolerance rating for any form of bullying
• an enjoyable work atmosphere based on friendship
and mutual respect
• accessability to students with disability
Throughout the eight year study programme students are trained to develop high quality skills of
ethics and spoken and written communication. They
are given theoretical and practical training in all subjects and assesed on a point system.

Emmauscollege, Rotterdam in the Netherlands
Friedrich-List-Berufskolleg, Herford in Germany
Royal Forest of Dean College, Coleford in UK
Lycée Professionel Les Jacobins, Beauvais in France
St.Ursula Gymnasium Wien in Austria
Kantzowska gymnasiet, Hallstahammar in Sweden
Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Aydin in Turkay

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

Kateřina Koudelková, kvarta

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

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

•
•
•
•
•

•

•

Das achtjährige Studium legt Wert auf die Motivation des Schülers zu seiner persönlichen Entfaltung,
effektive Zeitausnutzung, Erwerb des Fremdsprachenlernens, Informatik und Mathematik. Das Curriculum wurde um die Fächer „Religion und ethische
Erziehung“ und das Fach „Strategien der Persönlichkeitsentwicklung“ erweitert.
Der theoretische Unterricht wird durch praktische
Übungen und Exkursionen erweitert. Der Lernerfolg
der Schüler wird durch ein Punktsystem gemessen, hierbei wird Wert auf die Selbstbewertung des Schülers
gelegt und auf das Anlegen eines Schülerportefoglio.
Wir arbeiten mit Schulen im Ausland zusammen:
Emmauscollege Rotterdam Holland, Friedrich-ListBerufskolleg, Herford Deutschland, St. Ursula Gymnasium Wien Österreich, Royal Forest of Dean College, Coleford England, Lycée Professionel Les Jacobins, Beauvais Frankreich, Kantzowska gymnasiet,
Hallstahammar Schweden, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Aydin Tűrkei.
Die Schule hat sehr gute Ergebnisse bei der Aufnahme der Absolventen an Hochschulen von allen Typen
und Richtungen. Die Studenten erreichen auch hervorragende Ergebnisse bei Schulolympiaden und Fachwettbewerben für Mittelschulen.
Die Schule hat ihren Sitz in einem modern rekonstruierten Gebäude im Zentrum von Prostějov (Kreis
Olomouc, Tschechische Republik). Ihr steht ein Schulungszentrum in Karlova Studánka (Altvatergebirge)
zur Verfügung.

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

•
•
•
•
•
•

•
•

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

Le programme scolaire met en valeur la motivation des
élèves 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 matière intitulée « la religion et l’éducation éthique » et « la stratégie de la progression personnelle ».
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•

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

Français

L’enseignement théorique est complété par des exercices pratiques et des excursions. Les résultats scolaires
sont appréciés avec l’aide d’un système de points, mettant l’accent sur l’autoévaluation des élèves et les portfolios d’élèves.
Le lycée coopére avec des partenaires à l’étranger: Emmauscollege Rotterdam Hollande, St. Ursula Gymnasium Wien Autriche, Friedrich-List-Berufskolleg Allemagne, Herford in Germany Royal Forest of Dean
College, Coleford Grande Bretagne, Lycée Professionel Les Jacobins, Beauvais France, Kantzowska gymnasiet, Hallstahammar, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Aydin Turquie
Le siège du lycée est situé dans un bâtiment restauré de façon moderne dans centre de Prostějov (département Olomouc, en République Tchèque). Il dispose
d’un centre de stage à la montagne « Jeseníky » (pas
loin de Karlova Studánka).
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Ing. Dana Weidová
Ing. Vlastimil Weida

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

Kde v Prostějově najdete
počítačovou firmu HABRO?

filosofie

marketing

management

informatika
český jazyk

média

psychologie
kosmonautika

dějepis

účetnictví

počítače
pro děti

správná odpověď: www.habro.cz (otevřeno stále)
prodejna a servis: otevřeno 8-20h., sobota 9-12h.

angličtina

ekonomie

Nakladatelství a vydavatelství
Nakladatelství a vydavatelství

Vzdìlávání, které baví
www.computermedia.cz
Vzdìlávání, které baví
www.computermedia.cz
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