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„Nový školní rok 2010-2011 byl slavnostně zahájen v chrámu
Povýšení sv. Kříže v Prostějově, hlavním celebrantem mše svaté byl
provinciál Salesiánů Dona Boska v ČR P. Petr Vaculík (uprostřed),
dále celebrovali salesiáni prostějovské komunity (zleva): P. Jaroslav
Němec (spirituál CMG), P. Pavel Caha a P. Petr Matula (vpravo).“

Dipl. Ing. Petr Kousal
CD-Generalvertretung Wien GmbH
Rotenturmstrasse 22/24, A-1010 Wien
T: +43 (0) 1 53 24 790-13, F: +43 (0) 1 53 24 790 20
M: +43 (0) 699 116 987 65, Basa: 14 120
E: cdcargo@speed.at
www.cdcargo.cz

„Vzácnou návštěvou na CMG byla v listopadu 2010 paní Dana
Němcová, jedna z prvních signatářek Charty 77 a dnes předsedkyně
správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Paní
Němcová se podělila se studenty o vlastní zkušenosti z období před
17. listopadem 1989.“





„Na konci ledna 2011 proběhly oslavy desetileté existence SHM v Prostějově, slavnostní
mše svaté se zúčastnil (zleva) starosta Města Prostějov pan Miroslav Pišťák, zakladatel
SHM v Prostějově P. Jaroslav Němec SDB, ředitel CMG Mgr. Jaroslav Fidrmuc
a P. František Blaha SDB.“

„Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo 24.
června 2011 v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově během mše
svaté, vysvědčení přijali úspěšní maturanti z rukou Mons. Jana
Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského.“
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„Slavnostní zahájení nového projektu „Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém
kraji“ proběhlo na CMG 12. února 2011 za účasti mnoha vzácných hostů. Na fotografii jsou v neformálním rozhovoru (zleva) Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, ředitel CMG a MŠ Mgr. Jaroslav Fidrmuc a olomoucký světící biskup
Mons. Josef Hrdlička. Více o projektu je uvedeno v kapitole Realizované projekty“

„Společná fotografie studentů oktávy – maturantů po slavnostním stužkování na reprezentačním plese CMG v lednu 2011
v sále Společenského domu Prostějov.“

Úvodní slovo

Úvodní slovo

Když o tom říkám svým studentům, mnozí mě chápou, ale nechtějí to veřejně přiznat, protože se to
dnes příliš nenosí. Co to je? Víte, jako žák jsem chodil do školy rád. Ano, měl jsem rád školu i s její atmosférou, rád jsem se dozvídal nové věci, přemýšlel o smyslu věcí a dějů, pátral po tom, proč se věci
dějí právě tak, jak se dějí. A když byly prázdniny, přinesl jsem si z knihovny domů kupu knih, které jsem
měl u svého nočního stolku a které jsem chtěl všechny přes prázdniny přečíst. Přemýšlel jsem o tom, jak
se efektivněji učit, jak organizovat své poznámky,
knihovnu. Četl jsem knihy pana Tomana o organizaci
vlastního času a psal si časové harmonogramy svého
dne, abych den co nejlépe využil. Ostatně tento zvyk
mi přetrvává dodnes a příliš tím netěším svoji rodinu, když plánuji i náš společný čas, koordinuji diáře – ale prostě to neumím jinak, takový jsem.

Přestože jsem do školy chodil rád a s vděčností vzpomínám na své učitele – báječné a statečné lidi, kteří se nám
i v dobách totality odvážili naznačovat pravdu a měli
nás, své žáky i svou práci rádi, přesto mi ve škole něco
chybělo. Byly to dopovědi na otázky, které přece musí
pálit každého člověka jako žhavé uhlíky, otázky, které
jsou výzvou pátrat po kořenech věcí i dějů, po kořenech
vlastního bytí i bytí celého světa, vesmíru, jsoucna. Proč
jsem, jaký smysl má můj
Přesto mi ve škole něco chybělo
život? A kdo vlastně
jsem? Proč se mám učit?
A jak mám žít? V jednotlivých předmětech jsem se dozvídal podrobnosti ze světa přírody i lidí, z matematiky,
historie, hudby i dějin výtvarného umění. Vnímal krásnou hudbu a obrazy, ve kterých jsem tušil zakódované
dopovědi, ale nedokázal je dešifrovat. Lapal jsem drobná životní moudra svých učitelů, ale skutečného hledání existenciální pravdy, po kterém mé srdce toužilo,
toho jsem se ve škole nikdy nedočkal.
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Nebyl jsem dítě, které od malička zálibně hledí po učitelích a přeje si být také panem učitelem nebo paní
učitelkou. Rozhodnutí jít studovat učitelství se zrodilo v posledních letech mého gymnaziálního studia
snad náhodou, o které matematici říkají, že je jen vyjádřením naší neznalosti o skutečnostech, které věci, lidi
a události řídí. A teprve když jsem si stoupl před své
první žáky, tehdy ještě v Základní škole v Plumlově,
abych je učil matematiku a fyziku, uvědomil jsem si,
že jim vysvětluji pravdy a zákonitosti ukryté v přírodě, které je vlastně nezajímají. Anebo spíše je zajímají
„až pak“… A začal jsem v rámci svých hodin
i v rámci suplovaných hodin hledat s dětmi odpovědi na otázky podstatné. Nebyla to soustavná práce, ale
cíleně upouštěné kapky, o kterých jsem si přál, aby pomohly rozpustit závoj mlhy a ukázaly smysl bytí člověka. V socialistickém školství to jinak nešlo.

Školní rok, který jsme ukončili, byl ve znamení vstupu do tříleté přípravy na oslavu 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Aby toto
výročí bylo lépe vnímáno a přineslo našemu národu
povzbuzení ve víře, rozhodli naši otcové biskupové
zasvětit každý rok jedné z křesťanských iniciačních
svátostí. První neděli adventní jsme vstoupili do
roku křtu a neustále si připomínáme jeho velikost
a působení v našem životě.

Ani dnešní školství není ideální a ideální nikdy nebude. Ale podstatné je, že dává školám a jejich učitelům
prostor, aby učili skutečnosti opravdu důležité pro život. Ne, aby dávali hotové odpovědi, ale aby mladým
lidem kladli existenciální otázky a doprovázeli je při
hledání odpovědí. ProAni dnešní školství není ideální tože člověk, který ví,
kdo je a proč žije, sám
hledá znalosti, aby se mohl vydat na skutečnou cestu
životem. A o to nám na CMG jde především.

V současné době, možná více než kdy jindy, je potřeba o tématu víry stále více hovořit. Současný papež Benedikt XVI. k tomu vybízí větou: „Žít a umožnit žít přátelství s Ježíšem Kristem“ (výzva k mladým lidem při jeho pastorační návštěvě v Chorvatsku 2011).

Jak se nám dařilo v uplynulém roce, vám umožní posoudit následující stránky naší ročenky. Chtějí být jakýmsi okénkem do života těch, kteří nám v tomto školním roce byli svěřeni. Ať i Vás potěší, tak jako přes
všechny obtíže a únavu těší práce s mladými lidmi nás,
učitele. Je to totiž práce krásná, protože je smysluplná…
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel CMG

Křest pro člověka znamená rozloučení se a odmítnutí minulého způsobu života a je odpovědí ve
víře osobě živého Ježíše Krista. Slovanským apoštolům šlo o totéž. Usilovali o zasetí víry do srdcí
lidí. Víry, která je vztahem k Ježíši Kristu a víry,
která kultivuje také život v oblasti mezilidských
vztahů.

Je to velká výzva pro nás všechny - pro studenty,
pro pedagogy i ostatní zaměstnance našeho gymnázia, kteří jsme ve křtu přijali životní cestu s Ježíšem. Ve spolupráci s Boží milostí a svědectvím svého
života můžeme ukazovat mladým lidem tuto vzácnou cestu, kterou nám už ukázali naši slovanští apoštolové svatí Cyril a Metoděj.
P. Jaroslav Němec SDB, spirituál

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 2010/2011: 236
Počet zaměstnanců ve školním roce 2010/2011: 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: Mgr. Liliana Pospíšilová
Vedoucí střediska volného času: Mgr. Jana Hanzalíková
Počet žáků v MŠ: 25
Počet žáků ve školním klubu: 120
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
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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

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
Centrum celoživotního učení
Sídlo: Komenského 17, 796 01 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, 796 01 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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Cyrilometodějské gymnázium
a mateřská škola – kdo jsme

Východiska práce školy
„Člověk je ve své podstatě dobrý, což nezávisí na sociálním
statusu nebo národnosti; a dítě není nepopsaný list, ale
podobá se spíše květině, v jejímž semínku jsou obsaženy
všechny možnosti vývoje.“ (N. Peseschkian)
Každá aktivita člověka je založena na chápání sebe
sama a světa. Stejně tak i činnost organizace je založena na pojetí světa, člověka a jeho působení ve světě. Při své práci Cyrilometodějské gymnázium a MŠ
vychází z následujícího náhledu:
•

Člověk je ve své nejhlubší podstatě čistá a krásná bytost, jejímž základním atributem je láska
a hluboké vnitřní štěstí. Láska znamená otevřenost ke světu, k životu a ke druhým lidem. Tato
čistá a krásná bytost je obraz Boží v člověku, obraz Krista, dokonalého člověka.
Toto pojetí člověka je základem pro pozitivní pohled
každého člena školního společenství na druhého člověka.

•

V člověku je přítomno také sobectví a touha po
požitku. Smyslem sobectví je sebezáchova. Sobectví však vede k uzavřenosti, která míří ke
smrti, protože člověk je bytost vztahů. Touha po
požitku je vyjádřením nenaplněné touhy po
štěstí.
Toto chápání sobectví v člověku je základem pro pochopení lidské nedokonalosti a chyb. Vede k laskavému
a chápavému pohledu na chybujícího člověka.

•

Dvě tváře člověka jsou příčinou k dvojímu tíhnutí. Tíhnutí k lásce a darování se (dobro) a tíhnutí k sobectví a požitku (zlo). Tíhnutí ke zlu je pro
člověka snazší, protože v člověku je přítomen silný pud sebezáchovy nutný pro zachování života
a nenaplněná touha po štěstí.
Toto uznání převahy tíhnutí k sobectví a požitku vede
k úsilí všech členů školního společenství o vlastní kultivaci, o osobnostní rozvoj, jehož podstatou je úsilí o
darování se a hledání trvalého štěstí.

•
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Člověk se uskutečňuje ve vztazích, vztahy se realizují v komunikaci. V komunikaci vždy člověk
sděluje své hodnocení světa, sebe sama a druhého člověka.
Toto pojetí komunikace je základem k úsilí všech členů
školního společenství o pozitivní a laskavý pohled na
člověka a na život v pravdě.

•

Kultura je způsob, jakým společnost překonává
sobectví i touhu po požitku a otvírá se lásce.

•

Vzdělávání (vzděláváním jako formou kultivace
člověka rozumíme i výchovu) je způsob předávání kultury, tj. učení se nejen způsobu zvládání individuálního i kolektivního sobectví a touhy po
požitku, ale také učení se otvírání lásce a nacházení trvalého, hlubokého štěstí.
Toto pojetí vzdělávání vede k úsilí o realizaci vzdělávání nejen jako předávání informací, ale jako společné úsilí pedagogů i žáků o skutečný rozvoj osobnosti
člověka.

Kdo jsme
Poslání školy

Hodnoty, které vyznáváme

Chceme: Vzděláváním učinit svět šťastnější
• Vzděláváním pomáhat mladým lidem
objevovat, kdo je člověk - objevovat identitu
vlastní osobnosti, porozumět jí, kultivovat ji
a naplnit její potenci.

a) Základní:
Úcta k Bohu a pravdě, úcta k životu, člověku a respekt ke svobodě člověka.

•

Vzděláváním pomáhat porozumět druhým
lidem, rozumět světu okolo nás a nacházet
vlastní místo a cestu ve světě.

•

Vzděláváním pomáhat vytvářet postoj úcty
k sobě samému, druhým lidem i všemu
stvořenému a nacházet bezpečí a jistotu v tomto
světě.

•

•

Vzděláváním vybavit člověka znalostmi,
dovednostmi, postoji a návyky, které mu
umožní profesně se ve společnosti uplatnit.
Předávat hodnoty a pravidla, která se ukázala
nutnou podmínkou smysluplného a tedy
šťastného života a zdravého rozvoje společnosti.

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, ovlivňovat státní koncepci
vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje a spolupracovat s dalšími partnery v zemích EU v oblasti utváření cílů, forem a metod vzdělávání.

• Chceme připravit naše absolventy tak, aby pomáhali učinit svět šťastnějším, než je dnes.

c) Ve vztahu k rodičům žáků:
Služba, profesionalita a vzájemná podpora.
d) Ve vztahu k spolupracovníkům:
Úcta a vzájemnost.
e) Ve vztahu k práci:
Poctivost, kvalita a etika.
g) Ve vztahu ke společnosti:
Porozumění a schopnost prosadit vlastní ideály.

Komu jsme určeni
Každé naše zařízení (osmileté gymnázium, mateřská škola, školní klub, středisko volného času mládeže, informační centrum pro mládež i centrum celoživotního učení) je určeno pro všechny zájemce
odpovídající věkové skupiny, 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, kdo chtějí vytvářet bezpečné a podporující společenství a žít smysluplný život uprostřed druhých lidí.

Ročenka CMG 2010/2011

•

b) Ve vztahu k žákům:
Podpora rozvoje osobnosti laskavou náročností a důsledností.
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Studenti ve školním roce 2010/2011

Materská
ˇ
škola

Mgr. Liliana Pospíšilová
Motto školy: “První krůčky na cestě k Bohu.“

První řada zleva: Markéta Pořízková, Klára Skoumalová, Justine Hrubá, Václav Brablec, Ester
Moravčíková, Blanka Macalíková, Karolína Polcrová a Amálie Duroňová
Druhá řada zleva: vedoucí učitelka Liliana Pospíšilová, Jakub Polcr, Šimon Kvapil, Martin Berčík,
Jonáš Ščipák, Samuel Duroň, Adam Vychodil, Michal Zbořil, David Petržela a Samuel Khail
Třetí řada zleva: Pavel Růžička, Filip Frélich, Matteo Bulič, Vojtěch Brablec, Antonín Frélich, Jakub
Vysloužil, Martin Vopalecký, Vojtěch Coufal, pastorační asistentka Stanislava Náglová a učitelka
Lenka Filipová

Rádi malujeme a učíme se nové věci
Učíme se zachraňovat druhé

ázce

6

vych
Na jaře je nejlíp na

Na výletě v Dinoparku

Karnevalový den ve školce

Nejraději si ale hrajem

e

Studenti ve školním roce 2010/2011

Mgr. Martina Malečková
Motto třídy: „Jsme malí, ale šikovní.“

První řada zleva: Radim Zeman, Tomáš Vysloužil, Jakub Kadlec, Michal Buriánek (starosta a zástupce
ve studentské radě), Daniel Vychodil, Ondřej Nejezchleba, Filip Kubíček a Dinh Duc Viet
Druhá řada zleva: Eliška Klinovská, Tereza Baláková (pokladník), Kristýna Sýkorová, Karolína
Taberyová, Marcela Handlová, Tereza Soldánová, Markéta Lisická, Karla Tomanová (nástěnkářka),
Tereza Marková (zástupce ve studentské radě), Kateřina Polcrová (nástěnkářka), Aneta Žáková
(nástěnkářka) a TU Martina Malečková
Třetí řada zleva: Tereza Vysloužilová, Adéla Skládalová, Pavla Orálková, Magdaléna Talandová
(pokladník), Michaela Trunečková, Vendula Vajdová, Noemi Bedřichová, Adriana Klemscheová
(správce učebny), Marie Hejčová (nástěnkářka), Nikola Chytilová
Na fotografii chybí Jaroslav Konečný a Ema Gottwaldová

Ročenka CMG 2010/2011

PRIMA

Seznamovací kurz

Seznamovací kurz

Seznamovací kurz

Kurz Umím se učit

Přespání ve škole

Tříkrálová sbírka

• Pochvalu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali Dinh Duc Viet, Marcela Handlová,

Eliška Klinovská, Jaroslav Konečný, Filip Kubíček a Tomáš Vysloužil
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Studenti ve školním roce 2010/2011
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Mgr. Martina Malečková

Baláková Tereza
Baví mně volejbal a golf

Bedřichová Noemi
Baví mně malování, tanec

Buriánek Michal
Baví mně sport a matematika

třídní učitelka

Chtěla bych být učitelkou Čj,
volejbalistkou nebo doktorkou

Ještě nevím, čím bych chtěla být

Chtěl bych být právníkem
nebo šéfkuchařem

Dinh Duc Viet – David
Baví mně všechno

Gottwaldová Ema
Baví mně jízda na koni

Handlová Marcela
Baví mně basket, housle a flétna

Hejčová Marie
Baví mně jízda na koni a kreslení

Chtěl bych být vědcem

Chtěla bych být závodní
jezdkyní na koni

Ještě nevím, čím bych chtěla být

Chtěla bych být archeoložkou

Chytilová Nikola
Baví mně kreslení a hra na flétnu

Kadlec Jakub
Baví mně ping pong a tenis

Klemscheová Adriana
Baví mně lyže, plavání a brusle

Klinovská Eliška
Baví mně malování a cestování

Chtěla bych být architektkou,
hudebnicí

Chtěl bych být tenistou

Ještě nevím, čím bych chtěla být

Chtěla bych být režisérkou

Konečný Jaroslav
Baví mně florbal, geocaching

Kubíček Filip
Baví mně kolo a hry na PC

Lisická Markéta
Baví mně hry na PC

Marková Tereza
Baví mně čtení, dramaťák

Ještě nevím, čím bych chtěl být

Ještě nevím, čím bych chtěl být

Ještě nevím, čím bych chtěla být

Chtěla bych být moderátorkou
nebo učitelkou

Studenti ve školním roce 2010/2011

Orálková Pavla
Baví mně kreslení, lyže a kolo

Polcrová Kateřina
Baví mně plavání, keramika

Skládalová Adéla
Baví mně čtení, hudba

Chtěl bych být matematikem

Chtěla bych být učitelkou
nebo malířkou

Chtěla bych být učitelkou

Chtěla bych být zpěvačkou, novinářkou nebo spisovatelkou

Soldánová Tereza
Baví mně tanec a orienťák

Sýkorová Kristýna
Baví mně lyže a běžky

Taberyová Karolína
Baví mně basketbal a flétna

Talandová Magdaléna
Baví mně volejbal a kreslení

Ještě nevím, čím bych chtěla být

Chtěla bych být učitelkou
nebo právničkou

Ještě nevím, čím bych chtěla být

Chtěla bych být učitelkou
Vv a Čj

Tomanová Karla
Baví mně dramaťák a čtení

Trunečková Michaela
Baví mně tanec a lyže

Vajdová Vendula
Baví mně kolo a kytara

Vychodil Daniel
Baví mně ping pong, fotbal a kolo

Chtěla bych být redaktorkou

Ještě nevím, čím bych chtěla být

Chtěla bych být veterinářkou

Chtěl bych být knězem

Vysloužil Tomáš
Baví mně tělocvik a hry na PC

Vysloužilová Tereza
Baví mně tělocvik, kolo a brusle

Zeman Radim
Baví mně fotbal a florbal

Žáková Aneta
Baví mně plavání

Chtěl bych být pilotem

Ještě nevím, čím bych chtěla být

Ještě nevím, čím bych chtěl být

Chtěla bych být architektkou
nebo veterinářkou

Ročenka CMG 2010/2011

Nejezchleba Ondřej
Baví mně práce s PC
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SEKUNDA

Mgr. Barbora Gambová

Motto třídy: „Doháníme školu a učitele k šílenství.“

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

Dramatický kurz

Exkurze na Velehradě

Dramatický kurz

Studenti studentům

Geografická exkurze

Strategická hra

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

Studenti ve školním roce 2010/2011

Mgr. Jaroslav Hádr

Motto třídy: „Takoví
Takoví Extrémně Rozkošní Cáklí a Inteligentní Experti.“

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

Kurz Mně se líbí

Exkurze na Kosíř

Ročenka CMG 2010/2011

TERCIE

Strategická hra

i

Věda v ulicích

Kurz Mně se líbí

Exkurze v arboretu

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala Kateřina Dvořáková
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti Lukáš Pazdera a Jakub Zálešák
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KVARTA

Mgr. Lenka Halouzková
Motto třídy: „Co nás nezabije teď, to se nás pokusí zabít znovu.“

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

ram

Expedice Karáko

vanost

Den otevřených dveří

Kurz Láska a zamilo

Duchovní obnova
vanost

Kurz Láska a zamilo
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Lyžařský kurz

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala Vendula Vymazalová
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti Jan Čech, Josef Růžička a Laura Strážnická

Studenti ve školním roce 2010/2011

Mgr. Martina Kubíčková
Motto třídy: „ET CETERA.“

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

Ročenka CMG 2010/2011

KVINTA

Kurz Kdo jsem

Expedice Kar

ákoram

Divadlo ve Francii

Kurz Kdo jsem

Kurz Kdo jsem

Majáles
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SEXTA

Mgr. Jana Daňková
Charakteristika třídy: „Jedna třída, jeden příběh a už jen jedna potopená loď.“

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

Kurz Žádný člověk není ostrov

Exkurze ve Vilémově

k není ostrov

Kurz Žádný člově

Projekt Comenius v Berlíně
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Kurz Žádný člověk
není ostrov

Strategická hra - opět vítězové

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získal Pavel Hanák

Studenti ve školním roce 2010/2011

Mgr. Pavel Polcr

Motto třídy: Již jen měsíce zbývají, aby po několikaletém výzkumu a šlechtění, svět spatřil zcela ojedinělý výsledek
experimentu zvaného Homo multiplex (člověk rozmanitý). „Se svojí originalitou, netradičními postupy, překvapivými zvraty a nečekanými závěry bude tento typ novou epochou ve vývoji lidstva,“ prohlásil badatel laboratoře CMG
P. Polcr, který je zodpovědný za vývoj vzorku pracovně označovaného jako Septima.

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

Duchovní obnova

Kurz Nejsem tu sám

Ročenka CMG 2010/2011

SEPTIMA

Studenti studentům

Kurz Nejsem tu sám

Kurz Nejsem tu sám

• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti Klára Portešová a Nikolaj Ivaskiv
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OKTÁVA
Mgr. Jana Krčová

Motto třídy: „Dutého nepotopíš.“

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

Duchovní obnova

Studenti studentům

Nejede výtah

Stužkovací ples
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Maturity začínají

Duchovní obnova

• Oceněné studentky byly Ivana Melková, Karolína Melková, Hana Nováková a Michaela Krejčířová
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali Daniel Frýbort, Michal Sobecký a Jan Tvrdík

Studenti ve školním roce 2010/2011

Frýbort Daniel:

Laptasová Barbora:

Jestliže si myslíte, že jste
příliš malí, abyste měli
nějaký vliv, zkuste jít spát
s komárem v místnosti.
(A. Roddick)

Přišel jsem, viděl jsem. A bum!
Vinařský Lukáš:

Melková Karolína:

Hazard mám v povaze,
život je hra. Dejte mi
tu nejhorší kartu
a já stejně vyhraji.

Jsme mladí a blázniví,
ale žijeme ve světě,
kde slušní lidé vyrábějí
atomové bomby.

Tvrdík Jan:

Slovo krize se
v čínštině skládá
ze dvou písmen.
Jedno znamená
nebezpečí a druhé
příležitost.
(J. F. Kennedy)

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Mgr. Jana Krčová

Ročenka CMG 2010/2011

Cetkovský Jan:

Nemusíš vyhrát, když jsi nejlepší.

Přecechtěl Vojtěch:

Usmívej se, to lidi zmate.

Koudelková Veronika:

Kinclová Jana:

Balák Tomáš:

Nezoufejte, když nejste
nejchytřejší. Vždyť
amatéři postavili
Noemovu archu,
profesionálové Titanic.
(J. Klicka)

Kdo v životě nic
nepohnojí, ten také
nemá právo očekávat
slušnou úrodu.

Život je boj, a proto
dnes bojujeme o to,
abychom mohli zítra
opět bojovat.

Krátký Ondřej:

Vědět mnoho je nebezpečné,
vědět málo také. (A. Einstein)

17

Studenti ve školním roce 2010/2011

Valentová Magda:

Mandl Ondřej:

Čím výše vystoupíš, tím
větší máš rozhled.

Ještě se nestalo, aby to nějak
nedopadlo.

Dvořáková Šárka:

Ročenka CMG 2010/2011

Jakákoliv pravda
je lepší, než neurčitá
pochybnost.
(S. Holmes)
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Melková Ivana:

Mám velmi jednoduchý
vkus. Spokojím se
vždy s tím nejlepším.
(O. Wilde)

Bartlík Jakub:

Nováková Daniela:

Svět by byl krásnější,
kdybych mu mohl vládnout.

Učený člověk má vždy bohatství v sobě. (Pheadrus)

Charvátová Ludmila:

Nováková Hana:

Nezáleží tolik na tom,
odkud přicházíš.
Důležitější je, kam jdeš.
(Shakespeare)

Člověk vnímá jen svět,
který nosí v sobě.
(A. de Saint - Exupéry)

Bavlnka Martin:

Sobecký Michal:

Život je pes, nejlepší
přítel člověka.

Život je zasněžený
trávník… Samé překvapení!

Šmídová Andrea:

Krejčířová Michaela:

Budeš - li někdy hledat
pomocnou ruku, najdeš
ji na konci svého ramene.
(M. Twain)

Začátky jsou vždycky
těžké, na konci však
stojí díky.
(Finské přísloví)

Suchánek Ondřej:

Jeřábková Anežka:

Není ostuda spadnout, ale
zůstat ležet.

Člověk může všechno, jen sám
před sebou neunikne. (F. Kafka)

Studenti ve školním roce 2010/2011

Studenti CMG ve školním
roce 2010/11

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 2010/11 studentská rada pracovala ve složení:
Předseda: Jan

Vlach, student kvinty

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: Jana

Růžičková, studentka septimy

Zapisovatelé, nástěnkáři studentské rady: Dominika Všetičková, studentka kvinty
Pavla Soldánová, studentka kvarty

Ročenka CMG 2010/2011

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:

Tereza Marková, Michal Buriánek

Sekunda:

Eliška Volencová, Jan Kapounek

Tercie:

Kateřina Dvořáková, Antonín Tichý

Kvarta:

Pavla Soldánová, Zdislava Tvrdíková

Kvinta:

Jan Vlach, Dominika Všetičková

Sexta:

Anna Rozmánková, Karolína Jonaková

Septima:

Roman Dohnal, Jana Růžičková

Oktáva:

Karolína Melková, Vojtěch Přecechtěl,
Jakub Bartlík a Jan Cetkovský
Vedení studentské rady v letošním roce

Zástupce CMG v Zastupitelstvu dětí a mládeže města Prostějova(ZDMMP): Tereza Marková
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Ocenění studenti
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Ocenění studenti Cyrilometodějského
gymnázia

Ocenění studenti maturitního ročníku

•

Odměny byly předány při slavnostní mši svaté v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově dne 24. 6. 2011 spojené s předáváním maturitních vysvědčení. Mši svatou celebroval Mons.
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský.

Nominovaní studenti:
Hana Nováková, Šárka Dvořáková, Michaela Krejčířová
a Karolína Melková

•

Cenu získaly:
Karolína Melková
a Hana Nováková
za práci pro třídu, za organizaci třídních akcí - plesu, tabla
a dalších školních akcí.

Cena Cyrilometodějského gymnázia pro studenta s nejlepšími studijními výsledky v průběhu
celého studia

Nominovaní studenti:
Ivana Melková a Michaela Krejčířová
Cenu získala:

•

Ivana Melková za stále výborný prospěch v průběhu celého
studia a za vynikající výsledky
při reprezentaci školy.

Cenu předal Ing. Marián Jurečka,
místopředseda celostátního výboru
KDU-ČSL

Cenu předal olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner, metropolita moravský

Ocenění studenti dalších ročníků

Cena maturitní komise za mimořádný výkon při
maturitní zkoušce

Nominovaní studenti:
Michal Sobecký, Šárka Dvořáková, Michaela Krejčířová, Magdalena Valentová a Ivana Melková
Cenu získaly:
Michaela Krejčířová
a Ivana Melková za výborný
prospěch při maturitní zkoušce
v rámci vyšší úrovně náročnosti zkoušky.
Cenu předal pan Miroslav Pišťák,
starosta Města Prostějova
•

Cena Klubu studentů, rodičů a přátel CMG za
mimořádný výkon v průběhu studia

Cenu získala:
Michaela Krejčířová za reprezentaci školy na festivalech frankofonních divadelních souborů a výborné
výsledky ve francouzském jazyce.
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Cena KDU-ČSL

Cenu předal Ing. František Hynek, předseda Klubu studentů, rodičů a přátel CMG

Ceny byly předány při slavnostní mši svaté v kostele sv.
Cyrila a Metoděje v Prostějově 30. června 2011 na závěr
školního roku, mši sv. celebrovali P. Petr Matula SDB
a P. Jaroslav Němec SDB, spirituál školy.
•

Cena spirituála školy za aktivní naplňování poslání církevní školy

Nominováni byli z NG studenti:
Kateřina Polcrová (I), Filip Kubíček (I), Daniel Vychodil (I), Tereza Marková (I), Aneta Žáková (I), Jan Kapounek (II), Kateřina Dvořáková (III), Zdislava Tvrdíková (IV), Jiří Ševčík (IV), Kristýna Ondráková (IV)
a Michaela Šmídová (IV)
Cenu získal Jan Kapounek
Nominováni byli z VG studenti:
Dominika Všetičková (V), Zita
Novotná (VI), Zdeňka Charvátová (VI), Michael Tvrdík (VI),
Luděk Procházka (VII), Lukáš
Sotolář (VII), Jana Růžičková
(VII) a Kristýna Doušková (VII)
Cenu získala Jana Růžičková
Ceny předal spirituál školy P. Ing. Jaroslav Němec SDB

Ocenění studenti
•

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

Nominováni byli studenti:
Tereza Soldánová (I), Pavla Orálková (I), Noemi Bedřichová (I), Tereza Marková (I), Jaroslav Konečný (I),
Nikola Chytilová (I), Aneta Kalábová (IV), Jakub Oulehla (V), Schola CMG, Pěvecký sbor CMG a soubor
Divadélka ve francouzštině
Cenu získal Pěvecký sbor CMG pod vedením Mgr.
Měchurové za výbornou reprezentaci školy při Vánočním koncertu, na slavnostních akcích v Prostějově i Olomouci a za reprezentaci školy v pěveckých
soutěžích.
Mimořádnou cenu udělil spirituál školy Schole
CMG za pravidelný hudební doprovod při školních
mších a realizaci Adventního zastavení a bohoslužby
Křížové cesty.

Cenu předal Ing. František Hynek a P. Ing. Jaroslav
Němec SDB

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

Nominováni byli studenti: Jiří
Češka (II), Kateřina Dvořáková
(III), Daniel Frýbort (VIII) a Jan
Tvrdík (VIII)
Cenu získal Jiří Češka
za 1. místo v okresním kole a 2.
místo v krajském kole matematické soutěže Pythagoriáda.
Cenu předala Mgr. Jana Krčová
•

Cena děkana Jana Macha za nejlepší výsledek
v oblasti humanitních a společenských věd

Nominováni byli studenti:
Jan Čech (IV), Vendula Vymazalová (IV), Klára Portešová (VII), Nikolaj Ivaskiv (VII) a Dominika Janošíková (VII)
Cenu získala Klára Portešová za 1. místo v krajském
kole a 4. místo v celostátním kole SOČ.
Cenu předala Mgr. Alena Smyslilová, která studentku
v soutěži vedla
•

Cena pedagogické rady pro studenta s nejlepšími výsledky ve sportovních soutěžích

Nominováni byli studenti:
Tereza Soldánová (I), Vojtěch Otruba (III), Tomáš Kiss
(III), Adam Cimrmann (III), Jakub Huňka (III), Dominik Špičák (IV), Josef Růžička (IV), Kateřina Malečková (V) a Tomáš Balák (VIII)
Cenu získal Josef Růžička
za vynikající sportovní výsledky v plaveckých soutěžích, v přespolním a orientačním běhu.
Cenu předala Mgr. Ivana
Matyášková
Francouzské divadélko
•
•

Cena Ing. Václava Kopečného za mimořádný
výsledek v oboru přírodních věd (F, Ch, Bi, Z) na
vyšším gymnáziu

Nominováni byli studenti:
Jana Růžičková (VII), Markéta Hynková (VII) a Michal Sobecký (VIII)

Soutěž „O nejnápaditější
fotografii pro školní ročenku“

Ročenka CMG 2010/2011

Pedagogická rada vyslovila zvláštní pochvalu Souborům Divadélka ve francouzštině za vzornou reprezentaci na festivalech ve Francii.

•

Odměnu získaly třídy
1. místo třída kvarty
2. místo třída tercie
Odměnu předala Mgr. Martina Šubčíková, zástupkyně
ředitele školy

Cenu získal Michal Sobecký za 2. místo v okresním
kole a 3. místo v krajském kole soutěže Zeměpisná
olympiáda.
Cenu předal Ing. Václav Kopečný
•

Cena manželů Švécarových za nejlepší výsledky
v přírodních vědách (F, Ch, Bi, Z) na nižším gymnáziu

Nominováni byli studenti:
Daniel Vychodil (I), Jakub Tetera (II), Jakub Zálešák
(III), Dominik Špičák (IV) a Jan Čech (IV)
Cenu získal Jakub Tetera za 1. místo v okresním a 3.
místo v krajském kole soutěže Zeměpisná olympiáda.
Cenu předali RNDr. Anna Švécarová a Ing. Zbyněk Švécar
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Výsledky v soutěžích
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Výsledky studentů v soutěžích
ve školním roce 2010/11

Středoškolská odborná činnost (SOČ)
studentů septimy
Okresní kolo:
Obor Tvorba učebních pomůcek: 1. místo Klára
Portešová s prací „Zámořská území Francie“ (pod
vedením Mgr. Smyslilové), 2. místo Jan Ševčík s
prací „Větrné elektrárny“ a 3. místo Luděk Procházka s prací „Elektromobily“ (oba pod vedením Mgr.
Fidrmuce)
Obor Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času: 3. místo Kristýna Doušková
s prací „Autismus a mentální retardace u dětí“ (pod
vedením Mgr. Krčové)
Obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby:
1. místo Dominika Janošíková s prací „Orwell Vize společnosti a budoucnosti“ (pod vedením Mgr.
Polcra)
Obor Filosofie, politologie a ost. humanitní a společenskovědní obory: 1. místo Nikolaj Ivaskiv s prací „Protestantské církve v Prostějově“ (pod vedením
pana J. Juna)
Obor Historie: 1. místo Michaela Žondrová s prací
„Mašínové“ (pod vedením PhDr. Dohnálkové)
Krajské kolo:
(Obor, název a vedoucí práce jsou totožné s okresním kolem)
1. místo Nikolaj Ivaskiv
1. místo Klára Portešová a zároveň pak 4. místo v celostátním kole
2. místo Dominika Janošíková

Francouzský jazyk
Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce:
Lukáš Pazdera (III) 1. místo
(pod vedením Mgr. Smyslilové),
Jan Čech (IV) 4. místo (pod vedením Mgr. Smyslilové), Klára Portešová (VII) 3. místo (pod vedením Pauline Renouf)
Celostátní kolo olympiády ve francouzském jazyce:
Lukáš Pazdera (III) 7. místo (pod vedením Mgr.
Smyslilové)

Německý jazyk
Okresní kolo soutěže v německém jazyce: Laura Strážnická (IV)
1. místo, Vendula Vymazalová (IV)
3. místo (pod vedením Mgr. Malečkové)
Krajské kolo soutěže v německém jazyce:
Laura Strážnická (IV) 4. místo (pod
vedením Mgr. Malečkové)

Anglický jazyk
Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo: Jan Navrátil (II)
1. místo (pod vedením Mgr. Smutné), Eliška Klinovská (I) 2. místo (pod vedením
Mgr. Smutné),
Jakub Zálešák
(III) 1.místo (pod
vedením Bc. Zikmundové), David
Pola (VII) 3. místo (pod vedením
Mgr. Smutné)

Dějepis
Dějepisná olympiáda – okresní
kolo: Jan Čech (IV) 1. místo (pod
vedením PhDr. Dohnálkové)
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Nikolaj Ivaskiv

Klára Portešová

Dominika Janošíková

Výsledky v soutěžích
Matematika

Výtvarná výchova

Pythagoriáda - okresní kolo: Jiří Češka (II) 1. místo
(pod vedením Mgr. Krčové), Jan Kapounek (II)
3. místo (pod vedením Mgr. Krčové)

Piccoli Artisti - mezinárodní soutěž organizace Concorso Internazionale v Arenzanu (Itálie): zvláštní
ocenění „Premio“ získala
Nikola Chytilová (I) (pod vedením PaedDr. Snášelové)

Pythagoriáda - krajské kolo: Jiří Češka (II) 2. místo
(pod vedením Mgr. Krčové)
Matematická olympiáda - okresní
kolo: Kateřina Dvořáková (III)
3. místo (pod vedením Mgr. Hádra),
Jan Tvrdík (VIII) okresní kolo
1. místo a krajské kolo 1. místo (pod vedením Mgr. Krčové), Daniel Frýbort
(VIII) okresní kolo 3. místo a krajské kolo
2. místo (pod vedením Mgr. Krčové)
Matematický klokan - Jiří Češka (II) okresní kolo 1. místo
a krajské kolo 3. místo (pod vedením Mgr. Krčové)

Chemie
Chemická olympiáda - okresní kolo: Jakub Zálešák
(III) 2. místo (pod vedením Mgr. Šubčíkové)

Zeměpisná olympiáda Jakub Tetera (II) okresní kolo
1. místo a krajské kolo 3. místo (pod
vedením Mgr. Kubíčkové), Daniel Vychodil (I) okresní kolo 2. místo
a krajské kolo 5. místo (pod vedením
Mgr. Halouzkové), Jan Čech (IV)
okresní kolo 2. místo a krajské kolo
4. místo (pod vedením Mgr. Halouzkové), Michal Sobecký (VIII) okresní kolo 2. místo a krajské kolo 3. místo
(pod vedením Mgr. Halouzkové)

Biologie
Biologická olympiáda – okresní kolo: Tomáš Vysloužil (I) 3. místo (pod vedením Mgr. Daňkové)

Zlaté pásmo - 1. místo Nikola Chytilová a Dinh Duc
Viet, 2. místo Kristýna Sýkorová a Aneta Žáková,
3. místo Tereza Soldánová a Pavla Orálková
Stříbrné pásmo - 1. místo Markéta Lisická, 2. místo
Daniel Vychodil a Kateřina Polcrová
Bronzové pásmo - 1. místo Karla Tomanová, 2. místo
Tereza Marková
(všichni studenti primy, pod vedením PaedDr. Snášelové)
Voda, zdroj života (celostátní soutěž vyhlašovaná
CMG) 2. místo Adéla Skládalová (I) (pod vedením
PaedDr. Snášelové), 3. místo Klára Pudová (V)
a 3. místo Ester Moravčíková (MŠ) (obě pod vedením
S. Náglové)
Dětská vánoční výtvarná soutěž pro konto BARIÉRY - 1. místo Magdaléna Talandová (I) (pod vedením PaedDr. Snášelové)
Požární ochrana očima dětí - krajské kolo: 1. místo Jaroslav Konečný (I) (pod vedením PaedDr. Snášelové)
1. místo Jakub Oulehla (V), 2. místo Aneta Kalábová (IV) (pod vedením S. Náglové)
Zvláštní ocenění za keramiku získali: Karolína Kůrková a Jan Obračaj (II), Kateřina Polcrová (I) (pod
vedením S. Náglové) (na fotografii zleva)

Zelená stezka – okresní kolo: smíšené družstvo (starší
kategorie) 2. místo - Jan Kapounek (II), Jan Čech (IV), Kateřina Bukvová (IV), Dominik Špičák (IV), Daniela Luňáčková (III), Dominika Vincourková (III) a Jakub Zálešák (III) (pod vedením Mgr. Krčové a Mgr. Kubíčkové);
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Zeměpis

Krása a tajemství Seslání Ducha svatého:

Jak budou lesy vypadat za 50 let (národní kolo soutěže vyhlášené Lesy České republiky) - 1. místo Jakub
Oulehla (V) (pod vedením S. Náglové)
Zleva: D. Špičák, D. Luňáčková, J. Zálešák, D. Vincourková a J. Čech
družstvo primy (mladší kategorie) 2. místo (na fotografii zleva) Jaroslav Konečný, Dinh Duc Viet, Tomáš
Vysloužil, Marcela Handlová, Karolína Taberyová
a Eliška Klinovská (pod vedením Mgr. Daňkové)

Zahrádka v květech (organizuje Český zahrádkářský svaz) - okresní kolo: 1. místo Tereza Soldánová, Noemi Bedřichová, Pavla Orálková, Vendula Vajdová, Kristýna Sýkorová, Magdaléna Talandová, Michaela Trunečková a Ema Gottwaldová
(studentky primy), Eliška Volencová (II); 2. místo
Tereza Marková (I) (všechny pod vedením PaedDr. Snášelové)
národní kolo: 1. místo Tereza Soldánová, Noemi Bedřichová, Pavla Orálková, Tereza Marková (I) (všechny pod vedením PaedDr. Snášelové)
Máme rádi přírodu (soutěž vyhlašuje Hnutí Brontosaurus) Klára Zachrdlová (II) 3. místo (pod vedením
PaedDr. Snášelové)
Modlitba za domov - Klára Zachrdlová (II) 3. místo
(pod vedením PaedDr. Snášelové)
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Mezinárodní jazykové certifikáty
Tělesná výchova

Mezinárodní jazykové certifikáty

Orientační běh - krajské kolo, jednotlivci:
Tereza Soldánová (I) 1. místo,
Vojtěch Otruba
(III) 1. místo,
Veronika Portešová (II) 5. místo

Certifikát Cambridge Certificate CAE
z anglického jazyka,

družstva: smíšené družstvo z nižšího gymnázia 3. místo (všichni
pod vedením Mgr. Daňkové)
Přespolní běh - okresní kolo, jednotlivci: Kateřina Malečková (V) 2. místo, Luděk Procházka (VII)
3. místo
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družstva: družstvo dívek (III. – IV.) 2. místo, družstvo dívek (V. – VI.) 3. místo, družstvo hochů (III. –
IV.) 2. místo, družstvo hochů (V. – VII.) 2. místo
krajské kolo, družstva: družstvo hochů (V. – VII.)
5. místo
(všichni pod vedením Mgr. Daňkové)

úroveň C1 získala Šárka Dvořáková
(VIII) (na certifikát ji připravovali
pan K. Pavlík a Bc. Zikmundová)

Certifikát FCE z anglického jazyka,
úroveň B2 získal Jakub Zálešák
(III) (připravovala Bc. Zikmundová) a Michal Sobecký (VIII) (připravoval pan K. Pavlík)

Jazykový certifikát „Delf“ z francouzského jazyka,
úroveň B2 získala Klára Portešová (VII)
úroveň B1 získala Barbora Tobolová (VII) a Kristýna Doušková (VII) (na certifikát připravovala všechny Mgr. Smyslilová)

Okresní soutěž v plavání - jednotlivci
1. místo:
Kateřina Malečková (V), Dominik Špičák (IV),
Petr Spáčil (II), Andrea Baťková (II) a Josef
Růžička (IV)
2. místo:
Jakub Huňka (III), Pavla Soldánová (IV), Tomáš
Kiss (III), Miroslav Slezák (II), Tomáš Balák (VIII),
Anna Burešová (II), Lucie Nadymáčková (III) a Jan
Koupil (V)
3. místo:
Kateřina Dvořáková (III), Adam Cimrmann (III),
Ondřej Nejezchleba (I), Eliška Volencová (II), Kateřina Polcrová (I), Matěj Petr (II), Nela Kraváková (III), Jakub Oulehla (V), Kristýna Ondráková
(IV), Kamila Chytalová (V), Tomáš Pola (VI) a Vojtěch Tichý (V)
družstva: hoši (V., VI. a VIII.) 2. místo, dívky (V)
dvě 3. místa, hoši (I. – II.) 2. místo, hoši (III. - IV.)
1. místo, dívky (I. – II.) 3. místo, dívky (III. – IV.)
3. místo, dívky (III. – IV.) 3. místo, dívky (I. – II.)
3. místo
(všichni pod vedením Mgr. Matyáškové)

Barbora Tobolová a Kristýna Doušková

Jazykový certifikát Zertifikat Deutsch
z německého jazyka,
úroveň B1 získaly Jana Kinclová a Andrea Šmídová
z oktávy (na certifikát připravovala Mgr. Malečková)

Krajská soutěž v plavání - jednotlivci:
Kateřina Malečková (V) 1. a 2.
místo, Vojtěch Tichý (V) a Tomáš
Lipovský (VI) 3. místo
družstva: tři čtyřčlenné a jedno šestičlenné družstvo hochů 2. místo
(všichni pod vedením
Mgr. Matyáškové)
O plavecký pohár CMG krajské kolo, jednotlivci:
Josef Růžička (IV) 1. místo, Adam Cimrmann a Jakub Huňka (III) 2. místo, Dominik Špičák (IV) 2.
místo, Petr Spáčil (II) 3. místo, Vojtěch Otruba (III)
3. místo
družstva: družstvo hochů z nižšího gymnázia 3.
místo, družstvo hochů z vyššího gymnázia 2. místo
(všichni pod vedením Mgr. Matyáškové)
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Jana Kinclová

Andrea Šmídová

„Nezáleží na tom, odkud přicházíš.
Záleží na tom, kam jdeš.“ (W. Shakespeare)

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na CMG
ve školním roce 2010/11

Cílem kurzu bylo umožnit žákům 5. tříd základních
škol přípravu k přijímacím zkouškám ke studiu na
CMG a to z českého jazyka, matematiky a studijních
předpokladů. Formou třicetiminutových testů z každého předmětu si žáci vyzkoušeli své znalosti a dovednosti, seznamovali se s formou testu i zvládnutím časového
limitu. Součástí každého setkání bylo vždy také společné vyhodnocení správnosti odpovědí s případným vysvětlením chybných odpovědí. Kurzy probíhaly vždy
1x za 14 dní od ledna do dubna a docházelo na ně kolem 80ti dětí. Kurzy vedli Mgr. M. Šubčíková,
Mgr. J. Krčová, Mgr. M. Měchurová a Mgr. T. Ságlová.

Přijímací zkoušky do primy
Datem konání přijímací zkoušky bylo úterý 26. dubna a středa 27. dubna 2011
Zkouška proběhla formou písemného testu z českého
jazyka, matematiky a studijních předpokladů SCIO.
O studium v primě se ucházelo celkem 109 žáků.
Přijato bylo celkem 31 nových studentů.

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) Podstatná jména ve větě jsou postupně uvedena
v těchto pádech:
Dášenka zachytí tlapkami klubko padající ze stolu na
podlahu.
a) 1.pád, 7.pád, 4.pád, 4.pád, 4.pád
b) 1.pád, 7.pád, 4.pád, 2.pád, 2.pád
c) 1.pád, 7.pád, 4.pád, 2.pád, 4.pád
d) 1.pád, 7.pád, 2.pád, 2.pád, 2.pád
2) Kolik vět obsahuje souvětí:
Letos v létě jsme byli ve Francii, koupali jsme se v moři,
viděli jsme Monako, Monte Carlo, všude jsem měla s sebou fotoaparát a vše, co se mi líbilo, jsem vyfotografovala.
a) 5 vět b) 7 vět c) 6 vět d) 8 vět
3) Která z následujících knih je pro křesťany
nejdůležitější?
a) Evangeliář
b) Graduál
c) Bible

Matematika
1) Zakroužkuj ANO, je-li uvedené tvrzení pravdivé,
NE, je-li nepravdivé.
a) Liché číslo není dělitelné dvěma (ANO-NE)
b) Číslo 14 152 není dělitelné 8 (ANO-NE)
c) Dvě rovnoběžné přímky nemají společný bod
(ANO-NE)
d) Rozdíl čísel 2 568 a 1 589 zvětšený o 29 je 100
(ANO-NE)
e) Úhlopříčky obdélníku jsou navzájem kolmé
(ANO-NE)
f) Číslo 10 944 je násobkem 16 (ANO-NE)
g) Střed úsečky má stejnou vzdálenost od
jejíchkrajních bodů (ANO-NE)
h) Kolmé přímky jsou různoběžné (ANO-NE)
2) Eva maluje balónky v pořadí: červený, zelený,
modrý, žlutý, fialový a růžový a pak znovu červený,
zelený, modrý…..a tak dále. Jakou barvu má
balónek na 75. místě?
a) zelený b) žlutý c) modrý d) fialový
Obecné studijní předpoklady
V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici
slov nebo výrazů, která se nejlépe hodí na vynechaná
místa ve větě v zadání:
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Přípravný kurz k přijímacím
zkouškám do primy

1) Polorozpadlá vila získala po opravě zpět svůj ___ půvab.
a) stavební b) ztracený c) opravený
d) nový
e) postavený
Na základě přijímacích zkoušek byli do primy pro následující školní rok přijati tito studenti:
Adámek Jan (ZŠ ul. Dr. Horáka), Batěk Tomáš (ZŠ a MŠ Palackého),
Bugr Ladislav (ZŠ ul. Dr. Horáka), Čech Jakub (ZŠ a MŠ
Palackého), Doušková Eliška (ZŠ ul. Dr. Horáka), Doležalová Pavla
(ZŠ a MŠ J. Železného), Dubravová Tereza (ZŠ ul. E. Valenty),
Dušková Julie (ZŠ a MŠ Palackého), Dvořáková Klára (ZŠ ul. E.
Valenty), Fojtíková Anna (ZŠ a MŠ Melantrichova), Hradil Adam
(ZŠ a MŠ Melantrichova), Hynková Marie (ZŠ a MŠ Ptení), Indra
David (ZŠ a MŠ J. Železného), Janíková Veronika (ZŠ Pivín), Kotrys
Kryštof (ZŠ ul. Dr. Horáka), Lošťáková Zdeňka (ZŠ Krumsín),
Linhová Pavlína (RG a ZŠ Prostějov), Ohlídalová Karolína (ZŠ ul.
Dr. Horáka), Popelková Klára (ZŠ a MŠ Palackého), Pospíšilová
Tereza (RG a ZŠ Prostějov), Ptáčková Helena (ZŠ Němčice n. H.),
Pur Jiří (ZŠ Plumlov), Pudová Adéla (ZŠ a MŠ Melantrichova),
Rozsívalová Eliška (ZŠ a MŠ Melantrichova), Rubanová Ludmila
(ZŠ Němčice n. H.), Sklenář Jan (ZŠ a MŠ Palackého), Svobodová
Nina (RG a ZŠ Prostějov), Šobrová Karolína (ZŠ a MŠ Palackého),
Vaněčková Klára (ZŠ Zastávka u Brna), Vlachová Kristýna (RG a
ZŠ Prostějov) a Vinklerová Viktorie (ZŠ ul. Vl. Majakovského)
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Maturitní zkouška

„Věda nám dává poznání a náboženství nám dává smysl.
Obojí je předpokladem naší existence.“ (M. Heller)
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Maturitní zkouška studentů CMG
v roce 2011

26

byla maturitou „státní“. Alespoň tak byla označována ve sdělovacích prostředcích. Maturita se dělila na
část společnou všem školám ČR (zadávanou organizací Cermat zřízenou MŠMT) a část profilovou určenou zadávanou školou.

Výsledky maturitních zkoušek
Celkový přehled
samé výborné

5

prospěli s vyznamenáním

8

prospěli

12

neprospěli

0

Společná část maturitní zkoušky
Předmět

Paní předsedkyně Mgr. Moravcová ukončuje ústní část
maturitní zkoušky
Ve společné části maturity absolvovali studenti písemnou práci a didaktický test z českého jazyka
a z matematiky nebo cizího jazyka (na CMG si mohli vybrat z Aj, Nj a Fj). Součástí testu z cizího jazyka
byl poslechový subtest. Ke společné části maturity
patřila ústní zkouška z českého a cizího jazyka. Na
korektnost písemné části maturity dohlížela RNDr.
A. Průšová z Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově,
komisařkou pro ústní část byla jmenována Mgr. D.
Moravcová z Biskupského gymnázia J. N. Neumanna v Českých Budějovicích. Ve společné části maturitní zkoušky si volili studenti základní nebo vyšší úroveň.
V profilové části maturit si volili studenti další dva
jiné předměty. Maturitní zkoušku z těchto předmětů
mohli konat ústní formou nebo obhajobou maturitní
práce s testem znalostí z daného předmětu.
A jak naši studenti dopadli? Podrobnosti naleznete v přiložených tabulkách. Nejvíce nás těší skutečnost, že všichni naši studenti byli k maturitě připuštěni a jako jediní v okrese Prostějov všichni obstáli v obou částech maturitní zkoušky. Většina absolventů byla již koncem června přijata ke studiu na
vysoké škole a nám nezbývá, než jim popřát hodně úspěchů.

Celkem
žáků

Počet žáků
s prospěchem
1

Průměr

2

3

4

5

Český jazyk
a literatura

25

10 11

4

0

0

1,76

Anglický jazyk

21

12

4

5

0

0

1,67

Německý jazyk

2

0

2

0

0

0

2,00

Francouzský
jazyk

2

1

1

0

0

0

1,5

Profilová část maturitní zkoušky
Předmět

Celkem
žáků

Počet žáků
s prospěchem

Průměr

1

2

3

4

5

Anglický jazyk

2

1

1

0

0

0

1,50

Německý jazyk

2

0

2

0

0

0

2,00

Dějepis

6

4

1

1

0

0

1,50

Základy společenských věd

10

6

3

0

1

0

1,60

Matematika

5

1

2

1

1

0

2,40

Fyzika

2

1

0

1

0

0

2,00

Zeměpis

5

0

3

1

1

0

2,60

Biologie

5

1

0

1

3

0

3,20

IVT

2

2

0

0

0

0

1,00

Chemie

5

1

3

0

1

0

2,20

Deskriptivní
geometrie

2

1

0

1

0

0

2,00

Výtv. vých. a dějiny výtv. umění

4

4

0

0

0

0

1,00

Nepovinné zkoušky
Předmět

Celkem
žáků

Počet žáků
s prospěchem

Průměr

1

2

3

4

5

Anglický jazyk

5

1

4

0

0

0

1,80

Matematika

3

0

1

0

2

0

3,30

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci Cyrilometodějského
gymnázia a MŠ ve školním roce
2010/2011

Ročenka CMG 2010/2011
Před altánem zleva: : Ing. Erika Pluskalová, DiS ., Mgr. Alena Smyslilová, Mgr. Ondřej Hubáček, Bc. Ada Zikmundová, Mgr. Lenka Halouzková, Mgr. Jitka Hubáčková, Stanislava Náglová, Martin Hynek, Bc. Anna Raclová, Slávek Müller, DiS., Mgr. Jaroslav Hádr, Marie Richterová, Mgr. Jana Hanzalíková, Mgr. Martin Bradáč
a Mgr. Pavel Polcr
V altánu zleva: Mgr. Jaroslav Fidrmuc, Martin Sitte, Mgr. Ivana Matyášková, Ing. Marie Cagalová, Mgr. Jana
Daňková, Mgr. Taťána Ságlová, Mgr. Zdeňka Smutná, Mgr. Martina Malečková, Mgr. Bohumila Měchurová,
Mgr. Jana Krčová, Mgr. Martina Šubčíková, Kateřina Opatrná, Mgr. Martina Kubíčková a Mgr. Jana Marková

Den otevřených dveří

Duchovní obnova
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Zaměstnanci školy
Seznam pracovníků školy

Ročenka CMG 2010/2011

Vedení školy:
Mgr. Jaroslav Fidrmuc (M,F)
Mgr. Martina Šubčíková (M,Ch)
P. Ing. Jaroslav Němec SDB (KEV)
Ing. Marie Cagalová
Mgr. Martina Malečková (Čj, Nj)
p. Martin Sitte

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

Vedoucí předmětových sekcí:
Mgr. Pavel Polcr
(Čj, ZSV, SOR, Etv)
Mgr. Alena Smyslilová (Fj)
Mgr. Jana Krčová (M,Bi)
Mgr. Jana Daňková (Bi,Tv)

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

Pedagogický sbor:
Mgr. Marion Bérard (Franc. konverzace)
PhDr. Renata Dohnálková (Čj, D)
Bc. Petra Dokládalová (Šj)
Mgr. Barbora Gambová (SOR)
Mgr. Jaroslav Hádr (M, F)
Mgr. Lenka Halouzková (M, Z)
Mgr. Ondřej Hubáček (Tv)
j. Mgr. Ing. Petr Hubáček (KEV)
BSc. Virginie Hyllová (lektorka-rodilá mluvčí Fj)
Mgr. Ondřej Kment (Aj, Čj)
P. Mgr. Petr Košák SDB (KEV)
Mgr. Martina Kubíčková (Bi, Z)
Mgr. Jana Ligurská (AJ, Čj, La) na MD
Mgr. Jana Marková (EtV, KEV)
Mgr. Alexandra Markovičová (ZSV, Tv) na MD
Mgr. Ivana Matyášková (M, Tv, IVT)
Mgr. Bohumila Měchurová (Čj, Hv)
Stanislava Náglová (Vv)
Karel Pavlík (Aj)
Ing. Erika Pluskalová, DiS. (Fj)
Mgr. Taťána Ságlová (Nj)
Mgr. Zdeňka Smutná (Aj)
PaedDr. Květoslava Snášelová (Vv)
Bc. Ada Zikmundová (Aj, angl. konverzacestatut rodilé mluvčí)
Ekonomické oddělení:
Marie Richterová
Mgr. Jitka Hubáčková

Správní zaměstnanci:
Martin Hynek
Karla Veverková
Věra Zapletalová
Ludmila Procházková

Mateřská škola
Mgr. Liliana Pospíšilová
Lenka Filipová
Stanislava Náglová
Jana Ehlová

vedoucí učitelka
učitelka
pastorační asistentka
správní zaměstnanec

Studentský klub Oáza
Mgr. Martin Bradáč
Mgr. Jana Hanzalíková
Daniela Tobolová

vedoucí školního klubu
vedoucí SVČ
pastorační asistentka

lečná dovolená,
Seminář zaměstnanců, Spo
Kolaudace nové sborovny

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
Pauline Renouf (Francie)
pracovnice Evropské dobrovolné služby
Lusine Artenyan (Arménie)
pracovnice Evropské dobrovolné služby
Centrum celoživotního učení
Mgr. Taťána Ságlová
vedoucí centra, projekty EU
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Při příležitosti oslavy Dne učitelů bylo předáno na Městském úřadě v Prostějově ocenění paní Mgr. Lence
Halouzkové za práci v okresním kabinetě zeměpisu, organizaci zeměpisné olympiády v rámci škol regionu
Prostějovsko, organizaci zeměpisné a matematické olympiády na CMG, výborné výsledky se studenty
v olympiádě matematické i zeměpisné, výbornou práci třídního učitele i učitele matematiky a fyziky, za
příkladný laskavý vztah ke studentům i kolegům a za přiměřenou náročnost k sobě i studentům.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je základní pedagogický dokument školy, strategický plán, podle kterého
probíhají všechny výchovně-vzdělávací aktivity školy. Stanovuje smysl a cíle školy, meŠkolní vzdělávací program je
tody a formy peprogramové prohlášení školy
dagogické práce,
vyučované předměty, jejich hodinové dotace i obsah, vzdělávací kurzy a soustředění, pravidla a kritéria hodnocení práce a výsledků žáků, způsoby evaluace procesů a výsledků školy, ale také formy spolupráce s rodiči žáků
a partnery školy. Školním vzdělávacím programem
se vzdělávací instituce prezentuje veřejnosti a je v celém rozsahu přístupný na webových stránkách škol.

Konkretizací školního vzdělávacího programu je pak
plán práce pro školní rok.
Název školního vzdělávacího programu „Doopravdy“
má charakterizovat 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 a realizovat je tak, aby z nich měli maximální
prospěch ti, kterým jsou určeny – naši studenti.
Ve školním roce 2010/2011 se podle školního vzdělávacího programu „Doopravdy“ vzdělávali studenti
od primy po septimu, studenti oktávy pracovali podle dobíhajících vzdělávacích dokumentů (generalizovaný učební plán gymnázia). Učební plán, který je
součástí školního vzdělávacího programu, obsahoval
v uplynulém školním roce tyto předměty:

Školní vzdělávací program – učební plán 2010/11
Vzdělávací oblast

Nižší gymnázium

Ročník

Vyučovaný předmět

Vyšší gymnázium

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

3
1
3
3

2
2
3
3

2
2
3
4

1
3
3
3

1
3
3
3

1
3
3
3

1
3
3
3

4

4

4

4

4

4

3

3

1

1

1

1

2
1

2
1

2
2

2
2

2
3

2

1
1

1
1

1
1

1

2
3
2
2

3
2
2

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

5
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Školní vzdělávací program

4
3

Matematika a její aplikace
Matematika

Informační a komunikační technologie
Informační technologie

1

Člověk a společnost
Historie
Výchova k občanství (ZSV)

2
1

2
1

1

1

1

1
1

1
2
1

2
2
2
2

2
2,5
2
2

2,5
2
22,5
5
1

2
2
3
2

1
2

1
1

1
1

1
2

2

2

2

2

2

2

Strategie osobnostního rozvoje
Křesťanská e etická výchova

Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Bi l i
Biologie
Geografie

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

32,5

33

34

34

2

2

2
2

3
4
4
31

34

29
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Biologická exkurze naučnou stezkou Přírodního parku Velký Kosíř

Vícedenní kurzy
a zahraniční výměnné pobyty
•

Vstupní seznamovací kurz primy „Kdo jsi?“ (4
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“ (3 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 Německu (město Porta Westfalica, týden)

•

Jazykový výměnný pobyt v angl. jazyce
studentů VG v Holandsku (Rotterdam, týden)

•

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

•

Docházkový kurz společenského chování
a tance studentů sexty

•

Kurz pro studenty septimy „Nejsem tu sám“ (3
dny, Stará Voda v Jeseníkách)

•

Kurz sociálních kompetencí studentů septimy
(10-denní 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 anglickém, německém
a francouzském jazyce, 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 anglickém, německém a francouzském jazyce,
Latina, Deskriptivní geometrie, Španělský jazyk,
Ruský jazyk a 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

Tvoříme pravidla na seznamovacím kurzu

Evaluace procesů a výsledků školy

Evaluace procesů
a výsledků školy

Evaluace procesů a výsledků školy není činnost oblíbená. Přemýšlet o tom, co bylo uděláno dobře, kde
jsme mohli být lep„Oceňuji, že je ve škole kladen
ší, co bylo dokondůraz nejen na vzdělání, ale
ce špatně, není přítaké na rozvoj osobnosti,
jemné ani v osobduchovních hodnot a výchovu
ním životě, natož
charakteru“ (z anonymní ankev pracovním týmu.
ty rodičů studentů)
A přesto spolu se
sledováním trendů
společnosti je právě evaluace klíčem k řízení změny
a cestou ke kvalitě.
K základním nástrojům sběru evaluačních dat patří
ankety studentů, ankety rodičů našich žáků a evaluační konference pracovníků školy.
V následujících pár řádcích vás chceme seznámit
alespoň s některými postřehy z anonymní
studentské ankety:
• 96% studentů školy se domnívá, že jsou včas
informováni o programu školy na další den,
týden či měsíc
• K nejoblíbenějším předmětům patří historie,
biologie, informační technologie, fyzika,
matematika (!), anglický jazyk, německý jazyk,
geografie, český jazyk a literatura, výchova
k občanství (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, základy společenských
věd, francouzský jazyk, anglický jazyk, ale také
výtvarná či hudební výchova (Jak může být
předmět v některé třídě nejvíce oblíbený a v jiné
nejméně? Určitě tomu rozumíte i bez komentáře.)
• 97% studentů se ve škole cítí bezpečně a necítí se
ohrožováno ani ze strany žáků, ani ze strany učitelů
• 96% rodičů se zajímá pravidelně o život svého
studenta či studentky ve škole (někteří studenti
dokonce uvádějí, že se rodiče „zajímají až moc“.)
• 69% studentů se na vyučování denně připravuje
v rozmezí 1–2 hodiny. Méně než hodinu se připravuje
18% studentů a více než dvě hodiny se připravuje

•
•
•
•

12% studentů. Výjimku tvoří pochopitelně studenti
maturitního ročníku, kde se většina připravuje na
vyučování déle než dvě hodiny. Přitom odborná
pedagogická literatura uvádí, že student vyššího
gymnázia by se měl na vyučování denně připravovat
2–3 hodiny, pokud chce být ve studiu úspěšný.
95% 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?“
– „Rodinný přístup a příjemné prostředí.“
– „Ve třídě jsme dobrý kolektiv a učitelé i studenti se
tu k sobě chovají ohleduplně.“
– „Oceňuji kvalitní učitele a taky hezké prostředí. Také
se mi líbí, že je škola malá a že zná každý každého.“
– „Že je to tu spravedlivé.“
– „Oceňuji klub Oáza, protože dojíždím a jsem ráda,
že mám kam jít.“
– „Přístup ze strany učitelů. Dá se s nimi bez
problémů domluvit.“
– „Líbí se mi známkování na procenta, protože je to tak
prostě spravedlivé.“
– „Na škole nejvíce oceňuji náboženské zaměření, a že
jezdíme na duchovní obnovy.“
– „Nevím co – mně se líbí vše.“
– „Že tu máme kapli, přístup učitelů a také širokou
nabídku kroužků a dalších aktivit.“
– „Moderní zázemí, učitele ze zahraničí, otce Jaroslava.“
– „Je tu Oáza, ICM a dobrej bufet.“
– „Na škole oceňuji, že mezi studenty nejsou žádné
spory.“
– „Je tu takové rodinné prostředí a velice dobří učitelé.
Dozvím se tu mnoho věcí, a když své znalosti
porovnám s jiným gymnáziem, tak se cítím chytrý!“
– „Nejnovější vybavení, skvělý přístup učitelů, kdykoli
po vyučování tu mohu trávit volný čas, skvělé aktivity
(kurzy, nejnápaditější fotka třídy, zážitková hra…)“
– „To přátelství! Znám tu opravdu většinu lidí na škole,
a když mě pozdraví tolik lidí během minuty, potěší to!“
– „Učitelé mi připadají jiní, než na jiných školách.
Připadá mi, že mi více naslouchají.“
– Škola pořádá akce jako duchovní obnovy, kurzy, studenti
studentům… Na jiných školách se tohle nevidí.“
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– „Způsob přípravy na vysoké školy.“
– „klub Oáza“hry, Janu, Martina a jejich práci – např.
hry o kupóny do bufetu, karakoram a podobné akce.
Dobrovolník – Francouzka Pauline je velmi milá a
ráda pomůže. Její akce jako tvoření svíček a korálek
jsem si moc oblíbila.“
– „Wi–Fi v budově školy.“
– „Upřímný přístup učitelů k našim problémům
a dotazům.“
– „Bylo by těžké jmenovat, co na škole oceňuji, ale asi
nejvíc oceňuji vztahy – jak mezi kantory a studenty,
tak mezi studenty samotnými.“
– „Že ji zajímá, co si myslíme, a snaží se řešit naše
připomínky.“
– „Tato škola mi přináší mnoho zkušeností do života.
Líbí se mi její náročnost a požadavky, snaží se nás
připravit na život na vysoké škole i život samotný.
Prostředí je tu útulné. Mám tuto školu rád a nikdy
bych nechtěl jít jinam.“
– „Přístup a kvalitu učení. Sice je toho hodně a profesoři
nás pořád do něčeho tlačí a není skoro dne, kdy by se
nepsal žádný test, ale myslím, že v tom tkví kvalita naší
školy. A když se třeba něco nepovede, jednoduše se zeptám
profesora, jestli by to nešlo napsat znovu nebo se nechat
přezkoušet, a nestává se tak často, že bych byl odmítnut.“
– „To, co nabízí tato škola, dnes nenabídne téměř žádná.
Vím to, protože jsem šest let studoval na jiné škole.
Přístup ke studentům, vstřícnost, vědomí, že se dá
vždy domluvit, spousta aktivit apod. je obrovské plus.“
– „Lidský přístup a vysokou kvalitu.“
– „Křesťanské zázemí a výborný pedagogický sbor.“
– „Že je církevní, že se tady na věřícího člověka
nedívají skrz prsty, je to tady normální.“
– „Spolupráce s klubem SHM. Myslím, že přispívá
k duchovnímu růstu člověka.“
– „To, že jsem na škole měla možnost učit se tři živé
jazyky.“
•

Alespoň některé odpovědi na otázku
„Co byste si přáli na škole nejvíce změnit a proč?“
– „Rozšířit prostory školy.“
– „Znovu zvážit náplň výuky na škole. Mám dojem, že
se učíme kvanta učiva a studenti pak nejsou schopni
rozlišit podstatné od detailů.“
– „Abychom mohli do ICM chodit v botech…“
– „Volitelné předměty už v sextě.“
– „Jezdit pravidelně do Brna do divadla.“
– „Zrušit dny bez výtahu.“
– „Začínat vyučování později, abychom se mohli déle
vyspat.“
– „Bylo by lepší psát méně písemek, protože spoustu
volného času strávím nad učením a nemůžeme se
věnovat svým koníčkům a kamarádům.“
– „Ráda bych zavedla nějaké kontroly výtahu. Mladší
studenti se vozí výtahem z patra do patra, volají si
výtah jen tak a ještě jsou protivní, když si dovolíme
jim něco říci.“
– „Menší kvanta učení. To je zatím asi tak to nejhorší,
co mě tíží. Zároveň ale vím, že bez učení to nejde.
Jinak by bylo fajn mít vlastní tělocvičnu a jídelnu. “
– „Abychom si mohli zahrát nějakou internetovou hru.
Hry nám zakazují, i když v ICM nikdo není.“
– „Největší problém vidím v keramice, která zabere ve
čtvrtek celý klub.“
– „Hodnocení – 50% by měla být ještě trojka.“
– „Snad doba vyučování je dlouhá.“
A další připomínky, které jsme už třeba mezitím i vyřešili…

A ještě pár postřehů z anonymní ankety mezi rodiči
našich studentů:
• 92% rodičů je spokojeno s kvalitou výuky na škole
(nejvíce spokojeni jsou rodiče studentů II a IV,
nejméně spokojeni jsou rodiče studentů I a III)

•

•

•
•
•
•

•

95% rodičů je spokojených s výchovným
působením školy (nejvíce spokojeni jsou rodiče
studentů I, IV, V, VI, VII a VIII, nejméně jsou
spokojeni rodiče studentů II a III)
94% rodičů je spokojeno s úrovní komunikace
mezi školou a rodiči (nejvíce jsou spokojeni rodiče
studentů III, IV a VI nejméně jsou spokojeni rodiče
studentů VIII)
95% rodičů je spokojeno s vedením školy (nejvíce
jsou spokojeni rodiče studentů I, II, IV, V, VI, VII
a VIII, nejméně spokojeni jsou rodiče studentů III)
100% rodičů je spokojeno s prací třídního učitele!!!
86% rodičů je spokojeno s kolektivem žáků ve třídě
(nejvíc jsou spokojeni rodiče studentů VI a VIII,
nejméně jsou spokojeni rodiče studentů II)
Většina rodičů se domnívá, že mají možnost podílet
se na činnosti a koncepci školy (Nejpozitivněji
tuto skutečnost vnímají rodiče studentů I, II a IV
nejméně pozitivně ji vnímají rodiče studentů III)
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?“
– „Rodinný přístup, spolupráci s třídní učitelkou.“
– „Vysoce oceňuji snahu a nasazení spirituála
a pedagogů.“
– „Oceňuji laskavý, pravdivý, lidský přístup. Zároveň
však vyžadujete zdravou přísnost.“
– „Spolupráci se zahraničními školami, individuální
přístup ke studentům.“
– „Směřování duchovního rozvoje.“
– „Snahu o udržení kázně, nasazení pedagogů, úroveň
vědomostí, které studenti ve škole získávají.“
– „Důraz na vytváření dobrých vztahů mezi studenty.“
– „Ochotu spolupracovat s rodiči, což nebývá dnes
obvyklé.“
– „Pozitivní přístup, přiměřená náročnost, rodinné
prostředí.“
– „Důraz na morálku, spolehlivost v přístupu k žákům
i rodičům, materiální vybavení školy.“
– „Spravedlivé hodnocení studijních výsledků.“
– „Oceňuji celkově školu za to, že je tu dcera spokojená
a chodí do školy ráda.“

•

Alespoň některé odpovědi na otázku
„Co byste si přáli na škole nejvíce změnit a proč?“
– „Jedničku za 58% získaných bodů!“
– „Jídelna poblíže školy, tělocvična.“
– „Povinné bohoslužby.“
– „Kumulaci písemných prací v jednom dni.“
– „Více kulturních akcí.“
– „Větší prostory, aby školu mohlo navštěvovat více žáků.“
– „Dát studentům více příležitostí k diskusím,
nepodávat hotové výklady, ale nabízet více variant.“
– „Snížit množství probírané látky.“
– „V současné době nic.“

Studenti v Amsterdamu během výměnného jazykového pobytu

Kronika školního roku

Kronika školního
roku 2010/11

•

•

1. 9. se slavnostního zahájení nového školního
roku zúčastnili slavením mše svaté v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově všichni studenti i
zaměstnanci CMG, mši svatou celebroval provinciál Salesiánů sv. Jana Bosca P. Petr Vaculík SDB
a spolu s ním spolubratři salesiánské prostějovské komunity
1. - 4. 9. se noví primáni účastnili seznamovacího
kurzu s názvem „Kdo jsi?“ ve Staré Vodě v Jeseníkách
Živou abecedou předejte vzkaz!
•
•
•

•
•

20. 9. proběhlo úvodní zasedání Studentské rady
CMG, kde se představili jednotliví členové nominovaní svými třídami
20. - 22. 9. proběhlo srovnávací testování společnosti SCIO pro studenty kvinty a oktávy
22. 9. se konaly úvodní třídní schůzky rodičů studentů primy, na kterých se rodiče více seznámili
s chodem školy a získali podrobné informace
o studiu svých dětí
24. 9. navštívili studenti oktávy pod vedením Bc.
Zikmundové v rámci odborné exkurze v anglickém
jazyce japonskou firmu Toray sídlící v Prostějově
24. - 26. 9. se sešli animátoři SHM ve Staré Vodě,
aby zhodnotili prázdninové aktivity
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Seznamovací kurz slouží k poznání nových spolužáků
•

•

•

•

•

5. - 6. 9. se tým pracovníků CMG vzdělával na semináři s názvem „Jak porozuměním sobě lépe
porozumět druhým“
8. 9. pomáhali studenti CMG při realizaci charitativní sbírky „Světluška“, jejíž výtěžek byl věnován na pomoc nevidomým
10. - 12. 9. vedl spirituál školy P. Jaroslav Němec
SDB duchovní obnovu pro studenty oktávy ve
Staré Vodě v Jeseníkách
12. - 15. 9. prožili studenti kvinty kurz klíčových
kompetencí s názvem „Kdo jsem?“ ve Staré Vodě
v Jeseníkách
16. - 18. 9. absolvovali studenti sekundy ve Staré
Vodě dramatický kurz klíčových kompetencí
s názvem „Nejsem tu sám“

Vydařené prázdniny je třeba také pořádně oslavit
•

26. - 27. 9. připravili lektoři CMG pobytový vzdělávací seminář pro učitele církevních škol z celé ČR

33

Ročenka CMG 2010/2011

Kronika školního roku

Studenti CMG před Fyzikálním ústavem v Praze
•
•

25. 9. - 1. 10. se zájemci ze septimy zúčastnili Fyzikálního týdne v Praze s odbornou exkurzí Fyzikálního ústavu pod vedením Mgr. Fidrmuce
29. 9. - 2. 10. prožili studenti oktávy společensko-vědní kurz v Praze pod vedením Mgr. Krčové a PhDr. Dohnálkové

říjen 2010
•
•
•

•
•
•

1. - 2. 10. vedl spirituál školy otec Jaroslav víkendovou duchovní obnovu na téma „Ukažte mi Ježíše“ pro zaměstnance CMG
4. 10. zvolila volební kapitula studentské rady do
svého čela studenta kvinty J. Vlacha a jako zástupce studentku septimy J. Růžičkovou
4. 10. navštívili studenti sexty pod vedením Mgr.
Hádra a Mgr. Daňkové v rámci exkurze o alternativních zdrojích energie Ekocentrum ve Vilémově
a větrnou elektrárnu v Protivanově
4. 10. proběhlo v mateřské škole odpolední společné „sdílení rodičů s dětmi“ a díky počasí se
mohla úspěšně konat drakiáda
5. 10. řešila Rada Klubu studentů, rodičů a přátel
CMG na svém prvním zasedání přípravu třídních
schůzek, novou maturitu a aktuální záležitosti školy
6. 10. zorganizovali Mgr. Krčová a Mgr. Hádr biologickou exkurzi pro studenty tercie do Javoříčka, Loštic a arboreta v Bílé Lhotě

Jedna z aktivit - netradiční způsob komunikace
•
•
•
•
•
•

11. - 14. 10. probíhala generální zkouška společné části státní písemné maturitní zkoušky studentů oktávy
13. 10. se vydali studenti sekundy na geografickou
exkurzi do Zbrašovských aragonitových jeskyní
za doprovodu Mgr. Halouzkové a Mgr. Gambové
13. 10. byla bohoslužbou slova ve školní kapli zahájena vernisáž výstavy „Fotografie z prázdnin
otce Jaroslava“
14. - 16. 10. se konal ve Staré Vodě úspěšný kurz
klíčových kompetencí studentů kvarty s názvem
„Láska a zamilovanost“
19. 10. měli studenti sexty v rámci výuky ZSV
pod vedením Mgr. Polcra možnost seznámit se
s chodem Komerční banky v Prostějově
20. 10. přednášel pro studenty sexty a septimy
Mgr. Michal Krchňák (odborník na překlad Bible)
na téma „Radosti a strasti překladatele Bible“

Studenti naslouchají odbornému výkladu v arboretu
•
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7. - 9. 10. se uskutečnil ve Staré Vodě pobytový
kurz pro studenty tercie s názvem „Mně se líbí…“

Pan Krchňák je odborníkem na překlad Bible

Kronika školního roku
•
•

21. - 23. 10. absolvovali studenti sexty kurz osobnostního rozvoje „Žádný člověk není ostrov“ ve
Staré Vodě
26. - 30. 10. uspořádali animátoři SHM ve spolupráci s CMG pro děti z Prostějovska prázdninový
pobyt na chaloupkách v Jeseníkách ve Staré Vodě
a na Anenské hoře

•

•
•
•
•

16. 11. měli studenti septimy nevšední příležitost
besedovat s předsedkyní Nadace Olgy Havlové
paní Danou Němcovou na téma „Vzpomínání na
období před 17. listopadem 1989“
22. - 23. 11. obhajovali studenti septimy své práce
v rámci Středoškolské odborné činnosti
22. 11. se konalo v mateřské škole adventní sdílení
rodičů s dětmi spojené s přípravou vánočních ozdob
23.11. vedla PhDr. Dohnálková historickou exkurzi pro studenty tercie do Slavkova
23. 11. uspořádala s. Alberta Baklíková SCM okresní
soutěž „Bible a my“ pro děti a mládež od 7 do 18 let

listopad 2010
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

1. 11. oslavili studenti i zaměstnanci CMG mší
svatou slavnost Všech svatých v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově, mši celebroval kaplan
pro mládež děkanátu Prostějov P. Tomáš Strogan
3. 11. uspořádala Mgr. Matyášková se studenty
kvinty okresní soutěž škol v plavání
5. 11. absolvovali studenti primy až kvarty hudební pořad „Od starověku po současnost“
5. - 7. 11. proběhl víkendový vzdělávací seminář
animátorů ve Staré Vodě
8. 11. navštívily děti z MŠ maňáskové divadelní
představení v Ohrozimi
9. 11. probíhaly třídní rodičovské schůzky formou
individuální konzultace rodičů s vyučujícími
10. 11. prezentovalo CMG aktivity a poslání gymnázia, školního klubu, střediska volného času,
centra celoživotního učení i infocentra pro mládež na tradiční prostějovské Burze škol
10.11. pravidelná plavecká středa s další lekcí
plaveckého výcviku pro děti z MŠ
11. - 12. 11. vedl pan Mojmír Voráč seminář osobnostního rozvoje pro pracovníky CMG v rámci projektu Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů na téma „Umění rozhodování“ v Rusavě
14. - 15. 11. připravilo CCU s lektory CMG seminář na téma „Smysl a poslání církevních škol“
pro zájemce z církevních škol v ČR
16. 11. se zúčastnilo 22 družstev dětí z dvanácti ZŠ
z Prostějovska soutěže Dobrodružství s počítačem

Nejlepší soutěžící postupují do ústředního kola
•
•

23. 11. uspořádal klub Oáza tradiční adventní
kreativní podvečer s výrobou adventních věnců
25. - 27. 11. se zúčastnili ve Staré Vodě studenti septimy kurzu osobnostního rozvoje „Kam patřím?“

Test spolupráce na kurzu septimy
•

•

27. 11. - 4. 12. navštívili vybraní studenti v rámci mezinárodního projektu Comenius s názvem
„Active Young Citizens of Europe“ Evropský
parlament v Bruselu, školu v městě Beauvaix
a hlavní město Francie – Paříž
29. 11. zahájili studenti a zaměstnanci školy Advent letošního roku rozsvícením adventního věnce u vchodu školy

Ročenka CMG 2010/2011

Aktivně prožité podzimní prázdniny ve společnosti
kamarádů jsou nejlepší

Krátké společné setkání u adventního věnce následovalo
pak vždy v pondělí ráno
Šťastné vítězné družstvo ze ZŠ Krumsín

•

29. 11. byly vyhlášeny výsledky soutěže „O nejnápaditější adventní nástěnku třídy“
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prosinec 2010

•

•

•

•

Ročenka CMG 2010/2011

•

2. 12. vedl ing. Michalec v prostorách ICM rozšiřující kurz IT pro seniory
5. 12. vedl P. Matula SDB adventní zastavení studentů CMG v chrámu Povýšení svatého Kříže
v Prostějově za hudebního doprovodu scholy
6. 12. navštívil CMG i mateřskou školu Mikuláš
s anděly i čerty

•
•

10. 12. proběhly přijímací zkoušky „Nanečisto“ do
primy CMG a zúčastnilo se jich 69 žáků 5. tříd ZŠ
14. 12. vedli lektoři z CMG Mgr. Polcr a Mgr. Ságlová seberozvojový cyklus pro maminky na MD
v Mateřském centru Cipísek, dnes na téma Emoce
17. 12. prožily děti v MŠ dramatizaci příběhu
„Putování do Betléma“ pod vedením paní Krejčí
19. 12. se uskutečnil tradiční Vánoční koncert pěveckého sboru CMG a jeho hostů pod vedením
Mgr. Měchurové v Městském divadle v Prostějově

Zazněla Česká mše vánoční od J. J. Ryby
•
•

22. 12. společně oslavilo CMG školní mší svatou
konec kalendářního roku 2010, mši sv. celebroval
host - novokněz Libor Všetula SDB
22. 12. proběhla v prostorách Městského divadla v Prostějově studentská neveřejná akademie
CMG „Studenti studentům“

Také na CMG dorazil Mikuláš odměnit hodné studenty
•

7. 12. proběhl na CMG tradiční Den otevřených
dveří pro nové zájemce o studium na CMG a zúčastnilo se ho asi 60 rodičů se svými dětmi

Jak to dopadlo se Sněhurkou předvedli terciáni
•

27. - 30. 12. strávily mnohé děti s animátory
z CMG i farností Prostějovska vánoční prázdniny
na Staré Vodě a Annabergu

Zájemci o studium si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity
•
•
•
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7. 12. se zúčastnili lezci z horolezeckého kroužku
soutěže Vánoční lezecký pohár, pořádané v Lipníku nad Bečvou
8. 12. byla Mgr. Matyášková hlavní organizátorkou krajské soutěže v plavání
8. 12. navštívilo několik členů scholy CMG ÚSP
Centrum Dominika v Kokorech, kde potěšili
místní obyvatele zpíváním a čtením z Písma

Zpívání a setkání přineslo všem velkou radost a obohacení

O prázdninách je lepší se nenudit!

Kronika školního roku
leden 2011

únor 2011

•

•

•
•

3. 1. dostaly děti v MŠ druhou vánoční nadílku, která byla spojená s besídkou, za účasti nejen
dětí, ale i jejich rodičů
6. 1. se zapojilo 18 studentů CMG do Tříkrálové
sbírky pořádané Charitou ČR
12. 1. se účastnily děti z MŠ odborného pořadu v prostějovské hvězdárně - vyprávění o hvězdách a souhvězdích

•
•
•

1. 2. navštívili studenti septimy s Mgr. Daňkovou
a Mgr. Krčovou Lékařskou fakultu UP v Olomouci, kde byli přítomni pitvě
1. 2. organizoval školní klub Oáza školní kolo soutěže v recitaci, kterého se zúčastnilo 15 studentů
2. 2. uzavřelo vydání pololetního vysvědčení
1. pololetí školního roku
2. - 3. 2. uspořádal školní klub Oáza „Přespání ve
škole“, na programu byla společná večeře, hry
a soutěže, karaoke a také filmový klub

Náplní této návštěvy hvězdárny bylo seznámit
se s běžnými souhvězdími na obloze

•
•

•
•

•

14. 1. proběhl první přípravný kurz pro žáky z 5.
tříd, zájemce o studium na CMG, cyklus probíhal až
do dubna
14. 1. zpestřilo dětem den v MŠ jedno z pravidelných duchovních zastavení s paní Krejčí na téma:
„Ježíš ztracený a nalezený v chrámu“
19. 1. uspořádalo ICM s dobrovolnicí Pauline Renouf odpolední setkání zejména pro děvčata
„Girls Beauty Afternoon“ za účasti profesionální
kadeřnice a nehtové designérky
22. 1. proběhl úspěšně Reprezentační ples CMG
spojený se stužkováním maturantů ve Společenském domě v Prostějově
26. 1. navštívily děti z MŠ kamarády v první třídě
ZŠ J. Železného, děti předvedly krátký program
a „prvňáčci“ ukázali, jak už umějí číst, společně
si pak všichni zahráli hry
29. 1. se konala oslava 10. výročí založení klubu SHM
v Prostějově, mši svatou při oslavě celebroval P. František Blaha SDB, poté následovalo setkání přátel
SHM při agapé a ples animátorů. Organizaci celého
dne zajistil P. Jaroslav Němec se svými animátory

Během večera byly na programu oblíbené hry
•
•

3. 2. den ředitelského volna pro studenty využili pedagogové pro své další vzdělávání seminářem na téma
Etika ve škole, který vedl P. PhDr. Pavel Kuchař SDB
4. 2. se vrátily dvě studentky septimy z vídeňského gymnázia sv. Uršuly, kde absolvovaly 14ti
denní Kurz sociálních kompetencí praxí v křesťanské mateřské škole ve Vídni

Ročenka CMG 2010/2011

•

Studentka Michaela při práci s vídeňskými dětmi
•

6. - 12. 2. se studenti tercie učili na svém lyžařském výcvikovém kurzu lyžovat a zdokonalovat
na svahu v Jeseníkách

Poslední přípravy pěveckého seskupení před slavností
•

31. 1. vedla Kateřina Opatrná Kurz efektivního
učení pro studenty primy

Běžkařský tým na nejvyšší hoře Moravy
•
Studenti primy zjišťují, jak efektivně dokáží studovat

7. 2. absolvovali studenti kvinty pod vedením
Mgr. Polcra kurz osobnostního rozvoje „Čemu
věnuji svůj čas, tomu patří můj život“
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•
•

7. 2. byla připravena pro studenty septimy přednáška pracovníků sdružení Adra o dobrovolnické práci
studentů pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami
8. - 10. 2. se konaly Olomouci sportovní turnaje ve fotbale, florbale a volejbale pořádané Zastupitelstvem
mládeže Olomouckého kraje ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP a její studentskou organizací První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc
(POSPOL), kterých se zúčastnili i studenti CMG

•

•
•

•
•

•

•

Ročenka CMG 2010/2011

•
Florbalová sestava na turnaji v Olomouci
•
•
•

•
•
•
•
•
•

9. 2. pokračoval cyklus prožitkových podvečerních setkání pro maminky na MD v Mateřském
centru Cipísek vedený lektory CMG
9. 2. připravila ve školním klubu Oáza dobrovolnice Pauline Renouf Kreativní workshop - výrobu gelových svíček
12. 2. proběhlo slavnostní zahájení projektu
„Centrum podpory etické výchovy Olomouckého kraje“, který realizuje CMG; zúčastnili se významní hosté a začal kurz etické výchovy pro pedagogy Olomouckého kraje
17. 2. byl zahájen pětitýdenní cyklus vzdělávacích počítačových kurzů pro seniory, kurz pro
úplné začátečníky zajišťuje CCU při CMG
18. 2. Mgr. Polcr zajistil ve spolupráci s PPP v Prostějově testy profesní diagnostiky pro studenty septimy
22. 2. přibližovala dětem v MŠ sestra Alberta význam
„poslušnosti“ formou pohádky, jednalo se o jednu
z pravidelných návštěv s duchovním zaměřením
24. 2. vyslechli studenti sexty přednášku amerického týmu z New Yorku na téma „Kultura a přírodní památky USA“
24. - 25. 2. absolvovali studenti sexty pod vedením Mgr. Polcra jarní část kurzu osobnostního
rozvoje na téma „Žádný člověk není ostrov“
25. - 27. 2. se realizovalo další víkendové vzdělávací
setkání animátorů ve Staré Vodě pro asi 40 účastníků

4. 3. se studenti primy pod vedením Mgr. Daňkové dozvěděli v Ekocentru Iris skrze interaktivní
pořad něco nového o chráněných územích ČR
5. 3. proběhl na CMG další celodenní kurz pedagogů připravujících se na výuku Etické výchovy
6. -7. 3. využila třída kvinta „den volna pro třídu“ jako odměnu za umístění v soutěži „O nejnápaditější adventní nástěnku“ a strávila pobyt na
lyžích v Ostružné
9. 3. vstoupili všichni studenti a pracovníci CMG
společnou mší popeleční středy do doby postní
10. - 11. 3. absolvovali studenti kvinty pokračovací kurz klíčových kompetencí „Kdo jsem já?“ pod
vedením Mgr. Polcra
11. 3. připravil pan O. Sovík pro studenty septimy
seminář z oblasti mediální výchovy na téma „jak
se dělá dokumentární film“
11. - 13. 3. vedl na Annabergu u Bruntálu spirituál školy P. Jaroslav Němec SDB duchovní obnovu
na téma „Pojď za mnou“ pro studenty septimy
12. 3. - 19. 3. prožívalo celkem asi 60 dětí jarní
prázdniny ve Staré Vodě a na Annabergu, které
připravili animátoři a otec Jaroslav Němec

Karetní večer po celém dni na lyžích
•
•

21. - 22. 3. absolvovali studenti oktávy zkušební
testy pro maturitní zkoušku, zadavatelem zkoušek byl Cermat
21. - 25. 3. připravila dobrovolnice Pauline Renouf v rámci Frankofonního týdne na každý den
pro studenty zajímavou „francouzskou“ aktivitu

březen 2011
•

3. 3. zažili děti v MŠ karneval v maskách se soutěžemi, hrami a tanečky

Pauline a její pravé francouzské palačinky
•

•

•
•
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Jedna maska krásnější než druhá!

22. 3. zajistila Česká křesťanská akademie pro
studenty sexty a septimy ojedinělou besedu s panem Mayambou na téma „Kořeny násilí a jeho
projevy v Kongu a Německu“
22. 3. proběhla charitativní sbírka Jaro s Píšťalkou, které se zúčastnilo 8 studentek z nižšího
gymnázia, výtěžek sbírky byl věnován na pomoc
dětem a mladým lidem se získaným handicapem
25. 3. se konal den otevřených dveří v MŠ spojený se zápisem nových dětí
25. - 27. 3. se zúčastnili studenti sexty duchovní
obnovy na téma „Ježíš Kristus“ pod vedením spirituála J. Němce a Mgr. Bradáče

Kronika školního roku
•
•

25. - 27. 3. získal soubor „Divadélko ve francouzštině“ pod vedením paní Hyllové cenu diváka na
festivalu frankofonních divadel v Brně
27. 3. - 1. 4. reprezentovaly naši školu studentky D.
Menšíková, A. Laudová, E. Frélichová a B. Zelinková v Německu (v Herfordu a v Berlíně) na mezinárodním setkání společně se studenty z Anglie, Německa, Švédska, Turecka a Francie v rámci projektu Comenius „Active Young Citizens of Europe“

•
•
•
•

30. 3. uspořádala na CMG paní S. Náglová vernisáž celostátní výtvarné soutěže na téma „Voda
– zdroj života“ s předáváním cen vítězům

•

duben 2011
•
•
•
•
•
•

1. 4. byla připravena již tradiční Noc s Andersenem
- večerní program s kouzelnými bytostmi pro děti
od 8 do 12 let spojený s přespáním v budově CMG
1. 4. absolvovali studenti sexty testy finanční gramotnosti
1. - 4. 4. si zalyžovali animátoři pod vedením spirituála o. Jaroslava v rakouském Altenmarktu
4. 4. projednala Školská rada na svém jarním zasedání Výroční zprávu o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 a Rozpočet školy pro kalendářní rok 2011
4. 4. se seznamovaly děti z MŠ se zásadami první
pomoci během pohádky „Jak medvídek záchranář ošetřoval medvídka Popletu“
6. 4. uspořádala Mgr. Matyášková další ročník
Plaveckého poháru CMG pro školy Olomouckého kraje, soutěže se účastnilo celkem 7 škol

Zpěváci v Olomouci před dómem sv. Václava
•

•
•
•
•
•
•
Na stupních vítězů stáli samozřejmě i studenti CMG
•
•
•
•

•

7. 4. navštívili studenti kvarty až sexty divadelní
představení Tmavomodrý svět
7. 4. pokračoval pětitýdenní vzdělávací počítačový rozšiřující kurz pro seniory začátečníky
7. - 8. 4. se uskutečnil v salesiánském středisku DIS
ve Fryštáku vzdělávací seminář pracovníků CMG na
téma osobnostního rozvoje, který vedl pan M. Voráč
10. - 15. 4. probíhala u nás návštěva 19 studentů
z Holandska v rámci výměnného jazykového pobytu studentů CMG a Emmauscollege v Rotterdamu, program zajišťovala Mgr. Smutná
12. 4. se konalo v MŠ společné sdílení rodičů s
dětmi spojené s keramickou výrobou

15. 4. se Pěvecký sbor CMG pod vedením Mgr.
Měchurové úspěšně zúčastnil Festivalu duchovní
hudby v Olomouci

17. 4. měl každý možnost účastnit se bohoslužby
spojené s modlitbou křížové cesty, která je již tradičně připravována na Květnou neděli v chrámu
Povýšení sv. Kříže v Prostějově studenty, pracovníky CMG i rodiči studentů
19. 4. organizovala Mgr. Krčová biologickou exkurzi studentů sexty do Litovelského Pomoraví
19. 4. psali studenti oktávy maturitní písemnou
práci z výtvarné výchovy a dějin výtvarného umění
20. 4. organizoval školní klub Oáza velikonoční
kreativní podvečer - pletení pomlázek a dekorace
z chvojí za odborného vedení lektorů z Víceměřic
20.4. se účastnili 2 týmy studentů oblíbené soutěže Expedice Karákoram v Lanovém centru Proud
v Olomouci
26. a 27. 4. probíhaly přijímací zkoušky ke studiu
na CMG
26. - 28. 4. připravil spirituál školy otec Jaroslav
duchovní obnovu pro studenty kvarty

Reklama na víru v podání kvartánů

Ročenka CMG 2010/2011

Asi 80 nových zájemců o studium přicházelo
otestovat své znalosti

Příprava účastníků na simulovaný parlament EU
•

12. 4. probíhaly rodičovské třídní schůzky a konzultace rodičů s vyučujícími
13. 4. uspořádala vyučující historie PhDr. Dohnálková exkurzi studentů primy do Arcidiecézního
muzea v Olomouci
13. 4. se uskutečnilo na CMG okresní kolo SOČ,
výrazných úspěchů dosáhli i studenti CMG, kteří
postupují do krajského kola
15. 4. končil cyklus přípravných kurzů k přijímacím
zkouškám do primy pro zájemce z řad žáků 5. tříd ZŠ
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•
•
•

28. 4. proběhl v Ostravě přebor církevních středních
škol ve florbale, za CMG se zúčastnilo 9 studentů
29. 4. uspořádali lektoři CMG seminář na téma
osobnostní růst studentů pro pedagogy ZŠ Orbis
Pictus v Táboře
29. 4. - 1. 5. připravili víkendový zážitkový program pro animátory odborníci v DISu ve Fryštáku

•

10. 5. připravila PhDr. Dohnálková pro studenty
sekundy exkurzi na Velehrad a do Archeoskanzenu v Modré

Sekundáni ve velkomoravském opevněném
sídlišti z 9. století
•

Ročenka CMG 2010/2011

Příprava animátorů není věc jednoduchá

květen 2011

•

•

•

•

•

2. 5. celebroval P. Marek Franciszek Jarosz z Klenovic společnou velikonoční mši svatou pro studenty
a zaměstnance školy v kostele sv. Cyrila a Metoděje
2. – 6. 5. navštívila CMG skupina přátel z německé
školy Gesamtschule z městě Porta Westfalica, pro
naše i německé studenty byl připraven bohatý program zaměřený zejména na vzájemné poznávání
4. - 17. 5. reprezentovala školu skupina studentek „Divadélka ve francouzštině“ pod vedením paní Hyllové a P. Renouf svojí účastí na mezinárodní přehlídce
francouzských divadel v Orthez ve Francii

Divadelnice na cestách po Francii
•
•
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6. 5. se loučili studenti oktávy se školou tradičním „posledním zvoněním“
6. 5. se zapojili také letos studenti CMG do Prostějovského studentského majálesu

Legoland CMG na Majálesu

•
•
•
•

13. - 15. 5. lektoroval pan Voráč seminář pro tým
projektu „Akademie pedagogů CMG“ v penzionu ve Lhotě u Letovic
16. - 18. 5. probíhaly na CMG ústní společné
a profilové části státní maturitní zkoušky
16. 5. uspořádala Mgr. Marková pro studenty sekundy exkurzi po církevních památkách města Olomouc
16. - 17. 5. proběhl pokračovací kurz klíčových
kompetencí „Láska a zamilovanost“ pro studenty
kvarty, který vedly Mgr. Gambová a K. Opatrná
17. 5. zajistil Pěvecký sbor CMG pod vedením
Mgr. Měchurové kulturní program při Slavnostním předávání cen Města Prostějova
17. 5. zajistila Mgr. Kubíčková pro studenty kvinty
ve spolupráci s centrem IRIS exkurzi na Malý Kosíř
18. 5. vyrazily děti z MŠ na školní výlet do ZOOPARKU a DINOPARKU ve Vyškově

Zábavné atrakce v Dinoparku
•

18. - 19. 5. připravily Mgr. Gambová a K. Opatrná pokračovací kurz na téma „Mně se líbí…“ pro
studenty tercie

Živý obraz: Láska

Kronika školního roku
•
•
•
•

•
•

19. - 21. 5. prožili studenti sekundy ve Staré Vodě
svoji první duchovní obnovu na téma „Nazval
jsem vás přáteli“
25. - 31. 5. se účastnila skupina mladších studentů
členů Francouzského divadélka festivalu frankofonních divadel v Saint Jean de Monts ve Francii
27. 5. se zájemci studentů setkali a mohli besedovat s bratry z Taizé z Francie
27. 5. vyslechli studenti kvinty interaktivní přednášku manželů Böhmových z Prahy, zakladatelů
humanitární organizace SIRIRI, která ve Středoafrické republice organizuje humanitární pomoc
v oblasti školství a zdravotnictví
27. 5. doprovázela schola CMG během Noci kostelů v chrámu Povýšení sv. Kříže mši sv. a studenti pomohli se zajištěním celé akce
30. 5. - 6. 6. psali studenti oktávy písemné testy
společné části maturitní zkoušky

•

24. 6. proběhlo slavnostní předávání maturitních
vysvědčení v chrámu Povýšení svatého Kříže
v Prostějově na závěr mše svaté, kterou celebroval arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner; ceny studentům předával mimo jiné starosta města Prostějov pan Pišťák, místopředseda celostátního výboru
KDU-ČSL Ing. Jurečka; následovala tradiční Zahradní slavnost v Rajské zahradě

červen 2011
•

•
•
•

Úspěšní maturanti přijali svá vysvědčení
z rukou pana arcibiskupa Graubnera
•

24. 6. – 1. 7. vycestovala skupina studentů pod
vedením Mgr. Malečkové do německé přátelské
školy v Porta Westfalica na jazykový výměnný
program

Jednou ze zajímavostí v Německu byla
návštěva dolu v Kleinenbremen
Součástí jazykového pobytu může být
i rychlovýcvik surfingu
•
•
•

•

•

19. 6. doprovázel Pěvecký sbor CMG pod vedením Mgr. Měchurové jáhenské svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci
19. - 24. 6. sportovali studenti sexty na letním turistickém kurzu na Staré Vodě v Jeseníkách
21. 6. pořádala Prostějovská hvězdárna ve spolupráci se středními školami na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově akci „Věda v ulicích“ (prezentace zajímavých pokusů z oblasti přírodních věd), studenti
CMG se zapojili se svými pokusy z chemie a fyziky
23. a 24. 6. uspořádala Mgr. Krčová ve spolupráci
s organizací Iris den EVVO pro všechny studenty
v přírodním parku Velký Kosíř

28. 6. se v MŠ rozloučili s nastávajícími „školáčky“, společně s rodiči strávili všichni pěkné odpoledne na školní zahradě
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•

2. - 4. 6. prožili studenti tercie pod vedením spirituála otce Jaroslava duchovní obnovu „Štěstí
začíná uvnitř“ ve Staré Vodě
14. 6. zasedala naposledy v tomto školním roce
Rada Klubu studentů, rodičů a přátel CMG
14. - 28. 6. probíhal kurz sociálních kompetencí septimy v různých sociálních ústavech Prostějovska
17. 6. ohlásil Cermat výsledky maturitní zkoušky studentů CMG: všichni žáci oktávy úspěšně absolvovali!
18. - 24. 6. se uskutečnil výměnný jazykový pobyt
v holandském Rotterdamu na střední škole Emmauscollege

Budoucí prvňáčci z naší školky
•

•

Jeden z úkolů na naučné stezce parkem

28. a 29. 6. prožili postupně studenti vyššího
a nižšího gymnázia strategickou hru „Až na vrchol“, ve které dobývali osmitisícové vrcholy, hru
připravil tým školního klubu Oáza
30. 6. ukončili školní rok studenti i pracovníci
gymnázia děkovnou mší svatou v chrámu patronů školy - sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově, mši
celebroval otec P. Matula SDB, na závěr byly předány ceny a odměny nejlepším studentům
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Realizované projekty
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Projekty Cyrilometodějského
gymnázia

Projekty Cyrilometodějského
gymnázia
Vzdělávání na CMG je zajištěno nejen formou vyučovacích hodin, ale také formou kurzů, seminářů, besed, tvůrčích dílen, exkurzí a studijních zájezdů, které jsou rozděleny do dlouhodobých tematických projektů. Jejich cílem je rozvíjet specifické kompetence studentů, pedagogického týmu školy i rodičů tak,
aby poskytované
Učební plán doplňujeme o dlouho- vzdělávání umoždobé projekty, které mají studenňovalo absolventům dát to, na co samotná vyučotům školy nalézat
vací hodina nestačí.
vlastní aktivní životní cestu v dynamicky se měnící a globalizované společnosti.
K základním dlouhodobým projektům, které studenti
v průběhu docházky na gymnázium absolvují, patří:

Projekt „Kurzy klíčových kompetencí“
„Když mi bylo 14, myslel jsem si, že nejhloupějším mužem
na světě je můj otec. V jednadvaceti letech jsem se nestačil
divit, jaký pokrok ten stařík za sedm let stačil udělat.“
(M. Twain)
•

•
•

•
•

42

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 čtyřdenní kurz ve školicím 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. Gambová (prima - septima), Mgr. Polcr (kvinta - septima), P. Němec SDB (prima - septima), třídní učitel

Studenti kvarty staví pevné a správné vztahy

Projekt „Duchovní obnovy“
„…víra bez přemýšlení, bez rozumu a bez filozofické reflexe
může být velmi nebezpečná. Na druhé straně i racionalita,
která se uzavírá vůči spirituálním a etickým aspektům, vycházejícím z víry, je rovněž jednostranná, a může být tedy
velmi nebezpečná. Víra a pochybnost jsou jako dvě sestry,
které jsou navzájem kompatibilní, navzájem se korigují
a mohou se navzájem podpírat. Procházejí po úzké lávce nad
velkou propastí, kterou je ambivalence světa – a kdyby nekráčely ruku v ruce, po lávce by prostě nepřešly a zřítily by
se do propasti. A to buď do propasti fanatismu bez rozumu,
nebo do bažiny cynismu a nihilismu bez prvku jakési základní pra-důvěry.“ Tomáš Halík v knize Smířená různost
•
•
•

Cíl:
rozvoj spirituální inteligence, praktické předávání základů žitého křesťanství
Určeno:
studentům sekundy - oktávy
Forma:
třídenní pobyt ve školicím středisku na Staré

Realizované projekty
•
•

Vodě v Jeseníkách
Metoda:
sebereflexe, analyzovaná a komentovaná zážitková pedagogika
Realizátor:
spirituál školy P. Němec SDB, Mgr. Bradáč

•
•

Metoda:
výuka
Realizátor:
Mgr. Polcr a Mgr. Gambová

Projekt „Sociální učení“
„S hlubokou úctou hledím na tvorstvo, neboť ty,
Bezejmenný, jsi je stvořil.“ (F. G. Klopstock)
•

•
•

Snídaně na stromě na duchovní obnově studentů sekundy

„Člověk by se neměl ptát, jaký je smysl jeho života, ale spíše
by si měl uvědomit, že je to on, kdo je tázán.“ (V. Frankl)
•

•

•

•
•

Cíl:
rozvoj schopností a dovedností vytvářet vizi, formulovat cíle, plánovat a realizovat dílčí činnosti, motivovat, budovat a vést tým, schopnost aktivně utvářet společenství, prosociální jednání,
evaluovat výsledky
Určeno:
studentům vyššího gymnázia CMG a dalším zájemcům Prostějovska, přípravné kurzy animátorů jsou určeny pro studenty tercie a kvarty
Forma:
pět třídenních víkendových seminářů především
ve školicím středisku ve Staré Vodě a na Anenském vrchu v Jeseníkách, praxe vedoucích skupinek v době podzimních, zimních, jarních a letních prázdnin na dětských táborech, praxe pomocných lektorů při kurzech klíčových kompetencí, zapojení do organizace akcí (ples animátorů, zážitková strategická hra studentů školy aj.)
Metoda:
komentovaná zážitková pedagogika, výuka, reflexe týmové práce
Realizátor:
Klub salesiánského hnutí mládeže, spirituál školy P. Němec SDB, Mgr. Gambová, P. Matula SDB,
externí lektoři

•

Z eseje studentky Kristýny (septima) o své sociální
praxi v mateřské škole:
Světu malých dětí jsem se hodně vzdálila. Už jsem přestala
být zvyklá sdílet dětskou radost a nadšení. Proto jsem první
den kurzu do školky nekráčela zrovna s tím, že bych se těšila.
V průběhu praxe mi ale děti ukázaly, že mě neberou jako
vyloučenou z jejich světa. Laskavě mi ukázaly vše, na co
už jsem dávno zapomněla. Ukázaly mi, jak se radovat
z maličkostí. Ukázaly mi, jak být vděčná za každý den,
protože je velkým darem. Jak se dá projevit obrovská láska
ke všemu, co dělám, k lidem, kteří mne obklopují, a k tomu,
čím žiju. Znovu otevřely již zapomenuté brány k nádherně
nevinné fantazii, kdy mi stačí jen to nejmenší málo, abych
se stala nejdůležitější na světě. Umění projevit emoce bez
přetvářky a nadsázky, ohromná schopnost odpustit a zapomenout, začít na nový list, to vše se mi během těch dní vystavovalo na odiv úplně všude.
Poznala jsem, jak je dětská dušička úžasně neposkvrněná
a čistá. Možná právě proto jsou děti schopny tak bezmezně
milovat, odpouštět, důvěřovat, nebo se radovat.
Život byl ale tak nespravedlivý, že výchovu svěřil do rukou dospělým, kteří z dětí časem udělají stejné dospěláky,
kteří si zase jednou budou muset od dětí připomínat, jak
hezky se dá žít.
Každá hra, kterou jsem hrála, každá kytička, kterou jsem
dostala, nebo každé objetí ve mně nechalo stopu, kterou
bych jen nerada opět zapomněla, stejně jako pocit, jaké to
je dívat se na svět z menší výšky.
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Projekt „Animátorské hnutí“

•

Cíl:
objevit svět handicapovaných lidí, naučit se těmto lidem rozumět, vážit si jich a účinně jim podle
svých možností pomáhat
Určeno:
studentům septimy (kurz), všem studentům
(charitativní sbírky)
Forma:
dvoutýdenní praxe v sociálních ústavech při doprovázení handicapovaného či staršího člověka;
zapojení studentů do charitativních sbírek
Metoda:
komentovaná a analyzovaná zážitková pedagogika
Realizátor:
Mgr. Polcr, Mgr. Hanzalíková (charitativní sbírky)

Projekt „Strategie osobnostního rozvoje“
„Bůh k nám přichází jako výzva, jako možnost, jako nabídka, jako úkol. Když ten úkol přijímáme, je s námi.“
(T. Halík v knize Smířená různost)
•

•
•

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 dlouhodobé cíle, vyhodnocovat jejich naplňování, spolupracovat v týmu, efektivně řídit svůj čas a svůj život; své 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 kvarty až septimy
Forma:
samostatný předmět „Strategie osobnostního
rozvoje“

Dobrovolníci zapojeni do charitativní sbírky Světluška
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Realizované projekty
Reflexe“Charitativní sbírky“ na CMG
Mimo veřejné celostátní charitativní sbírky se snažíme
motivovat studenty i k jiným formám pomoci.
V loňském roce jsme uspořádali sbírku psacích a kreslicích
potřeb pro děti z Afghánské provincie Lógar, letos jsme
uspořádali sbírku hraček a her pro děti z prostějovské nemocnice. Dobrovolníci ze studentské scholy navštívili před
Vánocemi ÚSP Centrum Dominika v Kokorech, kde uspořádali pro obyvatele Centra malé vystoupení se zpíváním
a čtením z Písma.
Rozvoj solidarity, ochoty pomoci potřebným, aktivní účasti
na problémech, sociálního cítění, ale také pomoc konkrétním
nadacím a sdružením považujeme za velmi důležitou součást výchovy a vzdělávání našich studentů, proto chceme poděkovat všem lidem, kteří podpořili angažovanost studentů
v charitním díle zakoupením drobných sbírkových předmětů či dobrým slovem. Zvláště bychom chtěli poděkovat
všem studentům, kteří se do charitativních sbírek zapojili, neboť bez nich by jejich realizace nebyla možná.
Mgr. Jana Hanzalíková

Projekt „Zahraniční výměnné pobyty“
„Dnešní svět potřebuje něco víc než pouhou toleranci, potřebuje také určitou spoluúčast, dialog, sdílení hodnot. Porozumění a pokojné soužití není bez dialogu možné.“
(T. Halík v knize Smířená různost)
•

•
•
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Projekt „Environmentální výchova“
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spolupráce souboru „Divadélko ve francouzštině“ s francouzskými divadelními soubory (v letošním roce účast na divadelních festivalech ve
francouzském Orthez a Saint Jean de Monts)

„Zlo vstupuje do našeho světa skoro vždy branou neznalosti; a pokud není dobrá vůle osvícená, může napáchat
stejně mnoho zla jako zloba… Žádné opravdové dobro,
žádná krásná láska není možná bez úsilí o maximální jasnozřivost.“ (A. Camus)
•

•
•

•

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, samostatné přednášky, exkurze, zážitková
strategická hra na konci školního roku, praktické
činnosti - třídění odpadů aj.
Realizátor:
Mgr. Krčová, tým pracovníků školy a externích
lektorů

Cíl:
navázání kontaktů s vrstevníky z jiných zemí, praktické uplatnění jazyka, motivace k dalšímu studiu jazyků, poznání životního stylu a školství jiných zemí,
poznání reálií zemí, jejichž jazyk se žáci učí, uvědomění sounáležitosti s ostatními národy Evropy
Určeno:
studentům vyššího gymnázia
Forma:
pravidelné výměnné pobyty se studenty škol:
• Emmaus College v Rotterdamu (Holandsko)
• Gesamtschule ve městě Porta Westfalica (Německo)
každoroční 14 denní pobyt dvou studentů septimy na kurzu „Soziales Lernen“ v St.Ursula Gymnasium ve Vídni

•

zapojení do realizace mezinárodních projektů
„Comenius“ – Programy Národní agentury pro
evropské projekty (v letošním roce projekt „Active Young Citizens of Europe“ s pobytem v Bruselu, Paříži a Berlíně)
Realizátor:
Mgr. Smutná, Mgr. Malečková, Mgr. Gambová,
BSc. Hyllová, Mgr. Kment a Mgr. Fidrmuc

Výměnný pobyt s německou školou Gesamtschule
ve městě Porta Westfalica očima Mgr. Martiny
Malečkové, vedoucí pobytu
Po několikaleté odmlce se 14 studentů němčiny zúčastnilo výměnného pobytu se školou ve městě Porta Westfalica.
Koncem dubna a počátkem května jsme přivítali německé přátele u nás a společně poznávali krásy Prostějova a
jeho okolí. I když nám počasí moc nepřálo, mezi všemi zú-

Studenti na Velkém Kosíři v rámci dne EVVO

Realizované projekty
•

•

Geografický exkurzní den pro studenty sekundy
v Hranickém krasu

Projekt „SOČ - seminárními
a projektovými pracemi k maturitě“
„Lidé, kteří dosahují dobrých výsledků, jsou sami se sebou
spokojeni.“ (K. Blanchar a S. Johnson)
•

•
•

•

Zastávka v Berlíně - prohlídka hlavního města Německa

Projekt „Exkurze a studijní cesty“
„Nemít vzdělání může být ekonomickým trestem, zatímco jedinečné nadání vám zaručuje celosvětový pas.“ (K.
Nordström, J. Ridderstrale v knize Karaoke kapitalismus)
•
•

Cíl:
přiblížit studentům školní učivo v praxi a 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, Anglie a Paříže (každý lichý rok v podzimním termínu)
Realizátor:
třídní učitel a učitel předmětu, ve kterém se exkurze realizuje

•

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 je
jednou z forem profilové části maturitní zkoušky.
Určeno:
studentům sexty a septimy
Forma:
student si vybírá problém ze zásobníků témat
a problémů, které vytváří učitelé jednotlivých
předmětů a externí spolupracovníci (učitelé VŠ či
odborníci z praxe), zvolený problém pak pod jejich vedením řeší, student zpracovává podle předem zadaných pravidel 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. Daňková a tým vedoucích prací
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častněnými se živě debatovalo o životě u nás a v Německu,
vznikala nová přátelství a všichni si mohli udělat obrázek
o stavu svých jazykových znalostí.
Na konci června jsme se vydali do Německa na oplátku
zase my. Po namáhavém nočním přejezdu jsme v sobotu
25. června v ranních hodinách přijeli do Berlína, kde jsme
postupně poznávali nejvýznamnější památky. Prošli jsme
se mimo jiné i známým bulvárem Unter den Linden, který
nás dovedl až k proslulé Braniborské bráně. Odtud to bylo
už jen krůček k Říšskému sněmu. Pochopitelně jsme nevynechali ani proslulý Ku´damm s proslaveným obchodním
domem KaDeWe.
V sobotu v noci jsme po troše bloudění dorazili konečně do
cíle - do města Porta Westfalica. Náš bohatý program mohl
začít. Nejprve jsme se seznámili se svými hostitelskými rodinami, kde jsme prožili neděli. Celý další týden jsme společně cestovali: navštívili jsme město Hameln (stopy krysaře jsou tu patrné na každém kroku), prohlédli jsme si jeskyni Schilatt-Höhle a bývalý důl v Kleinenbremen, vystoupili jsme na památník císaře Karla Viléma I. (odtud jsme měli
krásný rozhled po Vestfálsku), do života vojáků ve středověku jsme nahlédli v katakombách hradu Sparrenburg ve
městě Bielefeld. Pochopitelně jsme si nenechali ujít ani návštěvu školy, kde jsme měli možnost být i přímými účastníky vyučování. Ve městě Minden jsme se museli obejít bez
služeb fundovaného průvodce, protože jsme město objevovali po dvojicích formou rallye. Cestou jsme si pochvalovali kvalitu německých dálnic a pohodlné cestování vlakem.
Celý týden velmi rychle utekl. Po dlouhém loučení jsme se
první červencový den vydali plni zážitků k domovu.
Závěrem je nutno dodat, že celá akce se velmi vydařila a že i ostatní studenti gymnázia by měli využít
v dalších letech této příležitosti a vydat se na objevnou cestu na německý sever. Jen tak je totiž možné
poznat, jak se v této zemi žije. Všichni jsme se nějakým způsobem dorozuměli, ale současně se ukázalo,
že je třeba věnovat studiu jazyků více úsilí, aby pro
nás komunikace nebyla tak náročná.

Projekt „Kultura“
„Ze své osobní zkušenosti bych rád řekl každému: Následujte své nejhlubší pocity a věřte jim. Hledejte to, co
chcete dělat, dělejte to a potom to praktikujte každý den.“
(B.B.King)
•

Cíl:
rozvíjet estetické cítění, kulturní znalosti i schopnost uměleckou tvůrčí činnost žáků školy
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Realizované projekty
•
•

•

Určeno:
studentům primy - oktávy
Forma:
návštěva kulturních pořadů, výstav a koncertů, aktivní tvůrčí činnost, společenskovědní čtyřdenní zájezd studentů oktávy do Prahy - města kultury
Realizátor:
učitelé jednotlivých předmětů, pedagogové volného času, třídní učitel

•
•

•

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

Projekt „Akademie pracovníků CMG“
„Učitel, který se prochází mezi svými žáky ve stínu chrámu, nedává ani tak ze své moudrosti, jako spíše ze své víry
a láskyplnosti. Je-li skutečně moudrý, nevyzývá vás, abyste vstoupili do příbytku jeho moudrosti, ale vede vás k prahu vašeho vlastního myšlení.“
(Ch. Džibrán)
•

Ročenka CMG 2010/2011

•
•

•
Česká mše vánoční v podání Pěveckého sboru CMG a hostů pod vedením Mgr. Měchurové
Reflexe nad prací Pěveckého sboru CMG
v uplynulém školním roce
V letošním školním roce nás čekala náročnější umělecká vystoupení. Vedle tradičního Vánočního koncertu jsme
se zúčastnili Mezinárodního festivalu duchovní a církevní hudby v Olomouci. Písněmi jsme podpořili akce města Prostějova, např. při předávání cen významným osobnostem regionu starostou města. Na závěr školního roku
jsme provázeli duchovními písněmi jáhenské svěcení
v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Vánoční koncert jsme zahajovali řadou nově nastudovaných skladeb. Byly to koledy A. Tučapského, M. Ducháče,
J. Srnky, F. Vognera, pastorela J. E. Kypty, ale i skladby
J. S. Bacha a J. Grubera. Druhá část koncertu patřila tradičně České mši vánoční „Hej, mistře!“ J. J. Ryby za doprovodu komorního orchestru výkonných umělců
a sólistů.
Výjimečným hudebním zážitkem byl pro nás Mezinárodní festival duchovní a církevní hudby v Olomouci. V katedrále sv. Václava se rozezněly skladby našich gymnaziálních či chrámových sborů, ale též duchovní skladby gymnázia z Tisovce a sboru Kozminské Univerzity z Polska.
Náš pěvecký sbor úspěšně reprezentoval CMG skladbami
G. F. Händela, J. Pavlici, M. Jakubíčka a J. Grubera. Přehlídka chrámových sborů byla ukončena slavnostní bohoslužbou, kterou celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský.
Mgr. Bohumila Měchurová, vedoucí sboru

Projekt „Učíme se demokracii v praxi“
„Jestliže myslí všichni stejně, pak někdo nemyslí.“
(generál G. Patton)
•
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Cíl:
rozvíjet vědomí občanských práv a jejich praktické uplatňování kultivovanou formou v denním
životě

•

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, zážitkové
aktivity při seminářích teambuildingu
Metoda:
dvoudenní semináře s externím pracovníkem,
který se věnuje koučinku a teambuildingu dvakrát ročně, vzdělávací semináře s odborným lektorem
Realizátor:
lektoři CMG, smluvní partneři školy, organizace
věnující se dalšímu vzdělávání pracovníků

Projekt „Spolupráce s rodiči“
„Nejhlubší lidskou potřebou je vztah.“
(L. Crabb)
•

•
•

•

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

Realizované projekty

Projekty Evropské unie
realizované ve školním roce 2010/11

Ve školním roce 2010/11 jsme realizovali tyto prejekty financované z prostředků Evropského sociálního fondu:

Centrum podpory etické výchovy
v Olomouckém kraji
„Odpor k nové ideji se zvyšuje zároveň s její důležitostí.“
(B. Russel)

Aktivita „Co máme společného“ na kurzu etické výchovy

Akademie rozvoje klíčových kompetencí
pedagogů
•
•

•

•
•

Nositel projektu:
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola
v Prostějově
Cíl:
podpora změny chování žáků k vědomému dodržování základních etických principů tak, aby
vyrůstali v prosociální, pozitivně laděné, zdravě sebevědomé a charakterní osobnosti; propagace výuky předmětu etická výchova na základních a středních školách Olomouckého kraje, trvalá metodická pomoc školám; vytvoření metodických a výukových materiálů včetně webové podpory pro síťování škol a sdílení příkladů
dobré praxe
Forma realizace:
akreditovaný 250-hodinový vzdělávací kurz etické výchovy pro 32 pedagogů, pilotní výuka na
školách partnerů od září 2011 do června 2012,
vzdělávací semináře a závěrečná konference pro
pedagogy etické výchovy
Délka realizace:
prosinec 2010 - červen 2012
Pracovníci CMG zapojení do projektu:
učitelé etické výchovy, studenti tercie - septima,
Mgr. Fidrmuc, Ing. Cagalová, pan Sitte, pan Müller, DiS., Mgr. Ságlová a Mgr. Polcr

„Ten den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je rovněž
dnem, kdy jste úspěšní být přestali.“ (H. Kelleher)

•
•

•

•
•

Ročenka CMG 2010/2011

Finanční prostředky, které škola získává prostřednictvím Evropských projektů, jsou skvělou příležitostí k realizaci nápadů, na které běžné provozní prostředky nestačí. Představují však také velkou
zátěž pro pracovníky, kteří jsou do projektu zapojeni - pedagogy, administrativní, ekonomický i technický sektor školy.

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 dvouenní pobytový vzdělávací seminář
pro pracovní tým školy, který vedou externí odborní lektoři; 2xročně 2denní pobytový vzdělávací seminář pro 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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Realizované projekty
Student na prahu 21.století
•
•

•
•

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

Quo vadis II

Ročenka CMG 2010/2011

•
•

•

•
•

Active Young Citizens of Europe (Aktivní
mladí občané Evropy)
•
•

•

•

•
•
•
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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

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.
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, navštívit 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

V rámci tohoto projektu vycestovala letos skupina studentů do Paříže a Bruselu v listopadu a na jaře do Německa,
kde navštívila Herford (město, kde sídlí koordinující škola projektu) a Berlín, kde byl připraven program zaměřený
na mladé lidi v EU

eTwinning
•

•
•

•
•

aktivita iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí podporujících mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií (ICT)
Nositel projektu:
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola
v Prostějově; Lyceum Ogólnoksztalcace Varšava, Polsko
Cíl:
zdokonalení komunikačních schopností v německém jazyce, získání kontaktů s mladými lidmi v
Evropě, rozšíření znalostí a praktických schopností v používání informačních technologií, především v oblasti Web 2.0.
Forma realizace:
výměna e-mailů, diskuze o volno-časových aktivitách, pořizování fotografií, psaní textů
Do projektu byli zapojeni:
skupina 10 studentů převážně vyššího gymnázia CMG
v rámci výuky německého jazyka, Mgr. Malečková

Reflexe nad první zkušeností s eTwinningem
Výsledkem několikaměsíční spolupráce byl česko-polskoněmecký tematický slovníček, vznikla řada prezentací,
studenti vytvořili koláže, kde využili sesbíraný materiál.
To vše je možno zhlédnout na: http://new-twinspace.
etwinning.net/web/p39246/welcome. Nejpřínosnější
na celé spolupráci byla skutečnost, že studenti měli
možnost poznat život v zemi našeho souseda, seznámili
se s prací ve virtuální třídě a vyzkoušeli si práci s mnoha
novými nástroji, které jsou dosažitelné na internetu.

Výuka k různosti jako součást
multikulturní výchovy a vzdělávání
•
•

•
•

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

Jednou ráno se Veronika vzbudila a protáhla se pod
dekou. Za chvíli k ní přijel robot, zapískal na píšťalku
a řekl: ,,Vstávat, madam, je čas na rozcvičku!“ Po
rozcvičce našla na stole s originálním drahým ubrusem
vyšívaným z drátů od počítače dopis, na kterém stálo:
,, Milá Veroniko, doufáme, že ses dobře vyspala. Jeli
jsme s otcem na služební cestu na Mars - nemyslíme tu
tyčinku, nýbrž planetu. Nezapomeň si udělat dú
z matematiky. Máma a táta“.
Protože se jí úkol dělat nechtěl, začala šmejdit po bytě
a našla předmět, který nikdy neviděla. Zeptala se robota
a ten řekl: ,,To je kru-žít-ko.“ ,,A k čemu se to používá?“
zeptala se. ,,Nevím, nikdy jsem nic podobného neviděl.“
Veronika si pomyslela, že to je nějaká zbraň nebo nářadí
do tátovy dílny.
Po šmejdění Veronika zasedla k počítači, přečetla
si zadání domácího úkolu a zjistila, že má vytvořit
kružnici o poloměru 5 cm. Stiskla klávesy Ctrl+0+*+5
a na obrazovce se jí narýsovala kružnice.
Veroniku nikdy nenapadlo, že se tím kružítkem kdysi
dávno rýsovaly kružnice.
Pavla Orálková, prima

Ty máš víru a já mám skutky
Některé citáty v nás v jistých okamžicích vyvolávají
potřebu zamýšlet se nad světem, lidmi kolem nás, ale
zvláště nad námi samotnými.
Člověk, jakožto lidský nedokonalý tvor, má neustálou
potřebu něco hodnotit a srovnávat a často zapomíná na
to, že s hodnocením má začínat vždy u sebe.
Zvláště dlouhé hodiny dokážeme srovnávat víru
jiných se svojí. Dívat se jako Sněhurčina macecha
do pokřiveného zrcadla a vychvalovat se, jak jsme
vzorní, dokonalí, věřící lidé. Zrcadlo si občas dovolí
říct pravdu, ale tu my neposloucháme, protože jsme
tolik zaslepeni pravdou svojí, že jinou nejsme schopni
přijmout.
Jestliže jsme natolik přesvědčeni o své víře jako o
správné a jediné cestě, je naší povinností, ale i potřebou
ukázat tuto cestu ostatním, aby i oni mohli kráčet tímto
směrem.
Nejjednodušším projevem víry jsou skutky. Ty již
nejsou tolik abstraktní, a tak je můžeme na vlastní oči
pozorovat u druhých lidí. Skutky jiných nám mohou
odhalovat jejich víru a pomáhat nám najít správnou
cestu.
Ludmila Charvátová, oktáva

Hele, hele, velké tele,
leze tetě z meze ven,
hele, hele, smělé tele,
nelez z té mé meze sem.
Z jetele, hej z jetele,
je velké tele celé plné,
neleje a neleje,
ještě je nám vesele
Vendula Vajdová, prima
Malá Dana mává zrána,
láká páva na banán.
Malá plavá hravá Hana,
láká páva na salám.
Avšak páva naláká
zrána tráva šťavnatá.
(Má hlad, tak ať papá!)
Tereza Baláková, prima

„Myslete na příští generace“,
Veronika Mikmeková, kvarta

Televizní děti
Taktiky televizních
stanic (jako např. Nova)
jsou všem Čechům
dobře známé. Desítky
minut katastrof, nehod,
vražd a zlodějů, v jejichž
středu jsme upozorněni,
že se nakonec podíváme
do té a té zoologické
zahrady, kde se narodilo
pětasedmdesátikilové
slůně. To jen čistě pro
případ, že by nás to
celosvětové krveprolití
znudilo. Dvouminutová
reportáž o slůněti je
samozřejmě hrozně
roztomilá a televizi
vypínáme s duševním
klidem.

Ročenka CMG 2010/2011

Vytvoř z těchto slov vypravování: dopis, Veronika,
kružítko, deka, píšťalka, ubrus.
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Z literárních prací studentů
Můj střízlivě uvažující tatínek - vlastně jeden
z nejstřízlivějších lidí, které znám, pouští v sedm večer
televizi se slovy: „ Tak co nám zase zalžou? “ Mám
vždycky sto chutí se zeptat, proč se na ty zprávy vlastně
dívá, když jim stejně nevěří. Říká, že „ to bere s rezervou “
(jako ostatně všechno). My, kteří jsme to schopní tak brát,
bychom si ale měli uvědomit, že se najdou i tací, kteří
hltají každé slovo Lucie Borhyové a je pro ně skoro svaté.
Kde že je ten problém? Problém je touha po senzaci.
Televizní stanice se zcela evidentně domnívají, že
senzace je nám dražší než úplná pravda. Je to ale
skutečně tak? Myslím, že jsme senzací a násilím
zahlcováni, obklopuje nás ze všech stran a už nás ani
moc nefascinuje. Pozdvižení v řadách českých televizích
diváků vyvolají pouze výsledky fotbalu a události
z Poslanecké sněmovny. U nich si můžeme hlasitě zařvat
Hurá! V prvním případě od srdce, ve druhém ironicky.

Ročenka CMG 2010/2011

Šárka Dvořáková, oktáva
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LA VIE SUR TERRE EN 2050
Aujourd’hui, nous avons beaucoup de possibilités! Je
suis très ravie d’avoir des chances si diverses et riches.
Je ne peux pas imaginer la vie sans certaines choses.
Mais je sais aussi qu’au futur, en 2050, nous aurons les
choses encore plus modernes et extraordinaires que
maintenant ! Je voudrais vous parler de changements
possibles qui peuvent se passer...
D’abord, le système de travail changera. Les gens ne
devront plus aller au travail. Ils pourront travailler à
la maison par l’intermédiare d’Internet. Ca sera plus
pratique et plus confortable.
Ensuite, mes études seront probablement différentes.
J’irai à l’école seulement une fois par semaine. Je
pourrai faire des exercices et écouter les leçons en
ligne - sur Internet - parce que nos professeurs les
mettront sur le web d’école. Alors, je pourrai décider
à quelle heure me lever et étudier.
Sur la Lune, il y aura déjà beaucoup de bâtiments –
des maisons, des apartements et des entreprises. Je
réfléchis à commencer à économiser de l’argent pour
pouvoir y acheter un appartement luxueux.

Veronika Koudelková - oktáva
Puis, nous n’aurons pas autant de problèmes avec
la pollution d’air parce que les voitures d’air seront
inventées.
Peut-être, la prolongation de l’espérence de vie sera
une autre invention. Les médecins ont de plus en
plus d’expériences et je crois qu’ils inventerons un
médicament pour que nous soyons plus sains et ainsi
vivions jusqu’à l’âge de 115 ou 120 ans.
D’après moi, l’année 2050 sera pleine de surprises
et il y aura des inventions qui nous semblent
impossibles et drôles maintenant. Mais nous
pouvons être sûrs que beaucoup de nouvelles choses
nous attendent!
Klára Portešová, septima, v rámci klubu DELF

Skládalová Adéla - prima

Zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy

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

417
507
14
323
16 047

celkem

17 308

b) Náklady

v tis. Kč

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

1 641
1 503
13 820
214
707
3

Náklady celkem

17 888

Hospodářský výsledek

- 580

c) Vnější kontroly hospodaření

Tereza Marková, prima

V roce 2010 proběhly v organizaci kontroly ze strany státních institucí:
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v tis. Kč

a) Výnosy

Všeobecná zdravotní pojišťovna – nebyly zjištěny žádné nedostatky
Úřad práce – kontrola dotací na zřízení pracovních míst MŠ – nebyly zjištěny žádné nedostatky
Okresní správa sociálního zabezpečení v Prostějově – nebyly zjištěny žádné nedostatky
Česká školní inspekce – čerpání finančních prostředků SR – nebyly zjištěny žádné nedostatky

Přehled realizovaných projektů v roce 2010 včetně výše jednotlivých dotací
Cyrilometodějské gymnázium aktivně působí v různých oblastech výchovy a vzdělávání. Aktivity Cyrilometodějského gymnázia nad rámec zabezpečení výuky byly v roce 2010 financovány následujícími donátory:

Název projektu

Anotace

„Akademie rozvoje klíčových
kompetencí pedagogů“

Vzdělávání pracovníků CMG v oblasti
osobnostního rozvoje

„Centrum podpory Etické
výchovy v Olomouckém kraji“

Podpora rozvoje Etické výchovy ve školách
Olomouckého kraje

„Partnerství v projektu „QUO
VADIS II - Cesta ke vzdělání“

Zkvalitnění podmínek pro výběr a práci
s mimořádně nadanými dětmi

484 743 Evropský sociální fond

„Centrum celoživotního učení
pedagogů církevních škol“

Systematické vzdělávání pedagogů
církevních škol

155 400 Nadace Renovabis

Dotace v Kč Poskytovatel

„Active young citizens of Europe“ Mezinárodní partnerství středních škol
„Vánoční koncert Pěveckého sboru“ Podpora realizace Vánočního koncertu
„Zřízení 3 pracovních míst v MŠ“

Celkem

Podpora zřízení 3 pracovních míst v nově
vzniklé MŠ

Podrobná výroční zpráva o hospodaření školy je k dispozici v kanceláři CMG.

1 071 674 Evropský sociální fond
64 283 Evropský sociální fond

182 480 NAEP
13 500 Město Prostějov
83 190 Úřad práce Prostějov
2 055 270
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Mateřská škola

„Věřit je normální. 95,5 % všech lidí na
světě vnímá svůj spirituální rozměr.“
(J. Hrdlička)
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Mateřská škola

Ve druhém roce svého založení měla mateřská škola při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově přijatých celkem 25 dětí. V příštím školním roce
2011/2012 bude do naší školičky docházet 6 nových „předškoláčků“ a zároveň jsme se rozloučili
s 8 dětmi, kapacita školky pro příští školní rok
vzhledem k podmínkám školy bude 23 dětí.

Také naši školičku navštěvovali herci se svými
programy, líbilo se nám představení divadla Za jeden provaz „O neobyčejném domečku“. Přínosné
pro „malé předškoláčky“ bylo především pohádkové vyprávění v mateřské škole „Jak medvídek záchranář ošetřoval medvídka Popletu“, kdy jsme se
seznámili s pravidly první pomoci.

Naše mateřská škola stejně jako v uplynulém školním roce pořádala celou řadu aktivit pro své svěřence.

V průběhu celého školního roku navštěvovaly děti
prostějovskou hvězdárnu, kde získávaly nové zkušenosti o planetách, Zemi, Slunci, hvězdách a souhvězdích či o koloběhu vody v přírodě.

Děti se účastnily plaveckého výcviku při ZŠ Jana
Horáka, závěrem dostaly od svých instruktorů své
první plavecké osvědčení.
Také byly přítomny mnoha divadelních představení, nejednou je shlédly i v mateřské škole v Ohrozimi. Cestování autobusem se pro děti stalo příjemnou součástí očekávaného kulturního zážitku. K oblíbeným představením patřily zejména „Kluk z plakátu“ s živými herci či pohádky „O Budulínkovi“
a „Budka v poli“. Při představení divadla z Tramtárie děti obdivovaly mašinku, která jezdila mezi nimi
po třídě.

Děti byly zajímavou formou seznámeny
se základy první pomoci
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Náboženská výchova podle daného plánu byla zastoupena při výchovně vzdělávacím procesu v průběhu celého školního roku. Dětem jsme ji předávali
formou „obrázkových příběhů“ motivovaných vyprávěním s maňásky, pohybovými či hudebně pohybovými hrami vztahujícími se k daným tématům.
Děti měly rády „duchovní zastavení“ s p. Ivanou
Krejčí, která s naší školičkou úzce spolupracuje a pro
děti připravovala celou řadu námětů a her spojených
s přibližováním života Pána Ježíše a příběhů z Bible.
Děti se také těšily na vyprávění sestry Alberty s duchovním zaměřením, jenž bylo protkáno motivujícími hrami, písněmi, především pak zaujala jejich pozornost želvička Loudalka.

Oblíbené návštěvy a vyprávění
s paní Krejčí

Mateřská škola
Děti se během roku nejednou účastnily dětské mše
svaté v Krasicích spolu s o. Pavlem Cahou SDB, který rovněž přicházel se svými katechezemi i k nám do
školky.

Děti dostávají od otce Pavla obrázek

Radost z vydařeného výletu
Kresba a výtvarné činnosti bývají zastoupeny v denním programu.
Děti rády kreslí, což se projevilo i jejich umístěním ve výtvarných soutěžích. Ve výtvarné soutěži na téma „Zima“ se na 3. místě umístili Matteo
Bulič a Martin Vopalecký. Také Ester Moravčíková získala 2. místo v soutěži „Voda, zdroj života“.
Se zmíněnými dětmi, jako i s dalšími pěti jsme se
však museli v tomto školním roce rozloučit. Loučení jsme si zpestřili společným setkáním na školní
zahradě, kde si nastávající školáci převzali medaile
i knížky a při hudbě a soutěžích jsme všichni společně poseděli u ohně.

Keramické tvoření na jednom sdílení s rodiči
Sdílení během školního roku mělo i duchovní zaměření spojené především s časem Adventu či velikonočních svátků.
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Tvoření z hlíny patří k oblíbeným činnostem, děti se
mu věnovaly nejen v průběhu dopoledních činností,
ale především také při některých společných „Sdíleních“ rodičů s dětmi.

V květnu jsme zavítali jako „výletníci“ do Zooparku
a Dinoparku ve Vyškově, děti byly nadšené především z dinosaurů, ti se pak často stali hlavním námětem při hrách či kreslení.

Kromě jiných aktivit se nám děti rády předvedly ve
svých kostýmech při karnevalovém veselí, za účast
v soutěžích pak dostaly sladkou odměnu.

Loučení s budoucími prvňáčky
Každý školní rok má svůj konec a já bych chtěla
popřát našim „školáčkům“ hodně úspěchů ve škole a novým dětem pak, které přijdou mezi nás do
školky, aby se jim v novém kolektivu kamarádů líbilo.
Mgr. Liliana Pospíšilová, vedoucí učitelka MŠ

Karnevalové hry a soutěžení
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Klub a SVČ Oáza

„Prostředí, ve kterém se člověk zdržuje
většinu dne, určuje jeho charakter.“
(Antifonés)
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Studentský klub
a SVČ Oáza

Nový školní rok jsme již tradičně zahájili slavením
mše svaté v kostele Povýšení sv. Kříže. Mši svatou
celebroval provinciál českých salesiánů P. Petr Vaculík a o hudební doprovod se postarala schola studentů CMG, kterou vede Mgr. Martin Bradáč.

Studenti scholy trénují a nacvičují poctivě celý školní rok
Během září a října se naši studenti zúčastnili hned tří
charitativních sbírek. Byly to sbírky Světluška, jejíž
výtěžek je věnován na pomoc nevidomým, sbírka Srdíčkový den a sbírka Bílá pastelka, kterou organizuje
prostějovská pobočka sdružení SONS.

Schola doprovázela zpěvem mši svatou,
na níž byl hostem P. Tomáš Strogan,
kaplan mládeže prostějovského děkanátu
Během listopadu také proběhlo soustředění scholy
na faře ve Vrahovicích. Cílem soustředění bylo secvičení programu na adventní duchovní zastavení.
Koncem měsíce vybojoval tým šachistů na krajském
polofinále škol v šachu postup do lednového krajského finále, kde obsadil 8. místo. Oáza také prezentovala svou činnost na prostějovské burze škol.
Na nadcházející adventní dobu jsme se připravili výrobou adventních věnců v rámci kreativního podvečera. Adventní dobu jsme ve škole zahájili žehnáním
adventního věnce a rozsvícením první svíce.
Prosinec začal tradičním adventním duchovním zastavením v kostele povýšení svatého Kříže. Zamyšlení
se nad jednotlivými úryvky z Písma hudebně doprovázela schola CMG.

Studenti předávající výsledek sbírky hraček
dětem do prostějovské nemocnice
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Koncem října jsme s dvěma týmy šachistů vyrazili na
okresní kolo finálového přeboru škol v šachu. Tým
hochů z vyššího gymnázia obsadil krásné druhé místo,
tým hochů z nižšího gymnázia skončil na místě pátém.
Do nového měsíce jsme vstoupili slavením Slavnosti všech svatých, kterou hudebně doprovázela schola studentů CMG.

Adventní zastavení CMG na první neděli adventní

Klub a SVČ Oáza

Také primáni zapojeni letos do soutěže poprvé si vedli výborně

Proběhl také přebor církevních středních škol ve florbale chlapců, kterého se zúčastnil 9ti-členný tým studentů.
Po velikonočních prázdninách jsme oslavili velikonoční mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Mši
svatou celebroval host P. Marek Franciszek Jarosz z
Klenovic a svým zpěvem doprovázela schola CMG.
Studenti naší školy se v květnu zúčastnili Dne Evropy,
který probíhal v Olomouci. Jejich úkolem bylo prezentovat malý ostrovní stát ve Středozemním moři – Maltu.

Stánek představující Maltu v podání studentů CMG
První červnový den proběhla poslední charitativní
sbírka letošního školního roku. Jednalo se o sbírku
Šance, jejíž výtěžek je určen na podporu pracovních
terapií komerčně sexuálně zneužívané a týrané mládeže čili „Dětí ulice“.
Školní rok v Oáze jsme zakončili očekávanou zážitkovou hrou. Letošní hra nesla název „Až na vrchol“
a zdolávali jsme v ní čtrnáct osmitisícovek čili čtrnáct
nejvyšších hor světa. Z vyššího gymnázia se zúčastnilo
52 horolezců rozdělených do devíti barevně rozlišených
týmů. V těžkém boji zvítězili členové černého týmu ze
sexty ve složení M. Vogl, P. Dankovič, A. Rus, T. Kohoutek, T. Lipovský a D. Benešová. Letošním vítězstvím
obhájili titul mistrů zážitkové hry, neboť ve své šestileté historii jim vždy patřilo první místo. Druhý den dobývalo osmitisícovky 78 horolezců ve 13ti týmech z nižšího gymnázia.
Přestože prioritou školního klubu Oáza je především
poskytnout prostor pro trávení volného času, vzájemnou komunikaci a setkávání, byla Oáza v období
letních prázdnin uzavřena, jedinou letní akcí byl vodácký tábor, který pořádal Mgr. Bradáč.
Ve školním roce 2010/2011 se ve Středisku pro volný
čas realizovaly tyto zájmové útvary: filmový klub, velmi úspěšný dramatický kroužek francouzské divadlo
pro začátečníky i pokročilé, ze sportovně zaměřených
kroužků především lezení na umělé stěně a florbal, keramika, výtvarný kruh pro dospělé, klub Benjamín pro
děti z okolí Prostějova, konverzace ve francouzském divadle, kytarová škola, rocková kapela, schola, biologický kroužek, varhanní kurz a programování v PHP.
Ve Školním klubu Oáza, který navštěvují žáci nižšího gymnázia, byly otevřeny kroužky: kytarová škola, škola hry na elektrickou kytaru, kterou vedl dobrovolník z řad našich studentů, schola, stolní tenis,
výtvarný kroužek, rocková kapela a geocaching.
Mgr. Jana Hanzlíková,
vedoucí střediska volného času
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Dobrovolníci ze scholy také navštívili ÚSP Centrum Dominika v Kokorech, kde uspořádali malé vystoupení se zpíváním a čtením z Písma.
Lezci z horolezeckého kroužku se zúčastnili soutěže
Vánoční lezecký pohár pořádané v Lipníku nad Bečvou. Nejlépe dopadl O. Suchánek z oktávy, který ve
své kategorii obsadil třetí místo.
Nový kalendářní rok začal tradiční tříkrálovou sbírkou pořádanou Charitou ČR, které se zúčastnilo 18
studentů z naší školy.
V lednu také odstartovala řada pravidelných čtvrtečních
soutěží o poukazy do školního bufetu. Lednová soutěž se týkala luštění rébusů, únorová logických úkolů,
v březnu studenti poznávali své spolužáky na upravených fotografiích, dále se soutěžilo například v sudoku.
Únor začal v Oáze ve znamení poezie. Proběhlo školní
kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 13 studentů.
Oáza také v únoru pořádala každoroční Přespání ve
škole. Kapacita akce byla plně obsazena, účastnilo se
30 studentů nižšího gymnázia. Na programu Přespání byla například společná večeře, hraní her, karaoke
a pro zájemce také sledování filmu.
Někteří studenti se zúčastnili sportovních turnajů ve
fotbale, florbale a volejbale pořádaných Zastupitelstvem
mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) ve spolupráci
s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého (PřF
UP) a její studentskou organizací První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc (POSPOL). Ve velké konkurenci si vedli velmi dobře a obsadili 10., 8. a 6. místo.
Do běžného provozu Oázy se ve druhém pololetí zapojily dvě praktikantky - studentka prvního ročníku
CMTF UP v Olomouci Z. Ševčíková a studentka pedagogické fakulty UP v Olomouci T. Šteyerová, obě
si vedly velmi dobře.
V březnu byl provoz Oázy zkrácen o období jarních
prázdnin. V tomto měsíci také začala postní doba, do
které jsme vstoupili slavením mše svaté na popeleční
středu. Mši svatou celebroval P. Petr Matula a svým
zpěvem ji doprovázela opět schola studentů CMG.
Koncem měsíce také proběhla charitativní sbírka
Jaro s Píšťalkou, jejíž výtěžek je věnován na pomoc
dětem a mladým lidem se získaným handicapem.
Postní dobu jsme završili společnou modlitbou křížové cesty v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově.
Na lidové tradice Velikonoc jsme se připravili pletením pomlázek s lektory z košíkářské dílny z Domova u Rybníčka ve Víceměřicích.
Další významnou akcí v měsíci dubnu byla bezpochyby Expedice Karákoram. Této oblíbené adrenalinové soutěže pořádané v lanovém centru Proud
v Olomouci se letos zúčastnilo 5 šestičlenných družstev. Dvě družstva zúročila zkušenosti z minulých
ročníků a obsadila 1. a 2. místo.
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Informační centrum pro mládež
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Informační centrum
pro mládež
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ICM 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 dobrovolnictvím 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 (ISIC,
ITIC, IYTC), převod VHS na DVD a audiokazet na
CD nebo bezplatné poradenství k programu Mládež
v akci či bezplatné služby sítě Eurodesk a Městského
evropského informačního střediska Europe Direct.
Toto vše je doplněno i možností malého občerstvení.
Činnost ICM Prostějov byla ve školním roce
2010/2011 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 2010/2011 zrealizovalo ICM Prostějov několik velmi úspěšných aktivit. V listopadu proběhl již 6. ročník soutěže „Dobrodružství s počítačem“ určené pro žáky 4. a 5. tříd základních škol.
O soutěž projevilo zájem 88 dětí z dvanácti škol. Vítězem
se stalo družstvo ze ZŠ Krumsín. Cenou pro vítěznou
školu byla sada deskových, logických a tvořivých her.

V prosinci proběhl také první ročník internetové
soutěže Co skrývá web ICM. Na účastníky z celé
České republiky čekaly tři kola po šesti soutěžních
otázkách, na které hledali odpovědi na stránkách
ICM Prostějov (www.icmprostejov.cz). Do soutěže se
zapojilo přes 50 mladých do 30 let. Ceny jednotlivých
kol tvořily dárkové balíčky se sluchátky, hlavní cenou byl pak PowerBall a flash disk.
Na přelomu roku také začala soutěž Logo očima
mladých, jejímž cílem bylo ztvárnit logo Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP
VK) novým způsobem tak, aby bylo přitažlivější pro
mladé lidi. Soutěže se zúčastnilo 13 zájemců. Výherci
si odnesli Puzzle balíčky.
Plesovou sezónu jsme zahájili akcí Girl’s Beauty Afternoon, kde byly pro zájemkyně připraveny tipy k líčení
a oblékání, a své služby jim nabídly profesionální nehtová designérka a kadeřnice. Pro chlapce byl připraven
„pánský koutek“, kde se mohli naučit vázat kravatu
nebo základní společenská pravidla chování na plese.

Dobrodružství s počítačem

Girl’s Beauty Afternoon

Informační centrum pro mládež
V tomto školním roce se také konal již 4. ročník internetové soutěže Evropská unie v otázkách. Výhercem
hlavní ceny, přenosného DVD přehrávače Sencor, se
stala Ludmila Janečková z Chvalčova.
Za pomoci účastníků EDS se ICM Prostějov již tradičně prezentovalo na Burze škol v Prostějově a výstavě Scholaris v Olomouci, na Dni Země v Prostějově, na Setkání všech generací a na Veletrhu zábavy v Prostějově.

trem). ICM Prostějov bylo také aktivním členem
AICM. Protože je ICM zřizováno občanským sdružením, podílelo se také na činnosti PRKNO – Prostějovské sekce Unie neziskových organizací 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 poradenství, cestování a občan a společnost za Olomoucký kraj.
Nově se ICM Prostějov v tomto školním roce stalo
vysílající organizací pro Evropskou dobrovolnou
službu a výdejním místem ISIC karet.
Do školního roku 2010/2011 vstoupilo ICM Prostějov
s novou podobou internetových stránek (www.icmprostejov.cz). Průměrná návštěvnost stránek byla
v tomto roce více jak 2100 návštěvníků za měsíc.
Mezi nejvyhledávanější patřily články s regionálními
informacemi.

Účastníci Evropské dobrovolné služby

K tradičním akcím také patřila Noc s Andersenem
pro děti do 12 let. Program připravovali pracovníci ICM spolu s účastníky EDS a dobrovolnicí Katkou,
studentkou UP v Olomouci, tentokrát v duchu čar
a kouzel.

Noc s Andersenem
V prostorách Galerie pro duši se konalo několik tradičních každoročních výstav, např. z výtvarné soutěže „Voda, zdroj života“, a také několik nových, např.
putovní výstava o dobrovolnictví Kultur8.
Každý měsíc nabízí ICM Prostějov externím návštěvníkům při příležitosti vybraného významného
dne Den internetu zdarma, v březnu, měsíci knihoven, pak Týden internetu zdarma. Při této příležitosti byla vždy připravena informační nástěnka na dané
téma.
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.
V tomto roce 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 cen-

Lusine Artenyan
z Arménie (duben 2010
– srpen 2011)
Lusine díky své dobré znalosti ruštiny nabídla veřejnosti možnost konverzací v tomto jazyce. Mimo konverzace se také zapojila do
všech prezentačních aktivit ICM Prostějov, především přípravou letáků, a také navrhla své
vlastní – workshop Batik
art a grafický kurz Snadná cesta k tvorbě letáků. Připravila také grafickou stránku příručky pro budoucí
dobrovolníky EDS v Prostějově.

Ročenka CMG 2010/2011

Prostějovský veletrh zábavy

Pauline Renouf
z Francie (září 2010 –
červen 2011)
Pauline navázala na tradici anglických konverzací a přidala k nim
konverzace ve francouzském jazyce. Zúčastňovala se také besed se
studenty o Evropské
dobrovolné službě a připravila pro ně poutavou prezentaci o EDS,
kde využila zkušenosti
své i dalších účastníků, které během svého pobytu v
ČR poznala. Pro SVČ Oáza připravila řadu workshopů jako výrobu gelových svíček nebo náušnic, a také
možnost poznat francouzskou kulturu během akce
Frankofonní týden. Pro návštěvníky akcí, na nichž
se prezentovalo ICM Prostějov, si připravovala drobné aktivity jako např. křížovky a bramborová razítka.
Společně s druhou dobrovolnicí připravila příručku
pro budoucí dobrovolníky EDS v Prostějově.

I na další školní rok chystá ICM Prostějov mnoho tradičních i nových aktivit – soutěž Dobrodružství s počítačem, na jaře 5. ročník internetové soutěže Evropská unie v otázkách, besedy a semináře s dobrovolníky českými i zahraničními a mnoho dalších.
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Primárním cílem CCU je realizovat vzdělávání pro
různé zájmové i věkové skupiny dospělých převážně s nabídkou počítačových, jazykových a sebepoznávacích kurzů. Zvláštní důraz klademe 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.
I v letošním roce jsme pokračovali ve své činnosti zaměřené na vzdělávání dospělých především za podpory interních lektorů. Stále více se ve své práci přesvědčujeme, že dospělí včetně seniorů mají zájem
o takové kurzy, které je nejen odborně, ale také osobnostně posunou, které jim pomohou získat potřebné
informace a dovednosti a současně rozhled, schopnost se zorientovat, lépe zvládnout svůj čas a nároky
dnešní doby, vědomě rozvíjet svou osobnost, získávat větší kontakt s okolím a tím plnohodnotněji prožít svůj život.

Na podzim roku 2010 jsme navázali na květnový
ochutnávkový večer pro maminky na mateřské dovolené v oblasti cíleného seberozvoje a nabídli jsme
cyklus pěti podvečerních setkání s názvem „Jde
to“, který jsme uspořádali pro MC Cipísek. Záměrem bylo vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení životních příběhů, přetváření ženské konkurence
na spolupráci a podporu pochopení hlubšího smyslu
překážek, které nás potkávají. Zabývali jsme se hodnotami života, našeho místa a rolí v něm, emocemi
a možnostmi jejich zvládání, typologií DISC, ze které vyplývají mimo jiné naše potřeby či způsoby komunikace a nakonec jsme objevovali oblasti možných změn.

CCU se v letošním roce zaměřilo na dvě oblasti svého působení – na vzdělávání určené veřejnosti a na
vzdělávání určené pro pedagogy.
V rámci nabídky pro širokou veřejnost jsme opět zorganizovali osvědčené počítačové kurzy pro seniory
ve dvou úrovních náročnosti – pro úplné začátečníky a rozšiřující pro začátečníky ve formě 5-týdenních
cyklů. Od října 2010 do června 2011 jich celkem proběhlo 5 a zúčastnilo se 95 prostějovských i mimoprostějovských seniorů! Zájem byl opět velký, jak ze strany mužů, tak ze strany žen a z obou skupin zaznívalo
jednohlasně - chceme se učit, nakonec to není tak složité, žasneme, kolik je tu užitečných informací...

Oblíbené kurzy pro seniory byly vždy plně obsazeny

Zážitkové aktivity na semináři podstatně doplňují teorii
Druhou oblast vzdělání - věnovanou pedagogům jsme zacílili na církevní školy v celé české republice.
V září a v listopadu 2010 se uskutečnily dvoudenní
vzdělávací semináře nazvané „Jak mohu naplňovat
poslání a smysl církevních škol“, určené především
začínajícím pedagogům a spirituálům a jeho cílem
bylo ujasnit si smysl a poslání církevních škol, upozornit na specifika práce na církevních školách, připravit na nároky, které klade církevní školství na své
pracovníky, předat metody práce, které vedou
k naplňování poslání církevních škol, ale také objasnit, co může pracovník od církevní školy očekávat.
Díky více než 15leté zkušenosti jsme mohli předat široké spektrum metod a forem práce s kolektivem třídy, spolupráce s rodiči, hodnocení, rozvíjení týmové
spolupráce.
Mgr. Taťána Ságlová, vedoucí CCU

Klub studentů, rodičů a přátel CMG

Školská rada a Klub studentů,
rodičů a přátel CMG

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.

Dobrá spolupráce rodičů se školou je jedním z důležitých předpokladů úspěšnosti výchovně vzdělávací
funkce každé 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 dubnu.

Již od svého založení se proto naše občanské sdružení soustřeďuje na vytváření a rozvoj kvalitního zázemí pro naplňování hlavních cílů školy. I v právě
uplynulém školním roce jsme se snažili podporovat úsilí o osobnostní rozvoj našich dětí především
zapojením nejen do aktivit školy, ale také výraznější podporou mimoškolních činností a akcí.

Rada se seznámila s Vlastním hodnocením školy za
školní rok 2009/2010, projednala inspekční zprávu
České školní inspekce, Výroční zprávu o hospodaření
školy za kalendářní rok 2010 a rozpočet CMG a MŠ
na rok 2011.

Každý rok bilancujeme výsledky tohoto úsilí na Val ných hromadách, které se konají dvakrát ročně. Ve
školní roce 2010/2011 se uskutečnily 9. 11. 2010
a 12. 4. 2011. Kromě toho se zástupci rodičů jednotlivých tříd scházeli na pravidelných setkáních Rady

Finanční podpora Klubu zamířila také na lyžařský kurz tercie v Jeseníkách
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Školská rada
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Klub studentů, rodičů a přátel CMG

Setkání členů Rady KSRaP probíhá pravidělně během celého roku
KSRaP, na kterých připravovali konkrétní činnosti,
projednávali a schvalovali Výroční zprávu o činnosti
a hospodaření, plán práce, rozpočet, příspěvky a odměny ze studentského fondu. Právě odměny, ať již
finanční nebo věcné, studentům, kteří mimořádně
vynikají ve studiu nebo v mimoškolních činnostech,
a finanční příspěvky studentům na různé akce školy jsou viditelnou aktivitou v materiálně ekonomické oblasti spolupráce se školou. V tomto školním
roce jsme přispěli několika studentům na úhradu nákladů na lyžařském kurzu a duchovní obnově, maturantům připadla část výtěžku Reprezentačního plesu CMG, kterého jsme pořadatelé, 6% výtěžku tomboly putovalo na podporu činnosti Pěveckého sboru
CMG. Odměnili jsme studentku maturitního ročníku za mimořádný výkon během studia a pro nejlepší
studenty každého ročníku jsme připravili knižní poukázky. Celoročně zabezpečujeme personální obsazení Informačního centra pro mládež, zahraniční
dobrovolníky a jejich aktivity v rámci projektu Evropská dobrovolná služba a rovněž již velmi oblíbené
Kurzy práce na PC pro seniory.

Podrobnější informace o činnosti Klubu aktualizujeme na webových stránkách Cyrilometodějského
gymnázia a MŠ v Prostějově: www.cmg.prostejov.cz.
Ing. František Hynek, předseda

Složení Rady Klubu studentů, rodičů
a přátel CMG v Prostějově v roce 2010/11
Předseda:
Jednatelka:
Pokladník:
Zapisovatel:
Kontrolní komise:

Ing. František Hynek
Mgr. Martina Šubčíková
Mgr. Jitka Hubáčková
paní Daniela Tobolová
paní Hana Reiterová, Mgr. Iveta
Frýbortová Ing. Hana Oulehlová

Členové - zástupci tříd:
Třída
I.

Zástupci
Mgr. Jiří Marek, MVDr. Tomáš Obr, paní
Andrea Nejezchlebová, paní Anna Polcrová

II.

paní Anna Češková, paní Helena Kapounková

III.

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

IV.

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

V.

paní Hana Oulehlová, paní Jana
Všetičková, paní Jitka Tichá

VI.

paní Jitka Laudová, pan Zdeněk Hanák

VII.

paní Jana Chytilová, paní Jana Jelínková

VIII.

Mgr. Iveta Frýbortová, Ing. Jaroslav Tvrdík

Členové - zástupci zřizovatele:
Mgr. Jana Růžičková, paní Martina Khailová
Další členové:
P. Jaroslav Němec SDB, P. Dan Žůrek SDB, P. Petr
Matula SDB
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Z reprezentačního plesu CMG, třídní učitelka oktávy
Mgr. Krčová při proslovu ke studentům

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

v datech
Klub studentů,Historie
rodičůškoly
a přátel
CMG

Historie školy v datech

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
12. února 2011
• byl slavnostně zahájen nový projekt z dotací EU „Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji“
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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
1. září 2000
• Při škole založen studentský klub Oáza a vzniká
schola školy
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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
Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica in Germany
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.

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
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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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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 odborné
N aliteratury
kladatelství a
a vučebnic
ydavatelství
Nakladatelství a vydavatelství

Vzdìlávání, které baví

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