Slovo úvodem

CMG 1992 - 2012

Úvodní slovo

Jedna z věcí, které mi dělají radost,
jsou církevní školy.

udržet šťastné rodiny, či přijmout a dobře vychovat své děti, bez nichž celé společnosti chybí
lidská naděje při pohledu do budoucnosti.

Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola
v Prostějově k nim patří už celých 20 let. V čem
vidím hlavní přínos našich škol?

Děkuji všem pracovníkům i podporovatelům
školy, která sice není veliká rozměrem, ale
významná svým přínosem.

Gymnázium nedává profesní odbornost. Většinou připravuje ke studiu na vysoké škole, kde se
teprve získá odbornost, ale kromě vzdělání nabízí
pomoc při dnes velmi důležité sebevýchově, bez
níž by jednou odborníci nemuseli být spolehliví
a důvěryhodní, nedovedli založit a celoživotně

+ Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
a metropolita moravský
Co říci ke skutečnosti, že vychází Almanach 2012
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově?
Je dobře, když představitel statutárního města na
otázku „Co církevní gymnázium?“ odpoví bez velkého přemýšlení zcela spontánně – dobré! Možná
by mohl říci velmi dobré a byla by to také pravda.
S úctou a poděkováním Váš Miroslav Pišťák,
prostějovský primátor

CMG 2011 - 2012

Snaží se nejen kvalitně učit, ale i formovat
celého člověka jako osobnost. K úspěšnosti studentů nestačí vědění, ale hledá se moudrost,
která u mladých lidí ještě nemůže být získána
dlouhou životní zkušeností, ale může čerpat ze
zkušeností jiných a také církve, může stavět
na samé moudrosti Boží.

1

Slovo úvodem

CMG 2011 - 2012

CMG 1992 - 2012

Známka, úspěch či neúspěch přinášejí radost
nebo zklamání. Šťastnými či nešťastnými nás
ale činí vztahy.
Až do normalizace můj otec učil na vysoké
škole. Pak musel odejít do výzkumu, neboť se
stal „politicky nespolehlivým“. Pocítili jsme
to v rodině všichni. Na přihlášku ke studiu
na gymnáziu mi maminka musela napsat: „S
otcem se dlouhodobě nestýká.“ Nebyla to tak
úplně pravda. Otec sice žil v Bratislavě a my v
Podkrkonoší, ale pravidelně jsme se setkávali
na Vánoce, o prázdninách…
Bylo mi 19 let, krátce předtím jsem začal
studovat na vysoké škole a právě tehdy mi
otec jaksi mimochodem prozradil něco ze své
učitelské praxe: „Když jsem někdy musel sdělit
studentovi u zkoušky, že jeho znalosti nesplňují
stanovené podmínky, doprovodil jsem ho až ke
dveřím, podal mu ruku a poděkoval za snahu.“
Připadalo mi to zvláštní. Za svého studia jsem
se s takovým přístupem nesetkal. Na jedné
straně až směšné, na druhé straně jsem cítil
jakýsi hluboký smysl takového jednání.
Snad až když jsem vychovával vlastní děti
a získával první učitelské zkušenosti, jsem začal
chápat lidskost tohoto přístupu. Známka, úspěch
či neúspěch přinášejí radost nebo zklamání. Šťastnými či nešťastnými nás ale činí vztahy. Žádný
neúspěch není hrozný, když je člověk s úctou
a respektem přijímán. A k čemu jsou všechny
úspěchy, když druzí člověkem pohrdají. V rodině, ve škole, mezi vrstevníky, pro nás dospělé v
zaměstnání. Žít s lidmi, kteří se mají rádi, dává
důvod každý den znovu začínat.
Vytvářet pro žáky motivující prostředí je důležitým úkolem každé církevní školy. Gymnázium
má navíc nejen takové prostředí pro své studenty připravovat, ale také je učit, proč a jak mají
pozitivní klima sami tvořit všude, kde budou.
Předávat znalosti, vytvářet dovednosti, postoje,
návyky a posilovat hodnoty, které umožní vážit
si a ctít druhého člověka proto, kým je - to je
vzdělání, které má moc „učinit svět šťastnějším“.
V září letošního roku začínáme dvacátý první
rok našeho působení. Na škole učí její absolventi, do školy chodí děti našich bývalých studentů. Podle ohlasů žáků i rodičů se studenti ve
škole cítí dobře a navzdory zkoušení chodí do
školy rádi. Díky všem, kteří k dvacetiletí gymnázia přispěli - každý zde zanechal svoji stopu
a bez každého z nich by škola byla jiná..
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel školy
„..... jdi, tvá víra tě zachránila“ (Mk 10, 52)
Milí přátelé,
nová ročenka, kterou jste právě otevřeli, vzniká v ovzduší připomínky dvou výročí.
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Před 1 150 lety k nám na Velkou Moravu přišli
svatí bratři Cyril a Metoděj, přinesli nám Boží
slovo, které „krmí lidskou duši“, a také písemnou formu našeho jazyka.

Před 20 lety se skupina věřících a nadšených
pedagogů rozhodla v městě Prostějově založit
křesťanské Cyrilometodějské gymnázium, které
překonalo velké množství problémů a doposud
žije, vzdělává a vychovává.
Co mají společného obě historické události? Byla to a je záležitost velké víry, která se
dokázala pustit do díla s nejasným výsledkem,
překonat všechny těžkosti s vědomím, že dílo
nezkrachuje a nebude z toho ostuda.
Slovo Ježíše Krista Nového zákona nám na
mnoha místech ukazuje důležitost víry: „.....
blahoslavená jsi Maria, že jsi uvěřila“ (Lk 1, 45).
„.....dcero, tvá víra tě zachránila“ (Mk 5, 34).
„..... jdi, tvá víra tě zachránila“ (Mk 10, 52).
Ježíš tím ukazuje na skutečnou a každodenní víru,
jejímž základem je vztah, který může růst. Jedině
taková silná, živá a denně žitá víra může být předána a přijata dalšími generacemi. Kéž nám svatí
bratři Cyril a Metoděj k takové víře pomáhají.
o. Jaroslav Němec SDB, spirituál CMG

Vzpomínka

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých…
25. července 2012 zemřela paní RNDr.Anna
Švécarová, vzácná žena, která, jak s oblibou
sama říkala, si „vymyslela“ Cyrilometodějské
gymnázium. Myšlenka na zřízení církevního
gymnázia v Prostějově ji napadla brzy po pádu
totality, a tak byla jednou z těch, kdo pomohli
myšlenku uvést ve skutek a díky nimž slavíme
již 20. výročí existence školy.
Paní RNDr. Anna Švécarová zůstane v paměti i
jako předsedkyně Klubu rodičů a přátel CMG,
kterou byla v letech 1995 – 1998. Vždy se živě
zajímala o dění ve škole i v Klubu rodičů. I
po odchodu do důchodu se ráda zúčastňovala
schůzek Rady Klubu a vždy s viditelnou radostí a uspokojením přijímala zprávy o úspěších
studentů v soutěžích, olympiádách a středoškolské odborné činnosti.
S úctou vzpomínáme.

Úplný název školy: Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově
Sídlo školy: Komenského 17, 796 01 Prostějov
E-mailová adresa: cmg@cmg.prostejov.cz
Webové stránky školy: www.cmgpv.cz
Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké
Datum vzniku školy: 24. 1. 1992, výuka zahájena 1. 9. 1992
Právní forma: školská právnická osoba
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
Počet zaměstnanců ve školním roce 2011/2012: 49
Účet školy pro sponzorské dary: 1502372319/0800, Česká spořitelna Prostějov
Škola sdružuje:
gymnázium, mateřskou školu, školní klub a středisko volného času
mládeže Oáza, centrum celoživotního učení a informační centrum
pro mládež

Škola sdružuje osmileté gymnázium, mateřskou školu, školní klub,
středisko volného času mládeže,
informační centrum pro mládež
a centrum celoživotního učení.

Gymnázium
Studijní obor: gymnázium, osmileté studium, 79-41-K/81
Zaměření studia: všeobecné s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií
Počet žáků ve školním roce 2011/2012: 235
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Základní data školy

Mateřská škola
Sídlo MŠ: Sídliště Svobody 53, 796 01 Prostějov
Vedoucí učitelka: Mgr. Liliana Pospíšilová
Počet dětí: 23
E-mailová adresa: skolka@cmg.prostejov.cz
Webové stránky: www.skolka-cmg.cz

Rada školské právnické osoby
Mons. Josef Hrdlička, biskupský vikář pro pastoraci, hrdlicka@arcibol.cz
Mgr. Helena Polcrová, skolstvi@arcibol.cz
Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, bulvas@arcibol.cz
Školská rada
Ing. František Hynek, předseda rady, františek.hynek@prostejov.charita.cz
Mgr. Martina Šubčíková, subcikova@cmg.prostejov.cz
Marie Richterová, richterova@cmg.prostejov.cz
Organizace působící při škole
Klub studentů, rodičů a přátel CMG
Předseda: Ing. František Hynek, františek.hynek@prostejov.charita.cz
Číslo účtu: 153224123/0300, ČSOB Prostějov
Informační centrum pro mládež
Vedoucí: Mgr. Kateřina Opatrná
Emailová adresa: icm@cmg.prostejov.cz
Webové stránky: www.icmprostejov.cz

CMG 2011 - 2012

Školní klub Oáza a Středisko pro volný čas dětí a mládeže Oáza
Vedoucí ŠK Oáza: Mgr. Martin Bradáč
Vedoucí SVČ Oáza: Mgr. Jana Hanzalíková
Počet žáků ve ŠK Oáza: 123
Počet žáků ve SVČ Oáza: 246
E-mailová adresa: klub@cmg.prostejov.cz
Webové stránky: oaza.cmgpv.cz

Centrum celoživotního učení
Vedoucí: Mgr. Taťána Ságlová
Emailová adresa: saglova@cmg.prostejov.cz
Webové stránky: ccu.cmgpv.cz
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Kdo jsme

Kdo jsme

„Jednáme-li s lidmi podle toho, jací jsou, činíme je
horšími. Jednáme-li s nimi, jako by už byli tím, čím
mohou být, zavedeme je tam, kam je chceme zavést.“
(J. W. Goethe)

Východiska práce školy
Základem naší práce je přesvědčení, že každý
člověk je ve své podstatě čistá a krásná bytost,
jejímž základním atributem je láska a hluboké
vnitřní štěstí.
Jsme si vědomi i lidského sobectví - touhy mít,
vlastnit věci, děje, přírodu, ale i smysl, poznání,
sebe sama, druhé lidi…Proto ke každému členu
školního společenství přistupujeme s úctou a
laskavým pochopením pro chyby, kterých se
dopouštíme na cestě hledání sebe sama a svého
místa ve společenství.
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Poslání školy
Vzděláváním učinit svět šťastnějším.
„Člověk je to, v co věří.“ (Anton Pavlovič Čechov)

Hodnoty, na kterých je škola budována
Úcta k Bohu a pravdě, úcta k životu, člověku
a respekt ke svobodě
a) Ve vztahu k žákům:
Podpora rozvoje osobnosti laskavou náročností
a důsledností
b) Ve vztahu k rodičům žáků:
Služba, profesionalita a vzájemná podpora
c) Ve vztahu ke spolupracovníkům:
Úcta a vzájemnost
d) Ve vztahu k práci:
Poctivost, kvalita a etické zásady
e) Ve vztahu ke společnosti:
Porozumění a schopnost prosadit vlastní ideály

4

Vize školy
„Vize je skutečný parfém mysli.“ (Harriet Rubin)
Vzdělávací, kulturní a informační komunitní
centrum nabízející komplexní rozvoj člověka ve
škole mateřské, základní, na osmiletém gymnáziu a centru celoživotního učení s podporou
pedagogicko-psychologické poradny, školního
klubu a střediska volného času.
„Na budoucnosti je totiž nejbáječnější to, že ji můžete sami utvářet.“ Charles Handy

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,
kteří chtějí vytvářet bezpečné, podporující
společenství a žít smysluplný život uprostřed
druhých lidí.

CMG 2011 - 2012

Cyrilometodějské gymnázium
a mateřská škola
v letech 1992 – 2012

CMG 1992 - 2012

CMG v letech 1992 - 2012
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Historie školy v letech
1992 - 2012

27. září 1991
• MŠMT zařazuje Církevní gymnázium
v Prostějově do sítě církevních škol (písemné sdělení MŠMT tehdejšímu pověřenému řediteli Církevního gymnázia v Prostějově Ivu Slavotínkovi)
24. ledna 1992
• zakládací listina školy s názvem „Církevní
gymnázium v Prostějově“, podepsaná metropolitou moravským, arcibiskupem Mons.
Janem Graubnerem

CMG 2011 - 2012

duben 1992
• první přijímací zkoušky do sedmiletého
a čtyřletého cyklu uskutečněné v zapůjčených
prostorách ZŠ na Rejskově ulici v Prostějově
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6. května 1992
• založen Klub rodičů a přátel Církevního
gymnázia (zakládací členové: ing. Václav
Kopečný, doc. RNDr. Josef Krátoška, RNDr.
Václav Marek CSc. a Ivo Slavotínek)
1. září 1992
• slavnostní zahájení provozu školy za přítomnosti světícího biskupa a biskupského
vikáře pro školy, Mons. Josefa Hrdličky
a zástupců MŠMT
prosinec 1993
• první školní akademie
1. října 1995
• nová zřizovací listina, upravující 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

Nová zřizovací listina školy
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 budovu na Komenského ulici 17, kterou uvolňuje SOU oděvní
26. dubna 1999
• při škole založen Školní sportovní klub
1. července – 31. srpna 1999
• 1. etapa rekonstrukce školní budovy
(sociální zařízení, kotelna, ústřední topení,
rozvody vody a elektřiny, odborné učebny,
do budovy přiveden plyn)

CMG v letech 1992 - 2012
1. září 2006
• MŠMT zařazuje jako součást školy Středisko volného času mládeže
• CMG začíná učit podle vlastního školního
vzdělávacího programu „Doopravdy“

Původní stav současné budovy školy
1. září 2000
• spirituálem se stává o. ing. Jaroslav Němec, SDB
• při škole založen studentský klub Oáza
• na škole se začíná formovat pěvecká schola

3. září 2007
• CMG vytvořilo a začíná učit nový předmět
„Strategie osobnostního rozvoje“
12. září 2007
• „Děti, pojďte si hrát!“ – oslavy 15 let školy
pro širokou veřejnost

1. září 2001
• při škole založeno Informační centrum mládeže

CMG 1992 - 2012

říjen 2005
• ICM se stává hostitelskou organizací pro
pracovníky Evropské dobrovolné služby

duben 2002 – září 2002
• 2. etapa rekonstrukce školní budovy
(střešní nadstavba s odbornými učebnami
pro výuku jazyků, IVT a chemie), ve střešní
nadstavbě vybudována nová kaple zasvěcená patronům školy – sv. Cyrilu a Metodějovi
23. září 2002
• slavnostní otevření nově vybudovaných
prostor gymnázia a oslava desátého výročí
založení školy
Program pro malé i velké bohatý na soutěžení, hry
a kreativní aktivity byl připraven na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově téměř celý den
3. října 2007
• koupě pozemku za budovou školy

Radostného otevírání nově zrekonstruované školy
se účastnili mnozí vzácní hosté, na fotografii Mons.
Josef Hrdlička, olomoucký světící biskup a starosta
města Prostějova Ing. Jan Tesař, slavnost doprovázel
Pěvecký sbor CMG
květen, červen 2003
• první výměnný pobyt našich studentů u
německých přátel na Gesamtschule v Porta
Westfalica
30. května 2003
• první „Zahradní slavnost“ pro rodiče a
přátele školy v Rajské zahradě při chrámu
Povýšení svatého Kříže
1. září 2005
• MŠMT zařazuje jako součást školy Školní
klub Oáza
říjen 2005
• MŠMT se rozhodlo z prostředků EU podpořit program Doopravdy – program osobnostního rozvoje studentů CMG

30. března 2009
• proběhl zápis dětí do připravované mateřské školy při CMG
červenec – srpen 2009
• intenzívní komplexní rekonstrukce a příprava prostor budoucí mateřské školy na
Sídlišti Svobody v Prostějově
1. září 2009
• slavnostní zahájení nového školního roku
spojené se zahájením a požehnáním činnosti Mateřské školy při CMG, škola nese
nový název Cyrilometodějské gymnázium
a mateřská škola v Prostějově

CMG 2011 - 2012

1. března 2009
• začátek realizace 3-letého projektu „Akademie
rozvoje klíčových kompetencí pedagogů“,
spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR

prosinec 2010 - červen 2012
• realizace projektu Centrum podpory etické
výchovy v Olomouckém kraji
listopad 2011
• zakoupilo Arcibiskupství olomoucké
budovu vedle školy za účelem budoucího
rozšíření školy
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O CMG napsali...

CMG v Prostějově získalo ocenění Nadačního
fondu Josefa Luxe

Prostějovský večerník, listopad 2007

CMG 2011 - 2012

Nadační fond J. Luxe (bývalého místopředsedy
vlády ČR, ministra zemědělství a dlouholetého
předsedy KDU-ČSL) podporuje aktivity přispívající k vytváření, rozvoji a ochraně duchovních,
etických a kulturních hodnot. Každým rokem
vyhlašuje fond soutěž určenou všem základním
a středním školám z celé ČR, které se zabývají
výukou etické výchovy a rozvíjením výchovy k
občanské odpovědnosti za věci veřejné.
Letos bylo oceněno celkem 15 škol z celé republiky. Vítězné školy převzaly ocenění v zasedací
síni Krajského úřadu Pardubického kraje z rukou předsedkyně správní rady nadačního fondu
paní Věry Luxové a prvního náměstka hejtmana

Pardubického kraje Ing. R. Línka.
1. místo a příspěvek 20. 000 Kč získalo Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově za kvalitu výuky etické výchovy a její provázanost s
ostatními vyučovacími předměty. EV se na CMG
vyučuje ve všech ročnících jako součást předmětu Náboženství a etika. Na výuku etiky navazují
kurzy rozvoje klíčových kompetencí, animátorského hnutí a duchovní obnovy jednotlivých
tříd. Tento výrazný úspěch těší obzvláště, neboť
se jedná o veřejné ocenění pozitivních výsledků,
které škola v této oblasti dosahuje. V posledních
letech jsme totiž nezaznamenali vážnější případ
výskytu sociálně patologických jevů, jakými jsou
kriminalita mládeže, drogy, šikana.
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Garanty a průkopníky etické výchovy na gymnáziu jsou Mgr.Pavel Polcr a spirituál školy P. Jaroslav Němec SDB.

S každým školním rokem přichází Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově s nějakou
novinkou přispívající ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce, ať již po stránce technického vybavení, nebo pro zlepšení informovanosti a komunikace mezi školou a studenty a
školou a rodiči. Každým rokem také rozšiřujeme nabídku mimoškolních aktivit, nejen
pro naše studenty, ale také pro širší veřejnost
od těch nejmenších až po seniory.
Letos se nám podařilo v každé ze zmíněných
oblastí postoupit zase o další krok.
Především došlo ke změně názvu školy. Od
1. září 2009 se zápisem do rejstříku škol jako
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská
škola v Prostějově rozšiřujeme o provoz
křesťanské mateřské školy „Cestička“. Jednotřídní MŠ s kapacitou 25 dětí byla slavnostně
otevřena 1. září a nachází se na Sídlišti Svobody č. 53. CMG tak vyslyšelo volání rodičů
po rozšíření nabídky výchovně vzdělávacího
působení v křesťanském prostředí. Mnozí z
vás si jistě pamatují, že v této budově již v
minulosti školka byla, a tak si přejeme, aby se
tam dětem i rodičům líbilo.

Moderně vybavené učebny využívají nejen studenti,
ale také např. účastníci kurzů, které CMG nabízí,
na fotografii frekventanti z řad pedagogů kurzu
etické výchovy
Věkové hranice vzdělávacího působení CMG
se ale posouvají i opačným směrem. Systematickým a personálně zabezpečeným Programem celoživotního učení chceme nabízet
vzdělávání všem sociálním skupinám. Na
studenty pak v novém školním roce čekaly
moderně vybavené učebny. Přibyla další, v
pořadí již 6. interaktivní tabule, vybavená
projektorem s ultrakrátkou vzdáleností a
pojezdem ke zvýšení komfortu použití. Každá kmenová učebna školy je tak vybavena
počítačem, dataprojektorem, některé kmenové a všechny odborné učebny mají k dispozici interaktivní tabuli a v učebně fyziky navíc
přibyl monitor zabudovaný do učitelského a
pracovního stolu pro zajištění bezpečnosti při
zápisu do elektronické třídní knihy.
Elektronická třídní kniha je také jednou
z novinek, které CMG od nového školního
roku zavádí. Již nějaký čas uvažovalo vedení
školy o technickém a praktickém inovačním
kroku ve vedení pedagogické dokumentace.

Vzhledem k tomu, že technické vybavení
školy umožňuje tento způsob vedení třídních knih, přistoupilo k jejímu zavedení.
Elektronická TK má několik nesporných
výhod. Jednak pro učitele, především třídní
učitele,kteří mají prakticky kdykoliv (třeba
i z kabinetu) možnost nahlédnout do TK,
zkontrolovat absenci žáků a zápisy. Program
jim napočítá absence, pozdní příchody, stav
omluvených hodin. Výstupy z elektronické TK mají význam i pro rodiče studentů.
Mohou si prostřednictvím webových stránek
školy kontrolovat docházku a omluvenost
absencí svých dětí. Komunikace učitelů a
rodičů prostřednictvím webu je již na škole
celkem běžná. Díky programu Bakaláři, ve
které škola třetím rokem vede pedagogickou dokumentaci a matriku školy, se mohou
rodiče informovat i o prospěchu svého dítěte.
Program umožňuje zasílání SMS zpráv ať již
jednotlivci, nebo hromadně po třídách. Třídní
učitel může připomenout důležité informace,
příp. termíny, které studenti „rádi zapomínají“, např. konání třídních schůzek, různé
platby a termíny konání kurzů , pozvánky na
akce školy, aj.
Informace o prospěchu se neomezuje jen na
třídní schůzky. Opět prostřednictvím webu
může rodič nahlédnout do katalogu s prospěchem svého dítěte. Pozitivní výsledky a zkušenosti s bodovacím systémem, inspirovaným
v zahraničí, se projevují i zájmem z jiných
středních škol o tento systém hodnocení. (…)
Další technickou pýchou nového školního
roku je i nový vizualizér s ultravysokým rozlišením a automatickým zaostřováním spojeným s regulací barev a jasu, který je umístěný
v učebně historie a výtvarné výchovy.
Samozřejmě, že všechny tyto technické vymoženosti by byly pouhými nehybnými doplňky třídy, pokud by nebyly náležitě využity.
Práce s interaktivními tabulemi a vizualizéry
je při výuce již naprosto běžná, stejně jako
doplnění výuky na webových stránkách. Školení k elektronické třídní knize zvládli učitelé
CMG v přípravném týdnu, a tak pro studenty
máme špatnou zprávu – končí funkce správce
třídní knihy, o kterou byl vždy velký zájem,
neboť skýtala možnosti navštěvovat během
vyučovaní jiné třídy za účelem hledání tohoto
dokumentu. Ale student je tvor vynalézavý, a
tak určitě něco vymyslí.
S vědomím, že hlavními zbraněmi jsou,
slovy ředitele CMG, „…laskavost, náročnost a důslednost“ přejeme do nového
školního roku všem pedagogům, nejen
těm na Cyrilometodějském gymnáziu,
hodně elánu, nápadů a sil.

CMG 2011 - 2012

CMG na špici technologického pokroku

CMG 1992 - 2012

CMG v letech 1992 - 2012

Zpravodaj školství Olomouckého kraje,
říjen 2009
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CMG 2011 - 2012

CMG 1992 - 2012

CMG v letech 1992 - 2012

Seznam zaměstnanců školy
od roku 1992 do 30. 6. 2012

1. Ředitelé
RNDr. Marek Václav, CSc.
Mgr. Fidrmuc Jaroslav

1992 - 1997
1997 - dosud

2. Zástupci ředitelů
Mgr. Fidrmuc Jaroslav
Mgr. Wernerová Irena
Mgr. Šubčíková Martina

1994 - 1997
1997 - 2007
2007 - dosud

3.Spirituálové školy
P. Blecha Petr SDB
P. Glogar Josef SDB
ThDr. Chalupa Petr SDB
P. Matula Petr SDB
P. Němec Jaroslav SDB
P. Sedláček Jiří SDB
P. Šrajer Jindřich SDB
P. Vaculík Petr SDB

1995 - 1996
1997 - 1998
1992 - 1994
2010 - dosud
2000 - dosud
1992 - 1994
1994 - 1995
1998 - 2001

4. Ekonomové
IIng. Cagalová Marie
Ing. Nývlt Jiří
Ing. Procházková Michaela
Ing. Tomeček Antonín

2001 - dosud
1998 - 1999
2000 - 2000
1996 - 1998

5. Zahraniční lektoři
BSc. Baldwin Randall Chris
BSc. Begg Heather
Mgr. Bérard Marion
Couldrey Clare
Counihan Michael
BSc. Gault Paula
BSc. Hyllová Virginie
Justice James, Dipl.in TESOL
Krejčí Victorie
Knap Heike
BSc. Lawson Madelyn
Miller Mark Werner
BSc. Maslanka Richard
Philpot Jeffrey MBA
6. Pedagogický sbor
Adamcová Michaela
Mgr. Adámková Jana
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2000 - 2001
1994 - 1995
2009 - 2012
1995 - 1997
1997 - 1998
1999 - 2000
2001 - dosud
1998 - 1999
2007 - 2008
1999 - 2008
1993 - 1994
2006 - 2007
2001 - 2002
2008 - 2009
1993 - 1993
1995 - 1997,
2000

Agnerová Kateřina
Ing. Augustin Ladislav
Mgr. Baklíková Alberta SCM
Mgr. Bartoník Josef
Ing. Bavlnka Jaroslav
Mgr. Berková Anna
Mgr. Blecha Petr
Mgr. Vladimír Böhm
Mgr. Braunová Ludmila
PhDr. Černochová Jitka
Ing. Daňhová Jitka
Mgr. Daňková Jana
PhDr. Dohnálková Renata
Bc. Dokládalová Petra
PhDr. Doubrava Petr
Mgr. Fialová Monika
PhDr. Filipová Marie
Mgr. Gajdošová Věra
Mgr. Gambová Barbora
Mgr. Gregor Luděk
Grulichová Helena
Mgr. Hádr Jaroslav
Mgr. Halouzková Lenka
Ing. Hánečková Gabriela
Mgr. Hemerková Pavlína
Mgr. Hofírková Lenka
Mgr. Horák Stanislav
Mgr. Horáková Renata
RNDr. Hrachovec Josef
Mgr. Hubáček Ondřej
Mgr. Ing. Hubáček Petr
Mgr. Chmelařová Blanka
Mgr. Jahodová Ludmila
Janská Jarmila
Kadlčíková Ludmila
Mgr. Káňa Tomáš
Mgr. Kment Ondřej
Mgr. Kmoníčková Marta
Mgr. Kobylka Petr
Mgr. Kolářová Jana
Ing. Kopečný Václav

2002 - 2004
1994 - 1995
1999 - 2010
1994 - 1996
1992 - 1996
2011 - dosud
1995 - 1996
2008 - 2009
1995 - 1995
1993 - 1998
1995 - 1997
1996 - dosud
1995 - dosud
2009 - 2012
1993 - 1995
1995 - 1998
1992 - 1994
1996 - 1997
2008 - 2012
1992 - 2007
1995 - 1995
1999 - 2000,
2010 - dosud
1999 - dosud
1994 - 1995
1995 - 1997
2008 - 2008
2011 - dosud
1995 - 1996
1999 - 2000
1996 - 1997
2009 - dosud
1997 - dosud
2001 - 2010
1997 - 1998
1994 - 1996
1996 - 1998
2008 - 2008
2009 - 2011
1997 - 1997
1996 - 1998
1998 - 1999
1992 - 1998

CMG v letech 1992 - 2012
Mgr. Žůrek Dan SDB
7. Administrativní pracovníci
Mgr. Böhmová Zuzana
Mgr. Hubáčková Jitka
Kajtár Stanislav
Mgr. Machynková Dana
Richterová Marie
Růžičková Zuzana
Tomečková Marie

1997 - 2004
2006 - 2008
2005 - dosud
2005 - 2006
2007 - 2008
2002 - dosud
1994 - 1995
1995 - 2005

CMG 1992 - 2012

2002 - 2012
1992 - 1998
1996 - dosud
1999 - 2006
1998 - dosud
1995 - 1996
1994 - 1995
2007 - dosud
2011 - dosud
1998 - dosud
1995 - 1996
2010 - 2011
2005 - dosud,
od 2008 - MD
PaedDr. Maršálková Jana
1992 - 1994
Mgr. Matyášková Ivana
1993 - dosud
Matyášková Věra
1995 - 1995
Mgr. Měchurová Bohumila
1994 - dosud
Ing. Michalec Aleš
2011 - dosud
Mgr. Mokroš Martin
1996 - 1997
Mgr. Moravčíková Věra
1995 - 1996
Náglová Stanislava
2001 - dosud
Navrátil Pavel
1997 - 2000
JUDr. Novotný Václav
1993 - 1995
Ing. Nývlt Jiří
1995 - 1999
Ondruš Josef
1993 - 1995
Pavlík Karel
2008 - dosud
Mgr. Pečová Marie
1996 - 1997
Ing. Pluskalová Erika, DiS.
2009 - 2011
Mgr. Pokorná Božena
1998 - 2008
Mgr. Polcr Pavel
1998 - dosud
Bc. Popková Štěpánka
2001 - 2002
Mgr. Ptáček František
1997 - 1998
Bc. Raclová Anna
2009 - dosud
Mgr. Rajtr Zdeněk
1994 - 1994
Mgr. Rosová Alena
2000 - 2001
PhDr. Rychlá Soňa
1997 - 1998
Mgr. Řehová Eva
1996 - 1998
PaedDr. Říha František
1992 - 1995
Mgr. Ságlová Taťána
2009 - dosud
Mgr. Silná Ingrid
1996 - 1996
Smola David
1997 - 1997
Mgr. Smutná Zdeňka
2002 - dosud
Mgr. Smyslilová Alena
1994 - 2011
PaedDr. Snášelová Květoslava 1998 - dosud
Mgr. Soukupová Milana
2007 - 2009
Mgr. Šebelová Martina
1995 - 2001
Mgr. Šenkapoun Pavel
2008 - 2010
Ing. Šmatera Miroslav
1993 - 1994
Mgr. Šubčíková Martina
1997 - dosud
Šušklebová Hana
1996 - 1996
RNDr. Švécarová Anna
1992 - 1999
Mgr. Tomisová Simona
1996 - 1997
Mgr. Valtr Karel
1994 - 1998
Mgr. Vláčilíková Ilona
1999 - 2000
Ing. Vlk Petr
1995 - 1997
Mgr. Vystavělová Vlasta
1998 - 1998
Mgr.Weidlichová Marie
1993 - 1995
Mgr.Wernerová Irena
1993 - 2007
Zelenský Alan
1995 - 1995
Mgr. Zerhauová Marcela
1994 - 1995
Bc. Zikmundová Ada
2009 - dosud
PhDr. Zuberová Barbora
1993 - 1995
MVDr. Žák Jiří
1995 - 1996

8. Další zaměstnanci
Božoňová Michaela, úklid
1999 - 1999
Mgr. Bradáč Martin, školní klub 2009 - dosud
Burešová Kateřina, ICM
2003 - 2003
Burgetová Ludmila, ICM
2001 - 2002
Finda Vladimír, úklid
1999 - 1999
Forbelský Vít, školní klub
2005 - 2006
Grézlová Marie, ICM
2002 - 2003
Halatová Lenka, úklid
1998 - 1999
Mgr. Hanzalíková Jana, SVČ 2008 - dosud
Hladký Karel, školník
1994 - 1997
Hladký Radim, školník
1999 - 1999
Hrbáčková Naděžda, úklid
1999 - 1999
Hynek Martin, školník
2005 - 2012
Jakubovská Jiřina, úklid
2001 - 2005
Jurášková Helena, úklid
1997 - 1998
Kejík Zdeněk, školník
1996 - 1998
Mgr. Klašková Marie, školní klub 2006 - 2007
Liberdová Monika, úklid
1998 - 1999
Mgr. Markovič Peter,
2006 - 2009
školní klub
Martínková Hana, školní klub 1999 - 2001
Müller Květoslav, DiS.,
2006 - dosud
správa PC
Mynařík Pavel, údržba
2000 - 2001
Mynaříková Lenka, úklid
2000 - 2001
Mgr. Opatrná Kateřina, ICM 2007 - dosud
Ing. Ošlejšek L., civil. služba 2003 - 2004
Pechová Marie, úklid
1999 - 1999
Procházková Ludmila, úklid 2011 - dosud
Přikrylová Jarmila, úklid
1996 - 1996
Rotterová Stanislava, ICM
2003 - dosud
Sitte Martin, technik
1999 - dosud
Mgr. Skřebská Kateřina,
2002 - 2005
školní klub
Stejskal Alois, školník
1998 - 1999
Ševcůj Ladislav, civil. služba 2002 - 2003
Šmehlík Aleš, úklid
2000 - 2001
Šmidra Ondřej, školník
2012 - dosud
Tobolová D., pastorační asistent 2005 - dosud
Mgr. Ungermannová Jitka, ICM 2008 - 2009
Valtrová Marie, úklid
1994 - 1997
Veverková Karla, úklid
2000 - dosud
Vybíralová Markéta, úklid
1999 - 1999
Zapletalová Věra, úklid
2002 - 2011

CMG 2011 - 2012

Mgr. Košák Petr SDB
PaedDr. Kotyza Karel
Mgr. Krčová Jana
Mgr. Krejčí Pavel
Mgr. Kubíčková Martina
Kudličková Hana
Mgr. Kulíšková Vlasta
Mgr. Ligurská Jana
Bc. Lužná Lenka
Mgr. Malečková Martina
Marek Jiří
Mgr. Marková Jana
Mgr. Markovičová Alexandra

9. Mateřská škola
Ehlová Jana, hospodářka
2009 - dosud
Grmelová Zdislava, vedoucí uč. 2009 - 2010
Náglová S., pastorační asistent 2009 - dosud
Mgr. Pospíšilová Liliana,
2010 - dosud
vedoucí uč.
Valkovičová Veronika, DiS., 2009 - 2011
učitelka
Zapletalová Věra, učitelka
2011 - dosud
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CMG 1992 - 2012

CMG v letech 1992 - 2012

Ze vzpomínek bývalých
pedagogů gymnázia

CMG 2011 - 2012

Dalo by se říct společně s klasikem:
„Dávno tomu, dávno…“
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Čas opravdu letí a mně se nechce věřit, že je
tomu už dvacet let, kdy mi byla nabídnuta
tehdejším zástupcem starosty Ivo Slavotínkem, přítelem dr. Karlem Kotyzou a milou
kolegyní dr. Annou Švécarovou možnost
podílet se na zřízení církevního gymnázia v
Prostějově. Stále ještě ovlivněn porevoluční
euforií, snahou napravovat, obnovovat a
tvořit něco nového, co tu chybělo, jsem pochopitelně souhlasil. Tak jsem se stal členem
pracovní skupiny, ve které jsem, na rozdíl od
hlavních aktérů, plnil jen drobné úkoly, které
vyplývaly především ze schůzek v kanceláři
zástupce starosty. Jednalo se o pomoc při
hledání vhodných prostor, sestavení návrhu
učebních plánů, zajišťování výukových pomůcek, sestavení testů k přijímacím zkouškám…

Prostory Rejskovy školy, kde jsem byl tehdy
ředitelem, se staly místem setkávání některých
členů pracovní skupiny, staly se i místem, kde se
uskutečnily historicky první přijímací zkoušky
uchazečů o studium na církevním gymnáziu.
Nacházím se ve věku, kdy vzpomínky, hlavně
ty příjemné, jsou součástí téměř každého dne.
Rád vzpomínám na to nadšení, které mnohdy
zastínilo i důležité otázky typu „kde vlastně
bude ta pomyslná střecha nad hlavou?“ - nikdo nikdy nepřipustil myšlenku, že by nebyla.
Rád vzpomínám na tříleté působení na gymnáziu v roli externího učitele biologie, na skvělé
studentíky, s kterými jsme společně pronikali
do tajů živé i neživé přírody.
Rád vzpomínám na poznávací a studijní zájezd
do Švýcarska, při kterém jsem měl možnost
lépe poznat atmosféru vzájemných vztahů, kterou se tento typ školy lišil od obdobných škol.

Pro zájemce o studium se vždy pečlivě připravovaly dny otevřených dveří, na fotografii rok 2006

CMG v letech 1992 - 2012
Jsem velmi rád, že si škola vydobyla pevné a
významné místo mezi školami v Prostějově,
přeji jí, aby si i v dalších letech udržela vysokou vzdělanostní úroveň, měla dostatek skvělých studentů a náročné, ale vstřícné pedagogy.
PaedDr. František Říha

Radost pohledět na krásně opravené gymnázium
i s novým podkrovím, rok 2002

Několik vzpomínek na první léta CMG
Vznik církevního gymnázia ve městě, kde
dříve převládaly spíše proticírkevní nálady,
nebyl u řady lidí přijat s jásotem.

S mnohem vstřícnějšími postoji jsme se pak
setkávali u církevních organizací. Vzpomínám, jak jsem s vlastivědně poznávacím
kroužkem Poutníčkem, který jsem pomáhal
ve škole založit, byl svědkem opravdu vřelého přijetí. Hned při prvním zájezdu do Křtin
jsme byli srdečně vítáni místním farářem,
který nás nejen provedl celým areálem s
důrazem na obraz znázorňující požár Prostějova, ale i pozváni k vícedenním pobytům.
Ve Vranově u Brna jsme po prohlídce kostela
byli „protekčně“ zavedeni do hrobky Liechtensteinů, kam se běžně nechodí. V Brně si od
nás kapucínský mnich zvaný Ovečka nejen
odmítl vzít peníze za vstupné, ale donesl krabici s bonbony, které studentům rozdal. V salesiánském středisku v Žabovřeskách jsme se
seznámili se všemi volnočasovými aktivitami,
které zdejší mládež využívá. Škoda, že jsme
nevyužili také pozvání k účasti na průzkumu
jeskyní Moravského krasu. V poutním kostele
ve Sloupě vyzvedl kněz při mši svaté význam
vzniku církevního gymnázia: „Teprve budoucnost však ocení, jak veliké je toto dílo“,
dodal na závěr. V Olomouci nás kapucíni
pozvali na prohlídku kláštera s občerstvením.
V kněžském semináři jsme byli účastníky mše
svaté, kterou přenášel rozhlas a poté jsme si
prohlédli Arcibiskupský palác, k čemuž mohl
v té době dát svolení jen otec arcibiskup.
Tyto krásné zážitky měly jedno společné.
Věta „Jsme z církevního gymnázia“, otevírala
spolehlivě všechny brány.
PaedDr. Karel Kotyza

CMG 2011 - 2012

Sám jsem v městské školské komisi čelil útokům
typu „církevní škola ubírá peníze našim státním
školám“ a vysvětloval, že rodiče dětí, které chodí

do gymnázia platí řádně daně, z kterých se školství platí a mají právo žádat, aby byly vyučovány alternativním způsobem. Doba jednotného
školství podle Nejedlého již přece minula.

CMG 1992 - 2012

Rád vzpomínám…

Tvořící se stálý pedagogický sbor, rok 1999-2000
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CMG 1992 - 2012

CMG v letech 1992 - 2012

Seznam absolventů gymnázia

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

1993 - 1997

CMG 2011 - 2012

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

1994 - 1998
kvarta – třídní učitelka Mgr. Jana Krčová
Berková Veronika, Boudná Lucie, Burgetová
Eva, Cetkovský Jiří, Dopitová Marie, Hálek Jan,
Havlénová Jana, Horáková Eva, Hrubanová
Jitka, Jiříčková Michaela, Krpcová Radmila, Kovaříková Jarmila, Mohlerová Marie, Pospíšilová
Lucie, Stejskalová Zlata, Špicera Radek, Všetičková Barbora, Vybíhalová Věra a Zdráhal Václav.

1992 - 1999
septima – třídní učitelka RNDr. Anna Švécarová
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BBurget Jaroslav, Burget Marek, Dittmann

Robert, Havránková Barbora, Hudcová Marie,
Chmelenská Markéta, Jarešová Barbora, Kajtár
Tomáš, Kořený Petr, Kowalczuková Tereza,
Lacinová Alena, Marková Marie, Náglová
Kristýna, Novák Karel, Pezda Miroslav, Přikryl
Petr, Pustějovský Jan, Rozehnalová Ivana, Skulník Lukáš, Šamánek Petr, Šinál Martin, Zarivnij
Jan a Zbožínková Jana.

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

1994 - 2001
septima – třídní učitelka Mgr. Bohumila
Měchurová
Adámek Lukáš, Atanasov Martin, Cásek
Marek, Coufalová Magda, Černý Jan, Frýbort
Martin, Hlebová Jana, Hubáček Ondřej, Julínek
Ondřej, Konečná Eliška, Linhart Tomáš, Náglová Markéta, Skotáková Marie, Skulníková
Kateřina, Svozílková Kateřina, Šišáková Pavla,
Tomečková Jitka, Valtr Jan, Vondra Petr, Vyhlídalová Iva, Vylášková Jana, Vyroubalová Iva a
Zaoral Lukáš.

1995 - 2003
oktáva – třídní učitel Mgr. Luděk Gregor
Cásek Michal, Čech Lubomír, Dopita Bohumil,
Hubáčková Lenka, Hudcová Veronika, Hybášková Jaroslava, Hybášková Jitka, Hynštová

1996 - 2004
oktáva – třídní učitel Mgr. Pavel Polcr
Cinková Ludmila, Daňková Petra, Dohnalová
Marta, Dvořák Milan, Hubáček Petr, Charvátová Petra, Křížová Marie, Kučerová Veronika,
Linhart Karel, Linhart Zdeněk, Nezvalová
Dominika, Přikryl Jan, Skoták Hynek, Sokelová
Eva, Sprinzová Jana, Špačková Jitka, Tobolová
Eliška, Zapletalová Ivana a Zachová Markéta.

1997 - 2005
oktáva – třídní učitelka Mgr. Jana Daňková
Bantová Alena, Dokoupilová Aneta, Havránková Tereza, Hochmanová Dita, Kolbová Barbora,
Krchňáková Eva, Kubíčková Zdena, Linhart
Zdenek, Lošťáková Markéta, Marek Jan, Marková Andrea, Martínková Jitka, Minář Martin,
Moudrý Ondřej, Náglová Barbora, Němcová Helena, Plhalová Dana, Přidálek Michal,
Skokánková Lucie, Sprinz Petr, Stušková Lucie,
Svozil Pavel, Šubertová Eva, Vymazal Pavel,
Zdráhalová Lucie a Žondrová Martina.

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

1999 - 2007
oktáva – třídní učitelka Mgr. Jana Krčová
Birasová Jana, Heinisch Petr, Hubálková Zuzana,
Chocholáčková Hana, Komínková Eva, Kopal
Adam, Krátká Veronika, Kratochvílová Hana,
Lázna Filip, Matyášková Barbora, Měchura
František, Nečas Pavel, Řezníčková Lenka, Stěničková Marie, Stráská Jana, Šimáčková Kateřina,
Šťastná Sabina, Šubert Jan, Šupová Petra, Vach
Petr, Vozihnoj Petr, Wernerová Kristýna, Zaťková
Miroslava, Změlíková Adéla a Změlíková Aneta.

2000 – 2008
oktáva – třídní učitelka Mgr. Martina Kubíčková
Bavlnková Pavlína, Birasová Markéta, Daněk
Michal, Hlaváčková Anna, Horáková Terezie,

Hořava Pavel, Hubálková Lucie, Jaroševská
Miroslava, Kalčíková Petra, Kardinálová Tereza,
Kocourková Eva, Koldová Kateřina, Krychtálek
Pavel, Nedělníková Martina, Rada Stanislav,
Rampochová Markéta, Reiter Michal, Rudolfová
Pavlína, Sedlák Vojtěch, Sovík Štěpán, Svobodová Veronika, Ševrová Lucie, Šiler Pavel, Tvrdíková Marie, Vejskalová Jarmila, Vysloužilová
Lucie, Zacharová Adéla a Zapletal Zdeněk.

2001 – 2009
oktáva – tř. učitelka Mgr. Bohumila Měchurová
Blatnerová Hana, Češka Jan, Faltýnková Jana, Fidrmucová Anna, Freudenreich Tomáš, Frkal Lubomír, Horák Petr, Hubený Michal, Hynková Hana,
Jančeková Adéla, Kopečná Kristýna, Kratochvílová
Jana, Mankovecká Vendula, Minář Jaroslav, Navrátilová Tereza, Novák František, Selucký Adam,
Šťastná Marie, Tobolová Veronika, Vykoukalová
Veronika, Zíma Tomáš a Žondrová Markéta.

2002 – 2010
oktáva – tř. učitelka Mgr. Blanka Chmelařová
Augustin Lukáš, Blahoušková Lenka, Cagala Michal, Češka Petr, Galda Jiří, Hanák Jan,
Héniková Klára, Hrbatová Kristýna, Hrušková
Jana, Chudoba Jan, Ježková Zuzana, Kalábová
Diana, Klechová Monika, Kordasová Klára,
Kořínková Žaneta, Košťálová Klára, Koukal
Kristián, Kušner Eduard, Malečková Eva, Najer
Jiří, Procházka Václav, Richterová Veronika,
Samson Tomáš, Slezák Radek, Střelák David,
Ševčíková Anna a Šverdíková Barbora.

2003 – 2011
oktáva – třídní učitelka Mgr. Jana Krčová
Balák Tomáš, Bartlík Jakub, Bavlnka Martin,
Cetkovský Jan, Dvořáková Šárka, Charvátová
Ludmila, Jeřábková Anežka, Kinclová Jana,
Koudelková Veronika, Krátký Ondřej, Krejčířová Michaela, Laptasová Barbora, Mandl Ondřej,
Melková Ivana, Melková Karolína, Nováková
Daniela, Nováková Hana, Přecechtěl Vojtěch,
Sobecký Michal, Frýbort Daniel, Suchánek
Ondřej, Šmídová Andrea, Tvrdík Jan, Valentová
Magda a Vinařský Lukáš.

2004 – 2012
oktáva – třídní učitel Mgr. Pavel Polcr
Arnoštová Tereza, Bartek Štěpán, Dohnal
Roman, Dostálová Sabina, Doušková Kristýna, Frehar Jaroslav, Grepl Martin, Hasa Václav,
Hynková Markéta, Chytil Jan, Ivaskiv Nikolaj,
Janošíková Dominika, Jelínková Klára, Junová
Anna, Komárek Lukáš, Kučerová Johana, Kuncová Kateřina, Marczell Denis, Papica Dominik,
Pelikánová Klára, Petruželová Šárka, Pola David, Portešová Klára, Procházka Luděk, Rozmánek Radek, Růžičková Jana, Sotolář Lukáš,
Ševčík Jan, Tobolová Barbora, Zelinková Barbora
a Žondrová Michaela.

CMG 2011 - 2012

Martina, Jarešová Jana, Kovalovský David,
Marková Jaroslava, Martiník Viktor, Mlčochová
Jana, Musilová Hana, Navrátilová Eva, Smítalová Lucie, Sokele Martin, Svobodová Hana,
Šamánek Jiří, Špaček Miloslav, Šuškleb Jan,
Tomášková Alexandra a Vylášek Vladimír.
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Výrazné úspěchy našich studentů
v historii školy

1998 – 1999

2002 – 2003

SOČ
krajské kolo SOČ – Barbora Havránková,
Martin Šinál a Petr Kořený (VII)

Zeměpis
Krajské kolo zeměpisné olympiády – Radek
Střelec (V) 3. místo, Eva Komínková (IV) a
Ondřej Moudrý (VI) 4. místo

Český jazyk
Olympiáda v českém jazyce – Robert
Dittmann (VII) 1. místo v okresním kole,
postup do krajského kola

CMG 2011 - 2012

2000 – 2001
SOČ
Magda Coufalová (VII) – 1. místo
v okresním a oblastním kole, 4. místo
v celostátním kole s prací „První pomoc
- Downův syndrom“
Francouzský jazyk
Dita Hochmanová (IV) – 1. místo v krajské
soutěži

2001 – 2002
Český jazyk
Celostátní literární soutěž „Proč mám svou
rodinu ráda“ – Lucie Zdráhalová (V)
1. místo
Výtvarná výchova
Mezinárodní soutěž Concorso
Internationale Piccoli Artisti Italy –
Tereza Horáková (II) 1. místo,
Miroslava Zaťková (III) 2. místo
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Francouzský jazyk
Evropský festival francouzského jazyka
v Brně – Cena Evropské unie pro členy
francouzského divadelního klubu:
T. Havránková, B. Náglová, M. Lošťáková,
D. Hochmanová a E. Mudrlová pod vedením
BSc. Virginie Hyllové

2003 – 2004
SOČ
Barbora Náglová (VII) – 8. místo v celostátním
kole s prací „Osvojení chemického názvosloví
formou her“
Literární soutěže
Celostátní literární soutěž „Pábitelé kolem nás“
– Dita Hochmanová (VII) 1. místo
Celostátní stylistická soutěž „List z rodinné
kroniky“ – Tereza Slezáková (VI) 1. místo
Francouzský jazyk
Celostátní soutěž ve francouzské konverzaci
„Allons en France“ – Ludmila Cinková (VIII)
1. místo
Fyzika
Astronomická olympiádá – Veronika Vykoukalová (II) 1. místo v celostátním vyhodnocení

CMG v letech 1992 - 2012
2004 – 2005
SOČ
Marek Novotný (VII) – 1 . místo v okresním
i krajském kole, 8. místo v celostátním kole
s prací „Geografická charakteristika obce Pavlovice u Kojetína“
Německý jazyk
Soutěž v konverzaci v německém jazyce – Tereza Slezáková (VII) 3. místo v krajském kole
Matematika
Matematický klokan – Daniel Frýbort (II)
1. místo v celostátním kole

2005 – 2006
SOČ
Jan Šubrt (VII) – 1. místo v okresním i krajském
kole, 3. místo v celostátním kole s prací „Korozní ochrana dílů pro automobilový průmysl
bez Cr“, práci byla udělena mimořádná cena
Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského
Wolkrův Prostějov
Naďa Fidrmucová (VIII) – 1. místo v krajském
kole

Matematika
Matematická olympiáda – Daniel Frýbort (IV)
1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole,
Jana Faltýnková (VI) 1. místo v krajském kole

2008 – 2009
Český jazyk
Přehlídka recitace – Lukáš Pazdera (I) 1. místo
v krajském kole
Matematika
Matematická olympiáda – Jana Faltýnková
(VIII) 1. místo v okresním i krajském kole,
Jan Tvrdík (VI) 1. místo v okresním i krajském
kole
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Michal Reiter a Pavel Hořava (VII) – 1.místo
v okresním kole a 2.místo v krajském kole
s prací „Fotovaltické články, sluneční kolektor“

Fyzika
Fyzikální olympiáda – Martin Chmelař (III)
a Pavel Hanák (IV) oba 1. místo v krajském
kole

2009 – 2010
Český jazyk
Olympiáda v českém jazyce – Lenka Blahoušková (VIII) 1. místo v okresním a 2. místo
v krajském kole

2006 – 2007

Francouzský jazyk
Olympiáda ve francouzském jazyce – Klára
Pudová (IV) 1. místo v krajském kole
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SOČ
Marie Tvrdíková (VII) – 1.místo v okresním
i krajském kole, 13. v celostátním kole s prací
„Specifické poruchy učení“

Začátky kurzů klíčových kompetencí na Staré Vodě
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Německý jazyk
Soutěž v konverzaci v německém jazyce – Jakub Vrána (VII) 1. místo v okresním a 2. místo
v krajském kole
Zeměpis
Zeměpisná olympiáda – Jakub Tetera (I)
1. místo v okresním i krajském kole, 7. místo
v celostátním kole

2010 – 2011
SOČ
Klára Portešová (VII) – 1. místo v okresním
i krajském kole, 4. místo v celostátním kole
s prací „Zámořská území Francie“
Kolja Ivaskiv (VII) – 1. místo v okresním
i krajském kole s prací „Protestantské církve
v Prostějově“
Dominika Janošíková (VII) – 1. místo v okresním a 2. místo krajském kole s prací „Orwell –
vize společnosti a budoucnosti“
Francouzský jazyk
Olympiáda ve francouzském jazyce – Lukáš
Pazdera (III) 1. místo v krajském a 7. místo
v celostátním kole
Matematika
Pythagoriáda – Jiří Češka (II) 1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole

Zeměpis
Zeměpisná olympiáda – Jakub Tetera (II)
1. místo v okresním a 3. místo v krajském kole

2011 – 2012
SOČ
Vít Nágl (VII) – 1. místo v okresním i krajském
kole s prací „Vodopády Asie“
Jakub Oulehla (VI) – 1. místo v okresním
a 2. místo v krajském kole s prací „Aerodynamika a modely aut“
Jakub Rudolf (VI) – 1. místo v okresním
a 2. místo v krajském kole s prací „Evoluce
kytovců“
Anglický jazyk
Soutěž v anglickém jazyce – Jakub Zálešák (IV)
1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském
kole
Matematika
Pythagoriáda – Jiří Češka (III) 1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole
Matematický klokan – Marcela Handlová (II)
1. místo v krajském kole
Zeměpis
Zeměpisná olympiáda – Jan Kapounek (III)
1. místo v okresním i krajském kole, 12. místo
v celostátním kole
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Matematická olympiáda – Jan Tvrdík (VIII)
1. místo v okresním i krajském kole

Jednou z pravidelných akcí nově se tvořícího Pěveckého sboru bylo vystoupení na školní akademii,
na fotografii sbor v jubilejním roce 2000
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Dvacetileté výročí založení Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově je vhodnou příležitostí k několika vzpomínkám také těch, kteří u
založení gymnázia byli přítomni jako studenti
prvních ročníků. Z mnoha nezapomenutelných
a snad i nesdělitelných okamžiků z gymnaziálních studií nám dovolte zmínit alespoň několik.
Gymnázium zpočátku nesídlilo v jedné školní budově, jednotlivé třídy či předměty se vyučovaly
na několika i netradičních místech v Prostějově,

Jedny z prvních prázdninových expedic do Roháčů,
rok 2004
tudíž jsme my, studenti, i kantoři, měli jedinečnou
příležitost naučit se dobře si plánovat čas.
Vztahy mezi kantory i studenty navzájem byly
naprosto nadstandardní, o čemž svědčí mnohá
dodnes existující přátelství, a to nejen mezi
tehdejším studentstvem, ale také mezi zaměstnanci a studenty. Mnoho studentů bylo a
dodnes je nadšeně hudebně nadaných, stalo se,
že ve třídě bylo i několik varhaníků. Gymnázium nám laskavě poskytlo hojně příležitostí náš
studentský život vydatně „promuzicírovat“.
Skutečně nádherné máme vzpomínky na školní
zájezdy do zahraničí, např. do Říma, což byl
sám o sobě v devadesátých letech minulého
století mimořádně silný zážitek. Mnozí z nás
prvních absolventů pokračovali ve studiích na
vysokých školách, kde v porovnání s absolventy „zaběhlých“ gymnázií doháněli znalosti zvýšeným studijním úsilím, přesto vzpomínáme na
gymnaziální léta jako na šťastná.
Se zájmem sledujeme, jak se dobrá pověst
„našeho“ gymnázia na Prostějovsku usadila a
slyšíme od našich známých, že „oni tam kladou
důraz na člověka a snaží se rozvíjet osobnost“.
A těší nás, že se můžeme atmosféry na gymnáziu příležitostně „nadechnout“ kupř. na
kurzech pro varhaníky a chrámové zpěváky.
Alena a Jan Hálkovi,
studující v letech 1993-1998
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Ve svých vzpomínkách na středoškolská léta
jsem vděčný za možnosti, duchovní i duševní,
lidské i vědecké, za vytvoření podmínek pro
svobodu, jež se rozhoduje pro něco.
Vidím své spolužáky, přátele, své učitele, spirituály a další, vynikající spolužáky, obdarované
neobyčejným smyslem pro humor a talentem
pro mnoho různých disciplin, od výpočetní
techniky až po psaní beletrie, od hudby přes
pohyb po skutečnou vědu. Vidím své výborné
učitele, paní profesorku Měchurovou, jež mě
přivedla k českému jazyku, který teď vyučuji
na Karlově univerzitě, pana profesora Fidrmuce, který nám ukazoval poezii matematiky a
fyziky, i když leckdy se nám žádosti o jedničku,
jak říkal písemkám, vyplňovaly těžko. Naši
třídní profesorku Švécarovou, která nikdy
předtím, jak říkala, nezažila takovou třídu jako
naše. Paní profesorku Krčovou, Matyáškovou,
profesora Gregora, Říhu a další a další. Mimořádné osobnosti přátel, kamarádů a kamarádek
z jiných tříd, stopu některých z nich jsem bohužel po maturitě už dávno ztratil. A v neposlední
řadě spirituály gymnázia, kteří nám otevírali
duchovní oči. Budiž všem za jejich společenství
a darování sebe vzdán velký dík.
Minulost ovšem nemáme ve své vlastní moci. Současným a budoucím studentům CMG bych proto
přál, aby využívali všech šancí, které jim škola nabízí, k tomu, aby dosáhli harmonie, aby se hledající
přímka jejich života spojila v plnosti kruhu.
Robert Dittmann,
student CMG v letech 1992-1999
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Ze vzpomínek bývalých
studentů
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Historie organizací
při CMG
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Klub studentů, rodičů a přátel CMG
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Dvacet let je z historického hlediska jen chvilka,
ale díváme-li se na dvacet roků z pohledu
trvání nějaké organizace, zjistíme, že je nač
vzpomínat. Při vzpomínce na začátky Klubu
se nám to potvrzuje – od první myšlenky na
založení nějaké formy sdružení rodičů, kteří
měli chuť pomáhat škole v jejích nelehkých
začátcích, až po vlastní založení Klubu přátel
církevního gymnázia dne 6. 5. 1992. U zrodu
tehdy stáli Ing. V. Kopečný, CSc, doc. dr. J. Krátoška, RNDr. V. Marek, CSc. a pan I. Slavotínek.
V prvním dokladu o přidělení identifikačního
čísla vyčteme v kolonce základní činnost oblasti, které si Klub vytýčil: pomoc při vytváření
materiálních podmínek, odborného, kulturního a společenského zázemí, zprostředkování
zahraničních styků a propagace církevního
gymnázia. A následujících dvacet let jsme se
poctivě snažili všechny oblasti naplňovat a dále
rozvíjet.
První předsedkyní nově založeného Klubu
přátel Církevního gymnázia se stala MUDr.
A. Šulcová,
Radou Klubu prošlo za dobu
v roce 1995 ji
trvání více jak šedesát rodičů,
vystřídala Mgr.
kteří se aktivně zapojili do
Švarcová. V
práce pro toto občanské sdrutémže roce byla
žení. Všem patří naše poděkopředsedkyní
vání za obětavou pomoc.
klubu zvolena
RNDr. A. Švécarová, neúnavná příznivkyně
CMG, od podzimu roku 1998 zastávala funkci
předsedkyně Mgr. J. Hubáčková. V této době
také došlo ke změně názvu sdružení na Klub
studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově
a v té souvislosti i ke změně stanov s rozšířením činnosti o zřízení Informačního centra pro
mládež, kterým jsme se více otevřeli veřejnosti.
V roce 2002 byla zvolena předsedkyní Mgr.
E. Tvrdíková, jejíž předčasná smrt v roce 2005
všechny velmi zasáhla. Od dubna 2006 zastává
funkci předsedy KSRaP CMG Ing. F. Hynek.

V současnosti má Klub téměř čtyři sta členů,
kteří se scházejí na Valných hromadách
dvakrát v roce, kde projednávají a schvalují
nejdůležitější dokumenty. Kromě toho se
několikrát za rok setkávají zástupci jednotlivých tříd a funkcionáři sdružení v tzv. Radě,
která tyto dokumenty připravuje a zabezpečuje.
Největší akcí bývají každoročně Reprezentační ples spojený se stužkováním maturantů a
organizace výměnných pobytů v Holandsku a
Německu. Za uplynulých dvacet let proběhlo
více jak deset zahraničních zájezdů do Říma,
Paříže a Londýna.
O své činnosti vydává Klub pravidelně Výroční
zprávu, která uceleně informuje o akcích, které
Klub organizoval i o spolupráci s ostatními
institucemi. Finanční zdroje Klub získává z
členských příspěvků, dotací a grantů i z vlastní
činnosti. Členský příspěvek činí 250,- Kč,
pokud jsou členy příslušníci jedné rodiny, platí
vždy jen jeden příspěvek. Členství v Klubu je
otevřené všem zájemcům.
Mgr. Jitka Hubáčková

Informační centrum pro mládež
Prostějov, aneb Když nevíš, zeptej se
V roce 2011 oslavilo Informační centrum pro
mládež (ICM) Prostějov deset let své existence. Založeno
Hlavním cílem při vzniku
bylo CyriloICM bylo vytvořit prostor,
metodějským
kde budou snadno dostupné
gymnáziem v
informace z oblastí, které
Prostějově; v
zajímají mladé lidi nebo prasoučasnosti je
covníky s mládeží na Prostějovsku, a spolu s tím nabízet
zřizovatelem
další doplňkové služby
Klub studentů,
a volnočasové aktivity
rodičů a přátel
CMG.

CMG v letech 1992 - 2012
listopad 2005
• 1. ročník soutěže „Dobrodružství s počítačem“
leden 2007
• při ICM Prostějov působí Městské evropské
informační středisko v rámci sítě Europe Direct
prosinec 2007
• certifikát kvality poskytovaných služeb ICM
od Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR
říjen 2008
• 1. ročník internetové soutěže EU v otázkách
ICM prezentuje pravidelně své aktivity
např. na Burze škol v Prostějově
nebo na Scholaris v Olomouci
Postupem času rozšířilo prostějovské „Íčko“
svou působnost na celý kraj. Od svého počátku
sídlí ICM Prostějov v budově CMG na Komenského ulici v Prostějově, tedy blízko centra
města.
Historie ICM Prostějov ve zkratce:
25. října 2001
• slavnostní otevření ICM Prostějov
červenec 2004
• při ICM Prostějov působí regionální konzultant evropského programu Mládež (později
Mládež v akci)

leden 2011
• akreditace vysílající organizace – možnost
vysílat české zájemce o EDS do zahraničí
září 2011
• 1. ročník krajského kola celostátní soutěže
„Školní časopis roku“
Za dobu existence ICM Prostějov se na
pozici vedoucích vystřídaly L. Burgetová,
M. Grézlová, K. Burešová, S. Rotterová, J.
Ungermannová a současnou vedoucí ICM je
K. Opatrná.
Rozvoj ICM Prostějov byl v uplynulých letech
možný jen díky práci stálých pracovníků ICM,
zejména vedoucích, ale také díky práci celé
řady dobrovolníků, kteří se na činnosti ICM
Prostějov podíleli a podílejí velkou měrou.
Mgr. Kateřina Opatrná

CMG 2011 - 2012

prosinec 2004
• akreditace hostitelské organizace pro účastníky Evropské dobrovolné služby EDS (do
roku 2012 jsme spolupracovali s patnácti
dobrovolníky z osmi zemí)

leden 2010
• certifikát kvality poskytovaných služeb ICM
od MŠMT ČR

CMG 1992 - 2012

září 2005
• lokální, posléze regionální partner mezinárodní informační sítě pro mládež EURODESK

Dobrovolníci v ICM přinášejí ze svých zemí vždy něco zajímavého a nového, Servet z Turecka vařil zájemcům pravý kurdský čaj a tureckou nefalšovanou kávu, školní rok 2008-2009
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Ohlédnutí za uplynulými léty
Pěveckého sboru CMG
Pěvecký sbor CMG v Prostějově vznikl v roce
1995. Repertoár sboru tvoří úpravy lidových
písní, spirituály, skladby současných i starých
mistrů.
Během své činnosti sbor absolvoval řadu
koncertů a vystoupení. Koncertoval v rakouském Grazu, v Holandsku, v německém městečku Porta Westfalica při oslavách 10. výročí
založení partnerské školy Gesamtschule.
Koncertoval spolu s švédským mládežnickým sborem z Borlönge v Prostějově v rámci
Švédských dnů. Na Mezinárodním hudebním festivalu Svátky písní v Olomouci získal
čtyři bronzové medaile /1997, 1999, 2003 a
2006/. Pěvecký sbor se účastnil i celostátních
přehlídek Gymnázia Cantant a v roce 2000
se umístil v bronzovém pásmu. V roce 2011
koncertoval sbor na Mezinárodním festivalu
duchovní hudby v Olomouci v katedrále sv.
Václava.

nostnímu odhalení pomníku T. G. Masaryka,
2002 Společenský večer pro pedagogické
pracovníky, 2010 při volbě starosty města
Prostějova, 2011 při předávání cen významným osobnostem města Prostějova. Pěvecký
sbor připravoval každoročně vystoupení i
pro naše starší občany v Domově důchodců.
Od roku 2010 doprovází pěvecký sbor liturgickými zpěvy jáhenská svěcení v katedrále
sv. Václava v Olomouci. Pěvecký sbor vystupoval na Adventních koncertech v Prostějově
/2003/, v prostorách Plumlovského zámku
/2008/.
Od roku 1997 začíná první Vánoční koncert
Pěveckého sboru CMG v Městském divadle
v Prostějově – v letošním roce již čtrnáctý v
pořadí.
Od roku 1995 je vedoucí sboru Mgr. B. Měchurová a varhanní doprovod Mgr. V. Šafářová.
Mgr. Bohumila Měchurová

Animátoři Klubu salesiánského
hnutí mládeže
Animátoři Klubu salesiánského hnutí mládeže
spolupracují již 12 let s Cyrilometodějským
gymnáziem.

CMG 2011 - 2012

Jsme skupina několika desítek věřících mladých lidí a následujeme odkaz svatého Jana
Boska, svůj volný čas věnujeme dětem
a mladým lidem jak ve škole, tak na akcích
a táborech, které pořádáme.
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Českou mši vánoční od J. J. Ryby v podání
Pěveckého sboru CMG s doprovodem filharmonie
je možné již tradičně vyposlechnout před Vánocemi
v Městském divadle v Prostějově

Od roku 1995 sbor doprovázel liturgickými
zpěvy školní mše svaté, vystupoval každoročně na Akademii školy, od roku 1998
se sbor každoročně zúčastňoval Přehlídky
církevních škol v Odrách, od roku 2006 reprezentoval školu na Přehlídkách církevních
škol v Brně. V roce 1999 koncertoval pěvecký
sbor na Prostějovských dnech hudby, následovala řada dalších vystoupení v Prostějově:
např. 1998 k 80. výročí naší státnosti a slav-

Usilujeme přitom o to, aby měli mladí lidé před
sebou otevřeJsme tady především pro
nou cestu, na
mladé lidi, kteří hledají
které je můžecestu svým životem, nemají
me systematicsmysluplné využití volného
ky doprovázet.
času a nemají žádné farní
nebo věřící společenství, ve
Pro děti a
kterém by mohli zakotvit.
mladé lidi
pořádáme
tábory během podzimních, vánočních, jarních
a letních prázdnin. Na táborech mohou děti
a mladí lidé zažít věřící společenství, mohou
se něco dozvědět o Bohu a také zažít radost
při hrách, při zdolávání hor nebo putování
na kolech. Mohou zažít něco nového, získat
nové zkušenosti se sebou samými, s kamarády i s Bohem.
Starší studenti se mohou do hnutí zapojit, stát
se animátory a získat osvědčení jako hlavní
vedoucí táborů, zdravotníci nebo instruktoři
školního lyžování či snowboardingu, především však mohou věnovat svůj čas dobré věci
a dát svému životu smysl ve službě druhým
lidem.
o. Jaroslav Němec SDB a tým animátorů

CMG 1992 - 2012
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To jsou oni - animátoři připraveni pro službu druhým, červen 2012

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

Již od svého vzniku nabízel klub různě zaměřené kroužky.
Vyžití zde najdou i hudební fanoušci, kteří mohou navštěvovat kytarovou školu nebo rockovou kapelu. Studenti, kteří rádi zpívají, mají
možnost zapojit se do zpěvu ve sboru nebo ve
schole, která doprovází svou hrou každou mši
svatou ve školní kapli.
Pro studenty, rodiče i širokou veřejnost jsou určeny kreativní podvečery s několikaletou tradicí.
Mgr. Jana Hanzalíková

V roce 2005 – 2006 se stal vedoucím Mgr.
V. Forbelský, který do klubu přinesl nejen krásné akvárium, ale také stolní hry, výuku hry na
kytaru, lanové a speleologické aktivity.
V roce 2006
vzniklo vedle
Školního
klubu Oáza
také Středisko
pro volný čas
dětí a mládeže
Oáza (SVČ),
jehož vedoucí
se stala Mgr. M. Klašková, v letech 2006 – 2009
vedl Školní klub a SVČ Oáza Mgr. P. Markovič.
Od roku 2008 zde působí Mgr. J. Hanzalíková,
která se v roce 2009 stala vedoucí SVČ Oáza, a
od května roku 2009 také Mgr. M. Bradáč, který
je vedoucím Školního klubu Oáza.
V aktuální nabídce kroužků
můžeme najít například
keramický kroužek, kroužek
francouzského divadla, sportovní kroužky jako lezení
na umělé stěně, florbal nebo
geocaching, dále také historický šerm či programování.

Klubu Oáza patří klubová místnost, ve které
studenti tráví volný čas. Je zde k dispozici posezení, gauč, elektronické šipky, kalčo – stolní
fotbal, také různé společenské hry a časopisy.

Schola vznikla na CMG již v jeho začátcích zcela
spontánně nadšením prvních studentů

Centrum celoživotního učení
Centrum celoživotního učení (CCU) působí
při CMG pod tímto názvem již od roku 2009 a
navazuje na téměř desetiletou praxi v oblasti
pořádání vzdělávacích kurzů pro dospělé. Kurzy se většinou zaměřovaly na obsluhu PC pro
širokou veřejnost, např. pro knihovníky, maminky na MD, invalidní spoluobčany a seniory.
Současná činnost Centra
se zaměřuje na vzdělávání
pedagogů a pracovníků
církevních škol v rámci celé
České republiky a na oblast
odborného a zájmového
vzdělávání široké veřejnosti.

CMG 2011 - 2012

Školní klub a středisko
volného času Oáza

Ve školním
roce 2005 –
2006 vzniklo
Informační a
školící centrum
pro projekty
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SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání) a začaly probíhat odborné semináře pro
pedagogy v oblasti zavádění ICT do učitelské
praxe. Zároveň pro své vzdělávací programy
získalo akreditace na začlenění ICT do výuky
anglického a německého jazyka, na výukové
prezentace v MS Power Point a na využití
interaktivní tabule ve výuce fyziky. Stranou
nezůstaly ani kurzy obsluhy PC pro veřejnost,
a tak se v nabídce objevily rekvalifikační kurzy pro Úřad práce.
Současná činnost se zaměřuje na oblast vzdělávání pro pedagogy a pracovníky církevních
škol v rámci celé České republiky. Nabídka
zahrnuje akreditované semináře se zaměřením
na smysl a poslání církevních škol, kompetence pedagogů na církevních školách, autoevaluci či na osobnostní rozvoj žáků.
Mgr. Taťána Ságlová

Semináře pro pedagogy z církevních škol jsou
vedeny také interaktivně s využitím prvků zážitkové
pedagogiky, září 2010

Myšlenka na znovuotevření křesťanské mateřské
školy ožila ve chvíli, kdy se uvolnily prostory
bývalé městské mateřské školy na Sídlišti svobody v Prostějově. Rada města schválila dlouhodobý pronájem prostor a pochopení jsme nalezli i
u otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který
významně podpořil rekonstrukci těchto prostor.
Prázdniny předcházející otevření mateřské školy
byly hektické. Prostory bývalé městské školky
bylo třeba upravit podle potřeb současných právních předpisů, vypracovat vlastní kvalitní školní
vzdělávací program a rovněž zrekonstruovat
sociální příslušenství, výdejnu stravy, vstup
i zahrádku. S pomocí Boží a s plným nasazením
se vše podařilo a 1. září 2009 se jednotřídní mateřská škola otevřela pro 25 dětí z Prostějova a okolí
a historie v rámci české republiky ojedinělého
spojení gymnázia a mateřské školy byla započata.
Během prvních dvou let se školka rozvíjela pod
vedením učitelky Mgr. Z. Grmelové. Funkci
učitelek postupně zastávaly V. Valkovičová,
DiS., Mgr. Bc. E. Křížová, L. Filipová a od září
2011 dosud V. Zapletalová. S dětmi pracuje od
počátku existence pastorační asistentka, paní
S. Náglová, spirituál P. P. Caha SDB a do konce
školního roku 2010 – 2011 významně spolupracovala i sestra A. Baklíková SCM. O čistotu
a zázemí se stará paní J. Ehlová.
Na konci roku 2010 došlo k personální změně
ve funkci vedoucí učitelky a do školky nastoupila Mgr. Liliana Pospíšilová. Pod jejím vedením jsme ve školním roce 2011 – 2012 optimalizovali ŠVP „Cestička“, dokončili vybavení
školky nábytkem a hračkami, rozšířili nabídku
mimoškolních aktivit pro děti a zařadili spoustu zajímavých akcí a setkání.
Těší nás, že každodenní trpělivé úsilí přináší
své ovoce a že děti chodí do „své“ školky rády.
Mgr. Jitka Hubáčková

CMG 2011 - 2012

Druhou oblastí je odborné a zájmové vzdělávání pro širokou veřejnost. Ve stálé nabídce
jsou počítačové kurzy pro seniory, umělecky
zaměřené zájmové kruhy, které doplňují příležitostné přednášky.

Mateřská škola na gymnáziu?
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Začátky v mateřské škole a první adventní čas v roce 2009

Cyrilometodějské gymnázium
a mateřská škola

CMG 1992 - 2012

CMG v letech 2011 - 2012

CMG 2011 - 2012

ve školním roce
2011 - 2012
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Studenti ve školním roce 2011/2012

Materská
ˇ
škola

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

První řada zleva: Justine Hrubá, Karolína Polcrová, Marek Pospíšil, Amálie Duroňová, Karolína
Přibylová, Blanka Macalíková a Markéta Pořízková
Druhá řada zleva: Jakub Polcr, Jonáš Wágner, Filip Frélich, Jonáš Ščipák, Pavel Růžička a Martin Růžička
Třetí řada zleva: vedoucí učitelka Mgr. Liliana Pospíšilová, Václav Brablec, Šimon Kvapil, Vojtěch
Brablec, Vojtěch Coufal, Michal Zbořil, Samuel Khail, David Petržela, pastorační asistentka Stanislava Náglová a učitelka Věra Zapletalová

CMG 2011 - 2012

Na fotografii chybí Markéta Kapounková, Václav Hrubý a Jakub Vysloužil
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Loučení s předškoláky
Výlet do kroměřížských zahrad

oly

í šk
Prohlídka základn

Kreativní dovádění na pískovišti

Zavítali k nám tři králové

Návštěva Mikuláše

Motto třídy: „Nepřestaneme, dokud nedosáhneme vrcholu!“

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PRIMA
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Studenti ve školním roce 2011/2012

Mgr. Jana Krčová

Seznamovací kurz

CMG 2011 - 2012

Spodní řada zleva: Jakub Čech (starosta a zástupce ve studentské radě), Kryštof Kotrys, Tomáš
Batěk, Jan Sklenář (správce učebny) a David Indra
Prostřední řada zleva: Klára Popelková, Marie Hynková (květinářka), Anna Fojtíková, Veronika
Janíková, Klára Dvořáková, Tereza Dubravová, Pavla Doležalová, Adéla Pudová a Karolína Ohlídalová (nástěnkářky), Viktorie Vinklerová, Eliška Rozsívalová, Klára Vaněčková (květinářka), Zdeňka
Lošťáková a Jana Krčová (TU)
Zadní řada zleva: Eliška Doušková (pokladník), Nina Svobodová (zástupce ve studentské radě),
Kristýna Vlachová, Tereza Pospíšilová (pokladník), Karolína Šobrová, Jiří Pur, Jan Adámek, Ladislav
Burgr, Adam Hradil, Ludmila Rubanová, Julie Dušková, Pavlína Linhová a Helena Ptáčková

Kurz Umím se učit
Seznamovací kurz

Seznamovací kurz

Seznamovací kurz

vé škole

První přivítání na no

• Pochvalu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali Ladislav Burgr, Tereza Dubravová, Klára

Dvořáková, Kryštof Kotrys, Pavlína Linhová, Zdeňka Lošťáková, Karolína Ohlídalová a Helena Ptáčková
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali Ladislav Burgr, Tereza Dubravová, Klára Dvořáková
a Zdeňka Lošťáková
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Mgr. Jana Krčová

Adámek Jan

Batěk Tomáš

Burgr Ladislav

třídní učitelka

Nejraději se dívám na televizi.

Nejraději sportuji.

Nejraději čtu, plavu
a jezdím na kole.

Čech Jakub

Doležalová Pavla

Doušková Eliška

Dubravová Tereza

Nejraději hraji divadlo a píšu
pro internetové noviny.

Nejraději hraji na klávesy,
čtu a kreslím.

Nejraději mám zvířata
a přírodu.

Nejraději jsem s rodinou.

Dušková Julie

Dvořáková Klára

Fojtíková Anna

Hradil Adam

Nejraději hraji volejbal
a čtu si.

Nejraději čtu, plavu
a hraji na klavír.

Nejraději hraji na hudební
nástroje, maluji a čtu.

Nejraději mám programování na PC a vysokohorskou
turistiku.

Hynková Marie

Indra David

Janíková Veronika

Kotrys Kryštof

Nejraději jezdím na koni
a čtu knížky.

Nejraději jsem na počítači.

Nejraději kreslím
a plavu.

Nejraději jím špagety.

Lošťáková Zdeňka

Ohlídalová Karolína

Popelková Klára

Nejraději čtu a sedím
u počítače.

Nejraději sportuji atletiku
a plavu.

Nejraději mám svého psa,
králíčka, andulku a křečka.

Nejraději lyžuji, bruslím, plavu,
běhám, jezdím na kole a čtu
dobrodružné knížky.

Pospíšilová Tereza

Ptáčková Helena

Pudová Adéla

Pur Jiří

Nejraději čtu, zpívám, tančím,
sportuji a poslouchám hudbu.

Nejraději mám a kreslím draky,
trávím čas s hudbou a knížkami,
mám ráda sladkosti, rodiče,
sourozence a přátele.

Nejraději chodím ven
s kamarády.

Nejraději hraji na kytaru.

Rozsívalová Eliška

Rubanová Ludmila

Sklenář Jan

Svobodová Nina

Nejraději kreslím
a lyžuji.

Nejraději mám sladkosti
a výtvarnou výchovu.

Nejraději hraji fotbal
a badminton.

Nejraději hraji basket
a bavím se s kamarády.

Šobrová Karolína

Vaněčková Klára

Vinklerová Viktorie

Vlachová Kristýna

Nejraději jezdím na koni
a chovám zvířata.

Nejraději mám svou želvičku
Kamilku a plyšáčka Bimba.

Nejraději hraji volejbal.

Nejraději sportuji, plavu,
chodím ven s kamarády a čtu.

CMG 2011 - 2012

Linhová Pavlína

CMG 1992 - 2012

Studenti ve školním roce 2011/2012
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SEKUNDA

Mgr. Martina Malečková

Motto třídy: „Když selže tvůj plán A, pamatuj, že abeceda má ještě dalších 31 písmen.“

CMG 2011 - 2012

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

Duchovní obnova

Historická exkurze na

Dramatický kurz

Dramatický kurz

kurze s IRISem

Environmentální ex

Velehradě

Den otevřených dveří

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali Dinh Duc Viet, Marcela Handlová,
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Filip Kubíček a Tomáš Vysloužil
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali Tereza Marková, Filip Kubíček, Jaroslav Konečný, Dinh Duc Viet, Marcela Handlová a Eliška Klinovská

CMG 1992 - 2012

Studenti ve školním roce 2011/2012

TERCIE

Mgr. Barbora Gambová
Motto třídy: „Empires rise and fall, but TERCIE is eternal. Říše povstávají a padají, ale TERCIE je věčná.
věčná.“
“

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

Duchovní obnova
Z hodiny etické

Z posledního zv

onění oktávy

výchovy

Exkurze v Bílé Lh

otě

Kurz Mně se líbí

CMG 2011 - 2012

Na fotografii chybí Jan Bednář a Anita Lorencová

Lyžařský kurz

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali Lucie Čechová a Jiří Češka
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali Jan Kapounek, Jiří Češka a Radek Pařil
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KVARTA
Mgr. Jaroslav Hádr

Motto třídy: „Kvarta ... i andělé podlehnou.“

CMG 2011 - 2012

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

Exkurze do brněnské

ho planetária

anost

Pózování pro fotografa

Exkurze v České po

ště v Brně

Kurz Láska a zamilov

anost

Kurz Láska a zamilov

Lyžařský kurz

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala Kateřina Dvořáková
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích Jakub Zálešák, Jan Vaverka, Tereza Beranová,
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Jan Zapletal, Adam Cimrmann a Petr Tomčiak

CMG 1992 - 2012

Studenti ve školním roce 2011/2012

KVINTA

Mgr. Lenka Halouzková
Motto třídy: „Bereme to s nadhledem.“

Spodní řada zleva: Jan Ruban, Ivo Spáčil a Jiří Ševčík (pokladník)
Prostřední řada zleva: Lenka Halouzková (TU), Pavla Soldánová (starostka a zástupce ve studentské
radě), Vendula Vymazalová, Michaela Šmídová, Zdislava Tvrdíková, Aneta Kalábová, Kateřina Cagalová, Veronika Rampochová, Martina Ehlová (nástěnkářka), Aneta Lušovská a Veronika Šilhánková
Zadní řada zleva: Veronika Mikmeková, Andrea Vymazalová, Radomír Kořínek (správce učebny),
Viktorie Havlíčková, Ondřej Hájek, Kristýna Ondráková, Dominik Špičák (pokladník), Vlastimil
Martinek, Josef Růžička a Jan Čech

Expedice Karákoram

Kurz Kdo js

em

Majáles

Kurz Kdo jsem

Exkurze do Dukovan

Kurz Kdo jsem

• Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala Vendula Vymazalová

CMG 2011 - 2012

Na fotografii chybí Laura Strážnická a Dominik Valachovič
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SEXTA

Mgr. Martina Kubíčková
Motto třídy: „Vrzly dveře, vrzly v pantu, přišla parta ignorantů aneb žádná židle, žádná láska.“

CMG 2011 - 2012

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

Expedice Karákoram
Letní turistický kurz
lovic
Exkurze do Přemys

Festdivadlo v Brně

Duchovní obnova
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Kurz ve Staré Vodě

• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali Ondřej Prokop, Tereza Kováčová a Jakub Oulehla

SEPTIMA

CMG 1992 - 2012

Studenti ve školním roce 2011/2012

Mgr. Jana Daňková

Motto třídy: „Kdo neriskuje, nepije šampaňské“.

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

Majáles

Expedice Karákoram

Duchovní obnova

m

Kurz Nejsem tu sá

Poslední zvonění oktávy

CMG 2011 - 2012

Na fotografii chybí Michael Tvrdík (správce učebny), Hana Přecechtělová a Jan Suchánek

Kurz Nejsem tu sám

• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali Eva Frélichová, Tomáš Lipovský, Michael

Tvrdík, Tomáš Pola, Tomáš Kohoutek, Martin Galda a Tereza Nadymáčková
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OKTÁVA
Mgr. Pavel Polcr

Motto třídy: „A je to!“

CMG 2011 - 2012

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

Reprezentativní stužkovací ples

Poslední zvonění
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Z hodiny francouzštiny

Duchovní obnova

Společensko-vědní
v Praze

kurz

Společensko-vědní kurz v Praze

• Ocenění studenti jsou Roman Dohnal, Markéta Hynková, Klára Portešová, Luděk Procházka,
Jana Růžičková a Lukáš Sotolář
• Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získal Martin Grepl

Tereza Arnoštová

Štěpán Bartek

Roman Dohnal

třídní učitel

bude studovat bioanorganickou
chemii na PřF UP v Olomouci

bude studovat biologii v ochraně
životního prostředí na PřF UP
v Olomouci

bude studovat všeobecné lékařství na LF UP v Olomouci

Sabina Dostálová

Kristýna Doušková

Jaroslav Frehar

Martin Grepl

bude studovat politologii
a evropská studia na FF UP
v Olomouci

bude studovat biomedicínské
inženýrství a informatiku na
VUT v Brně

bude studovat regionální geografii na PřF UP v Olomouci

bude studovat regionální rozvoj
a správu na ekonomicko správní
fakultě MU v Brně

Václav Hasa

Markéta Hynková

Jan Chytil

Nikolaj Ivaskiv

bude studovat chemii na PřF
UP v Olomouci

bude studovat stavební inženýrství na VUT Brno a ekonomicko-správní fakultu MU v Brně

bude studovat právnickou fakultu na MU v Brně

bude studovat evangelicko –
teologickou fakultu na UK
v Praze

Dominika Janošíková

Klára Jelínková

Anna Junová

Lukáš Komárek

bude studovat biologii a chemii
na PřF UP v Olomouci

bude studovat mezinárodní
rozvojová studia na PřF UP
v Olomouci

bude studovat francouzštinu
a francouzskou literaturu
na FF MU v Brně

bude studovat ekonomiku
a management

CMG 2011 - 2012

Mgr. Pavel Polcr

CMG 1992 - 2012

Studenti ve školním roce 2011/2012
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Johana Kučerová

Kateřina Kuncová

Denis Marczell

Dominik Papica

bude studovat lektorství
francouzštiny na PdF MU
v Brně

bude studovat všeobecné
lékařství na LF UP
v Olomouci

bude studovat podnikatelskou
fakultu na VUT
v Brně

bude studovat ruský a německý
jazyk na FF UP v Olomouci

Klára Pelikánová

Šárka Petruželová

David Pola

Klára Portešová

bude studovat architekturu
a stavitelství na ČVUT
v Praze

bude studovat fyzioterapii
na FTK UP v Olomouci

bude studovat fyziku na PřF
MU v Brně

bude studovat francouzský
jazyk a literaturu na FF MU
v Brně

Luděk Procházka

Radek Rozmánek

Jana Růžičková

Lukáš Sotolář

bude studovat strojní inženýrství na VUT v Brně

bude studovat právnickou
fakultu na UP v Olomouci

bude studovat farmacii na
Veterinární a farmaceutické
univerzitě v Brně

bude studovat tělesnou výchovu
na FTK a fyziku na PřF UP
v Olomouci

Jan Ševčík

Barbora Tobolová

Barbora Zelinková

Michaela Žondrová

bude studovat strojní inženýrství na VUT v Brně

bude studovat technologii potravin na VŠCHT v Praze

bude studovat německý jazyk a
holandštinu na FF UP
v Olomouci

bude studovat učitelství pro
mateřské školy v Olomouci

Studenti CMG ve školním
roce 2011/12

CMG 1992 - 2012

Studenti ve školním roce 2011/2012

Studentská rada Cyrilometodějského gymnázia
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

Členové studentské rady během svého
pravidelného zasedání

Předseda: Jan Vlach, student sexty
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: Karolína

Jonaková, studentka septimy

Zapisovatelé, nástěnkáři studentské rady: Dominika Všetičková, studentka sexty
Jakub Čech, student primy
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:
Jakub Čech a Nina Svobodová
Sekunda:
Tereza Marková a Filip Kubíček
Tercie:
Jan Kapounek, Veronika Portešová a Jiří Vrba
Kvarta:
Kateřina Dvořáková a Antonín Tichý
Kvinta:
Pavla Soldánová
Sexta:
Jan Vlach a Dominika Všetičková
Septima:
Anna Rozmánková a Karolína Jonaková
Oktáva:
Roman Dohnal a Jana Růžičková

CMG 2011 - 2012

Ve školním roce 2011/12 pracovala studentská rada ve složení:

• Zástupce CMG v Zastupitelstvu dětí a mládeže města Prostějova(ZDMMP) je Jakub Zálešák (IV)
• Zástupci ve Sdružení gymnaziálních samospráv ČR (SGS ČR) jsou Dominika Všetičková (VI)
a Jan Vlach (VI)
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Ocenění studenti CMG

Ocenění studenti

Ocenění studenti maturitního ročníku
Odměny byly předány při slavnostní mši svaté
v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově dne
31. května 2012 spojené s předáváním maturitních
vysvědčení, která předával a mši svatou celebroval
olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička.

• Cena maturitní komise za mimořádný
výkon při maturitní zkoušce
Nominovaní studenti:
Sabina Dostálová, Kristýna Doušková, Jana
Růžičková a Lukáš Komárek
Cenu získal:
Jana Růžičková za výborný prospěch při maturitní
zkoušce v rámci vyšší úrovně náročnosti zkoušky.

• Cena spirituála školy za aktivní přístup
k naplňování duchovního rozměru církevní
školy
Nominovaní studenti:
Luděk Procházka, Lukáš Sotolář, Kristýna
Doušková, Jana Růžičková, Markéta Hynková
a Jan Ševčík

CMG 2011 - 2012

Cenu získal:
Luděk Procházka za službu
animátora při vedení mladších studentů a organizaci
školních akcí s duchovním
zaměřením pro mladší studenty CMG.
Cenu předal spirituál školy
P. Jaroslav Němec SDB
• Cena Cyrilometodějského gymnázia pro
studenta s nejlepšími studijními výsledky
v průběhu celého studia
Nominovaní studenti:
Jana Růžičková a Roman Dohnal

• Cena KDU-ČSL za práci pro třídní kolektiv
Nominovaní studenti:
Nikolaj Ivaskiv, Roman Dohnal, Markéta
Hynková, Anna Junová, David Pola, Luděk
Procházka, Jana Růžičková, Kristýna Doušková
a Šárka Petruželová
Cenu získala:
Markéta Hynková za obětavou práci nejen ve třídě, ale
i při kurzech a duchovních
obnovách třídy.
Cenu předal Ing. Marián
Jurečka, první místopředseda
celostátního výboru KDU-ČSL

Cenu získal:
Roman Dohnal za výborný prospěch v průběhu
celého studia a za vynikající
výsledky při reprezentaci
školy.
Cenu předal Mons. Josef
Hrdlička
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Cenu předal Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města
Prostějov

• Cena Klubu studentů, rodičů a přátel
CMG za mimořádný výkon v průběhu
studia
Nominovaní studenti:
Johana Kučerová, Jana Růžičková, Klára Portešová a Barbora Tobolová

Ocenění studenti CMG
Klára Portešová za výborný
výsledek v celostátním kole
soutěže Studentská odborná
činnost a výborné výsledky
v soutěžích francouzského
jazyka.
Cenu předala paní senátorka
Božena Sekaninová
• Cena studentského klubu Oáza za aktivní
práci pro školní klub
Nominovaní studenti:
Luděk Procházka, Jana Růžičková, Lukáš Sotolář a Johana Kučerová
Cenu získal:
Luděk Procházka
a Lukáš Sotolář za pravidelný hudební doprovod při
středeční mši v kapli CMG.
Cenu předal vedoucí školního
klubu Oáza a vedoucí scholy
Mgr. Martin Bradáč

• Cena Klubu studentů, rodičů a přátel
CMG pro studenta s nejlepšími výsledky v
uměleckých soutěžích
Nominováni byli studenti:
Tereza Dubravová (I), Helena Ptáčková (I), Eliška Rozsívalová (I), Julie Dušková (I), Jan Obračaj
(III), Kateřina Polcrová (II), Pavlína Linhová (I),
Tereza Pospíšilová (I), Kryštof Kotrys (I), Jakub
Oulehla (VI), Michael Bláha (VI), Schola CMG
(vedoucí Mgr. Bradáč), Pěvecký sbor CMG
(sbormistryně Mgr. Měchurová), soubor Divadélko ve francouzštině (vedoucí BSc. Hyllová)
Cenu získala skupina Divadélko ve francouzštině za výbornou reprezentaci školy na festivalu v Brně, francouzském festivalu v Orthéz
a při Noci kostelů. Cenu za skupinu převzali
studenti kvarty P. Tomčiak, J. Zálešák, L. Pazdera, K. Gottwaldová a D. Zbořilová.

CMG 1992 - 2012

Cenu získala:

Ocenění studenti dalších ročníků

• Cena spirituála školy za aktivní naplňování
poslání církevní školy
Nominováni byli z NG studenti:
Tomáš Batěk (I), Jiří Pur (I), Eliška Doušková
(I), Tereza Pospíšilová (I), Karla Tomanová (II),
Adriana Klemscheová (II), Tereza Marková
(II), Aneta Žáková (II), Daniel Vychodil (II),
Kateřina Polcrová (II), Magdaléna Talandová
(II), Jan Kapounek (III),
Veronika Portešová (III),
Beáta Hynková (III), Klára
Janíková (III), Kateřina
Dvořáková (IV) a Zuzana
Handlová (IV)
Cenu získala
Kateřina Dvořáková
Nominováni byli z VG studenti:
Michaela Šmídová (V), Jiří Ševčík (V), Zdislava Tvrdíková (V), Dominika Všetičková (VI),
Zita Novotná (VII), Zdeňka
Charvátová (VII), Martin
Galda (VII), Dagmar Benešová (VII), Vít Nágl (VII)
a Ludmila Žaláková (VII)
Cenu získala
Dagmar Benešová
Ceny předal spirituál školy P. Jaroslav Němec SDB

Herci Divadélka v akci
Cenu předal předseda Klubu studentů, rodičů a
přátel CMG Ing. František Hynek
• Cena Ing. Václava Kopečného za mimořádný výsledek v oboru přírodních věd (F, Ch,
Bi, Z) na vyšším gymnáziu
Nominováni byli studenti:
Dominik Špičák (V), Vít Nágl (VII) a Martin
Grepl (VIII)
Cenu získal Martin Grepl
za 2. místo v krajském kole
zeměpisné olympiády nejvyšší kategorie.
Cenu předal Ing. Václav
Kopečný
• Cena manželů Švécarových za nejlepší
výsledky v přírodních vědách (F, Ch, Bi, Z)
na nižším gymnáziu
Nominováni byli studenti:
Jakub Zálešák (IV) a Jan
Kapounek (III)
Cenu získal Jan Kapounek
za 1. místo okresním
i krajském kole a 12. místo
v celostátním kole zeměpisné olympiády.
Cenu předala Mgr. Lenka Halouzková

CMG 2011 - 2012

Ceny byly předány při slavnostní mši svaté v kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově 29. června 2012
na závěr školního roku, hlavním celebrantem byl P.
František Bezděk SDB ze salesiánské komunity ve
Fryštáku.
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Ocenění studenti CMG

CMG 1992 - 2012

•

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

Nominováni byli studenti:
Klára Dvořáková (I), Tereza Dubravová (I),
Ladislav Burgr (I), Marcela Handlová (II), Dinh
Duc Viet (II), Jaroslav Konečný (II), Filip Kubíček (II), Jiří Češka (III) a Ondřej Prokop (VI)
Cenu získal Jiří Češka
za 1. místo v okresním kole
Pythagoriády, 2. místo v
krajském kole Pythagoriády,
2. – 3. místo v okresním kole
matematické olympiády.
Cenu předal PhDr. Miloš Kvapil
• Cena pedagogické rady pro studenta
s nejlepšími výsledky ve sportovních
soutěžích

CMG 2011 - 2012

Nominováni byli studenti:
Vojtěch Otruba (IV), Kateřina Malečková (VI),
Viktorie Vinklerová (I), Kateřina Polcrová
(II), Jakub Huňka (IV), Kristýna Vlachová (I),
Tereza Baláková (II), Adam Cimrmann (IV),
Klára Dvořáková (I), Patrik Dankovič (VII),
Tomáš Kiss (IV), Tereza Kováčová (VI) , Aleš
Rus (VII), Josef Růžička (V) a Tereza Soldánová (II)
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Cenu získal Adam Cimrmann za výborné výsledky v
plavání (1 první a 2 třetí místa
v krajských soutěžích jednotlivců a 5 druhých míst ve štafetě či soutěži družstev opět v
rámci krajských soutěží).
Cenu předala Mgr. Matyášková
• Odměna za příkladnou dobrovolnickou
praxi studentů sexty
Nominováni byli studenti:
Dominika Všetičková, Vojtěch Tichý, Anita Zemanová, Tereza Lučanová, Klára Pudová, Dita
Smékalová, Zuzana Zelinková a Jan Vlach
Odměnu získal Vojtěch Tichý
za odpracování 121hodin dobrovolnické práce.
Cenu předal spirituál školy P. Jaroslav Němec SDB
• Soutěž „O nejnápaditější fotografii pro
školní ročenku“
Odměnu získaly třídy
1. místo třída oktáva
2. místo třída sexta
3. místo třída septima
Odměnu předala Mgr. Martina Šubčíková, zástupkyně ředitele školy

Velmi kreativně ztvárněné třídní foto sexty získalo druhé místo v soutěži O nejnápaditější foto třídy

Výsledky studentů v soutěžích

Okresní kolo:
1. místo – obor Fyzika: Jakub Oulehla (VI)
s prací „Aerodynamika a modely aut“ (pod
vedením Mgr. Hádra), obor Biologie: Jakub
Rudolf (VI) s prací „Evoluce
kytovců“ (pod vedením
Mgr. Kubíčkové), obor
Geologie a geografie: Vít
Nágl (VII) s prací „Vodopády Asie“ (pod vedením
Mgr. Halouzkové), obor
Ekonomika a řízení: Tomáš
Vít Nágl
Kohoutek (VII) s prací
„Strukturální politika EU
a dotační možnosti pro české
školství“ (pod vedením Ing.
Cagalové), obor Historie:
Patrik Dankovič (VII) s
prací „Historie, současnost a
budoucnost prostějovského
fotbalu“ (pod vedením Mgr.
Jakub Oulehla
Matyáškové)

Krajské kolo:
(obor a vedoucí práce jsou totožné s okresním
kolem)
1. místo Vít Nágl (VII) s prací „Vodopády Asie“
2. místo Jakub Oulehla (VI) s prací „Aerodynamika a modely aut“
3. místo Ludmila Žaláková (VII) s prací „Pirátství v historii“ a Jakub Rudolf (VI) s prací
„Evoluce kytovců“
5. místo Tomáš Kohoutek (VII) s prací „Strukturální politika EU a dotační možnosti pro
české školství“ a Patrik Dankovič (VII) s prací
„Historie, současnost a budoucnost prostějovského fotbalu“

Německý jazyk
Okresní kolo soutěže v německém jazyce:
1. místo – Filip Kubíček (II) a Eva Frélichová
(VII), 3. místo – Tereza Marková (II) (pod vedením Mgr. Malečkové)

Frélichová Eva
Patrik Dankovič Tomáš Kohoutek

Jakub Rudolf

2. místo – obor Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času: Lucie
Burešová (VI) s prací „Podávání alkoholu
mladistvým“ (pod vedením Mgr. Polcra),
obor Historie: Ludmila Žaláková (VII) s prací
„Pirátství v historii“ (pod vedením PhDr.
Dohnálkové)

Tereza Marková

Anglický jazyk
Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce: Jakub Zálešák (IV)
1. místo (pod vedením Mgr. Berkové), Tomáš Lipovský (VII) 2.
místo (pod vedením p. Pavlíka),
3. místo Jaroslav Konečný (II) a
Michael Tvrdík (VII) (oba pod
vedením Mgr. Smutné)

CMG 2011 - 2012

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

CMG 1992 - 2012

Výsledky studentů v soutěžích
ve školním roce 2011/12
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Výsledky studentů v soutěžích
Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce: Jakub Zálešák
(IV) 3. místo (pod vedením Mgr.
Berkové) a Tomáš Lipovský
(VII) 4. místo (pod vedením
p. Pavlíka)

Matematický klokan – krajské kolo, kategorie
Benjamín: Marcela Handlová (II) 1. místo
a Dinh Duc Viet (II) 2. místo (oba pod vedením
Mgr. Hádra)

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

Český jazyk

Dinh Duc Viet a Handlová Marcela

Olympiáda z českého jazyka –
okresní kolo: Tereza Beranová
(IV) 1. místo (pod vedením
Mgr. Ligurské)

Logická olympiáda

Matematika

Přírodovědný klokan

Pythagoriáda – okresní kolo:
1. místo: Ladislav Burgr (I) a Jiří Češka (III)
(pod vedením Mgr. Krčové), Jaroslav Konečný
(II) (pod vedením Mgr. Hádra)
2. místo: Tereza Dubravová (I) (pod vedením
Mgr. Krčové), Filip Kubíček (II) (pod vedením
Mgr. Hádra)
3. místo: Klára Dvořáková a Zdeňka Lošťáková
(I) (pod vedením Mgr. Krčové)

Okresní kolo, kategorie Kadet: Jiří Češka (III)
1. místo, Radek Pařil (III) a Jan Zapletal (IV)
2.-3. místo

Krajské kolo v kategorii SŠ – Tomáš Pola (VII)
3. místo (pod vedením Mgr. Matyáškové)

CMG 2011 - 2012

(zleva) Češka J., Pařil R. a Zapletal J.
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Okresní kolo, kategorie Junior:
Tereza Kováčová (VI) 2. místo,
Jakub Oulehla (VI) 3. místo

(zleva) K. Dvořáková, T. Dubravová,
L. Burgr a Z. Lošťáková
Pythagoriáda – krajské kolo:
2. místo: Jiří Češka (III) a Klára Dvořáková (I),
3. místo: Tereza Dubravová (I) (všichni pod
vedením Mgr. Krčové)
Matematická olympiáda –
okresní kolo:
Ondřej Prokop (VI)
1. místo (pod vedením Mgr.
Halouzkové), Jiří Češka (III)
2–3. místo (pod vedením Mgr.
Krčové)

Informační a výpočetní
technika
Bobřík informatiky
celostátní kolo, kategorie Kadet – Adam Cimrmann (IV) 1. místo
kategorie Benjamín – Filip Kubíček (II) 1. místo
(oba pod vedením Mgr. Matyáškové)

Zeměpis
Zeměpisná olympiáda – Jan
Kapounek (III) okresní i krajské
kolo 1. místo, Martin Grepl (VIII)
okresní i krajské kolo 2. místo
okresní kolo: Klára Dvořáková
(I) a Eliška Klinovská (II)
2. místo (všichni pod vedením
Mgr. Halouzkové)

Výsledky studentů v soutěžích

Soutěž „Větrná energie“ (ekologické centrum
Most) – 1. místo Klára Dvořáková (pod vedením PaedDr. Snášelové)

Tělesná výchova
Orientační běh – krajské kolo
jednotlivci: 1. místo Tereza Soldánová (II),
3. místo Vojtěch Otruba (IV), 5. místo Michaela
Trunečková (II) a Štěpán Lauda (VI)
družstva: smíšené družstvo z nižšího gymnázia
5. místo (všichni pod vedením Mgr. Daňkové)
(zleva) Janíková V., Hynková M., Pudová A.,
Rozsívalová E. a Pur J.

Mladý Démosthenes
Celostátní soutěž v umění komunikace – regionální kolo: Petr Tomčiak (IV) 1. místo (pod
vedením Mgr. Ligurské)

Výtvarná výchova
Mezinárodní soutěž „Les“ (Hongkong)
– 3. místo získaly Pavlína Linhová a Tereza Pospíšilová (I) (pod vedením PaedDr. Snášelové)

(zleva) Tereza Pospíšilová a Pavlína Linhová
Společenství, ve kterém se cítím dobře (celostátní soutěž vyhlašovaná CMG) – 3. místo Klára
Popelková (I) (pod vedením PaedDr. Snášelové)
Požární ochrana očima dětí – okresní kolo:
1. místo Eliška Rozsívalová a 3. místo Kryštof
Kotrys (I) (pod vedením PaedDr. Snášelové),
1. místo Jakub Oulehla a 2. místo Michael Bláha (VI) (pod vedením S. Náglové)
Požární ochrana očima dětí – krajské kolo:
2. místo Kryštof Kotrys a 3. místo Eliška Rozsívalová (I) (pod vedením PaedDr. Snášelové),
1. místo Jakub Oulehla a 2. místo Michael Bláha (VI) (pod vedením S. Náglové)
Ovoce na naší zahrádce (organizuje Český zahrádkářský svaz) – okresní kolo: 1. místo Tereza
Dubravová, Marie Hynková a Kristýna Vlachová
(studentky primy) (pod vedením PaedDr. Snášelové), 1. místo Jan Obračaj (III), Tereza Soldánová
a Kateřina Polcrová (II) (pod vedením S. Náglové)

Přespolní běh – okresní kolo
jednotlivci: 2. místo Kateřina Malečková (VI),
3. místo Tereza Soldánová (II), Tomáš Batěk (I)
a Patrik Dankovič (VII)
družstva: družstvo dívek a družstvo hochů
vyššího gymnázia 2. místo, družstvo dívek
nižšího gymnázia 3. místo
(všichni pod vedením Mgr. Daňkové)
Okresní soutěž v plavání – jednotlivci:
1. místo T. Kiss (IV), J. Huňka (IV), A. Cimrmann
(IV), K. Polcrová (II), V. Otruba (IV), K. Dvořáková (I), K. Malečková (VI) a J. Růžička (V);
2. místo: V. Vinklerová (I), D. Albrecht (III), T. Baláková (II), M. Petr (III), D. Špičák (V) a A. Zemanová (VI); 3. místo: J. Oulehla (VI), J. Koupil (VI),
K. Chytalová (VI), T. Pola (VII) a T. Kováčová (VI)
družstva: v celkovém umístění
1. místo – družstvo: Cimrmann, Huňka, Kiss,
Otruba, Albrecht a Petr; 2. místo družstvo:
Polcrová, Dvořáková, Baláková, Vinklerová,
Vlachová a Žáková; 2. místo družstvo: Růžička,
Koupil, Oulehla, Pola, Špičák a Hanák; 3. místo družstvo: Malečková, Chytalová, Zemanová, Kováčová, Jelínková a Charvátová
(všichni pod vedením Mgr. Matyáškové)
Krajská soutěž v plavání – jednotlivci:
1. místo: A. Cimrmann (IV), K. Malečková (VI)
a J. Růžička (V); 2. místo: K. Polcrová (II) a V.
Otruba (IV); 3. místo: T. Kiss (IV), V. Vinklerová
(I), J. Huňka (IV), T. Baláková (II) a M. Petr (III)
družstva: v celkovém umístění 2. místo – družstvo: Cimrmann, Huňka, Kiss, Otruba, Albrecht
a Petr; 3. místo – družstvo: Polcrová, Dvořáková,
Baláková, Vinklerová, Vlachová a Žáková
(všichni pod vedením Mgr. Matyáškové)
O plavecký pohár CMG - krajské kolo, jednotlivci:
1. místo J. Růžička (V); 2. místo J. Huňka (IV)
a K. Malečková (VI); 3. místo A. Cimrmann
(IV), A. Baťková (III), L. Burgr (I), K. Polcrová
(II) a L. Nadymáčková (IV)
družstva: v celkovém umístění 2. místo pro
smíšené družstvo z nižšího gymnázia
(všichni pod vedením Mgr. Matyáškové)

CMG 1992 - 2012

Zelená stezka – okresní kolo: družstvo primy
(mladší kategorie) 2. místo – Jiří Pur, Jakub
Čech, Veronika Janíková, Marie Hynková,
Eliška Rozsívalová a Adéla Pudová (pod vedením Mgr. Kubíčkové)

Ovoce na naší zahrádce – národní kolo: 2. místo
Tereza Dubravová, Helena Ptáčková, Eliška
Rozsívalová a Julie Dušková (I) (pod vedením
PaedDr. Snášelové), 3. místo Jan Obračaj (III) a
Kateřina Polcrová (II) (pod vedením S. Náglové)

CMG 2011 - 2012

Biologie
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Výsledky studentů v soutěžích
Fotbal
Celostátní turnaj církevních škol v malé
kopané – 2. místo družstvo A. Rus, R. Dohnal,
J. Vlach, J. Frehar, M. Vogl, P. Dankovič, L.
Procházka, D. Marczell, J. Ševčík a M. Grepl
(pod vedením Mgr. Hubáčka)

Mezinárodní jazykové certifikáty
Certifikát FCE z anglického jazyka,
úroveň B2 získali Jakub Tetera
(III), Kateřina Kuncová (VIII),
Jan Chytil (VIII), Kristýna
Doušková (VIII) a Dominika
Janošíková (VIII) (všechny
připravovala Mgr. Smutná);
Roman Dohnal (VIII), Barbora
Tobolová (VIII), Klára Pelikánová (VIII) a Lukáš Komárek (VIII) (všechny
připravoval p. Pavlík)

Certifikát KET z anglického jazyka,

Stříbrný tým hráčů malé kopané
Stolní tenis
okresní kolo: 1. místo – A. Náglová (VI), P. Soldánová (V), M. Ehlová (V) a D. Benešová (VII)
(na fotografii zleva)

úroveň A2 získali
Filip Kubíček
(II) (připravovala Mgr.
Berková) a
Ondřej Nejezchleba (II) (připravovala Mgr. Smutná)

Certifikát z francouzského jazyka „Delf“,
úroveň B2 získala Jana Růžičková (VIII)
úroveň B1 získali Johana Kučerová (VIII)
a Nikolaj Ivaskiv (VIII)
(na certifikát připravovaly všechny Mgr. Bérard
a Mgr. Hofírková)

CMG 2011 - 2012

2. místo – J. Ševčík (VIII), T. Kohoutek a J. Růžička (V), V. Nágl a M. Galda (VII), J. Ševčík
(V) a L. Procházka (VIII)
krajské kolo ZMOK: 2. místo V. Nágl (VII)
(všichni pod vedením Mgr. Matyáškové)
Karákoram
Soutěž ve zdolávání překážek na vysokých
lanech, 1. místo v celostátní soutěži: družstvo
Skittles – T. Kováčová, K. Malečková, D. Pola,
J. Suchánek, M. Tvrdík a T. Lipovský (pod
vedením Mgr. Hanzalíkové)

Johana Kučerová

Nikolaj Ivaskiv

Jazykový certifikát Zertifikat Deutsch
z německého jazyka,
úroveň B1 získali Michaela Žondrová a Sabina
Dostálová z oktávy, Tomáš Kohoutek, Anna
Rozmánková, Zdeňka Charvátová a Eva Frélichová ze septimy.
(na certifikát všechny připravovala Mgr. Malečková)

Dostálová Sabina a Žondrová Michaela
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Přijímací zkoušky na CMG

CMG 1992 - 2012

Přijímací zkoušky
ve školním roce 2011/12

Přípravný kurz k přijímacím
zkouškám do primy

Přijímací zkoušky do primy
se konaly letos v pondělí 23. dubna a v úterý
24. dubna 2012.
Zkouška proběhla formou písemného testu z
českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů SCIO.
O studium v primě se ucházelo celkem 129
žáků a bylo přijato celkem 31 nových primánů.

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. Které z uvedených slov nemůže mít nikdy
tvar jednotného čísla?
a) housle b) štěňata c) práce d) kostky
2. Co slaví křesťané každou neděli?
a) den vzkříšení Ježíše Krista
b) den Božího stvoření
c) den, kdy křesťané nesmí pracovat
Matematika
Zakroužkuj pravdivé rovnosti:
a) 3 hod 45 min + 157 min = 6 hod 22 min
b) 1 268 cm – 11 m 72 cm = 96 cm
c) 3932 g + 5kg 4 g = 8 946 g

Na přípravné kurzy přicházelo
pravidelně asi 90 dětí.
Obecné studijní předpoklady
Vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání. Na
pořadí slov nezáleží.
zadání = stěna/obraz
a) strop/lustr b) skříň/kniha c) sklep/kočárek
d) podlaha/vysavač e) počítač/reproduktor
Na základě přijímacích zkoušek byli do primy
pro následující školní rok přijati tito studenti:
Bednářová Lucie (ZŠ ul. E. Valenty), Beran Lukáš
(ZŠ ul. Vl. Majakovského), Burget Ondřej (RG a ZŠ
Prostějov), Burgetová Natálie (ZŠ a MŠ Palackého),
Čižmář Adam (ZŠ ul. E. Valenty), Dragounová Tereza
(ZŠ a MŠ Palackého), Fiala Jakub (ZŠ a MŠ Smržice),
Frýbortová Jiřina (ZŠ ul. E. Valenty), Grbin Daniel
(ZŠ a MŠ J. Železného), Grepl Jan (ZŠ a MŠ T. G.
Masaryka Brodek u Konice), Karásek Adam (ZŠ a MŠ
Palackého), Konečná Denisa (ZŠ a MŠ Palackého),
Kopa Filip (ZŠ ul. Dr. Horáka), Kotrlová Mariana (ZŠ
a MŠ Čelechovice na Hané), Kotrysová Jana (ZŠ ul.
Dr. Horáka), Krpcová Adéla (ZŠ a MŠ J. Železného),
Lakomý Jan (ZŠ ul. Vl. Majakovského), Maráková Lenka (ZŠ Brodek u Prostějova), Neckař Šimon (ZŠ ul. Vl.
Majakovského), Pavlíková Martina (Masarykova ZŠ a
MŠ Nezamyslice), Peterková Magdaléna (ZŠ a MŠ Palackého), Pírková Kamila (ZŠ Krumsín), Pospíšilíková
Michaela (ZŠ a MŠ Palackého), Protivánek Robert (ZŠ
a MŠ Kostelec Na Hané), Skopal Vojtěch (ZŠ a MŠ J.
Železného), Smékalová Dominika (ZŠ ul. Dr. Horáka),
Staroštík Petr (ZŠ a MŠ Kostelec Na Hané), Szymsza
Jakub (ZŠ a MŠ Melantrichova), Šustrová Adéla (Jubilejní ZŠ a MŠ Drahany), Tabery Martin (ZŠ a MŠ
Palackého) a Tichý Štěpán (ZŠ a MŠ Palackého).

CMG 2011 - 2012

je určený pro zájemce o studium na CMG a jeho
cílem je těmto zájemcům, žákům 5. tříd základních škol, umožnit přípravu k přijímacím zkouškám ke studiu na CMG. Příprava probíhá formou
třicetiminutových testů z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů, v nichž si žáci
vyzkoušejí své znalosti a dovednosti, seznamují
se s formou testu i zvládnutím časového limitu.
Součástí každého setkání je také společné vyhodnocení správnosti odpovědí s případným vysvětlením
chyb nebo nejasností. Také v letošním roce probíhaly kurzy vždy 1x za 14 dní od ledna do dubna.
Kurzy vedli Mgr. M. Šubčíková, Mgr. J. Krčová,
Mgr. B. Měchurová, Mgr. T. Ságlová a Mgr. J. Hádr.
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Maturitní zkouška

„Dobře učí, kdo dobře rozlišuje.“
(anonymní scholastická zásada)

Maturitní zkouška
ve školním roce 2011 - 2012

Také v letošním školním roce skládali studenti
„státní“ maturitní zkoušku. Zkouška se dělila
opět na část společnou (společná všem školám
ČR, zadávaná organizací Cermat zřízenou
ministerstvem školství, část označována jako
„státní maturita“) a na část profilovou (určená
profilem školy, zadávaná školou) a celá maturita probíhala od 2. do 25. května 2012.

Výsledky maturitních zkoušek
Celkový přehled
samé výborné

5

prospěli s vyznamenáním

12

prospěli

13

neprospěli

1

Společná část maturitní zkoušky
Předmět

CMG 2011 - 2012

Slavnostní zakončení úspěšné části ústní maturitní
zkoušky s předsedkyní maturitní komise Mgr. Vaclovou (třetí zleva)
Na korektnost písemné části společné části maturitní zkoušky dohlížel maturitní komisař jmenovaný Cermatem Mgr. Petr Pazdera ze Středního
odborného učiliště obchodního v Prostějově.
Mgr. Martina Vaclová z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži pak vykonávala jako předsedkyně maturitní komise kontrolu nad regulérností společné i profilové ústní části maturit.

Celkem
žáků

Počet žáků
s prospěchem

Průměr

1

2

3

4

5

Český jazyk
a literatura

30

9

16

5

0

0

1,87

Anglický jazyk

19

13

6

0

0

0

1,31

Německý jazyk

6

3

2

1

0

0

1,66

Francouzský
jazyk

2

2

0

0

0

0

1,00

Matematika

3

1

0

2

0

0

3,33

Profilová část maturitní zkoušky
Předmět

Celkem
žáků

Počet žáků
s prospěchem

Průměr

1

2

3

4

5

Anglický jazyk

11

6

4

1

0

0

1,54

Německý jazyk

3

2

1

0

0

0

1,33

Francouzský
jazyk

6

5

1

0

0

0

1,17

Dějepis

7

4

1

2

0

0

1,71

Základy společenských věd

5

4

1

0

0

0

1,20

Matematika

4

1

1

1

1

0

2,50

Fyzika

3

1

1

1

0

0

2,00

Zeměpis

4

1

0

1

2

0

3,00

Biologie

6

3

2

1

0

0

1,67

IT

3

0

1

2

0

0

2,67

Chemie

5

1

3

0

1

0

2,20

Deskriptivní
geometrie

1

1

0

0

0

0

1,00

Latina

2

2

0

0

0

0

1,00

Nepovinné zkoušky

Maturitní vysvědčení převzali studenti z rukou
Mons. Josefa Hrdličky, olomouckého světícího biskupa
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Následující tabulka informuje o tom, jak studenti CMG během letošní maturitní zkoušky uspěli.

Předmět

Celkem
žáků

Počet žáků
s prospěchem

Průměr

1

2

3

4

5

Anglický jazyk

1

1

0

0

0

0

1,00

Matematika

2

1

0

0

1

0

2,50

Zaměstnanci CMG

CMG 1992 - 2012

Zaměstnanci ve školním
roce 2011/2012

Spodní řada zleva: Slávek Müller, DiS., P. Jaroslav Němec SDB, Mgr. Martin Bradáč, Birgir Freyr
Gunnarsson, Mgr. Jaroslav Hádr, P. Petr Matula SDB a Mgr. Ivana Matyášková
Prostřední řada zleva: Bc. Lenka Lužná, Mgr. Lenka Halouzková, Daniela Tobolová, Mgr. Jana
Daňková, Mgr. Martina Šubčíková, Mgr. Jitka Hubáčková, Mgr. Kateřina Opatrná, Valentina Dani,
Mgr. Jana Krčová, Bc. Anna Raclová, PaedDr. Květoslava Snášelová, Mgr. Martina Malečková,
Marie Richterová a Mgr. Bohumila Měchurová
Zadní řada zleva: Mgr. Anna Berková, Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Martina Kubíčková, Ondřej Šmidra,
Bc. Ada Zikmundová, Ing. Marie Cagalová, Stanislava Rotterová, Mgr. Lenka Hofírková, PhDr. Renata
Dohnálková, Mgr. Zdeňka Smutná, Mgr. Barbora Gambová, Mgr. Taťána Ságlová a Mgr. Jana Hanzalíková

Akademie školy

Teambuildingové aktivity na semináři

CMG 2011 - 2012

„Školu mých dní více tvořily osobnosti učitelů než osnovy. Pro každého mladého člověka je třeba mít před sebou lidi,
kterým můžete věřit, kteří mohou být vzory, a ne „jen“ učitelé.“ (z ankety studentů jedné SŠ, Rodina a škola 5/2012)
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Zaměstnanci CMG

CMG 1992 - 2012

Seznam pracovníků školy
Vedení školy:
Mgr. Jaroslav Fidrmuc (M, F, EtV)
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. Martina Malečková (Nj, Čj)
Mgr. Jana Krčová (M, Bi)
Mgr. Jana Daňková (Bi, Tv)

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

Mateřská škola
Mgr. Liliana Pospíšilová vedoucí učitelka
učitelka
Věra Zapletalová
pastorační asistentka
Stanislava Náglová
správní zaměstnanec
Jana Ehlová
Studentský klub Oáza
Mgr. Martin Bradáč
vedoucí školního klubu
Mgr. Jana Hanzalíková vedoucí SVČ

CMG 2011 - 2012

Pedagogický sbor:
Mgr. Marion Bérard (Franc. konverzace)
Mgr. Anna Berková (Aj)
PhDr. Renata Dohnálková (Čj, D)
Bc. Petra Dokládalová (Šj)
Mgr. Barbora Gambová (EtV)
Mgr. Jaroslav Hádr (M, F, EtV)
Mgr. Lenka Halouzková (M, Z)
Mgr. Lenka Hofírková (Fj)
Mgr. Ondřej Hubáček (Tv)
j. Mgr. Ing. Petr Hubáček (KEV)
BSc. Virginie Hyllová (lektorka-rodilá mluvčí Fj)
P. Mgr. Petr Košák SDB (KEV)
Mgr. Martina Kubíčková (Bi, Z)
Mgr. Jana Ligurská (AJ, Čj, La)

Vzdělávací seminář

Správní zaměstnanci:
Martin Hynek
Ondřej Šmidra
Daniela Tobolová
(pastorační asistentka)
Karla Veverková
Věra Zapletalová
Ludmila Procházková
Slávek Müller, DiS.

Kancelář školy:
Marie Richterová
Mgr. Jitka Hubáčková
Mgr. Barbora Gambová
(projekty z ESF)

Bc. Lenka Lužná (Nj)
Mgr. Alexandra Markovičová (ZSV, Tv) na MD
P. Petr Matula SDB (KEV)
Mgr. Ivana Matyášková (M, Tv, IT)
Mgr. Bohumila Měchurová (Čj, Hv)
Ing. Aleš Michalec (ZEF)
Stanislava Náglová (Vv)
Karel Pavlík (Aj)
Mgr. Taťána Ságlová (Nj)
Mgr. Zdeňka Smutná (Aj)
Mgr. Alena Smyslilová (Fj)
PaedDr. Květoslava Snášelová (Vv)
Bc. Ada Zikmundová (Aj, angl. konverzace
- statut rodilé mluvčí)

ináři
Teambuildingové aktivity na sem

Rozlóčení se školním rokem

Informační centrum pro mládež, Informační centrum CMG
Mgr. Kateřina Opatrná
vedoucí ICM
Bc. Anna Raclová
Stanislava Rotterová
Valentina Dani (Itálie)
pracovnice Evropské dobrovolné služby
Birgir Freyr Gunnarsson (Island)
pracovník EVS
Centrum celoživotního učení
Mgr. Taťána Ságlová
vedoucí centra, projekty EU
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Při příležitosti oslavy Dne učitelů bylo předáno na Magistrátě města Prostějova ocenění panu
Mgr. Pavlu Polcrovi za spoluautorství učebnic SOR, spoluautorství kurzů rozvoje klíčových kompetencí programu Doopravdy, vedení kurzů osobnostního rozvoje Doopravdy, za výuku předmětu „Etická výchova“ a práci metodika předmětu „Etická výchova“.

Učební plán CMG

Školní vzdělávací program

CMG 1992 - 2012

„Nedovolil bych si lidi poučovat,
kdyby je jiní nemátli.“ Rousseau

Školní vzdělávací program „Doopravdy“

„Vychovatelé by měli žákům říkat, že vzdělávání
začíná otázkami, nikoli výroky.“ Ludvík Vaculík

Učební plán
stanovuje názvy předmětů a jejich týdenní
hodinovou dotaci. Zajišťuje faktickou realizaci
priorit školy v týdenním rozvrhu.
Klíčovými předměty jsou jazyky a matematika. V
mateřském jazyce člověk uvažuje - kultivovat vyjadřování znamená rozvíjet myšlení. Cizí jazyky
jsou branou do
Klíčovými předměty jsou
světa a spojují lidi
jazyky a matematika,
– jejich znalost
mimořádné postavení mají
je podmínkou
předměty Křesťanská a
uplatnění na trhu
etická výchova a Strategie
práce. Matemaosobnostního rozvoje.
tika je jazykem
nejen přírodních věd, ale stejně tak důležitým
nástrojem lingvistiky, sociologie i dalších oborů.
Mimořádné postavení v učebním plánu mají
předměty Křesťanská a etická výchova a Strategie osobnostního rozvoje. Jejich cílem je ve
spolupráci s dalšími předměty, kurzy a duchovními obnovami pomáhat studentům nalézat
odpovědi na klíčové otázky vlastního života:
jaký smysl má můj život, jak žít, abych byl
šťastný, jak vyjít s druhými lidmi, jak hospodařit se svým časem, jak pracovat v týmu...

Kurz KDO JSEM v kvintě je jedním
z nejvíce oslovujícíh kurzů
Učební plán je rozdělen do dvou bloků: první
část tvoří ročníky prima – sexta, druhou část
ročníky septima – oktáva.
Cílem první části je vybudovat široký všeobecný
vzdělanostní základ. Cílem posledních dvou ročníků je specializace na zvolené obory v rámci přípravy na maturitu a přijímací zkoušky na vysoké školy.

Nabídka volitelných předmětů
Kvinta a sexta – volba z konverzací v anglickém, francouzském či německém jazyce
Septima – volba dvou předmětů z nabídky: Seminář matematiky, Seminář informačních technologií, Konverzace v anglickém, německém nebo
francouzském jazyce, Deskriptivní geometrie, Základy ekonomického a finančního myšlení, Latina,
Ruský jazyk, Španělský jazyk a Italský jazyk
Oktáva – volba 10 hodinové dotace z nabídky
předmětů
Předměty s tříhodinovou dotací: Seminář matematiky, Seminář informačních technologií,
Konverzace v anglickém, německém nebo francouzském jazyce, Latina, Deskriptivní geometrie, Španělský jazyk, Ruský jazyk, Italský jazyk,
Základy ekonomického a finančního myšlení
Předměty se čtyřhodinovou dotací: Seminář historie,
Seminář ZSV, Seminář fyziky, Seminář chemie,
Seminář biologie, Seminář geografie, Seminář z
dějin výtvarného umění, Seminář z dějin hudby
a divadla nebo kombinace těchto předmětů ve
společném semináři.

CMG 2011 - 2012

je základní dokument školy. Formuluje vizi, cíle,
poslání a hodnoty, na kterých je škola postavena, stanovuje metody, kterými cílů dosahujeme.
Školní vzděláŠkolní vzdělávací provací program
gram formuluje vizi, cíle
obsahuje seznam
a hodnoty, na kterých je
vzdělávacích
škola postavena, i metody,
aktivit – vzdělákterými cílů dosahujeme.
vacích projektů,
kurzů, exkurzí, studijních a výměnných pobytů,
vzdělávacích předmětů s jejich týdenní hodinou
dotaci a obsahovou náplní, formy hodnocení
žáků i metody evaluace školy. Název „Doopravdy“ charakterizuje úsilí vyhnout se v naší práci
formalismu, onomu dělání „jako“.
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Učební plán CMG
Školní vzdělávací program – učební plán 2011/12
Vzdělávací oblast

Nižší gymnázium

Ročník

Vyučovaný předmět

I

II

III

Vyšší gymnázium
IV

V

VI

VII

VIII

CMG 1992 - 2012

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk

3

2

2

1

1

1

1

1

Literatura a tvůrčí psaní

1

2

2

3

3

3

3

3

Anglický jazyk

3

3

3

4

3

3

3

5

Německý/Francouzský jazyk

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

Zahraniční jazyková praxe

5 - 10 dní

Matematika a její aplikace
Matematika

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

Informační a komunikační technologie
Informační technologie

1

Člověk a společnost
Historie

2

2

2

2

2

2

2

Výchova k občanství (ZSV)

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

Strategie osobnostního rozvoje
Křesťanská e etická výchova

1
1

1

Sociální praxe studentů VII

1

2 týdny

Člověk a příroda
Fyzika

1

Chemie

2

2

2,5

2

2

3

2

2,5

2

2

3

2
2

Biologie

2

2

2

2,5

3

2

Geografie

1

2

2

1

2

2

Hudební výchova

1

1

1

1

2

Výtvarná výchova

2

1

1

2

2

2

2

2

2

Umění a kultura

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

2

2

2

2

1

1

2

3

2

4

Volitelné předměty
1.volitelný předmět
2.volitelný předmět
3.volitelný předmět

4

Nepovinné předměty
Každý volitelný předmět

1

Sborový zpěv

1
pro studenty VI

Dobrovolnická praxe
Celková
á

28

30

32

32

35

34

33

30

Rozšíření vzdělávacího programu formou
nepovinných předmětů a kroužků
-

Sborový zpěv a dobrovolnická praxe nebo další
volitelný předmět jako na předmět nepovinný
Zájmové kroužky a tvůrčí dílny organizované Školním klubem Oáza

Vícedenní kurzy osobnostního rozvoje

CMG 2011 - 2012

-
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zaměřeny na rozvoj osobnosti mladého
člověka, jeho schopnosti žít ve společenství,
schopnost efektivně řídit vlastní čas, řešit
problémy a na zvládání metod efektivního
učení
podzimní kurzy ve vzdělávacím středisku
ve Staré Vodě u Karlovy Studánky, jarní
kurzy v katechetickém sále v Prostějově
lektoři kurzů jsou proškolení odborníci z
řad pedagogů školy i externí specialisté

• Seznamovací kurz primy „Kdo jsi?“ (čtyřdenní pobytový kurz)
• Kurz efektivního učení pro studenty primy
„Umím se učit!“
• Kurz studentů sekundy s prvky dramatické výchovy „Nejsem tu sám“ (třídenní pobytový kurz)
• Úvod do partnerských vztahů pro studenty tercie
– kurz „Mně se líbí“ (třídenní pobytový kurz)
• Pokračovací kurz partnerských vztahů pro
studenty kvarty s názvem „Láska a zamilovanost“ (třídenní pobytový kurz)
• Kurz psychologie osobnosti pro studenty kvinty „Kdo jsem?“ (čtyřdenní pobytový kurz)
• Kurz time managementu a efektivního učení „Čemu věnuji svůj čas, tomu patří můj
život“ studentů kvinty

Během kurzů rozvíjejí studenti
nejrůznější klíčové kompetence
• Kurz rozvoje emoční inteligence „Žádný
člověk není ostrov“ studentů sexty (třídenní pobytový kurz)
• Kurz sociálních kompetencí studentů septimy „Jiní a přece si tak blízcí“ (desetidenní
docházkový kurz v sociálních ústavech)
• Rozvoj spirituální inteligence na duchovních obnovách pro studenty sekundy až
septimy (třídenní pobyty)

Zahraniční výměnné pobyty, jazyková
praxe a studijní cesty
-

-

určeny studentům vyššího gymnázia pro
zvýšení úrovně jazykové vybavenosti
jazyková praxe na partnerských školách
v holandském Rotterdamu (Emmauscollege),
v německém městě Porta Westfalica (Gesamtschule) nebo v rámci Divadélka ve francouzštině na divadelních festivalech ve Francii
studijní poznávací zájezdy (Řím, Londýn,
Paříž a Německo) pro doplnění a rozšíření
znalostí získaných v historii, geografii a
výuce cizích jazyků

Evaluace procesů a výsledků školy

Evaluace procesů a výsledků školy má být
pravdivým pohledem na činnost školy za uplynulý školní rok. Jejím cílem je změna v cílech
i procesech
školy tak, aby
„Čeho si nejvíce vážím na
školní prostředí
škole? Práce většiny pedagobylo místem,
gických i nepedagogických
pracovníků školy.“ (z anonym- kde se nejen
ní ankety rodičů studentů)
všichni pro
život učíme,
ale také život prožíváme ve vzájemné důvěře
a podpoře. Evaluace není činnost oblíbená ani
lehká, protože často platí, že „pravda sice osvobozuje, ale nejdřív naštve“.
K základním nástrojům sběru evaluačních dat
patří ankety studentů, zaměstnanců a každý
druhý rok i rodičů našich žáků. V následujících řádcích vás chceme seznámit s některými
postřehy z anonymní studentské ankety a ankety zaměstnanců školy, které v letošním roce
proběhly.
Ze studentské ankety:
• 98,2 % studentů školy se domnívá, že jsou
včas informováni o programu školy na další
den, týden či měsíc.
• K nejoblíbenějším předmětům patří historie,
informační technologie, biologie, výchova
k občanství, geografie, matematika, základy společenských věd, německý jazyk,
konverzace v anglickém jazyce a seminář
z fyziky a chemie. (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 předmětům patří
matematika, český jazyk, francouzský jazyk,
anglický jazyk, základy společenských věd,
fyzika, geografie, 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!)
• 98,1 % studentů se ve škole cítí bezpečně a
necítí se ohrožováni ani ze strany žáků, ani
ze strany učitelů.
• 97,2 % rodičů se zajímá pravidelně o život
svého studenta či studentky ve škole (někteří studenti dokonce uvádějí, že se rodiče
„zajímají až moc“).
• 94,3 % studentů se domnívá, že ve škole má
možnost dovolat se svého práva.
• Alespoň některé odpovědi na otázku:
„Co na škole nejvíce oceňujete a proč?“
– Práci na interaktivní tabuli
– Je tady úplně jiná společnost, všichni se ke
mně chovají jako k rovnocennému partnerovi,
i když jsou starší
– Dobrou přípravu na život a skvělou přípravu na VŠ
– Máme zde spoustu možností, jak trávit volný
čas
– Jsem moc ráda za kurzy a duchovní obnovy,
více se sblížíme se třídou…
– Jednoznačně wi-fi, jelikož má hodně spolužáků včetně mě chytré telefony, myslím, že je
hodně užitečná
– Naši školu mám rád – máme tu výtah, kantýnu, skvělé učitele, knihovnu a ICM…
– Moderní vybavení a snahu ze strany vedení
pořád něco zlepšovat
– Individuální přístup
– Velice oceňuji duchovní rozměr školy, myslím, že k tomu velice přispívá těsná spolupráce s SHM

CMG 2011 - 2012

„Skutečný pokoj nacházíme, když kráčíme
po cestě pravdy.“ Charles Spurgeon

CMG 1992 - 2012

Evaluace procesů
a výsledků školy
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• Alespoň některé odpovědi studentů na
otázku: „Co byste si přáli na škole nejvíce
změnit a proč?“:
– Delší přestávky – pro vydechnutí a odpočinek,
když je pětiminutová, tak se ve spěchu stihneme akorát přemístit
– Jen přístup některých profesorů
– Možná bych udělal na nižším gymnáziu výběr nějakého zaměření
– Sjednotit pohled učitelů na práva a povinnosti studenta/učitele
– ISIC karty bych na vchod do školy zrušil –
klíče máte vždy u sebe (s čipem), ale peněženku s ISIC kartou ne
– Liberálnější přístup, připadá mi, že se mnoho
věcí bere moc vážně
– Aby se nám tak často nestřídali učitelé
– Nelíbí se mi všechno ohledně maturit
– Změnit sociální kompetence z povinnosti na
možnost
– Upozorňovat dříve studenty na výběr VŠ a
na volbu volitelných seminářů, protože zjišťovat až v septimě, co chci dělat, je dost pozdě

CMG 2011 - 2012

A ještě pár postřehů z anonymní ankety zaměstnanců školy:
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• 100 % zaměstnanců se domnívá, že jsou dostatečně seznámeni s posláním, hodnotami
a vizí školy.
• 87 % zaměstnanců si myslí, že škola svým
působením naplňuje poslání církevní školy.
• 83 % zaměstnanců (včetně správních zaměstnanců) se cítí být studenty respektováno.
• 80 % pracovníků školy má dostatečné podmínky
pro realizaci svých pracovních záměrů a vizí.
• 87,5 % pracovníků školy má dostatečné podmínky pro vlastní profesní i osobnostní rozvoj.
• 68,5 % zaměstnanců se cítí být ve své práci
úspěšní.
• 83 % pracovníků je spokojeno s prací vedení škol.
• 96 % dotázaných je spokojeno se vzájemnou
spoluprací s ostatními kolegy.
• 40 % pracovníků se domnívá, že má možnost ovlivnit směřování školy a aktuální
dění ve škole.
• Alespoň některé odpovědi pracovníků školy k otázce “Napište tři věci, které musíte
ve škole dělat, a přitom máte pocit, že jsou
zbytečné a nesmyslné“:
– Oslava 20 let školy – alespoň v tom rozsahu,
jak je nyní plánována
– Vysvětlovat, v čem jsou přínosné projekty
dobrovolníků
– Vytvářet cedule, návody, nástěnky, letáky –
protože je nikdo nečte a nerespektuje
– Administrativa
– Některé zbytečné odpolední porady
– Naplňovat kvóty hodnocení studentů
– Inventura
– Některá školení
– Neuvěřitelné množství vedlejších akcí

Cílem lyžařského kurzu a jiných akcí pořádaných
školou je také vždy prohloubení vzájemných vztahů
a spolupráce v rámci každé třídy.

• A některé odpovědi zaměstnanců školy na
otázku „Navrhněte tři opatření, která jsou
v kompetenci vedení školy či zřizovatele
školy, která by Vám usnadnila a zefektivnila práci“:
– Zvýšit hodinovou dotaci matematiky, zavést
půlené hodiny matematiky
– Aby neodpadaly hodiny kvůli akcím, jako je
Majáles apod.
– Zrušit semináře v době ředitelského volna
– Jídelna ve škole a pravidelná hodina na oběd
– Snížit počet předepsaných hodnocení
za pololetí
– Efektivnější informovanost
– Efektivní využívání technického vybavení školy
– Větší důraz na duchovní stránku hlavně
u studentů
– Tempo
– Pro množství úkolů stále méně prostoru pro
osobní vztahy
• Odpovědi pracovníků školy na otázku „Napište tři oblasti, kterých si na škole nejvíce
vážíte“:
– Práce zástupkyně školy
– Duchovního a náboženského rozměru školy,
ranního breviáře, středeční mše, mše v důležitých dnech roku
– Jednání nadřízených
– Možnosti seberealizace
– Pracovat v prostředí, kde je prioritou křesťanský duch a způsob života
– Výborného kolektivu, bezpečí
– Všeobecného respektu veřejnosti
– Vize a smysluplnosti práce
– Technických podmínek
– Lidskosti, tolerance, rovnocennosti
– Možnosti vlastního vzdělávání
– Kvality, nastavených pravidel, bodového hodnocení
– Slušného vztahu mezi lidmi, včetně vztahu
učitel – žák
– Pracovního nasazení všech zaměstnanců školy
Máme stále na čem pracovat, co říkáte?

Kronika školního roku 2011/12

CMG 1992 - 2012

Kronika školního
roku 2011/12

září 2011
• 1. září slavnostní zahájení nového školního
roku v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Nový tým primánů tvoří vlastní třídní pravidla

Povzbudivá slova spirituála školy o. Jaroslava
na začátku nového školního roku
• 1. – 3. září kurz klíčových kompetencí studentů sekundy „Nejsem tu sám“

Úsměv pro fotografa z osobnostního kurzu kvintánů

Studenti sekundy při aktivitách dramatického kurzu
• 5. – 8. září seznamovací kurz studentů primy „Kdo jsi?“ ve Staré Vodě

• 16. září celodenní přehlídka neziskových
organizací „Dobrovolnictví od začátku do
konce“ na náměstí T. G. M. v Prostějově
organizovaná ICM při CMG
• 19. září úvodní zasedání Studentské rady
• 21. září exkurze studentů sexty do ekocentra Iris v Prostějově, téma Hydrobiologie
• 21. – 24. září společensko - vědní kurz studentů oktávy v Praze

CMG 2011 - 2012

• 11. – 14. září kurz klíčových kompetencí
„Kdo jsem?“ pro studenty kvinty
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• 22. září vystoupení Pěveckého sboru v Kolářových sadech v Prostějově při akci města
• 22. září exkurze studentů sekundy do
Zbrašovských aragonitových jeskyní a
Hranického krasu
• 23. – 25. září setkání animátorů SHM
• 25. – 27. září kurz klíčových kompetencí pro
studenty tercie „Mně se líbí…“ ve Staré Vodě

Teorie spojená s praxí v podzimním arboretu

Aktivita Spolu až na dno – pro některé náročná,
ale zábávná

CMG 2011 - 2012

• 26. září děti z MŠ navštívily hvězdárnu a
shlédly pohádku na téma souhvězdí
• 29. září začátek nového cyklu kurzu IT
pro seniory úplné začátečníky pod CCU
při CMG
• 30. září exkurze studentů oktávy do japonské firmy Toray v Prostějově
• 30. září exkurze pro studenty kvinty v elektrárnách Dukovany a Dalešice, prohlídka
historické části Třebíče

Umělecké dílo jako výsledek jedné z oblíbených
aktivit během kurzu kvarty
• 14. října sdílení rodičů s dětmi v MŠ – společné tvoření „masek“ z keramické hlíny

Parádní výhled na Třebíč během
exkurzního dne kvinty

říjen 2011
• 3. října volební kapitula studentské rady
• 4. října kurz paličkování - nově otevřený
celoroční kurz pro dospělé
• 5. října Výtvarný kruh – celoroční kurz pro
dospělé věnovaný kresbě a malbě
• 6. října exkurze studentů tercie do Javoříčka, Loštic a arboreta v Bílé Lhotě
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• 11. října exkurze studentů sexty do Ekocentra ve Vilémově a návštěva větrné elektrárny v Protivanově
• 11. října zasedání Rady Klubu studentů,
rodičů a přátel CMG
• 12. října návštěva Britské rady v Olomouci a
Knihovny UP pro zájemce ze septimy a oktávy
• 13. – 15. října kurz klíčových kompetencí
pro studenty kvarty „Láska a zamilovanost“

Možnost rodičů zapojit se do dění ve školce dávají
pravidelná „Sdílení“

• 25. října Workshop „Jak se dělá časopis“ pro
vítězné redakce školních časopisů v Olomouckém kraji – lektor ThLic. D. Opatrný,
výkonný redaktor odborného časopisu
Studia Theologica
• 25. – 29. října prázdninové pobyty na chaloupkách v Jeseníkách (Stará Voda, Anenská
myslivna a Anenská hora) zajištěné SHM ve
spolupráci s CMG
• 26. října pravidelné setkání frekventantů
kurzu etické výchovy pro pedagogy OK v
rámci projektu ESF

listopad 2011

Dostihové odpoledne na Staré Vodě
• 24. října beseda studentů oktávy s poslankyní Parlamentu ČR Dr. Navrátilovou (Věci veřejné), členkou Školského výboru Poslanecké
sněmovny, na téma změny maturitní zkoušky
• 24. a 31. října ukázková hodina Etické
výchovy pro pedagogy Olomouckého kraje
v rámci projektu „Centrum podpory etické
výchovy v OL kraji“

Mgr. Polcr vede ukázkovou hodinu se studenty
sexty pro další pedagogy z Olomouckého kraje

• 1. listopadu mše svatá ke svátku Všech svatých a památce Všech věrných zemřelých
pro studenty a zaměstnance školy
• 2. listopadu seminář pro lektorský tým
CMG v rámci projektu „Akademie rozvoje
klíčových kompetencí pedagogů“
• 2. listopadu seminář pro pedagogy Olomouckého kraje v rámci projektu „Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů“ pod vedením PhDr. Dittmanna
• 3. listopadu začal rozšiřující kurz IT pro
seniory
• 8. listopadu třídní rodičovské schůzky
• 8. listopadu zeměpisný pořad „Střední
Amerika“ v kině Metro pro studenty sekundy až sexty
• 9. listopadu vernisáž fotografické výstavy „I
ty se můžeš stát dobrovolníkem“ pořádalo
ICM
• 10. listopadu tradiční prostějovská Burza
škol – prezentace aktivit a poslání gymnázia, školního klubu, SVČ, CCU a ICM
• 11. listopadu odpolední sdílení pro
rodiče s dětmi v MŠ – společné pouštění
„dráčků“
• 10. – 12. listopadu kurz klíčových kompetencí „Kam patřím?“ pro studenty
septimy
• 15. listopadu Dobrodružství s počítačem
– počítačová soutěž pro 4-členná družstva
žáků ZŠ

Zábavné a také obtížné úkoly o hodnotné ceny
čekají všechny soutěžící

CMG 2011 - 2012

• 17. října divadelní představení „Je důležité
být (s) Filipem!?“ pro studenty kvarty až sexty
• 18. října „Den stromů“ – návštěva ekologického centra IRIS pro studenty primy
• 18. října mimořádné třídní schůzky pro
rodiče maturantů
• 19. října okresní kolo přespolního běhu
• 20. – 22. října kurz klíčových kompetencí
pro studenty sexty „Žádný člověk není
ostrov“ ve Staré Vodě

CMG 1992 - 2012

Kronika školního roku 2011/12
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• 16. listopadu beseda s paní Petruškou
Šustrovou na téma „Problémy demokracie“
pro studenty septimy a oktávy

• 21. listopadu závěrečná konference projektu
„Akademie rozvoje klíčových kompetencí
pedagogů“

Závěrečná konference v Národním domě za přítomnosti čestných hostů při příležitosti ukončení
tříletého projektu ESF

Paní Šustrová „v akci“
• 16. listopadu beseda o možnostech studia v
Austrálii na Woodcroft College
• 16. listopadu divadelní představení Lakomec (Divadlo Petra Bezruče Ostrava)
• 16. listopadu krajská soutěž v plavání organizovaná CMG v prostějovských lázních

• 21. listopadu okresní kolo soutěže „Bible a
my“ proběhlo na CMG
• 22. listopadu ekologický výukový program
o podzimní přírodě pro děti v MŠ zajistilo
centrum Iris
• 23. listopadu první z tradičních adventních kreativních podvečerů – výroba adventních věnců

CMG 2011 - 2012

Udělování medailí nejlepším plavcům dne
• 16. – 22. listopadu poznávací zájezd studentů do Itálie – Říma
Oblíbené tvoření adventní výzdoby v klubu Oáza
• 23. listopadu prezentace Islandu pro
studenty CMG – Birgir Freyr Gunnarsson,
dobrovolník v ICM
• 23. – 25. listopadu obhajoby prací SOČ
studentů septimy

Součástí prohlídky „věčného města“ byla
samozřejmě návštěva Vatikánu
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• 17. – 18. listopadu vzdělávací seminář pro
zaměstnance CMG na Běleckém Mlýně

Studenti představují své práce odborné komisi
a ostatním studentům třídy a zájemcům

Kronika školního roku 2011/12
• 13. prosince Den otevřených dveří na CMG

prosinec 2011
• 2. prosince exkurze pro studenty tercie do
Slavkova
• 4. prosince Adventní zastavení studentů CMG
v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Pedagogové společně se studenty připravili návštěvníkům zábavné aktivity
• 14. prosince kreativní podvečer v SVČ Oáza
– výroba vánočních andělů
• 15. prosince návštěva předvánoční Vídně

CMG 1992 - 2012

• 24. listopadu beseda studentů sekundy s
Balthasarem Randolphem, knězem a manažerem katolických škol na Haiti
• 28. listopadu zahájení adventu na CMG rozsvícením adventního věnce u vchodu školy
• 28. listopadu „Antická pohádka“ v Ohrozimi pro děti z mateřské školy

Schola CMG obohatila bohoslužbu slova svým
hudebním doprovodem

Děti v mateřské škole se potkaly s opravdickým
Mikulášem, čertem i andělem
• 7. prosince schola navštívila klienty Domu s
pečovatelskou službou v Prostějově a zazpívala při společné mši svaté
• 7. prosince adventní sdílení rodičů s dětmi
v MŠ – společné zdobení perníčků a tvoření
vánočních dekorací
• 8. prosince pravidelné zasedání studentské rady
• 9. prosince Den dobrovolníků – ocenění
dobrovolníků z prostějovských neziskových
organizací, pořádalo ICM Prostějov v rámci
Evropského roku dobrovolnictví
• 12. prosince divadelní představení K. Čapka Bílá nemoc pro studenty sexty až oktávy

Jednodenní exkurze do Vídně byla spojena s prohlídkou památek, plněním úkolů v rámci výuky němčiny, ale i návštěvou typických předvánočních trhů
• 16. prosince přijímací zkoušky „Nanečisto“
pro zájemce o studium na CMG
• 18. prosince Vánoční koncert pěveckého
sboru CMG a jeho hostů v Městském divadle v Prostějově
• 19. – 21. prosince obhajoby školního kola
prací SOČ studentů sexty
• 20. prosince vánoční besídka v mateřské škole
• 22. prosince mše svatá v chrámu sv. Cyrila a
Metoděje na poděkování za uplynulý rok 2011
• 27. – 30. prosince vánoční prázdniny na Staré
Vodě a Annabergu pro děti z CMG i farností
Prostějovska vedené animátory SHM

CMG 2011 - 2012

• 5. prosince divadelní představení „Kamarádi“ autorů Suchý, Šlitr v Městském
divadle
• 5. prosince Mikuláš s doprovodem na návštěvě v mateřské škole

Vytvářet pěkné společenství, zalyžovat si a prožít
vánoční čas v zimní přírodě je přece výborná možnost
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Leden 2012
• 6. ledna dvacet studentů CMG se zapojilo
do zajištění charitativní akce Tříkrálová
sbírka, kterou pořádá Charita ČR
• 6. ledna program na téma „Tři králové“
zakončený „tříkrálovým požehnáním“ v MŠ
• 9. ledna beseda studentů kvinty a septimy s
absolventem CMG P. Hubáčkem o možnosti
stát se „Dobrovolníkem na Borneu“
• 13. ledna přípravný kurz pro žáky z 5. tříd –
pro zájemce o přijímací zkoušky do primy
• 20. ledna návštěva dětí z MŠ v 1.A při ZŠ
J. Železnéhov Prostějově, shlédnutí výuky
místních „prvňáčků“ a společné aktivity

Budoucí prvňáčci mohli nasát pravou atmosféru
školního prostředí

CMG 2011 - 2012

• 21. ledna reprezentační ples CMG spojený
se stužkováním maturantů ve Společenském domě v Prostějově
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Také letošní oktaváni překvapili krásnou taneční
choreografií během stužkování
• 25. ledna interaktivní pořad „Člověk a Zvíře“ v centru Iris pro studenty sekundy
• 28. ledna oslava Dona Boska v Prostějově –
mše svatá a setkání přátel SHM při agapé,
ples animátorů

Ztvárnění života Dona Boska v podání nejmladší
skupiny připravujících se animátorů

• 30. ledna Australské odpoledne pro studenty sexty a oktávy
• 30. ledna návštěva Lékařské fakulty UP v
Olomouci spojená s exkurzí na pitvu pro
studenty septimy
• 31. ledna kurz efektivního učení pro studenty primy
• 31. ledna Školní kolo recitační soutěže

Únor 2012
• 1. února školní neveřejná akademie Studenti
studentům v prostorách Městského divadla

Hudební vystoupení kapely Black sheeps během
školní akademie
• 1. února přespání ve škole organizované
SVČ Oáza

Oblíbené přespání v budově školy je spojeno také se
zábavnými a kreativními aktivitami
• 2. února katechetické setkání “Proč se zapalují
hromničky?“ dětí v MŠ s paní M. Latýnovou
• 2. února přednáška pro zaměstnance CMG
„Společně v katolické škole“
• 2. – 11. února pololetní a jarní prázdniny
na Staré Vodě a na Annabergu lyžování
a snowboarding pod vedením animátorů
SHM
• 3. února zakončení 14ti denního kurzu
sociálních kompetencí „Compassion“ ve
vídeňské mateřské škole organizované
gymnáziem sv. Uršuly ve Vídni, účastnily se
2 studentky septimy CMG
• 9. února začátek dalšího kurzu IT pro seniory úplné začátečníky v prostorách ICM

• 12. – 18. února lyžařský výcvikový kurz pro
studenty tercie v Jeseníkách

• 27. února třídní schůzky pro rodiče v MŠ
• 29. února Islandský večer na CMG uspořádal pro veřejnost dobrovolník ICM Birgir
Freyr Gunnarsson
• 29. února vzdělávací koncert „Vývoj světové
rockové hudby“

Březen 2012

Zdatní lyžaři a lyžařky v dobré náladě
• 13. února začátek nově otevřeného kurzu IT
pro seniory – Práce s flashdiskem
• 15. února „Sdílení rodičů s dětmi“ při keramickém tvoření v MŠ
• 15. února interaktivní pořad „Příroda Himaláje“ v ekocentru Iris pro studenty kvarty
• 17. února exkurze studentů primy do Vlastivědného a Arcidiecézního muzea v Olomouci
• 17. února karnevalové veselí s maskami,
soutěžemi a tanečky v mateřské škole
• 19. – 25. února lyžařský výcvikový kurz
studentů kvarty v Jeseníkách

• 1. a 2. března jarní část kurzu osobnostního
rozvoje na téma „Žádný člověk není ostrov“
pro studenty sexty
• 2. března studenti J. Vlach a D. Všetičková
(VI) zastupovali Studentskou radu CMG
na celostátním setkání studentských rad
gymnázií ČR v Praze
• 2. – 4. března duchovní obnova pro animátory na Staré Vodě

CMG 1992 - 2012
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Modlitba křížové cesty v přírodě
• 8. a 9. března jarní kurz klíčových kompetencí „Kdo jsem já?“ pro studenty kvinty
• 9. března divadelní představení „Lucerna“
v Městském divadle v Prostějově
• 9. – 11. března duchovní obnova kvinty na Annabergu s lektorkou MUDr. Marií Fridrichovou

• 21. února pravidelné zasedání Rady Klubu
studentů, rodičů a přátel školy
• 22. února popeleční středa – zahájení doby
postní společnou mší sv. v chrámu sv. Cyrila
a Metoděje spojenou s předáváním odměn
studentům za získané jazykové certifikáty a
výborné výsledky v soutěžích
• 27. února kurz osobnostního rozvoje „Čemu
věnuji svůj čas, tomu patří můj život“ pro
studenty kvinty
• 27. února začátek nově otevřeného kurzu IT
pro seniory – Práce s fotografií a obrázkem

Tématem letošní obnovy je Láska a odpovědné
předávání lidského života
• 13. března zeměpisný pořad „Nový Zéland“ v kině Metro
• 13. března Italský podvečer v ICM pro veřejnost organizovala dobrovolnice Valentina
Dani z Itálie
• 14. března „Rok 1989 v Prostějově – očekávání a realita“ – přednáška M. Košíčka, B.
Pacholíka a J. Dittmanna spojená s promítáním dokumentárního filmu

Senioři zapálení pro nové věci a vědění

CMG 2011 - 2012

Pohoda na svahu
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• 20. března 18. ročník Přehlídky zájmové
umělecké činnosti církevních škol v Odrách
reprezentovali velmi úspěšně recitátoři J.
Čech (I) a K. Tomanová (II)
• 20. března zasedání Školské rady CMG
a MŠ
• 21. března vernisáž celostátní výtvarné
soutěže na téma „Společenství, ve kterém
se cítím dobře“ s předáváním cen vítězům,
uspořádala vyučující výtvarné výchovy
paní Stanislava Náglová
Na letošní účastníky čekal večer plný indiánů,
kovbojů, pohádek, her a workshopů

Duben 2012
• 1. dubna bohoslužba křížové cesty v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově
• 4. dubna velikonoční kreativní podvečer –
pletení pomlázek a výroba patchworkových
kraslic v Oáze

Vernisáž výtvarných prací byla obohacena
hudebním a recitačním uměním
• 23. – 25. března duchovní obnova na téma
„Pojď za mnou“ pro studenty septimy
• 23. – 25. března Festival frankofonních divadel v Brně – účastnil se soubor Francouzské
divadélko
Kreativní setkání nabízelo netradiční techniky
na výrobu velikonočních kraslic

CMG 2011 - 2012

• 12. a 18. dubna Expedice Karákoram – soutěž ve zdolávání vysokých lanových překážek v Lanovém centru Proud Olomouci

Studenti CMG předvedli v Brně své skvělé herecké
nadání a to ve francouzském jazyce
• 26. března studenti CMG se připojili
k realizaci charitativní sbírky „Jaro
s píšťalkou“
• 28. března „O plavecký pohár“ – soutěž pro
školy Olomouckého kraje uspořádala Mgr.
Matyášková
• 30. března Noc s Andersenem – večerní
program pro děti od 8 do 12 let spojený s
přespáním v budově CMG
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Oblíbená adrenalinová soutěž pro všechny,
kteří se nebojí výšek a umějí spolupracovat
• 13. – 15. dubna duchovní obnova sexty s
MUDr. Fridrichovou v Ostravě v Centru pro
rodinu
• 15. – 21. dubna výměnný pobyt studentů z
Emmauscollege z Rotterdamu (Holandsko)
v Prostějově

• 17. dubna rodičovské třídní schůzky
• 17. dubna praktická výuka ZSV pro studenty sexty – soudní líčení u Okresního soudu
v Prostějově
• 18. dubna exkurze studentů kvarty do Postservisu a Sběrného přepravního uzlu České
pošty v Brně

• 23. dubna zahájení nového kurzu IT pro
seniory – Práce s flash diskem
• 23. – 24. dubna přijímací zkoušky studentů
do primy CMG, přijato 31 nových žáků
• 25. dubna historická exkurze studentů
sekundy na Velehrad

Studenti kvarty měli nevšední možnost nahlédnout
„do útrob“ brněnského pracoviště České pošty, kde
se jim věnoval odborný doprovod
• 19. dubna exkurze studentů sexty do Litovelského Pomoraví
• 19. dubna poslední zvonění studentů oktávy

CMG 1992 - 2012
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Součástí exkurze byla také prohlídka
Archeoskanzenu v Modré
• 25. dubna okresní kolo obhajob prací
Středoškolské odborné činnosti (SOČ)
na CMG
• 27. – 29. dubna vzdělávací víkend pro animátory v DISu ve Fryštáku
• 30. dubna seminář na téma „Smysl a poslání církevní školy“ pro CZŠ ve Zlíně, zajistili
lektoři CMG

Květen 2012
• 2. – 10. května písemná maturitní společná
část zkoušky
• 4. května Prostějovský studentský majáles

CMG 2011 - 2012

„Evakuace školy v ohrožení“ se obešla bez zranění
jen díky skvělému záchranářskému týmu letošních
maturantů a součástí atrakce bylo pasování septimánů na nejstarší studenty školy
• 19. – 20. dubna vzdělávací seminář pracovníků školy na Běleckém mlýně
• 23. dubna den environmentální výchovy
pro studenty primy až kvarty

Klauni a mimové z CMG vyrážejí do ulic
ve výborné náladě

Prezentace pomůcek pro zajišťování a identifikaci
půdních živočichů v podání nadšených biologů

• 4. – 6. května duchovní obnova studentů
tercie na téma „Štěstí začíná uvnitř“
• 10. května tradiční Den Evropy na Horním
nám. v Olomouci
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• 23. – 24. května pokračovací kurz osobnostního rozvoje pro studenty tercie „Mně se líbí…“
• 24. května exkurze pro studenty kvarty do
Hvězdárny a planetária v Brně
• 24. května finále šipkového turnaje v SVČ Oáza
• 31. května oslava dne dětí v mateřské škole
• 31. května slavnostní předávání maturitních
vysvědčení v chrámu Povýšení sv. Kříže v
Prostějově a tradiční Zahradní slavnost

Studenti CMG společně s dobrovolnicí
Valentinou zajišťovali na přehlídce všech
zemí EU prezentaci Nizozemska
• 11. – 13. května duchovní obnova pro studenty sekundy na téma „Nazval jsem vás
přáteli“ na Staré Vodě

Jedním z hostů slavnostního předávání vysvědčení
a ocenění letošním maturantům byla paní senátorka
Božena Sekaninová

Červen 2012
• 1. června Noc kostelů s výpomocí scholy
CMG v chrámu Povýšení sv. Kříže
• 1. – 3. června duchovní obnova studentů
kvarty na téma „Víra – naděje – láska“

CMG 2011 - 2012

Postavit co nejvyšší věž může být,
jak se zdá, pěkná zábava!
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• 11. – 21. května festival frankofonních
divadel v Orthéz (Francie) za účasti skupiny
studentů Francouzského divadélka
• 16. května krajské kolo obhajob prací SOČ
• 16. května vystoupení Pěveckého sboru
CMG v LDN v Prostějově ke svátku matek
• 21. – 22. května pokračovací kurz osobnostního rozvoje pro studenty kvarty „Láska a
zamilovanost“
• 21. – 25. května ústní část společné i profilové části maturitní zkoušky
• 22. a 23. května vzdělávací seminář o dobrovolnictví HYHO pro studenty kvinty a sexty CMG
• 23. května exkurze studentů do Osvětimi

V rámci exkurze se studenti seznámili s historií
koncentračních táborů v Osvětimi a Birkenau

Copak se to ale dělo první večer na duchovní obnově?
• 2. června závěrečné zkoušky rozšiřujícího studia etické výchovy pro pedagogy
Olomouckého kraje v rámci projektu ESF
na CMG
• 2. – 9. června výměnný jazykový pobyt na
Emmauscollege v holandském Rotterdamu
• 5. června turnaj církevních škol v malé kopané na AG v Kroměříži
• 5. června závěrečná konference projektu
„Centrum podpory etické výchovy v olomouckém kraji“
• 6. června poslední logická soutěž SVČ Oáza
o poukazy do bufetu v luštění oblíbených
rébusů
• 7. června celodenní výlet dětí z MŠ do města Kroměříž

Kronika školního roku 2011/12

V podání šikovných studentů mohou i obyčejné věci
a jevy vypadat zcela neobyčejně

Studentky septimy na své praxi
v domově pro seniory

Jednu z cen předal také pan Ing. Kopečný letošnímu
maturantu M. Greplovi za mimořádný výkon
v oboru přírodních věd

CMG 2011 - 2012

• 13. června školní besídka v mateřské škole
• 15. června debatování v anglickém jazyce na
Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově
• 16. června hudební doprovod Pěveckého
sboru CMG na jáhenském svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci
• 17. – 23. června letní turistický kurz studentů sexty v Jeseníkách
• 20. června rozloučení s budoucími prvňáčky
v mateřské škole
• 26. června „Věda v ulicích“ v Prostějově na
náměstí T. G. Masaryka

• 27. a 28. června zážitková hra „Za tajemstvím krále Ašóky“ pořádaná SVČ Oáza
• 28. června mše svatá pro děti z MŠ v kostele
v Krasicích
• 29. června děkovná mše svatá v chrámu sv.
Cyrila a Metoděje, předávání cen a odměn
nejlepším studentům

CMG 1992 - 2012

• 14. – 27. června desetidenní kurz sociálních
kompetencí studentů septimy

Nejvyšší vrchol Moravy zdolán! Všem cyklistům třikrát sláva! turistický kurz sexty
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Projekty realizované CMG

Projekty realizované
Cyrilometodějským gymnáziem

Vzdělávací projekty školy
Nejsnáze se při vzdělávání předávají znalosti a
vytvářejí dovednosti. Nejobtížněji se vytvářejí
postoje a bez spolupráce s rodinou je téměř
nemožné výrazně posilovat hodnoty studentů.
Přitom právě naše
Především naše postoje
postoje a hodnoty
a hodnoty rozhodují o tom,
rozhodují o tom,
zda je náš život šťastný
jak svůj život prožíváme. K vytváření postojů a posilování hodnot vedle kurzů a duchovních obnov přispívají
i dlouhodobé vzdělávací projekty školy.

• Realizátor:
Klub salesiánského hnutí mládeže, spirituál
školy P. Ing. Němec SDB, P. Mgr. Matula
SDB, externí lektoři

K dlouhodobým projektům, které studenti v průběhu docházky na gymnázium absolvují, patří:

CMG 2011 - 2012

Projekt „Animátorské hnutí“
• Cíl:
Na základě otevřeného a pozitivního postoje k druhým lidem, především dětem rozvíjet schopnost aktivně vytvářet společenství
vzájemně se podporujících lidí, kteří aktivně
pracují ve prospěch druhých.
• Určeno:
Studentům vyššího gymnázia CMG a
dalším zájemcům Prostějovska. Přípravné
kurzy animátorů jsou určeny pro studenty
tercie a kvarty.
• Forma:
Pět třídenních pobytových seminářů především ve školicím středisku ve Staré Vodě u
Karlovy Studánky v Jeseníkách
Praxe vedoucích skupinek v době podzimních,
zimních, jarních a letních prázdnin na dětských táborech, praxe při kurzech klíčových
kompetencí, při organizování akcí školy (ples
animátorů, zážitková hra studentů školy aj.)
• Metoda:
Výuka, komentovaná zážitková pedagogika,
reflexe týmové práce
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Animátoři na jednom z formačních
víkendů ve Fryštáku

Projekt „Environmentální výchova“
• 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, strategická hra na konci školního roku, praktické činnosti – třídění odpadů aj.
• Realizátor:
Mgr. Krčová, tým pracovníků školy a externích lektorů

CMG 1992 - 2012
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Studenti nižšího gymnázia absolvovali den environmentální výuky v lesích mezi Dzbelem a Konicí,
kde se účastnili odborně vedeného programu lektory z Ekocentra Iris

• Cíl:
Přiblížit studentům školní učivo v praxi,
rozšířit školní teoretické znalosti
• Určeno:
Všem studentům CMG
• Forma:
Podzimní exkurzní den pro všechny ročníky
a další exkurze podle předem stanoveného
plánu exkurzí v návaznosti na výuku
• Realizátor:
Třídní učitel a učitel předmětu, v kterém se
exkurze realizuje

Projekt „SOČ - seminárními a
projektovými pracemi k maturitě“
• Cíl:
Naučit 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 je jednou z možných
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).

Exkurzní den pro studenty sexty byl ve znamení
alternativních energetických zdrojů – studenti
navštívili středisko ve Vilémově, kde absolvovali
seminář s workshopem na téma Energie, poté se
podívali např. do útrob starého větrného mlýnu
v Přemyslovcích či do větrné elektrárny
u Protivanova

• 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

CMG 2011 - 2012

Projekt „Exkurze a studijní cesty“
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CMG 1992 - 2012

Projekt „Kultura“
• Cíl:
Rozvíjet estetické cítění, kulturní znalosti i schopnost aktivní umělecké tvůrčí činnosti žáků školy
• Určeno:
Studentům primy až oktávy
• Forma:
Návštěva kulturních pořadů, výstav a koncertů, aktivní tvůrčí činnost, čtyřdenní zájezd
studentů VIII do Prahy – města kultury
• Realizátor:
Učitelé jednotlivých předmětů, pedagogové
volného času, třídní učitel

CMG 2011 - 2012

Ohlédnutí za školním rokem v rámci
Pěveckého sboru na CMG:
Studenti pěveckého sboru se v září setkali na svém tradičním soustředění v katechetickém sále Povýšení sv.
Kříže. Již v září vystoupil pěvecký sbor na Dni bez aut
v Kolárových sadech s lidovými a umělými písněmi.
V listopadu se pěvecký sbor zúčastnil divadelního
projektu profesionálních a amatérských umělců Identita /scénář a režie J. Knopf/ spolu se sólisty Moravského divadla Olomouc a ZUŠ Prostějov v Městském
divadle v Prostějově. V prosinci probíhaly pěvecké
zkoušky na tradiční Vánoční koncert, který se konal
18. prosince opět v Městském divadle v Prostějově.
V úvodní části zazněly skladby M. Jakubíčka, M.
Jasiňského a Biblické písně A. Dvořáka. Následovaly
vánoční písně a koledy Splnilo se písmo svaté Jiřího
Temla pro sbor, malý orchestr, žesťové kvinteto a
varhany. Druhá část programu patřila jako každý rok
České mši vánoční „Hej, mistře!“ J. J. Ryby pro sóla,
sbor, komorní orchestr a varhany. Vánoční koncert si
získává svou uměleckou úrovní příznivce nejen z řad
Prostějovanů, ale má své posluchače i z širokého okolí.
V květnu připravil pěvecký sbor pásmo písní a poezie ke Dni matek v nemocnici v Prostějově v LDN.
V červnu doprovodil pěvecký sbor ve spolupráci s
chrámovým sborem ze Smržic liturgickými zpěvy
jáhenské svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Mgr. Bohumila Měchurová, vedoucí sboru

Projekt „Učíme se demokracii v praxi“
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• Cíl:
Rozvíjet vědomí občanských práv a jejich
praktické uplatňování kultivovanou formou
v denním životě
• Určeno:
Studentům primy - oktávy

• Forma:
Studentská samospráva tříd, studentská rada
školy, jednání s pedagogickými pracovníky,
vedením školy a orgány veřejné správy
• Realizátor:
Třídní učitelé, vedení školy

Projekt „Akademie pracovníků CMG“
• Cíl:
Budovat efektivní tým zaměstnanců 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 koučingu a
teambuildingu dvakrát ročně, vzdělávací
semináře s odborným lektorem
• Realizátor:
Lektoři CMG, smluvní partneři školy,
organizace věnující se dalšímu vzdělávání
pracovníků

Jarní vzdělávací seminář byl zaměřen na efektivní
metody učení a pedagogové jej absolvovali
pod vedením lektorů společnosti SCIO

Projekt „Spolupráce s rodiči“
• Cíl:
Těsnou spoluprací školy s rodiči budovat školu,
která připravuje mladého člověka pro aktivní
samostatný život. Vytvářet podmínky pro
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, Klub studentů, rodičů a přátel školy a
pravidelná zasedání Rady této organizace
• Realizátor:
Vedení školy, třídní učitelé, další pedagogičtí pracovníci

Projekty realizované CMG

Prudký rozvoj informačních technologií a s ním
rostoucí dynamika rozvoje společnosti vyžadují
neustálou aktualizaci vzdělávacího programu
školy, což je náročné na čas, kreativitu lidí ale i
na finance. Velkou pomocí v tomto procesu jsou
prostředky Evropského sociálního fondu a to i
přes značnou administrativní náročnost.
V letošním školním roce jsme na gymnáziu dokončili projekty „Akademie rozvoje klíčových
kompetencí pedagogů“ a „Centrum podpory
etické výchovy v Olomouckém kraji“.

Centrum podpory etické výchovy
v Olomouckém kraji
Cílem dvouletého projektu „Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji“
bylo vybudovat metodické centrum, které
bude pomáhat ostatním školám Olomouckého kraje v zavádění předmětu Etická výchova
do výuky. V rámci projektu získalo 27 nových
pedagogů Olomouckého kraje způsobilost
vyučovat Etickou výchovu na základních a
středních školách, dále prošlo během projektu pilotní výukou předmětu Etická výchova
více jak 500 žáků a byl vypracován rozsáhlý
metodický materiál na podporu výuky Etické
výchovy. Pro CMG a MŠ byli v rámci projektu proškoleni další čtyři pedagogové etické
výchovy.

CMG 1992 - 2012

Projekty realizované
s finanční podporou
Evropského sociálního fondu

Akademie rozvoje
klíčových kompetencí pedagogů

Noví pedagogové pro výuku etické výchovy absolvovali 250 hodinový kurz lektorovaný odborníky
z Etického fóra ČR naplněný teorií a především
praktickým nácvikem potřebných dovedností.

CMG 2011 - 2012

Cílem tříletého projektu „Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů“ byl
osobnostní rozvoj pracovníků školy a rozvoj týmové práce. Všichni pracovníci školy
absolvovali jarní a podzimní dvoudenní
pobytové semináře s předními odborníky ČR
na rozvoj tzv. měkkých dovedností. Témata
jednotlivých seminářů tohoto projektu byla
například: Time management, Dobrým koučem pro každý čas, Rozhodování jako nástroj
rozvoje, Negativní emoce a jak je zvládat,
Pozitivní povahové profily a další.

Součástí semináře byly aktivity na rozveselení a posílení týmového ducha všech zúčastněných
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Projekty realizované CMG

CMG 1992 - 2012

CMG a MŠ v Prostějově bylo v letošním
školním roce partnerem na těchto dalších
projektech:

Quo vadis II
hlavním řešitelem projektu bylo Církevní
gymnázium Německého řádu v Olomouci a
hlavním cílem projektu bylo umožnit mimořádně nadaným dětem z venkovských škol
rozvíjet své nadání volnočasovými aktivitami
přímo v místě venkovské školy.

Výuka k různosti jako součást
multikulturní výchovy a vzdělávání
hlavním řešitelem projektu je Centrum vizualizace a interaktivity ve vzdělávání s.r.o. Ostrava a hlavním cílem projektu na CMG a MŠ
v Prostějově bylo ověřit vytvořené vzdělávací
programy podporující multikulturní výchovu
ve vyučovacím procesu, navrhnout opravy,
změny a doplňky.

eTwinning
A jaké byly zkušenosti s eTwinningem letos?
Celou situaci shrnula Mgr. Martina Malečková,
která projekt koordinovala:

CMG 2011 - 2012

eTwinning je aktivita iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství
evropských zemí podporující mezinárodní
spolupráci škol na dálku prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií
a hlavním cílem je zdokonalení komunikačních
schopností v cizím jazyce, získání kontaktů s
mladými lidmi v Evropě, rozšíření znalostí a
praktických schopností v používání informačních technologií.
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V uplynulém školním roce se do projektu eTwinning
zapojili studenti sekundy, kteří studují němčinu.
Jejich partnery byli stejně staří studenti z Itálie,
Slovenska a Polska. Italové i Slováci s námi sice z
počátku drželi krok, ale jejich nadšení pomalu vyprchalo, takže jsme projekt zakončili společně s Poláky
(Zespół Szkół w Obrazowie, Obrazów), s nimiž jsme
měli možnost poznávat nové věci pomocí nástrojů
Web 2.0.

Náš projekt se jmenoval: „Wie viele Sprachen du
sprichst, sooftmal bist du Mensch.“ (J.W. Goethe).
Naším cílem bylo poznávat další evropské jazyky a
s partnerem hovořit v jeho mateřštině, což se nám
podařilo.
V průběhu projektu vznikal mnohojazyčný slovníček, vytvářeli jsme interaktivní plakáty, které
zachytily pro nás 10 nejhezčích slov v češtině. Ve
svých prezentacích jsme potom pracovali s jedním
vybraným slovem. Jazykové znalosti jsme použili
i při tvorbě komiksů.
Vrcholem celého projektu bylo natočit jednoduché
video, kde jsme se představili česky (s německým
překladem) a totéž udělal náš partner v Polsku.
Potom nám už nic nebránilo v tom, abychom se
učili mluvit polsky. Své znalosti jsme předvedli ve
videokonferenci, při které jsme hovořili polsky a
náš partner česky.
Na závěr jsme vytvářeli kvízy (opět interaktivní,
možno shlédnout a vyzkoušet zde: http://www.
quizrevolution.com/ch/a163932/go), kde jsme použili materiál, který vznikl v průběhu projektu a kde
jsme mohli uplatnit vše, co jsme se letos v němčině
naučili.

Ukázky ze studentských prací

Jel(a) jsem v něděli na návštěvu k babičce. Právě
jsem nastupoval(a) do vlaku, když se za mnou
ozvalo: …
Jela jsem v neděli na návštěvu k babičce.
Právě jsem nastupovala do vlaku, když se za
mnou ozvalo: ,,Chyťte ho! Zloděj! Ukradl mi
kabelku!!!“ Protože už vlak houkal k odjezdu,
rychle jsem nastoupila a sedla si do nejbližšího
kupé. Chvíli jsem seděla sama, pak si ke mně
přisedl starší pán v obleku a dlouhém kabátě.
Vypadal jako nějaký pan profesor. Jaký byl
můj šok, když vedle sebe položil dámskou
kabelku. Hned mi došlo, že to nejspíš bude
ten zloděj z nádraží. Co budu dělat, pomyslela jsem si. Po chvíli jsem se zvedla a zamířila
směrem k záchodům. ,,To je náhoda!“, zvolala
jsem, když jsem v chodbičce uviděla policistu.
,,U mě v kupé sedí zloděj“, vychrlila jsem na
něj. ,,Opravdu?“, nedůvěřivě se mě zeptal, ,,a
má u sebe kabelku??“ ,,Má, pojďte, rychle, ať

neuteče!!“ Zavedla jsem ho k mému kupé a
pak se začaly dít věci. Policista vtrhl do kupé a
zvolal: ,,Madono má, jen tobě a těm očím tvým,
o kterých sním!!!“ Nevěřila jsem svým uším,
pak jsem ale viděla, jak se policista s domnělým
zlodějem srdečně zdraví. Vešla jsem do kupé
a policista řekl: „To je můj kolega v civilu a
tu ´ukradenou kabelku´ jsme koupili pro jeho
ženu na nádraží.“ Uvědomila jsem si, že zloděj
vůbec nemusel nastoupit do vlaku. Babičce
jsem pak vyprávěla, jak jsem dopadla zloděje.
Pavla Orálková, sekunda
Příspěvky do soutěže o nejlepší epigramy a
aforismy:
1.

Já jsem žačka gymnazijní,
rozum teprv nabírám,
to, co říkají nám jiní,
někdy s chutí popírám.

2.

Že je škola vskutku nanic,
kdosi šeptá nesměle,
netuší, že může navíc
získat nové přátele.
Nikola Chytilová, sekunda

Úryvek z eseje studentky septimy z kurzu
sociálních kompetencí v SŠ, ZŠ a MŠ Jistota v
Prostějově:

Kaligram - Tereza Linhartová, septima

… Tady jsem si poprvé uvědomila, co to vlastně
znamená radovat se z něčí radosti, mít radost,
protože někdo vedle vás je šťastný. A to pro mě
vždy bylo největší odměnou. Ten úsměv na
tváři. To bylo něco, co vás vždy potěšilo a dalo
každému dni, kdy jsem tam byla, smysl. Viděla

CMG 2011 - 2012

Žákům sekundy byl zadán úvod vypravování
a takové dílo vzniklo –

CMG 1992 - 2012

Ukázky ze studentských
literárních prací
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CMG 1992 - 2012

Ukázky ze studentských prací
jsem, že se nesnažím zbytečně a že dokážu děti
potěšit. Přestože je to s nimi někdy velmi těžké.
Ale když projevovaly radost z každé sebemenší
pozornosti, bylo to něco úžasného. Bylo vidět,
jak moc si toho váží a že je to pro ně velmi důležité. Každé pohlazení, úsměv, mrknutí oka…
za to vše vám byly moc vděčné a projevovaly
to právě úsměvem.

může něco dokázat, někomu pomoci, někoho
ovlivnit na jeho cestičce, i když jen krátce… Že
jsem mohla rozdávat lásku všude kolem sebe, a
že mi bylo láskou opláceno. Bezpočtukrát jsem
pocítila obrovskou vděčnost za svoji rodinu
a zázemí, které mi poskytuje, za dar zdraví,
inteligence, za veškerá požehnání, která denně
dostávám.

Čím déle jsem tam byla, tím více jsem si uvědomovala, že pro mě bude hodně těžké odejít. I
když to byly jen dva týdny, znamenaly pro mě
hrozně moc a hrozně moc mi toho také daly.
Změnily mi pohled na svět i na lidi. Přijde mi,
že teď vše vnímám úplně jinak, ne tak samozřejmě. A také jsem si vyřešila otázku, která
mě docela pronásledovala. Co bych dělala,
kdyby se mi narodilo postižené dítě. Dřív jsem
si myslela, že by mě to zlomilo, zničilo. Teď ale
vím, že bych byla stejně šťastná, jako kdyby
to bylo zdravé dítě. Možná i trochu šťastnější.
Jistě, bylo by velmi obtížné se o něj starat, ale
za tu odměnu, které se vám dostává v podobě
šťastného úsměvu, by to určitě stálo. A navíc
ty děti mají svůj vlastní svět, ve kterém jsou
šťastné. Hodně často jsem se ve městě setkala
s lítostivými pohledy, ale teď si říkám, proč je
lidé litují. Vždyť ty děti jsou šťastné a mají kolem sebe ty, kdo je mají rádi a snaží se je udělat
ještě šťastnějšími. Tímto se může pochlubit jen
málo zdravých lidí. Jen málokdo prožívá tolik
štěstí každý den, jako oni. Mají svůj svět a já
jsem měla příležitost do něho nahlédnout…

Přiznám se, že napsat tuto práci pro mě bylo
velice těžké. Ač jsem se snažila sebevíc, nenašla jsem nikde ta správná slova, kterými bych
dokázala své pocity popsat. Pak jsem si vzpomněla na slova Matky Terezy: „Láska nežije
ze slov a nelze ji slovy vysvětlit… Zvláště tu
lásku, která se uskutečňuje v službě Bohu, která
pramení v Bohu a v každém nachází Boha a
dotýká se Boha. Musíme se dostat k lidskému
srdci, a to správným způsobem – láska se dokazuje skutky.“ Ano, skutky lásky – ty jsem se
snažila vykonávat každým dnem a ty bezelstné
děti mi oplácely stejnou mincí. I díky tomu, že
„mé“ děti byly takové jaké byly, nevěřím, že na
tuto praxi přestanu vzpomínat.

Ludmila Žaláková, septima

Prožila jsem nezapomenutelné chvíle, které
mě, jako člověka, velice ovlivnily. Snad možná
ovlivní i má budoucí studia. Děkuji naší škole
za tuto možnost, je to pro nás, studenty, úžasná
příležitost zažít nepopsatelné.
Dagmar Benešová, septima
Zpráva, která vznikla během duchovní obnovy studentů tercie na Staré Vodě:
Novinová zpráva, inspirace z Mk 2,1-12 – Uzdravení ochrnulého

CMG 2011 - 2012

Ježíš zpět !!!
(KAFARNAUM) Do Kafarnaa se vrátil Ježíš
Nazaretský, informovaly nás o tom Jeruzalémské noviny. Před jeho domem se shromáždily
statisícové davy lidí. Lidé si donesli rákosové
rohože a jsou před domem ve dne v noci. Na
místě hlídají městští strážníci z důvodů potulných obchodníků, kteří se zde objevili krátce po
Ježíšově příchodu v domnění vysokých zisků.
Kristýna Vlachová a Tereza Pospíšilová, prima

Úryvek z eseje studentky septimy z kurzu
sociálních kompetencí v SŠ, ZŠ a MŠ Jistota v
Prostějově:
… Kdybych ovšem měla vypsat všechny své
zážitky z uplynulých dní, vystačí to nejmíň na
padesát stran. A snad je někdy napíšu, ale ne
dnes.
A tak bych své působení na Tetíně ráda nějak
shrnula. Jsem převelice šťastná, že jsem mohla
být právě tam. Že jsem mohla prožít tak nádherné chvíle s tak překrásnými lidmi… Že jsem
byla pro jednou opravdu ta, která svými skutky
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Ježíš zadarmo poskytuje uzdravení všem,
kteří požádají. Extrémní případ nastal tehdy,
když rozvášněný dav přinesl nosítka s ochrnulým mužem. Protože se pro zástup k Němu
(Ježíšovi) nemohli dostat, odstranili střechu a
ochrnulého spustili do místnosti, kde byl Ježíš.
Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému:
„Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Někteří kritici
se o těchto slovech negativně vyjádřili. Ježíš
je řádně uzemnil a řekl ochrnulému: „Vstaň,
vezmi své lože a choď!“ On opravdu vstal a
odešel. Všichni užasli a žádali repete. Ochrnulý
se později vyjádřil: „Bylo to úžasné. Vrátila se
mi naděje.“, dodal se slzami v očích.
Redaktor: evangelista Marek
Zprávu zaznamenali: B. Hynková,
V. Moravčíková a J. Kapounek

Výroční zpráva
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Výroční zpráva o hospodaření
školy za rok 2011

v tis. Kč

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

731
481
1
157
18 042
19 412

v tis. Kč

b) Náklady

1 751
2 120
14 697
15
195
752
2
18
19 532

Spotřeba materiálu, energie
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmu
Náklady celkem

– 138

Hospodářský výsledek

V roce 2011 proběhly v organizaci následující kontroly:
Krajský úřad Olomouckého kraje – kontrola realizace grantového projektu Akademie rozvoje
klíčových kompetencí pedagogů – projekt je realizován v souladu s podmínkami, drobné
odchylky v rozpočtu byly vyřešeny ve stanoveném termínu.

Přehled realizovaných projektů v roce 2011 včetně výše jednotlivých dotací
Aktivity Cyrilometodějského gymnázia nad rámec zabezpečení výuky byly v roce 2011 financovány následujícími donátory:
Název projektu

Anotace

Akademie rozvoje klíčových
kompetencí pedagogů
Centrum podpory Etické
výchovy v Olomouckém kraji
Partnerství v projektu "Quo
vadis II - Cesta ke vzdělání"
Centrum celoživotního učení
pedagogů církevních škol
Active young citizens of Europe
Vánoční koncert Pěveckého sboru
Plavecký pohár
Francouzské divadlo

Vzdělávání pracovníků CMG v oblasti
osobnostního rozvoje
Podpora rozvoje Etické výchovy ve školách
Olomouckého kraje
Zkvalitnění podmínek pro výběr a práci
s mimořádně nadanými dětmi
Systematické vzdělávání pedagogů
církevních škol
Mezinárodní partnerství středních škol
Podpora realizace Vánočního koncertu
Podpora realizace soutěže o Plavecký pohár CMG
Podpora účasti Francouzského divadla na festivalech

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

Dotace v Kč Poskytovatel
1 254 305 Evropský sociální fond
1 792 383 Evropský sociální fond
430 287 Evropský sociální fond
60 000
72 917
15 000
10 000
25 000

CMG 2011 - 2012

Marie Hynková, prima

c) Vnější kontroly hospodaření

Nadace Renovabis
NAEP
Město Prostějov
Město Prostějov
Olomoucký kraj

3 659 892
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Mateřská škola

Mateřská škola

Školní rok 2011/2012 přinesl některé změny
v provozu naší mateřské školy. Především
byl z kapacitních důvodů snížen počet dětí
ve třídě na 23. Při výchovně vzdělávací práci
jsme postupovali podle školního vzdělávacího
programu „Cestička“, v němž se snažíme v
jednotlivých integrovaných blocích poskytovat dětem potřebné vědomosti, dovednosti a
návyky přiměřené jejich věku spolu s „prvními
krůčky na cestě k Božímu slovu“.

CMG 2011 - 2012

V letošním školním roce jsme pro děti
připravili celou řadu aktivit pro zpestření
denních programů. Novinkou byla logopedie
s Mgr. M. Bedřichovou, jejíž specializací je
především náprava řeči u předškolních dětí,
kterých jsme v tomto školním roce měli jedenáct. I letos měly děti možnost navštěvovat
„anglický kroužek“, tentokrát pod vedením
Bc. Složilové.

One, two, three aneb učíme se anglicky
S dětmi jsme začali docházet do Městského
divadla v Prostějově, líbila se nám divadelní
představení např. „Rumcajs“, „Velryba Lízinka“ či „Pohádky ze Špalíčku“. Do mateřské
školy za námi zase přijeli herci z divadla „Za
jeden provaz“ s pohádkou „Lež má krátké
nohy“.
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Na pohádky jsme rovněž jezdili do mateřské školy
v Ohrozimi, kde nás mimo jiné zaujala Antická
pohádka s živými herci a dobovými kulisami
V listopadu jsme pozorovali živého ježka v rámci
ekologického výukového programu přímo v mateřské škole, který pořádalo Ekocentrum IRIS.

Děti se dozvěděly během programu mnohé
informace o zvířátkách a podzimní přírodě
a také společně vyrobily pro ježka úkryt na zimu
Každý měsíc jsme docházeli do blízké Hvězdárny, kde si děti rozšiřovaly své znalosti o
planetách, hvězdách a souhvězdích.
V prosinci vystoupily naše děti na Vánočním
koncertě CMG v Městském divadle v Prostějově s programem „Cesta k Betlému“.

Mateřská škola

CMG 1992 - 2012

Naše mateřská škola spolupracuje s mateřským
centrem Matky Markéty v Krasicích a paní Latýnová za námi do školky přicházela s pestrou
nabídkou biblických témat.

Děti společně během svého vystoupení zazpívaly
a při recitaci nosily dárečky „narozenému Ježíškovi“
Pro rodiče a ostatní rodinné příslušníky si děti
připravily vánoční a jarní besídky, při kterých
předvedly, co všechno se ve školce naučily.
Rodiče spolu se svými dětmi přicházeli do
mateřské školy na pravidelná setkání – „SDÍLENÍ“. Na začátku října jsme společně tvořili
masky z keramické hlíny, v listopadu pouštěli
draky, v adventním čase zdobili perníčky a vyráběli dekorace, zimní i jarní sdílení byla opět
spojena s keramickou dílnou.

Během katechezí poslouchaly děti příběhy želvičky
Loudalky a také společně tvořily různé ozdoby,
například do kostela sv. Josefa v Krasicích, kde navštěvovaly mši svatou určenou dětem
Za dětmi do mateřské školy docházel pravidelně také o. Pavel Caha SDB. Při jednom setkání
děti jako pohoštění připravily ovocný salát,
který pak všem moc chutnal.
Pro jedenáct našich dětí byl tento školní rok
posledním v mateřské škole. Po prázdninách už
nastoupí do základních škol. Proto jsme před lednovým zápisem do prvních tříd navštívili základní školu Jana Železného, kde měly děti možnost
účastnit se školního vyučování a svým budoucím
kamarádům také zazpívaly a zarecitovaly.

V letošním školním roce se dvě z našich dětí
pěkně umístily ve výtvarných soutěžích – Jakub
Polcr získal 3. místo v soutěži „Barvy podzimu“
a Vojtěch Coufal se umístil jako třetí při kresbě a
malbě v celostátní soutěži církevních škol s názvem „Společenství, ve kterém se cítím dobře“.
Budoucí prvňáčci si mohli vyzkoušet,
jak se sedí ve školní lavici
Začátkem června jsme se vypravili na školní
výlet do Kroměříže, kde děti shlédly v interiéru
zdejšího zámku pěknou pohádku „O jezerní
královně“. Moc se nám všem líbila, zvláště
hudební doprovod a dobové kostýmy.

Výtvarná činnost je dětem obecně blízká
a toho také denně využíváme

CMG 2011 - 2012

Společné tvoření rodičů s dětmi v rámci keramické dílny

Společné rozloučení se školním rokem jsme
připravili na školní zahrádce a pak následovalo
„přespání“ ve školce. Děti si tak vyzkoušely,
jaké to je být se svými kamarády i delší dobu
a my doufáme, že budou na společné chvilky
rády vzpomínat a rády se vracet.
Mgr. Liliana Pospíšilová, vedoucí učitelka MŠ
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Studentský klub a SVČ Oáza

Studentský klub
a SVČ Oáza

Školní rok byl zahájen slavnostní mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže a prvním poprázdninovým
setkáním scholy studentů CMG, která pod vedením Mgr. Bradáče slavnost hudebně doprovázela.

Během roku pak členové scholy pilně trénovali
a doprovázeli společné školní mše svaté

CMG 2011 - 2012

Zatímco se v září ve škole psaly první testy
a diktáty, v Oáze startovaly kroužky a soutěže.
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Obnovili jsme loňskou každoměsíční tematicky zaměřenou logickou soutěž o poukazy do
bufetu.
V říjnu jsme uspořádali piškvorkový turnaj.
Nejlepšími hráči piškvorkového turnaje se stali V.
Portešová (III), M. Buriánek (II), Dinh Duc Viet (II).
Tým šachistů z vyššího gymnázia a tým šachistů z nižšího gymnázia se v půli října účastnily
okresního šachového přeboru. Oba dva týmy si
ve velké konkurenci vybojovaly 4. místo ve své
kategorii.
Listopad patřil především schole. V půli listopadu se na faře ve Vrahovicích uskutečnilo celodenní soustředění scholy, na kterém se všichni připravovali na blížící se adventní duchovní
zastavení. Ještě před začátkem adventní doby
proběhl tradiční adventní kreativní podvečer,
na němž jsme vyráběli adventní věnce.

V uplynulém školním roce mohli studenti navštěvovat tyto kroužky: florbal, Francouzské divadlo,
geocaching, historický šerm, „Kamera, klapka,
jedem“, keramiku, konverzaci v anglickém jazyce,
kurz pro varhaníky a vedoucí schol a chrámových
sborů, kytarovou školičku, lezení na umělé stěně,
programování v PHP, rockovou kapelu, stolní
tenis, tanec a výtvarný kroužek.

Adventní čas na CMG otevřelo společné zapalování
svíce adventního věnce u vchodu školy a také tradiční adventní zastavení

Jedním z velmi oblíbených kroužků je pro studenty
i veřejnost keramická dílna

Na přípravě adventního zastavení se významně podílela i schola studentů CMG pod vedením M. Bradáče. Zazněly zde písně jak současné duchovní tvorby, tak písně starší duchovní
klasiky.

Studentský klub a SVČ Oáza

Schola studentů CMG navštívila v době adventní
obyvatele domu s pečovatelskou službou Charity
Prostějov, kde svým doprovodem obohatila pravidelnou mši svatou
Akce, které se zúčastnilo 23 žáků, měla
na programu mimo spánek ve třídách také hry, se
kterými pomáhali i dobrovolníci EVS Birgir
a Valentina, výtvarné dílny, dokument o bezpečné
komunikaci na internetu a karaoke.
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Na přelomu ledna a února uspořádal klub
Oáza tradiční přespání ve škole.

Ještě před vánočními prázdninami se uskutečnil
kreativní podvečer, který byl plný andělů, účastníci
workshopu vyráběli ozdoby – vánoční anděly čtyřmi
různými technikami.
V lednu proběhla v klubu recitační soutěž. Účastnilo se jí osmnáct studentů. Nejlepšími recitátory
se stali P. Doležalová (I), K. Tomanová (II), J.
Čech (I), T. Marková (II) a M. Navrátilová (IV).

Porota ocenila zejména obdivuhodné výkony
soutěžících z první kategorie.

Celý večer doplňovala výstava tvorby T. Froncové –
absolventky Střední uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti a prodej fair trade výrobků.
Duben patřil Expedici Karákoram – soutěži
ve zdolávání vysokých lanových překážek.
Z CMG se jí účastnilo celkem 7 šestičlenných
družstev. Všechna družstva si vedla velmi
dobře a tým Skittles zvítězil v celkovém pořadí
soutěže v rámci všech škol v ČR.
V květnu jsme se na olomouckém Horním
náměstí účastnili Dne Evropy, kde naši studenti
společně s dobrovolníky EVS reprezentovali
v letošním roce Nizozemsko a za svou snahu
získali místo ve třetí skupině.
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Před velikonočními prázdninami se v klubu
konal kreativní podvečer, jehož náplní bylo
tradiční pletení pomlázek a netradiční výroba
patchworkových kraslic. Kreativní podvečer
navštívilo celkem dvacet návštěvníků.
Z iniciativy letošních oktavánů se také konal
poetický večer, jehož náplní byla četba především z děl J. Skácela, O. Mikuláška, V. Hraběte
a J. Kainara.
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Studentský klub a SVČ Oáza
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Na konci května také proběhlo finále šipkového
turnaje.

První letošní charitativní sbírka „Světluška“
proběhla v září a její výtěžek , byl věnován
na pomoc nevidomým
Po mnoha odehraných zápasech v sedmi kolech turnaje se do finále probojovali studenti M. Vogl,
J. Frehar a O. Prokop, který se stal celkovým vítězem.
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Školní rok studenti zakončili tradiční zážitkovou hrou, tentokrát s indickým tématem
„Za tajemstvím krále Ašóky“. Celé dopoledne
hledali účastníci této archeologické expedice sloupy indického krále a luštili šifrovaná
moudra na nich zapsaná.
Kromě zábavy a soutěžení se naši studenti
věnují i dobrovolné činnosti pro druhé. V rámci
klubu se mohou vždy účastnit několika charitativních sbírek.

Sjíždění Sázavy nedělalo dvanácti odvážlivcům
žádné potíže a mnozí z nich plánují podařenou akci
v nádherném údolí řeky Sázavy zopakovat.

V lednu jsme se podíleli na zajištění tradiční Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR a pomáhalo
při ní 20 studentů CMG
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Letošními sbírkami podpořenými spoluprácí
s CMG byly „Jaro s píšťalkou“ a „Dům Šance“,
která pomáhá tzv. dětem ulice.
Během letních prázdnin pak SVČ Oáza zrealizovalo tři tábory. Vedoucí školního klubu Oáza
Mgr. Bradáč již každoročně pořádá vodácký
tábor.

Další týden strávili v lodích také především
zaměstnanci CMG a rodinní příslušníci, kteří se
opět pod odborným vedením vydali na plavbu
po Vltavě.
Příměstský geocachingový tábor s názvem
Lovci pokladů se konal prvním rokem a uspořádala jej vedoucí SVČ Mgr. Hanzalíková. Jednalo se o dobrodružný tábor pro děti ve věku 9
– 13 let. Mimo geocachingové aktivity jsme také
navštívili Tovačov, pomohli jsme vypátrat přísně tajné dokumenty a za odměnu jsme si užili
volný den v olomoucké zoologické zahradě.

Informační centrum
pro mládež Prostějov

Vybrané akce a aktivity ICM Prostějov
ve školním roce 2011/2012:

Dobrovolnictví od začátku do konce
16. září 2011
V rámci Evropského roku dobrovolnictví uspořádalo ICM Prostějov prezentaci dobrovolnických
programů a projektů. Do akce se zapojily prostějovské neziskové organizace a také střední školy.

Workshop – Jak se dělá časopis
25. října 2011
Workshopu se zúčastnili žáci a studenti, kteří
pracují v redakcích školních časopisů, které
byly oceněny v krajském kole soutěže Školní
časopis roku 2011.
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ICM Prostějov poskytuje bezplatně informace a
poradenství v oblastech, které jsou důležité pro
mladé lidi i pracovníky s mládeží: vzdělávání,
práce, volný čas, cestování, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU.
Podporuje také vlastní iniciativu mladých lidí,
a to zejména formou volnočasových aktivit a
dobrovolnictví v rámci činnosti ICM Prostějov.
Vedle této nabídky poskytuje ICM Prostějov i
řadu doplňkových služeb: přístup na internet,
tisk, kopírování, skenování, laminování, svázání dokumentu do kroužkové 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.
Činnost ICM Prostějov byla v tomto školním
roce zajišťována třemi stálými pracovníky a
řadou dobrovolníků.

CMG 1992 - 2012

Informační centrum mládeže
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Informační centrum mládeže
Dobrodružství s počítačem

Prezentace ICM na veřejnosti

15. listopadu 2011
Sedmého ročníku soutěže se zúčastnilo 104
žáků, tj. dvacet šest soutěžních družstev z třinácti základních škol z Prostějova a okolí.

Burza škol Prostějov a Scholaris Olomouc,
Setkání všech generací, Den Evropy a Prostějovský veletrh zábavy

Den dobrovolníků

CMG 2011 - 2012

9. prosince 2011
Den dobrovolníků byl připraven jako poděkování za jejich činnost, kterou vykonávají v
prostějovských neziskových organizacích.
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Noc s Andersenem
30. března 2012
Jedenadvacet dětí se spolu s pracovníky a dobrovolníky ICM ocitlo o letošní Noci s Andersenem na Divokém Západě.

Informační centrum mládeže
Valentina Dani z Itálie
(prosinec 2011 – srpen 2012)

Birgir po celý školní rok vedl anglickou konverzaci pro pokročilé. Zapojil se také do prezentace ICM Prostějov na Burze škol v Prostějově,
Setkání všech
generací či Prostějovském veletrhu
zábavy. Společně s
Valentinou připravil a pomohl zrealizovat mezinárodní
výměnu mládeže s
názvem Multicultural Filmmaking,
která proběhla 22.
– 29. července 2012
na Velehradě.

Valentina se zapojila do anglické konverzace
pro pokročilé a sama nabídla konverzace v
angličtině pro začátečníky, v ruštině pro mírně
pokročilé a italštině pro začátečníky i pro
pokročilé. A pro
mladé lidi otevřela
„divadelní kroužek“ v angličtině s
názvem „English
Theatre“. Společně
s Birgirem připravila a pomáhala realizovat mezinárodní
výměnu mládeže s
názvem Multicultural Filmmaking.
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Birgir Freyr Gunnarsson z Islandu
(říjen 2011 – srpen 2012)
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Účastníci Evropské dobrovolné služby

Aktivity Valentiny
a Birgira (EDS)
Islandský podvečer; Ita
lský podvečer
Anglická konverzace
; Italská konverzace;
Ruská konverzace
Během příštího školního roku budou v ICM Prostějov působit nové dobrovolnice: Lina z Arménie
a Oksana z Ukrajiny.

81

CMG 1992 - 2012

Centrum celoživotního učení

Centrum celoživotního učení

Centrum celoživotního učení (CCU) se již
třetím rokem zaměřuje na odborné a zájmové
vzdělávání dospělých.
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Stále více se ve své práci přesvědčujeme, že dospělí včetně seniorů mají zájem o takové kurzy, které
je nejen vybaví potřebnými a odbornými informacemi a dovednostmi, které mohou uplatnit dále
ve své profesi, ale současně mohou přispět k širšímu rozhledu, k větší schopnosti se zorientovat
a k lepšímu zvládnutí nároků dnešní doby.
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V uplynulém školním roce jsme naši nabídku
zaměřili na dvě oblasti:
1. Odborné vzdělávání pro pedagogické pracovníky církevních škol v rámci celé ČR
2. Odborné a zájmové vzdělávání pro veřejnost
V první oblasti působení jsme chtěli přispět k
soustavnému, systematickému a cílevědomému
vzdělávání pedagogů, spirituálů a ostatních
pracovníků církevních škol ve specifikách, která
jsou pro církevní školu jedinečná. Proto jsme
opět využili podpory společnosti Renovabis a v
prosinci 2011 jsme zorganizovali vzdělávací kurz
pro pedagogy mateřských škol „Specifika ŠVP
křesťanské mateřské školy z pohledu rozvoje
duchovního rozměru osobnosti dítěte“. Zároveň
jsme dosavadní nabídku určenou pedagogům,
vychovatelům a spirituálům církevních škol
rozšířili o dalších šest vzdělávacích seminářů, pro které jsme rovněž získali akreditaci
MŠMT. Témata seminářů se týkají kompetencí
pedagogů na církevních školách, smysluplné
autoevaluace, bodového a slovního hodnocení
žáků, osobnostního rozvoje žáků a také smyslu
a poslání církevních škol. Posledně jmenovaný
seminář proběhl na jaře 2012 na Církevní základní škole ve Zlíně a v srpnu 2012 na Církevní
střední odborné škole v Bojkovicích.
Ve druhé oblasti působení CCU jsme zorganizovali odborné a zájmové kurzy pro veřejnost.
Stabilní základ i nadále tvořily počítačové

kurzy pro seniory, ponejvíce nabízené ve dvou
obtížnostech – pro úplné začátečníky a rozšiřující pro začátečníky.
Nově jsme nabídli další dva specializovanější
kurzy „Práce s flash diskem“ a navazující
„Práce s fotografií“.

Během školního roku 2011/2012 jsme zorganizovali
celkem 8 kurzů, které absolvovalo 85 zájemců!
Pro širokou veřejnost jsme pořádali dva zájmové kruhy, oba umělecky zaměřené.

Novinkou v nabídce CCU se stal celoroční „Kruh
paličkování“, který vedla lektorka paní M. Malinová
věnující se dlouhodobě vlastní tvorbě i organizování
odborných kurzů. Výtvarný kruh pro dospělé“ již
několikátým rokem vedla PaedDr. K. Snášelová
a letos jej navštěvovalo rekordních 17 zájemců
Celoroční nabídku kurzů obohatil cyklus „Cesta
k celkovému zdraví“, v jehož rámci se konaly
přednášky Mgr. Jarmily Podhorné a Ing. Miroslava Hrabici, které navštívilo kolem 60 zájemců.

Školská rada a Klub studentů,
rodičů a přátel CMG

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším
osobám podílet se na správě školy.
Školská rada pracuje ve složení: Ing. František Hynek (předseda, zástupce rodičů), Mgr.
Martina Šubčíková (zástupce pedagogů), P. Ing.
Jaroslav Němec SDB a paní Marie Richterová
(zástupce zřizovatele). V letošním školním roce
rada zasedala v září a v březnu.
Rada se seznámila s Vlastním hodnocením
školy za školní rok 2010/2011, projednala a
schválila: Výroční zprávu o činnosti za školní
rok 2010/2011, novelizovaný Školský vzdělávací program mateřské školy při CMG, Volební a jednací řád školské rady při CMG a MŠ
v Prostějově a rozpočet CMG a MŠ na rok 2012.

Klub studentů, rodičů a přátel CMG
Úzká spolupráce Klubu studentů, rodičů a přátel
s Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově
pokračovala
Základními cíli Klubu jsou již od
i v tomto
svého vzniku: podpora materiálškolním roce
ního, kulturního a společenského
ve všech zázázemí školy, ale také vytváření
sadních obvlastních finančních zdrojů a jelastech, které
si Klub při
jich účelné využívání pro potřeby
svém vzniku
studentů a školy.
vytýčil.
Výsledky těchto snah předložila Rada Klubu
vždy na Valných hromadách občanského sdružení, které ve školním roce 2011/2012 proběhly
v termínech 8. 11. 2011 a 10. 4. 2012. Kromě toho
se zástupci rodičů studentů jednotlivých tříd,
zástupci vedení školy a zástupci zřizovatele
školy scházeli na pravidelných setkáních Rady
KSRaP, na kterých připravovali konkrétní činnosti, projednávali a schvalovali Výroční zprávu
o činnosti a hospodaření, plán práce, rozpočet,
příspěvky a odměny ze studentského fondu.

Informační centrum pro mládež, které si na podzim roku 2011 připomenulo 10 let činnosti, získalo
oprávněně významné postavení mezi podobnými
typy informačních center z celé republiky. Jako
jedno z nemnoha informačních center vlastní
Akreditační certifikát opravňující k žádostem o
dotace z rozpočtu MŠMT. Díky těmto dotacím
jsme mohli i letos zabezpečit kvalifikované pracovníky, kteří chod centra zajišťují a kteří připravují různé aktivity i ve spolupráci s CMG.
Město Prostějov zase podpořilo již v minulých
letech velmi úspěšný Kurz pro seniory, zaměřený na osvojení základních dovedností v práci
s informačními technologiemi. Ze schválených
dotací poskytovaných Českou národní agenturou Mládež jsme zabezpečovali pobyt a činnost
zahraničních účastníků Evropské dobrovolné služby, kteří pomáhají při práci s dětmi a
mládeží a přispívají k posilování jazykových
a komunikačních znalostí. Z dotace ČNA byla
podporována též činnost regionálního konzultanta a semináře Youth Week, které probíhaly
v různých městech celého Olomouckého kraje.

Největší kulturně společenskou událostí byl Reprezentační ples CMG u příležitosti stužkování maturitního ročníku a Zahradní slavnost pořádaná
na závěr maturit, kdy se všichni přátelé gymnázia,
rodiče, studenti, pedagogové a významní hosté sešli
k neformálnímu posezení jako poděkování všem rodičům, přátelům, dárcům a příznivcům u příležitosti
závěru školního roku.
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Školská rada
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Klub studentů, rodičů a přátel CMG
Jedním z cílů KSRaP CMG je podpora
studentů formou odměn nebo finančních
příspěvků na akce školy. Přispěli jsme studentům na účast na lyžařském kurzu, na duchovní
obnově třídy, na poznávací zájezd do Říma,
maturantům připadla část výtěžku Reprezentačního plesu, odměnili jsme studenta za
mimořádný výkon během studia a pro nejlepší
studenty z každého ročníku jsme připravili
odměny formou knižních poukázek.

Předseda:

Ing. František Hynek

Jednatelka:

Mgr. Martina Šubčíková

Pokladník:

Mgr. Jitka Hubáčková

Zapisovatelka:

pí. Daniela Tobolová

Kontrolní komise:

paní Hana Reiterová,
Mgr. Iveta Frýbortová
a Ing. Hana Oulehlová

Členové – zástupci tříd

Klub udělil na konci školního roku „cenu za nejlepšími výsledky v uměleckých soutěžích“
skupině studentů zapojených do Divadélka
ve francouzštině, na fotografii studenti
na přehlídce frankofonních divadel v Brně

CMG 2011 - 2012

V rámci personálního zabezpečení provozu
ICM a díky navýšení dotace MŠMT byla na
zkrácený úvazek přijata Bc. A. Raclová. Vedoucí ICM vykonávala Mgr. K. Opatrná a práci
regionálního konzultanta a spolupracovníka
prostějovské sekce neziskových organizací
zastává paní S. Rotterová. Samotné činnosti
ICM se blíže věnujeme v samostatném oddílu
Ročenky.

Třída

Zástupci

I.

Mgr. Kateřina Adámková,
MUDr. Barbora Baťková

II.

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

III.

paní Anna Češková, Ing. František Hynek

IV.

Ing. Michaela Lošťáková,
paní Marie Richterová,
Mgr. Jitka Vránová

V.

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

VI.

paní Hana Oulehlová,
Mgr. Jitka Krchňáková,
paní Jitka Tichá

VII.

paní Jitka Laudová, pan Zdeněk Hanák,
Ing. Jaroslav Tvrdík

VIII.

paní Jana Chytilová a paní Jana Jelínková

Zástupci MŠ:
Mgr. Jana Růžičková, Mgr. Liliana Pospíšilová
Zástupci zřizovatele:
P. Ing. Jaroslav Němec SDB, P. Dan Žůrek SDB
a P. Petr Matula SDB
Zástupci školy:
Ing. Marie Cagalová a Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Další členové:
RNDr. Anna Švécarová, PaedDr. Karel Kotyza,
Ing. Václav Kopečný a MUDr. Pavla Šamánková

Pravidelná zasedání Klubu vede pan předseda
Ing. Hynek (vpravo)
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Rada Klubu pracovala ve školním roce
2011/2012 ve složení:

Resumé

Saints Cyril and Methodius Gymnasium
(CMG) in Prostějov, Czech Republic is an
eight-year secondary co-educational grammar
school with kindergarten. 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.
CMG cooperate with the following foreign
schools:
• 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.
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Deutsch
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CMG ist ein kirchliches achtjähriges Gymnasium allgemeiner Ausrichtung mit familiärer
Atmosphäre, zum Gymnasium gehört auch der
Kindergarten. Diese Schule hat ein breites Wahlfachangebot für Studenten von 11 bis 19 Jahren.
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Die Schule wurde im Jahre 1992 vom Erzbistum Olomouc eröffnet. Zu ihren Zielsetzungen
gehört, eine hochwertige Bildung und Erziehung, die auf christliche 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:
• die systematische Vorbereitung zum Studium an allen Typen von Hochschulen und
höheren Fachschulen;
• Zusammenarbeit Priester und Psychologen
• eine hochwertige Sprachbildung in Zusammenarbeit mit muttersprachlichen Lektoren
• Unterricht in zwei lebendigen Sprachen ab
der ersten Klasse, weitere Fremdsprachen in
höheren Jahrgangsstufe

• Austauschaufenthalte im Ausland(Deutschland, Niederlande, Slowenien)
• Erwerbung von international anerkannten
Sprachzertifikaten (FCE, Delf, Zertifikat
Deutsch
• Wochenend- und Ferienfreizeitangebote, die
auf die Persönlichkeitsentwicklung zielen
• Kurse für die Persönlichkeitsentfaltung,
time-management, Kurse für effektives
Lernen etc.
• kreative Werkstätte und weitere Freizeitaktivitäten im Studentenklub Oáza
• die Möglichkeit der individuellen Studiumsrichtung durch die Auswahl von der
breiten Skala der fakultativen und obligatorischen Fächer
• ein freundlicher pädagogischer Bezug, die
keine Grobheit und Gewalt toleriert, die Leitung zur Zielstrebigkeit und Arbeitsfreude,
ein angemessenes Maß von Ansprüche
• freundliche Arbeitsatmosphäre, die auf
der Freundschaft und dem gegenseitigen
Respekt aufgebaut ist
• barriereloser Zugang
Das achtjährige Studium legt Wert auf die
Motivation des Schülers zu seiner persönlichen
Entfaltung, effektive Zeitausnutzung, Erwerb
des Fremdsprachenlernens, Informatik und
Mathematik. Das Curriculum wurde um die
Fächer „Religion und ethische Erziehung“ und
das Fach „Strategien der Persönlichkeitsentwicklung“ erweitert.

Resumé

Wir arbeiten mit Schulen im Ausland zusammen: Emmauscollege Rotterdam Holland,
Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica in
Germany, Friedrich-List-Berufskolleg, 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.

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).
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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.

• 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 handicapés

Français
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.

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, Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica in Germany, 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
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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 ».

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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Reklama

Kde v Prostějově najdete
počítačovou firmu HABRO?

Ing. Dana Weidová
Ing. Vlastimil Weida
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auditoři a daňoví
poradci

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

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

Zahradnictví Hubáček, s.r.o.
www.zahradnictvi-hubacek.cz
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