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Určitě znáte tu vtíravou otázku, která se vás 
chytí a nechce vás opustit, protože jste dostali 
úkol napsat úvodník a vy nevíte jak začít? Ta-
kových bezradností ve školním prostředí  
i v životě zažíváme určitě často a snášíme je kaž-
dý podle své povahy. Jedno se však musí těmto 
momentům přiznat, jsou v životě vždy výzvou. 

Když jsem přemýšlel o Cyrilometodějském 
gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, nemohl 
jsem se ubránit vzpomínce staré 1150 let. Tak 
letitá naše škola ještě není, ale tolik let nás letos 
dělí od příchodu svatých Cyrila a Metoděje, 
jejichž jména jsme chtěli mít spojeny s životem 
a působením gymnázia a mateřské školy v Pro-
stějově. Do názvu školy jsme si vybrali tyto dva 
svaté bratry proto, aby se stali inspirací studen-
tům, pedagogům a všem pracovníkům školy. 
Oni prožívali svůj život v jiné době a za jiných 
podmínek. Zápasili ve svém učitelském poslání 
o to, aby se vůbec začalo psát nově vytvořeným 
písmem a aby jim posluchači rozuměli. Shro-
máždit studenty a vytvořit jim dobré studijní 
podmínky, kvalitně je v pohanském prostředí 
vést k poznání evangelia, je určitě stálo nemalé 
úsilí i osobní oběť. Učit hodnotám je i dnes nároč-
ný proces, který chce celistvé nasazení člověka. 

Oslovující na jejich životním odkazu však je, jak 
dobře uměli odpovídat na Boží výzvy. Nemá-
me mnoho zpráv o jejich dětství a mládí, ale  
z jejich dalšího života lze číst, že dary a možnosti,  
které dostali ve svém mládí, dokázali a chtěli 
využít. U Cyrila se brzy projevilo jeho nadání 
i láska k poznávání. Vzal to jako výzvu studo-
vat a poznat vše tak opravdově, že si od svých 
posluchačů, kterým své poznání předával, 
vysloužil jméno filosof. Z Metoděje si otec přál 
mít vojáka a vedl ho k tomu, aby se dostal do 
státní správy byzantské říše. I pro něj to byla 
výzva, která ho však naučila tomu, co potřebo-
val později jako biskup, který se dobře staral  
a spravoval  papežem mu svěřené území. Oba 
se naučili na sobě pracovat, své srdce očišťovali 

a posilovali v tom, aby bylo stále otevřené pro 
to, co jim ukáže Bůh jako jejich osobní povolání. 
A svatí jsou dnes právě proto, že na Boží výzvy, 
které zaslechli,  dokázali velkoryse odpovídat. 
Nebáli se ani toho, co dopředu neznali. Pozvání 
Boží bylo vždy výzvou, před kterou neutíkali, 
ale šli a spolu s Bohem realizovali Jeho plány. 

O svatých se právem říká, že 
jsou nám představováni jako 
vzory k následování. Kéž  
i svatí Cyril a Metoděj svým 
životem dokáží oslovit ty, 
kteří jsou spojeni s Cyrilome-
todějským gymnáziem a ma-
teřskou školou v Prostějově.

P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský 
delegát pro pastoraci

Úvodní slovo

Klára Zachrdlová, kvarta
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Vážení čtenáři

Školní rok 2012/13 je v tuto chvíli již součástí 
jednadvacetileté historie školy. Byl to rok krás-
ný a dobrý? Nebo naopak těžký? Mám-li být 
poctivý, všechny tyto přívlastky k uplynulému 
školnímu roku neodmyslitelně patří.

Byl to rok krásný a dobrý. Dvacet pět studentů 
jsme úspěšně provedli maturitní zkouškou  
a vyslali do dospělého života, devět předško-
láčků mateřské školy postoupilo do první třídy. 
V září nastoupí na uvolněná místa v mateřské 
škole nové děti a na gymnázium jsme přijali 
další studenty. A bylo z čeho vybírat: na 31 
míst v primě gymnázia aspirovalo v přijímací 
zkoušce 118 uchazečů. 

Více jak dvě stovky studentů úspěšně a zaslou-
ženě postoupily do vyššího ročníku. Jsou opět 
o rok starší a i díky práci školy se jim jasněji 
rýsují kontury jejich životní cesty.  Studenti 
získali nové znalosti a dovednosti, formulovali 
své postoje k celé řadě problémů a z tisíce hod-
not a pseudohodnot nabízených tímto světem 
odkrývali ty klíčové, které se stanou zákla-
dem jejich života. Byly jim vštěpovány měkké 
kompetence projevující se schopností pracovat 
v týmu, konstruktivně řešit problémy, kultivo-
vaně se chovat a vystupovat.  I přes nespornou 
náročnost školy pouze dva studenti konají  
z jednoho předmětu opravné zkoušky. 

Ze studentských dotazníků vyplývá, že studen-
ti mají na škole dobré kamarády a navzájem se 
podporují – do školy se studenti těší a váží si 
laskavého, i když náročného přístupu učitelů. 
Celá řada studentů pracuje jako dobrovolní-
ci – animátoři. V průběhu roku se více jak tři 
desítky animátorů pečlivě připravují, aby  
o prázdninách vedly či pomáhaly vést skupin-
ky mladších dětí na prázdninových táborech 
organizovaných bratry Salesiány Dona Bosca.

Kvalitu posky-
tovaného vzdě-
lávání podtrhu-
jí výsledky ve 
srovnávacích 
testech a v sou-
těžích.  
V anglickém  

a francouzském jazyce tři naši studenti postou-
pili do celostátního kola jazykové olympiády 
a všichni se umístili v první desítce. Další tři 
studenti postoupili do celostátního kola soutě-
že v programování, ve které se student kvarty 
Filip Mečíř umístil na třetím místě. Jakub Střelák 
(kvinta) zvítězil v prestižní celostátní literární 
soutěži Cemach, kterou pořádalo Velvyslanec-
tví státu Izrael. Další student se umístil v první 
desítce celostátního finále Ekonomicko-mana-
žerské olympiády ve Zlíně. A nezanedbáváme 
ani umění a sport: Divadélko ve francouzštině 
reprezentovalo ČR na mezinárodním festivalu 
studentských divadel ve francouzském městě 
San Malo, Pěvecký sbor realizoval Českou mši 
vánoční Jakuba Jana Ryby v prostějovském 
Městském divadle a výtvarníci si odnesli vítěz-

ství z mezinárodní výtvarné soutěže s názvem 
„Jak vybudovat lepší svět“ v čínském Hongkon-
gu. Škola pořádala celostátní výtvarnou soutěž 
pro žáky základních i středních škol a soutěžní 
práci studentky sekundy Kamily Pírkové si 
pan profesor Petr Piťha vybral pro ilustraci své 
nejnovější knihy. Fotbalové družstvo chlapců 
získalo třetí místo na mezinárodním turnaji 
církevních škol v Kroměříži. A to zmiňuji pouze 
úspěchy na celostátním či mezinárodním poli.

Studentská rada samostatně zorganizovala 
tradiční akce jako je předvánoční neformální 
akademie „Studenti studentům“, pobavila 
zaměstnance i žáky školy aprílovými legrác-
kami, řídila reprezentaci školy na studentském 
majálesu a její členové zastupovali žáky školy 
na celostátním fóru studentských parlamentů 
středních škol či v Zastupitelství mládeže Olo-
mouckého kraje i Prostějova. 

Škola podporuje své žáky také v době mimo 
vyučování a nabízí jim odpolední, víkendo-
vé i prázdninové akce – ať ve školním klubu, 
školním středisku volného času, informačním 
centru školy (které je otevřené i široké veřej-
nosti jako Informační centrum mládeže) či ve 
spolupráci se Salesiánským hnutím mládeže. 
A aktivity se neomezují jen na budovu školy, 
tělocvičnu či školní hřiště. Studenti se s vedou-
cími vydávají na vodu, do lanového centra, do 
hor i do zahraničí.

Úspěšně jsme se zapojili do projektu EU „Zlepše-
ní podmínek vzdělávání na středních školách“. 
Pedagogové vytvořili celou řadu nových učeb-
ních materiálů s využitím IT, vybavili jsme školu 
další technikou a dětem v MŠ vylepšili zahradu  
o kolébačky a oblíbenou tabuli na kreslení.  

Škola zvýšila svůj kredit v rámci škol ČR  
i Evropy díky své práci a jedinečným vzděláva-
cím programům v oblasti osobnostního rozvoje.  
Zástupci školy prezentovali projekty školy 

Radostné i těžké události nás 
učí vidět smysl nejen v tom, 
co je dobré, ale vidět dobrým 
i to, co se zdálo být těžké či 
dokonce špatné, aby nakonec 
celý proud života vyzníval  
v jediné Te Deum laudamus.

Kamila Pírková, prima
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na celostátních konferencích Klíče pro život 
(květen 2013), Celostátní konferenci školních 
kaplanů (červen 2013), zasedání CEEC (Evrop-
ský výbor pro katolické vzdělávání) v Lisabonu 
a Bruselu (říjen 2012, březen 2013).

Nepodařilo se nám splnit velký sen – propojit 
mateřskou školu a gymnázium se školou základ-
ní a tím vytvořit v Prostějově ucelený systém 
církevního vzdělávání od školy mateřské až po 
maturitu, od 3 let dítěte až po dospělost mladého 
člověka. A možnost zřídit základní školu byla 
na dosah ruky!  Až dosud největším problémem 
pro zřízení církevní základní školy byla chybějící 
budova. A tak, když se koncem listopadu 2012 
uvolnila městská školní budova na ulici Komen-
ského, tedy na té samé ulici, kde stojí i budova 
gymnázia, zdálo se, že nemůže být lepší řešení. 
Přestože se i přes značné úsilí zřídit základní ško-
lu nepovedlo, nevzdáváme se a věříme, že pokud 
se nám tentokrát nepodařilo přesvědčit Radu 
města Prostějova o přínosu církevní základní 
školy pro občany města, podaří se to příště.

Nezdařilo se nám zahájit rekonstrukci vedlejší 
budovy gymnázia na Komenského ulici 19, kte-
rou zřizovatel školy – Arcibiskupství olomouc-
ké zakoupil pro potřeby školy. Přitom bychom 
další prostory pro výuku i volnočasovou práci 
s mládeží tolik potřebovali! Nemáme školní 
jídelnu a mateřské školce dlužíme na zahradu 
skluzavku a prolézačky... Ale všechno má svůj 
čas a spoléháme v ono tolikrát prověřené: „Člo-
věče, přičiň se a Pán ti požehná.“

Školní rok 2012/2013 byl rok krásný i těžký. 
Rok naplněný radostmi i starostmi, ale hlavně 
poctivou prací všech zúčastněných – pedagogů, 
studentů i servisních zaměstnanců; rok úspěchů 
i zklamání – tak, jako život sám. Právě za všech-
no dobré i těžké patří chvála tomu, který je Stvo-
řitelem tohoto úžasného světa a dopřává nám, 
abychom na jeho díle participovali svým malým 
příspěvkem. Díky tomu, který je Dárcem každé 

chvíle našeho života, každého setkání. Díky  
i za všechny lidi, které nám posílá ke společné 
práci – za všechny kolegyně a kolegy ve škole  
i školce, školním klubu, středisku volného času, 
klubu rodičů i informačním centru – díky za 
jejich nasazení, pracovitost a velikou lidskost; 
díky za studenty a jejich rodiče, za podporu 
zřizovatele i dobrodince, kteří školu podporují 
modlitbou, skutky i dary.

V Prostějově 11. července 2013.

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel školy

Milí přátelé,

školní rok, který jsme ukončili, se odehrával 
ve světle mnoha krásných událostí a nových 
podnětů. Tím největším, který vstupoval do na-
šich životů, byl „Rok víry“, který vyhlásil ještě 
papež Benedikt XVI., a který z našeho pohledu 
souvisel i s připomínkou 1150 let od příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.

Ačkoliv můžeme postoj víry chápat z různých 
pohledů, pro křesťany je to světlo na cestě ži-
votem. Jako světlo života je víra užitečná dnes 
stejně jako kdysi.

A podobně můžeme víru chápat jako „stavební 
materiál“ pro stavbu světa i osobní existence 
člověka, víru jako nezbytnou pomoc pro vytvá-
ření prostředí, v němž se člověk cítí bezpečně  
a může dobře žít.

V oblasti víry nejde jen o velmi důležité znalos-
ti Písma svatého a morálního učení, ale velký 
důraz je kladen na opravdové žití víry, na její 
hluboký rozměr nerozlučně spojený s láskou, 
rozměr, který přináší člověku radost.

K takovému postoji víry zveme studenty, ale také 
všechny lidi dobré vůle, kteří chtějí společně s námi 
vytvářet novou civilizaci lásky a kulturu srdce.

o. Jaroslav Němec SDB, spirituál CMG
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Úplný název školy: Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově
Sídlo školy: Komenského 17, 796 01 Prostějov
E-mailová adresa: cmg@cmgpv.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 2012/2013: 47
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

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 2012/2013: 234

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

Školní klub Oáza a Středisko pro volný čas dětí a mládeže Oáza
Vedoucí ŠK Oáza: Mgr. Martin Bradáč  
Vedoucí SVČ Oáza: Mgr. Jana Mlčůchová
Počet žáků ve ŠK Oáza: 122
Počet žáků ve SVČ Oáza: 268
E-mailová adresa: klub@cmgpv.cz
Webové stránky: oaza.cmgpv.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@cmgpv.cz 
 Marie Richterová, richterova@cmgpv.cz
 
Organizace působící při škole

 Klub studentů, rodičů a přátel CMG
  Předseda: Ing. František Hynek, františek.hynek@prostejov.charita.cz
  Číslo účtu: 153234123/0300, ČSOB Prostějov
 
 Informační centrum pro mládež
  Vedoucí: Mgr. Kateřina Opatrná
    Emailová adresa: icm@cmgpv.cz 
  Webové stránky: www.icmprostejov.cz
 
 Centrum celoživotního učení
  Vedoucí: Mgr. Taťána Ságlová, Ing. Markéta Novotná
     Emailová adresa: novotna@cmgpv.cz
  Webové stránky: ccu.cmgpv.cz

Škola sdružuje osmileté gymnázi-
um, mateřskou školu, školní klub, 
středisko volného času mládeže, 
informační centrum pro mládež  
a centrum celoživotního učení.
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znát její přirozenost.“
(Benedikt XVI: Caritas in veritate)

Východiska práce školy
Pro potřeby vzdělávání považujeme lidskou 
osobu za vnitřně čistou a krásnou bytost, 
jejímiž základními atributy jsou láska, radost 
a sounáležitost se vším stvořením. Svobod-
nou bytostí se člověk stává s probouzejícím se 
vědomím. Průvodním znakem probouzejícího 
se vědomí je potřeba sebepotvrzení, která činí 
člověka sobeckým. 

Základním úko-
lem vzdělávání, 
jehož nedílnou 
součástí je vý-
chova, je pomoc 

v překonávání vlastního sobectví a vedení  
k vědomému životu v tvůrčí svobodě a lásce.

Poslání školy
Vzděláváním učinit svět šťastnějším.

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

Vize školy
Vzdělávací, kulturní a informační komunitní 
centrum nabízející komplexní rozvoj člověka ve 
škole mateřské, základní, na osmiletém gym-
náziu a centru celoživotního učení s podporou 
pedagogicko-psychologické poradny, školního 
klubu a střediska volného času.

Komu jsme určeni
„Lidská osoba je svou přirozeností dynamicky zamě-
řena k vlastnímu rozvoji.“
(Benedikt XVI: Caritas in veritate)

Každé naše zařízení (osmileté gymnázium, 
mateřská škola, školní klub, středisko volné-
ho času mládeže, informační centrum  
i centrum celoživotního učení) je určeno pro 
všechny zájemce odpovídající věkové skupi-
ny, kteří jsou připraveni dodržovat stanovená 
pravidla, chtějí být spolu, rádi se učí, chtějí 
tvořit a objevovat nové myšlenky, je jim vlast-
ní pomáhat druhým lidem a hlavně touží 
„být každý den o trochu lepší“. Jsme určeni 
všem, kteří chtějí vytvářet bezpečné, vzájem-
ně se podporující společenství a žít smyslupl-
ný život uprostřed druhých lidí.

Kdo jsme

Každý člověk je ve své podstatě 
čistá a krásná bytost, jejímiž zá-
kladními atributy jsou láska, radost 
a sounáležitost se vším stvořením
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Motto školy: “První krůčky na cestě k Bohu.“

První řada zleva: Klaudie Martinčíková, Marie Černá, Karolína Polcrová, Miroslav Hofírek, 
Natálie Zatloukalová, Karolína Pribylová, Karolína Martinčíková

Druhá řada zleva: Amálie Duroňová, Markéta Kapounková, Pavel Černý, Lukáš Macalík, Václav 
Hrubý, Martin Růžička, Filip Frelich, Jakub Polcr, Justine Hrubá

Třetí řada zleva: Jan Pořízka, Vojtěch Klemsche, Jakub Vysloužil, Václav Vondra, Michal So-
sík, Václav Brablec, Eliáš Lužný

Učitelský sbor zleva: : Liliana Pospíšilová, Eliška Neckařová, Stanislava Náglová, Věra Za-
pletalová

Ve školním roce 2012/13 navštěvovalo mateřskou školu 23 dětí – 14 chlapců a 9 děvčátek. Nově 
příchozí děti se brzy zapojily do společných činností s ostatními kamarády.

Materská 
škola 

Mgr. Liliana Pospíšilová

ˇ

Hlavním zaměřením našeho školního vzděláva-
cího programu „Cestička“ bylo poznávání roz-
manitosti přírody, její krásy i změn během roku. 
Integrované bloky byly doplněné křesťanskými 
prvky a biblickým vyprávěním je obohacovala 
i Mgr. Magda Latýnová z  mateřského centra 
Matky Markéty.

Dětem i nám se velice líbily ekologické výu-
kové programy EKOCENTRA IRIS, kdy jsme 
se dozvěděli zajímavosti ze života zvířátek 
v zimě, společně „odlévali“ jejich stopy či 
poznávali cestu pitné vody…. „od kapičky do 
skleničky“. 
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V listopadu se děti seznámily se základy první 
pomoci formou divadla „Jak sněhuláček zá-
chranář ošetřoval medvídka Popletu“. Děti si 
mohly vyzkoušet, jak se obvazuje rána.

 

Na podporu zdraví našich dětí jsme uspořádali 
besedu s Mgr. Hanou Peterkovou, kde se rodiče 
dozvěděli, jak využít přírodní prostředky  
k posilování imunity svých dětí. S logopedic-
kým programem docházela do naší školky Mgr. 
Martina Bedřichová. Anglický kroužek vedla 
Bc. Pavlína Složilová.

Vánoční atmosféru podpořilo představení 
„Legenda o hvězdě“ v kině Metro, kde si děti 
společně zazpívaly vánoční písně a koledy  
s doprovodem nástrojů a zapojily se do děje.

Za „Vánočním příběhem“ jsme také cestovali 
do mateřské školy v Ohrozimi. Pro rodiče si 
děti připravily pásmo písní, tanečků a říkadel 
při „Vánoční besídce“.

Nedílnou součástí programu naší školky bylo 
„Sdílení rodičů s dětmi“, kdy jsme tvořili 
výrobky z keramické hlíny či společně pouštěli 
draky.

Každý měsíc docházely děti do prostějovské 
Hvězdárny a rovněž se zapojily i do výtvar-
ných soutěží. Nejprve získal 3. místo Jakub 
Polcr v soutěži „Barvy podzimu“ a v okresní 
výtvarné soutěži „Jaro je tady“ se pak na 2. 
místě umístili Filip Frelich, Karolína Polcrová  
a Eliáš Lužný.

Na výlet jsme cestovali společně s mateřskou 
školou v Ohrozimi do Rudky u Kunštátu do 
jeskyně Blanických rytířů, navštívili jsme také 
hmatovou stezku a nedalekou pštrosí farmu.

V květnu jsme se také účastnili setkání cír-
kevních mateřských školek na Svatém Kopeč-
ku u Olomouce. Po mši svaté s P. Antonínem 
Baslerem následovaly soutěže v ambitech na 
téma „Cyril a Metoděj – Solunští bratři“. Dě-
tem se soutěže velice líbily a po jejich splnění 
dostaly odměny. 

S našimi předškoláky jsme se rozloučili při 
oslavě na školní zahradě  a společně jsme pak 
„přespali“ ve školce.
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•	 Pochvalu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali studenti: Lukáš Beran, Adéla Krp-
cová, Martina Pavlíková, Magdaléna Peterková a Jakub Szymsza

•	 Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získala studentka: Jiřina Frýbortová

Motto třídy: „Někdy máme hroznou chuť se učit, ale umíme se ovládat.“

První řada zleva: Filip Kopa, Štěpán Tichý, Jan Lakomý (nástěnkář), Lukáš Beran, Jakub Fiala (zá-
stupce ve studentské radě), Jan Grepl, Ondřej Burget, Adam Karásek
Druhá řada zleva: Tereza Dragounová (květinářka), Jana Kotrysová, Denisa Konečná (pokladník), Lu-
cie Bednářová, Šimon Neckař, Adam Čižmář (správce učebny), Daniel Grbin, Martin Tabery (starosta), 
Natálie Burgetová, Mariana Kotrlová, Magdaléna Peterková, Kamila Pírková, Michaela Pospíšilíková
Třetí řada zleva: TU Ondřej Hubáček, Adéla Krpcová (zástupce ve studentské radě), Dominika Smé-
kalová, Petr Staroštík, Jakub Szymsza (nástěnkář), Lenka Maráková, Vojtěch Skopal, Robert Protivá-
nek, Adéla Šustrová, Martina Pavlíková (pokladník), Jiřina Frýbortová 

PRIMA
Mgr. Ondřej Hubáček

Prima

Přespání ve školeExpedice Karákoram

Akademie studenti studentům

Seznamovací kurz
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Baví mě orientační běh, fotbal  
a čtení. Chci se stát inženýrem.

Adam Karásek

Baví mě fotbal a florbal a chtěl 
bych být fotbalistou.

Jan Grepl

Baví mě hrát stolní tenis. Chtěl 
bych se stát programátorem.

Dan Grbin

Baví mě tanec, flétna a saxofon.

Jiřina Frýbortová 

Baví mě korfbal.  
Chtěl bych být astrofyzik.

Ondřej Burget

Baví mě sport, malování, hry  
na PC. Chci být designer.

Lukáš Beran

třídní učitel

Mgr. Ondřej Hubáček

Baví mě malování a lyžování.

Jana Kotrysová

Baví mě plavání, čtení a pečení. 
Chtěla bych být magistrou  
v lékárně nebo právničkou.

Mariana Kotrlová

Baví mě sportovní gymnastika.

Filip Kopa

Baví mě sport, ráda čtu a hraju 
na zobcovou flétnu.

Denisa Konečná

Chci se stát právníkem.

Jakub Fiala

Ráda kreslím a hraju badmin-
ton. Chtěla bych navrhovat 

rodinné domy.

Tereza Dragounová

Baví mě pěstování kaktusů, 
jízda na kole,... Povolání nechá-

vám na Pánu Bohu.

Adam Čižmář

Baví mě volejbal a zpěv a chtěla 
bych se stát učitelkou.

Natálie Burgetová

Baví mě všechny sporty.  
Chtěla bych být doktorkou.

Lucie Bednářová 



10

Studenti ve školním roce 2012/2013
Ro

č
e

n
ka

 C
M

G
 2

01
2/

20
13

Baví mě astronomie a lepení 
modelů.

Petr Staroštík

Mám ráda četbu knih, plavání  
a míčové hry. Chtěla bych se 

stát právničkou.

Dominika Smékalová

Baví mě historie a matematika, 
rád čtu. Chci být učitel na 

základní škole.

Vojtěch Skopal

Baví mě lepení modelů.

Robert Protivánek 

Baví mě hokejbal a chtěl bych 
být jaderným fyzikem.

Šimon Neckař

Baví mě malování a čtení. 
V dospělosti bych chtěla být 

právničkou.

Lenka Maráková

Baví mě fotbal, plavání a basket-
bal. Chtěl bych vyrábět auta  

v Mladé Boleslavi.

Jan Lakomý

Baví mě klavír, badminton, 
čtení a míčové hry. Chtěla bych 

být právničkou.

Adéla Krpcová

Baví mě běhání a přehazka.

Štěpán Tichý

Chtěl bych být basketbalistou 
NBA.

Martin Tabery

Ráda čtu a cvičím psa. Chci být 
buď kynolog nebo herečka.

Adéla Šustrová

Baví mě kytara, hudba a spánek. 
Chtěl bych se stát doktorem a ve 
volných chvílích hudebníkem.

Jakub Szymsza

Baví mě tanec, lyže a hudba. 
Chtěla bych být právníkem.

Michaela Pospíšilíková

Mám ráda čtení a kreslení. 
Chtěla bych být právnička.

Kamila Pírková

Baví mě atletika, gymnastika, 
výtvarka a chov domácích zví-

řat. Chci se stát doktorkou.

Magdaléna Peterková 

Ráda hraju na klavír, jezdím na 
kole, mám ráda zvířata. Chtěla 

bych být učitelkou.

Martina Pavlíková
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•	 Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali studenti: Tereza Dubravová, Klára 
Dvořáková, Pavlína Linhová, Zdeňka Lošťáková, Helena Ptáčková a Ludmila Rubanová

•	 Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali studenti: Ladislav Burgr, David Indra, Klára 
Dvořáková, Pavlína Linhová.

Motto třídy:  „Nepřestaneme, dokud
  nedosáhneme vrcholu.“

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

Dramatický kurz Duchovní obnovaDramatický kurz Dramatický kurz

Expedice Karákoram

Geografická exkurze

Dramatický kurz

Duchovní obnova

Geografická exkurzeGeografická exkurze

1.
2.

3.
4.

6.
5.

7.
8.

SEKUNDA
Mgr. Jana Krčová
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•	 Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali: Dinh Duc Viet a Filip Kubíček
•	 Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali: Marcela Handlová, Karolína Taberyová, Ja-

kub Kadlec, Adéla Skládalová, Pavla Orálková, Filip Kubíček, Ondřej Nejezchleba, Dinh Duc Viet

Duchovní obnova

Duchovní obnova Exkurze v IQ Parku v Olomouci

Geografická exkurzeKurz Mně se líbí

Motto třídy: „Nezapomeň, že nestačí jen začít, je třeba pokračovat, stále bojovat, každý den.“ (sv. Marie Dominika Mozzarello)

První řada zleva: Dinh Duc Viet, Daniel Vychodil (správce učebny), Marie Hejčová, Noemi Bedři-
chová, Adriana Klemscheová, Ema Gottwaldová, Michaela Trunečková, Tereza Vysloužilová, Karolí-
na Taberyová (nástěnkář) 

Druhá řada zleva: Jakub Kadlec, Ondřej Nejezchleba, Michal Buriánek, Tereza Baláková (poklad-
ník), Markéta Lisická, Tereza Marková (starosta a zástupce ve studentské radě), Karla Tomanová, 
Kateřina Polcrová, Marcela Handlová (nástěnkář), Magdaléna Talandová (pokladník), Aneta Žáko-
vá, Nikola Chytilová (nástěnkář), Kristýna Sýkorová, Eliška Klinovská, TU Martina Malečková

Třetí řada zleva: Tereza Soldánová, Tomáš Vysloužil, Jaroslav Konečný, Radim Zeman, Vendula Vajdová, Pav-
la Orálková (nástěnkář), Adéla Skládalová, na fotografii chybí Filip Kubíček (zástupce ve studentské radě)

Motto třídy: „Nezapomeň, že nestačí jen začít, je třeba pokračovat, stále bojovat, každý den.“ (sv. Marie Dominika Mozzarello)Motto třídy: „Nezapomeň, že nestačí jen začít, je třeba pokračovat, stále bojovat, každý den.“ (sv. Marie Dominika Mozzarello)Motto třídy:

TERCIE
Mgr. Martina Malečková

Zimní lyžařský výcvik
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Zimní lyžařský vycvik Kurz Láska a zamilovanost

•	 Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali: Lucie Čechová, Jiří Češka, Kristi-
na Jeřábková a Klára Zachrdlová

•	 Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali: Jiří Češka, Jana Kapounek, Filip Mečíř, Jan 
Bednář, Jakub Tetera, Jan Navrátil

Kurz Láska a zamilovanost
Kurz Láska a zamilovanostZimní lyžařský vycvik Exkurze do hvězdárny Brno

Duchovní obnova

Motto třídy: Třídní motto: „My píšem?? Cože???“

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

KVARTA
Mgr. Pavel Polcr

Exkurze do hvězdárny Brno
Akademie studenti studenům
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Plavecký pohár CMG

Kurz Kdo jsemKurz Kdo jsem

Plavecký pohár CMG

Kurz Kdo jsem

Zájezd do Státní opery ve Vídni

Akademie studenti studentům

Pokračovací kurz

Exkurze v Dukovanech

Motto třídy: „Geluj se, dokud máš vlasy...“ 

První řada zleva: Klaudie Gottwaldová, Adéla Burešová, Dominika Zbořilová, Kateřina Dvořáková, 
Nela Kraváková, Tereza Krchňáková, Veronika Lošťáková, Anna Zatloukalová

Druhá řada zleva: Zuzana Handlová (zástupce ve studentské radě), Lucie Nadymáčková, Jiří Jančík, 
Jakub Vrána, Jan Zapletal, Petr Tomčiak, Jakub Huňka (správce učebny), Dominika Vincourková, Jana 
Kolářová, Michaela Navrátilová, Vojtěch Otruba, Tereza Beranová, Jakub Střelák (starosta a zástupce 
ve studentské radě), TU Jaroslav Hádr

Třetí řada zleva: Jiří Furda, Jakub Zálešák (nástěnkář), Lukáš Pazdera, Adam Cimrmann, Jan Vaver-
ka, Tomáš Kiss, Vojtěch Richter (pokladník), Antonín Tichý, na fotografii chybí Daniela Luňáčková

KVINTA
Mgr. Jaroslav Hádr

Exkurze v Dukovanech

•	 Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali: Kateřina Dvořáková a Zuzana Handlová
•	 Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali: Jakub Zálešák, Jakub Střelák
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Mikuláš na CMG

CMG Fest

Expedice Karákoram

Kurz Žádný člověk  
není ostrov

Geografická exkurze

Kurz Žádný člověk není ostrov

SEXTA
Mgr. Lenka Halouzková

Motto třídy: „Bereme to s nadhledem.“ 

První řada zleva: Veronika Mikmeková, Viktorie Havlíčková, Kateřina Cagalová, Laura Strážnická, 
Kristýna Ondráková (zástupce ve studentské radě), Michaela Šmídová, Veronika Šilhánková
Druhá řada zleva: TU Lenka Halouzková, Dominik Valachovič, Martina Ehlová, Pavla Soldánová 
(starosta a zástupce ve studentské radě), Veronika Rampochová, Vendula Vymazalová (nástěnkář), 
Andrea Vymazalová, Zdislava Tvrdíková, Aneta Kalábová, Radomír Kořínek
Třetí řada zleva: Ivo Spáčil (správce učebny), Jan Ruban, Josef Růžička, Jan Čech, Dominik Špičák (po-
kladník), Ondřej Hájek, Jiří Ševčík (pokladník), na fotografii chybí Aneta Lušovská a Vlastimil Martínek

CMG Fest

Expedice Karákoram

Mikuláš na CMG

•	 Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získal: Jan Čech
•	 Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali: Jan Čech a Dominik Špičák
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•	 Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získali: Štěpán Lauda, Lucie Burešová, Kristýna 
Fialová, Dominika Všetičková, Eliška Rozehnalová, Jitka Krchňáková, Ondřej Prokop

Motto třídy: „Vrzly dveře, vrzly v pantu, přišla banda ignorantů aneb žádná židle, žádná láska.“ 

První řada zleva: Tereza Kováčová, Kateřina Koudelková (nástěnkář), Anita Zemanová (pokladník), 
Alžběta Náglová, Dita Smékalová, Kateřina Malečková, Lucie Burešová, Dominika Všetičková (staros-
ta a zástupce ve studentské radě)

Druhá řada zleva: TU Martina Kubíčková, Štěpán Lauda, Jiří Larva, Jan Vlach (zástupce ve studentské 
radě), Zuzana Zelinková, Kamila Chytalová, Radka Malečková, Jitka Krchňáková, Klára Pudová, Eliš-
ka Rozehnalová (nástěnkář), Tereza Lučanová (pokladník), Kristýna Fialová, Dominik Frýbort, Luboš 
Klech, Jan Koupil, Adam Herink

Třetí řada zleva: Filip Skulník, Michael Bláha (správce učebny), Jakub Rudolf, Jakub Oulehla, Roman 
Dvořák, Ondřej Prokop, Jiří Vrána, Vojtěch Tichý (správce učebny)

SEPTIMA
Mgr. Martina Kubíčková

Duchovní obnovaProstějovský majálesAkademie studenti studentům

Kurz Nejsem tu sám
Poslední zvonění

CMG Fest

Kurz Nejsem tu sámKurz Nejsem tu sámKurz Nejsem tu sám

Akademie studenti studentům

CMG Fest

Dvořák, Ondřej Prokop, Jiří Vrána, Vojtěch Tichý (správce učebny)

Prostějovský majáles
Duchovní obnova

Poslední zvonění
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Motto třídy: „Kdo neriskuje, nemůže pít šampaňské.“

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

OKTÁVA
Mgr. Jana Daňková

Společensko-vědní kurz v Praze

Mše sv. s předáváním maturitních vysvědčení

Společensko-vědní kurz v Praze

CMG Fest
Společensko-vědní kurz 

v Praze

Zahradní slavnost

•	 Odměnu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala: Eva Frélichová
•	 Odměnu za vynikající výsledky v soutěžích získal: Tomáš Lipovský
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chce studovat Zahradní 
architekturu při Mendelově 

univerzitě v Brně

Klára Kraváková 

se rozhodl studovat 2 obory 
− psychologii a podnikovou 

ekonomii a management  
na MU v Brně

Martin Galda

bude studovat na MU v Brně, 
obor Politologie

Patrik Dankovič

třídní učitelka

Mgr. Jana Daňková

bude studovat na ČVUT  
v Praze, obor architektura

Pavel Hanák

bude studovat architekturu  
na stavební fakultě VŠB 

 v Ostravě

Petr Dragoun

bude studovat Ekonomickou 
informatiku na Mendlově 

univerzitě v Brně

Tomáš Kohoutek 

bude studovat anglický  
a francouzský jazyk na UP  

v Olomouci

Anna Laudová

bude studovat český jazyk  
a antropologii na UP  

v Olomouci

Dagmar Benešová

by se ráda věnovala studiu 
fyzioterapie na UP v Olomouci

Eva Frélichová

chce studovat fyzioterapii na  
UP v Olomouci

Zdeňka Charvátová

by se ráda věnovala  
andragogice a sociologii  

na UP v Olomouci

Karolína Jonaková
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chtěl by studovat na FTKS,  
UP v Olomouci,  

obor Management a sport

Marek Vogl 

je přijat ke  studiu na UK  
v Praze, obor Obecná fyzika

Michael Tvrdík

bude studovat na ekonomické 
fakultě Univerzity T. Bati  
ve Zlíně, obor Ekonomie  

a management

Tereza Linhartová 

se rozhodla pro studium  
fyzioterapie na UP  

v Olomouci

Tereza Nadymáčková

bude studovat aplikovanou 
informatiku na MU v Brně 

Tomáš Lipovský 

bude studovat učitelství pro  
1. stupeň ZŠ na UP  

v Olomouci

Vít Nágl

bude studovat na MU v Brně, 
obor Geografie

Aleš Rus

bude studovat na Právnické 
fakultě UK v Praze 

Anna Rozmánková

chce studovat logopedii  
na UP v Olomouci 

Daniela Menšíková

bude studovat speciální  
pedagogiku na MU  

v Brně

Zita Novotná

bude studovat na VUT v Brně, 
obor Fyzikální inženýrství  

a nanotechnologie

Tomáš Pola

bude studovat Aj a FJ  
na UP v Olomouci 

Hana Přecechtělová

bude studovat Informatiku  
na VUT v Brně

bude studovat speciální  
pedagogiku na MU v Brně

Jan Suchánek Ludmila Žaláková
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Studenti CMG ve školním  
roce 2012/13

Studentská rada Cyrilometodějského gymnázia
Studentská rada CMG zastupuje studenty, kterým:

a) umožňuje nejméně jednou měsíčně 
diskutovat s vedením školy a de-
mokratickou cestou hledat a nalézat 
nejvhodnější řešení návrhů a případ-
ných problémů studentů

b) garantuje realizaci nalezených řešení

c) umožňuje organizovat vlastní aktivity 
studentů.

Studentská rada spolupracuje zejména  
s ředitelem školy, jeho zástupkyní, spirituá-
lem, výchovným poradcem školy, Klubem 
studentů, rodičů a přátel CMG, školskou 
radou, studentským klubem Oáza a ICM.

Ze Školního řádu CMG

Ve školním roce 2012/13 pracovala studentská rada ve složení:

Předseda: Jan Vlach, student septimy 
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: Dominika Všetičková, studentka septimy
Zapisovatelé, nástěnkáři studentské rady: Jakub Čech, student sekundy

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:  Adéla Krpcová, Jakub Fiala 

Sekunda: Tereza Pospíšilová, Jakub Čech 

Tercie:  Tereza Marková, Filip Kubíček 

Kvarta:  Veronika Portešová, Jan Kapounek

Kvinta:  Zuzana Handlová, Jakub Střelák

Sexta:  Pavla Soldánová, Kristýna Ondráková

Septima: Jan Vlach, Dominika Všetičková 

Oktáva:  Karolína Jonaková, Patrik Dankovič

Členové studentské rady během svého pravidelného zasedání
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Ocenění studenti

Ocenění studenti maturitního ročníku 
Odměny byly předány při slavnostní mši svaté  
v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově dne  
31. května 2013 spojené s předáváním maturitních 
vysvědčení, které předával a mši svatou celebroval 
olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička.

• Cena světícího biskupa olomouckého, Mons. 
Josefa Hrdličky za aktivní přístup k naplňo-
vání duchovního rozměru církevní školy

Nominovaní studenti:
Martin Galda, Dagmar Benešová, Zita Novotná, 
Ludmila Žaláková, Zdeňka Charvátová, Anna 

Laudová, Tereza Nadymáč-
ková, Vít Nágl, Michael 
Tvrdík a Tomáš Pola

Cenu získal: 
Martin Galda za aktivní 
účast na duchovním životě 
školy a za vedení táborů pro 
děti.

Cenu předal světící biskup Mons. Josef Hrdlička

• Cena zřizovatele – Arcibiskupství olo-
mouckého za aktivní život ve společenství 
církve

Nominovaní studenti: 
Martin Galda, Dagmar Benešová, Zita Novot-
ná, Ludmila Žaláková, Zdeňka Charvátová, 
Anna Laudová, Tereza Nadymáčková, Vít 
Nágl, Michael Tvrdík a Tomáš Pola

Cenu získala:
Dagmar Benešová za vytvá-
ření školního společenství 
ve školní kapli, pomoc při 
duchovních akcích a práci  
v děkanátu.

Cenu předal světící biskup, 
Mons. Josef Hrdlička

• Cena spirituála školy za aktivní přístup k napl-
ňování duchovního rozměru církevní školy 

Nominovaní studenti:
Martin Galda, Dagmar Bene-
šová, Zita Novotná, Ludmila 
Žaláková, Zdeňka Charvá-
tová, Anna Laudová, Tereza 
Nadymáčková, Vít Nágl, 
Michael Tvrdík a Tomáš Pola

Cenu získala:
Zita Novotná 
a Zdeňka Charvátová za 
práci v animátorském hnutí, 
za vedení táborů pro děti 
a za animaci duchovního 
života ve škole.
Cenu předal P. Ing. Jaroslav 
Němec SDB

• Cena KDU ČSL za práci pro třídní kolektiv
Nominovaní studenti: 
Tereza Linhartová, Tomáš Kohoutek, Eva Fréli-
chová, Karolína Jonaková

Cenu získala:
Karolína Jonaková za 
obětavou a zodpovědnou 
práci pro třídu a příkladnou 
spolupráci s třídní učitelkou 
a ostatními vyučujícími.

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

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

Nominovaní studenti:
Tomáš Lipovský, Martin Galda, Tomáš Pola, Vít 
Nágl a Ludmila Žaláková
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Cenu získal:
Tomáš Pola za vynikající 
reprezentaci na celostátních 
kolech logické olympiády  
a soutěže ve znalosti Bible.
Cenu předala náměstkyně 
primátora města Prostějov pro 
školství, Mgr. Ivana Hemerková

• Cena iniciátorky vzniku a spoluzaklada-
telky školy RNDr.Anny Švécarové pro 
studenta s nejlepšími studijními výsledky  
v průběhu celého studia

Nominovaní studenti:
Pavel Hanák, Eva Frélichová, 
Anna Rozmánková, Tomáš 
Pola a Ludmila Žaláková
Cenu získal:
Pavel Hanák  za výborný pro-
spěch v průběhu celého studia.
Cenu předal primátor města 
Prostějov, pan Miroslav Pišťák

• Cena maturitní komise za mimořádný 
výkon při maturitní zkoušce

Nominovaní studenti:
Anna Rozmánková, Klára 
Kraváková, Petr Dragoun, 
Eva Frélichová, Tomáš Ko-
houtek a Pavel Hanák
Cenu získala:
Klára Kraváková
Cenu předala Ing. Milada So-
kolová, radní města Prostějova

Ocenění studenti dalších ročníků
Ceny byly předány při slavnostní mši svaté v kostele 
sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově 28. června 2013 
na závěr školního roku, mši celebrovali P. Adam 
Rucki, P. Leo Červenka SDB a P. Petr Matula SDB.

•	 Cena spirituála školy za aktivní naplňování 
poslání církevní školy

Nominováni byli studenti: 
Marie Hynková (II), Tomáš Batěk (II), Eliška Douš-
ková (II), Jiří Pur (II), Tereza Marková (III), Daniel 
Vychodil (III), Karla Tomanová (III), Magdaléna 
Talandován (III), Aneta Žáková (III), Kateřina Pol-
crová (III), Jan Kapounek (IV), Veronika Portešová 
(IV), Andrea Baťková (IV), Anna Burešová (IV), 
Beáta Hynková (IV), Klára Janíková (IV), Kateři-
na Dvořáková (V), Jana Kolářová (V), Michaela 
Šmídová (VI), Jiří Ševčík (VI), Ondřej Hájek (VI), 
Zdislava Tvrdíková (VI), Kristýna Ondráková (VI) 
a Dominika Všetičková (VII)

Cenu získal:
Daniel Vychodil (III) za 
přípravu mší svatých ve 
školní kapli a za vytrvalost 
v této službě.
Cenu předal spirituál školy P. 
Ing. Jaroslav Němec SDB

•	 Cena klubu studentů rodičů a přátel CMG 
pro studenta s nejlepšími výsledky v umě-
leckých soutěžích

Nominováni byli studenti:
Kamila Pírková (I), Jakub Fiala (I), Klára Popel-
ková (II), Pavlína Linhová a Klára Vaněčková 
(II), Anna Fojtíková a Tereza Pospíšilová (II), 
Marcela Handlová a Karolína Taberyová (III), 
Jakub Střelák (V), Dominik Špičák (VI), soubor 
Divadélka ve francouzštině, Soubor dramatic-
kého kroužku a Pěvecký sbor CMG  

Cenu získal:
Dominik Špičák (VI) za 1. místo v okresním 
kole, 1. místo v krajském kole a 2. místo  
v celostátním kole výtvarné soutěže „Požární 
ochrana očima dětí“
Cenu předal Ing. František Hynek

•	 Cena Ing. Václava Kopečného pro studen-
ta, který dosáhl mimořádných výsledků 
v oboru přírodních věd (F, Ch, Bi, Z) na 
vyšším gymnáziu

Nominováni byli studenti:
Antonín Tichý (V), Dominik Špičák (VI), Lucie 
Burešová (VII) a Jitka Krchňáková (VII)

Cenu získal:
Dominik Špičák (VI) za 1. 
místo v okresním kole SOČ, 
2. místo v krajském kole 
SOČ a 5. místo v krajském 
kole biologické olympiády 
Cenu předal Ing. Václav 
Kopečný

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

Nominováni byli studenti:
Klára Dvořáková (II), Helena Ptáčková (II), 
Karolína Taberyová, Jan Kapounek (IV) a Filip 
Mečíř (IV)

Cenu získal:
Jan Kapounek za 2. místo v okresním kole ge-
ografické olympiády a 2. místo v krajském kole 
geografické olympiády

Cenu předal Ing. Zbyněk Švécar

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

Nominováni byli studenti:
Jiřina Frýbortová (I), Ladislav Burgr (II), Klára 
Dvořáková (II), Dinh Duc Viet (III) a Jiří Češka 
(IV)

Cenu získal:
Jiří Češka za 1. místo v okresním a krajském 
kole matematické olympiády kategorie Z9

Cenu předal PhDr. Miloš Kvapil
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Velmi kreativně ztvárněné třídní foto kvinty získalo první místo v soutěži O nejnápaditější fotografii pro školní ročenku

•	 „Cena iŠalamoun“ - cena manželů Maty-
áškových za mimořádnou práci v oblasti 
informatiky

Nominováni byli studenti:
David Indra (II), Jiří Češka 
(IV), Filip Mečíř (IV) a Mi-
chael Bláha (VII)

Cenu získal:
Filip Mečíř (IV) za 3. místo 
v krajském a celostátním kole 
Soutěže v programování 

Cenu předal Ing. Aleš Matyášek MBA

•	 Cena pedagogické rady pro studenta s nej-
lepšími výsledky ve sportovních soutěžích

Nominováni byli studenti:
Martin Tabery (I), Jakub Fiala (I), Dominika 
Smékalová (I), Tomáš Batěk (II), Klára Dvořáková 
(II), Ladislav Burgr (II), Kateřina Polcrová (III), 
Andrea Baťková (IV), Anna Burešová (IV), Do-
minik Albrecht (IV), Adam Cimrmann (V), Jakub 
Huňka (V), Martina Ehlová (VI), Josef Růžička 
(VI), Kateřina Malečková (VII), Tereza Kováčová 
(VII), Kamila Chytilová (VII) a fotbalové družstvo 
chlapců ve složení: Jan Sklenář (II), Jiří Jančík (V), 
Jan Vlach (VII), Patrik Dankovič VIII), Aleš Rus 
(VIII), Vít Nágl (VIII) a Marek Vogl (VIII)

Cenu získala:
Kateřina Malečková (VII) 
za 1. místo v okresním kole 
přespolního běhu jednot-
livců i družstev, za výborné 
výsledky v plaveckých 
soutěžích a 1. místo v kraj-
ské soutěži lanových aktivit 
Expedice Karákoram 

Cenu předala Mgr. Ivana Matyášková

•	 Cena U.A.S. (Unusually Awesome Stu-
dent) pro studenta s mimořádnými výsled-
ky v anglickém jazyce

Nominováni byli studenti:
Jakub Tetera (IV), Jakub Zálešák (V). Anna Roz-
mánková (VIII) a Jan Suchánek (VIII)

Cenu získal:
Jakub Tetera (IV), za vítězství v krajském kole 
a 9. místo v celostátním kole olympiády v ang-
lickém jazyce, Anna Rozmánková (VIII) a Jan 
Suchánek (VIII) 

Cenu předala Šárka Dvořáková

•	 Cenu Fair Play

od Českého olympijského 
výboru za záchranu lidské-
ho života obdržel:

Josef Růžička (VI)

•	 Soutěž „O nejnápaditější fotografii pro 
školní ročenku“:

Odměnu získaly třídy:

1. místo třída kvinta  
2. místo třída prima
3. místo třída sekunda

Odměnu předala Mgr. Martina Šubčíková, zástup-
kyně ředitele školy
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Výsledky studentů v soutěžích  
ve školním roce 2012/13

Německý jazyk 
Okresní kolo olympiády v německém jazyce: 
Klára Popelková (II) 2. místo (pod vedením 
Mgr. Lužné), Ludmila Rubanová (II) 3. místo 
(pod vedením Mgr. Lužné)

Anglický jazyk
Okresní kolo konverzační soutěže v anglic-
kém jazyce: Jakub Tetera (IV) 1. místo (pod 
vedením Mgr. Smutné), Kristina Jeřábková 
(IV) 3. místo (pod vedením Mgr. Smutné)

Krajské kolo konverzační sou-
těže v anglickém jazyce: 
Jakub Zálešák (V) 1. místo (pod 
vedením Bc. Zikmundové)

Celostátní kolo olympiády v 
anglickém jazyce: Jakub Zále-
šák (V) 6. místo (pod vedením 
Bc. Zikmundové a p. Pavlíka)

Francouzský jazyk
Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce: 

Jan Bednář (IV) 1. místo (pod 
vedením Mgr. Hofírkové), Lu-
káš Pazdera (V) 4. místo (pod 
vedením Mgr. Hofírkové)

Celostátní kolo olympiády 
ve francouzském jazyce: 
Jan Bednář (IV) 6. místo 
(pod vedením Mgr. Žatky)

Dějepis
Okresní kolo dějepisné olympiády: Jan 
Kapounek (IV) 2.místo (pod vedením PhDr. 
Dohnálkové), Jiří Češka (IV) 3.místo  (pod 
vedením PhDr. Dohnálkové)

Český jazyk
Literární soutěž CEMACH: 

Jakub Střelák (V) 1. místo 
s esejí „Izrael se snaží 
rozvíjet více sportů a sklízí 
více úspěchů než dříve“  

Okresní kolo olympiády  
v českém jazyce: 

Klára Pudová (VII) 1. místo 
(pod vedením Mgr. Bohu-
mily Měchurové) 

Ludmila Rubanová a Klára Popelková

Jan Kapounek a Jiří Češka

Jakub Tetera a Kristina Jeřábková
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Matematika
Pythagoriáda - okresní kolo: 
Ladislav Burgr (II) 1. místo (pod vedením Mgr. 
Krčové), Tereza Dubravová (II) 2. místo (pod 
vedením Mgr. Krčové), Ludmila Rubanová (II) 
3. místo (pod vedením Mgr. Krčové)

Pythagoriáda - krajské kolo: 
Dinh Duc Viet (III) 1. místo (pod vedením Mgr. 
Krčové), Marcela Handlová (III) 2. místo (pod 
vedením Mgr. Krčové), Filip Kubíček (III) 
3. místo (pod vedením Mgr. Krčové)

Okresní kolo matematické olympiády:
Jiřina Frýbortová (I) 1. mís-
to, Klára Dvořáková (II) 
1. místo, Viktorie Vinklero-
vá (II) 3. místo, Jakub Kad-
lec (III) 2. místo, Jiří Češka 
(IV) 1. místo (pod vedením 
Mgr. Krčové)

Krajské kolo matematické olympiády:

Jiří Češka (IV) 1. místo (pod vedením Mgr. 
Krčové)

Celostátní kolo ekonomic-
ko-manažerské olympiády 

Ondřej Prokop (VII) 
8. místo (pod vedením Ing. 
Michalce)

Informační a výpočetní 
technika
Bobřík informatiky: 

Jaroslav Konečný (III) 1. místo (pod vedením 
Mgr. Matyáškové)

Krajská soutěž v programování:

Jiří Češka (IV) 1. místo (pod vedením Mgr. Ma-
tyášové), David Indra (II) 1. místo (pod vede-
ním Mgr. Matyáškové), Filip Mečíř (IV) 3. místo 
(pod vedením Mgr. Matyáškové)

Zeměpis
Okresní kolo olympiády v zeměpise:
Klára Dvořáková (II) 1. místo (pod vedením 
Mgr. Halouzkové), Jan Kapounek (IV) 2. místo 
(pod vedením Mgr. Halouzkové)

Krajské kolo zeměpisné olympiády:
Jan Kapounek (IV) 2. místo (pod vedením Mgr. 
Halouzkové), Klára Dvořáková (II) 3. místo 
(pod vedením Mgr. Halouzkové)

Biologie
Okresní kolo biologické olympiády:

Helena Ptáčková (II) 3. místo (pod vedením 
Mgr. Krčové), Karolína Taberyová (III) 3. místo 
(pod vedením Mgr. Krčové)

Výtvarná výchova
Mezinárodní výtvarná soutěž„Jak vybudovat 
lepší svět“ v Hongkongu:

Karolína Taberyová (III) a Marcela Handlová 
(III) 1. místo (pod vedením PaedDr. Květoslavy 
Snášelové)

Pavlína Linhová (II) a Klára Vaněčková (II) 
1. místo (pod vedením PaedDr. Květoslavy 
Snášelové)

David Indra Filip MečířJiří Češka

Jan Kapounek a Klára Dvořáková

Helena Ptáčková a Karolína Taberyová

Karolína Taberyová a Marcela Hladká

Pavlína Linhová a Klára Vaněčková
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Pospíšilová Tereza (II), Popelková Klára (II) 
a Fojtíková Anna (II) 3. místo (pod vedením 
PaedDr. Květoslavy Snášelové)

Krajské kolo výtvarné soutěže „Požární ochra-
na očima dětí“:

Dominik Špičák (VI) 1. místo (pod vedením 
Stanislavy Náglové) uspěl i v celostátním kole, 
Klára Popelková (II) 1. místo (pod vedením 
PaedDr. Květoslavy Snášelové) uspěla i v celo-
státním kole, Vojtěch Skopal (I) 2. místo (pod 
vedením PaedDr. Květoslavy Snášelové), Aneta 
Kalábová (VI) 3. místo (pod vedením Stanislavy 
Náglové)

Celostátní soutěž církevních škol „Cyril  
a Metoděj na Moravě“:

Kamila Pírková (I) 3. místo (pod vedením Stani-
slavy Náglové), Kateřina Dvořáková (V) 
3. místo (pod vedením Stanislavy Náglové)

Okresní soutěž „Jaro je tady“:

Eliáš Lužný, Karolína Polcrová a Filip Frelich 
(MŠ) 2. místo (pod vedením Stanislavy Náglové)

Okresní soutěž „Podzim je tady“:

Jakub Polcr (MŠ) 3. místo (pod vedením Stani-
slavy Náglové)

Tělesná výchova
Tereza Baláková (III) mistryně ČR ve volejbalu

Fyzika
Okresní kolo astronomické 
olympiády:

Antonín Tichý (V) 3. místo 
(pod vedením Mgr. Jarosla-
va Hádra)

Mezinárodní jazykové certifikáty
Mezinárodní jazykový certifikát 
„DELF“ z Fj 

úroveň A2 získal Jakub 
Zálešák (V) (pod vedením 
Mgr. Lenky Hofírkové a Mgr. 
Radima Žatky)

úroveň B1 získala 
Lucie Burešová (VII) 
a Kristýna Fialová (VII) (pod 
vedením Mgr. Lenky Hofír-
kové a Mgr. Radima Žatky)

Certifikát z německého jazyka 
úroveň B2 získala 
Anna Rozmánková (VIII) 
a Zita Novotná (VIII) (pod 
vedením Mgr. Martiny 
Malečkové)

úroveň B1 získala Domini-
ka Všetičková (VII) 
a Eliška Rozehnalová (VII) 
(pod vedením Mgr. Martiny 
Malečkové)

Certifikát z anglického jazyka 
úroveň B2 získal 
Jan Suchánek (VIII)

„KET“ úroveň A2 získala 
Pavla Orálková (III), Adéla 
Skládalová (III) a Jakub 
Kadlec (III) (pod vedením 

Mgr. Zdeňky Smutné)

„PET“ úroveň B1 získal Filip Kubíček (III) 
(pod vedením Mgr. Boženy Pokorné), Ondřej 
Nejezchleba (III) a Jan Navrátil (IV) (pod vede-
ním Mgr. Zdeňky Smutné)

T Pospíšilová, K. Popelková a A. Fojtíková

Tereza Baláková

Dominika Všetičková a Eliška Rozehnalová

 Ondřej Nejezchleba, Pavla Orálková, Adéla  
Skládalová, Filip Kubíček a Jakub Kadlec
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Přijímací zkoušky 
ve školním roce 2012/13

Přípravný kurz k přijímacím  
zkouškám do primy
je určený pro zájemce o studium na CMG a jeho 
cílem je těmto zájemcům, žákům 5. tříd základ-
ních škol, umožnit přípravu k přijímacím zkouš-
kám ke studiu na CMG. Příprava probíhá formou 
třicetiminutových testů z českého jazyka, mate-
matiky 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 vyhodno-
cení správnosti odpovědí s případným vysvětlením 
chyb nebo nejasností. Také v letošním roce probíha-
ly kurzy vždy 1x za 14 dní od ledna do dubna. 
Kurzy vedli Mgr. M. Šubčíková, Mgr. J. Krčová, 
Mgr. B. Měchurová, Mgr. T. Ságlová, Mgr. O. 
Hubáček a Mgr. J. Hádr.

Přijímací zkoušky do primy
se konaly letos v pondělí 22. dubna a v úterý 
23. dubna 2013. 
Zkouška proběhla formou písemného testu  
z českého jazyka, matematiky a studijních 
předpokladů SCIO. 
O studium v primě se ucházelo celkem 118 
žáků a bylo přijato celkem 31 nových studentů.

Ukázky z přijímacích testů (prima) 
(plné znění je k dispozici na www.cmgpv.cz , popř. kopie 
získáte v Informačním centru pro mládež na CMG)

Český jazyk

1. Které z těchto slov v češtině neexistuje? 
 a) mýlka b) milník c) mylný d) milný    

2. Doplň vhodné slovo do věty: Honzovi 
............... jsou fajn.

 a) sestry b) kopačky c) zájmy d) rodiče 

3. Které jsou nejdůležitější slavnosti liturgic-
kého roku.

 a) Vánoce, Popeleční středa a Velikonoce
 b) Vánoce, Velikonoce, seslání Ducha svatého
 c) Popeleční středa, Velikonoce a dušičky

Obecné studijní předpoklady
Vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpo-
dobnější 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:

Batěk Petr (ZŠ a MŠ Palackého ul.), Běhavý Matyáš 
(ZŠ ul. Dr. Horáka), Berecz Ondřej (ZŠ a MŠ Lipová), 
Coufalová Marie (ZŠ a MŠ Palackého ul.), Dittmannová 
Alžběta (ZŠ a MŠ Palackého), Francová Veronika (ZŠ 
ul. Dr. Horáka), Kaplánková Klaudie (ZŠ a MŠ Hně-
votín), Kučerová Zuzana (ZŠ a MŠ Ptení), Latýnová 
Barbora (ZŠ a MŠ Melantrichova), Marabeti David (ZŠ 
a MŠ Lutín), Marciánová Eva (ZŠ ul.Vl. Majakovské-
ho), Masař Matěj (ZŠ ul.Dr. Horáka), Michalcová Mi-
chaela (ZŠ ul.Dr.Horáka), Navrátil Daniel (ZŠ ul. Dr. 
Horáka), Nedomová Barbora (ZŠ a MŠ Jana Železného), 
Paulů Natálie Alexandra (ZŠ ul. E.Valenty), Pazdera 
Jiří (ZŠ Pivín), Pazdera Lukáš (ZŠ ul. Dr. Horáka), Paz-
derová Lucie (ZŠ a MŠ Jana Železného), Peterka Jonáš 
(ZŠ a MŠ Palackého ul.), Petrová Martina (ZŠ a MŠ 
Jana Železného), Protivánková Elena (ZŠ a MŠ Kostelec 
na Hané), Smýkal Daniel (ZŠ a MŠ Bedihošť), Sojková 
Monika (ZŠ a MŠ Jana Železného), Šemnická Kateřina 
(RG a ZŠ Prostějov), Šmídová Jaroslava (ZŠ a MŠ 
Palackého ul.), Šmidrová Michaela (ZŠ a MŠ Ptení), 
Štorek David (ZŠ a MŠ J. Železného), Vybíralová Adéla 
(ZŠ a MŠ Mostkovice), Vychodil Zdeněk (ZŠ Kralice na 
Hané) a Žouželková Anita (ZŠ ul. E.Valenty).    

Na přípravné kurzy přicházelo  
pravidelně asi 90 dětí.

„Vzdělání neznamená plnit nádobu,  
ale zažehnout plamen.“  G. B. Yates
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Maturitní zkouška  
ve školním roce 2012/2013

Také v letošním školním roce skládali studenti 
„státní“ maturitní zkoušku. 
Zkouška se dělila opět na část společnou (spo-
lečná všem školám ČR, zadávaná organizací 
Cermat zřízenou ministerstvem školství, část 
označována jako „státní maturita“) a na část 
profilovou (určená profilem školy, zadávaná 
školou) a probíhala v rozmezí od 2. do 24. 
května 2013.  
Předsedou maturitní komise byl jmenován 
Mgr. Drahomír Havlíček z Biskupského 
gymnázia v Třebíči. Na korektnost písemné 
části společné části maturitní zkoušky dohlížel 
maturitní komisař jmenovaný Cermatem Mgr. 
Petr Pazdera ze Středního odborného učiliště 
obchodního v Prostějově.  Z následující tabulky 
máme radost, neboť všichni studenti v řádném 
termínu uspěli.

Výsledky maturitních zkoušek
Celkový přehled             

samé výborné 5

prospěli s vyznamenáním 6

prospěli 14

neprospěli  0

„Učitel může otevřít dveře,  
ale vstoupit musí žák sám.“

Společná část maturitní zkoušky

Předmět Celkem 
žáků

Počet žáků  
s prospěchem Průměr

1 2 3 4 5

Český jazyk  
a literatura 25 16 9 0 0 0 1,87

Anglický jazyk 20 13 7 0 0 0 1,31

Německý jazyk 3 2 1 0 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 2 2 0 0 0 0 1,00

Německý jazyk 3 2 1 0 0 0 1,33

Francouzský 
jazyk 6 2 2 2 0 0 2,00

Dějepis 6 1 2 2 1 0 2,50

Základy spole-
čenských věd 14 5 5 2 2 0 2,07

Matematika 3 1 1 1 0 0 2,00

Fyzika 2 0 1 1 0 0 2,50

Geografie 2 0 1 0 1 0 3,00

Biologie 4 1 1 1 1 0 2,50

IT 3 2 1 0 0 0 1,33

VVDU 3 3 0 0 0 0 1,00

Deskriptivní 
geometrie 1 1 0 0 0 0 1,00

Latina 1 1 0 0 0 0 1,00

Zahájení ústních maturitních zkoušek s předsedou 
maturitní komise Mgr. Drahomírem Havlíčkem 

(druhý zprava)

Biskup Mons. Josef Hrdlička předává  
maturitní vysvědčení
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Zaměstnanci ve školním  
roce 2012/2013

Spodní řada zleva: Mgr. Martina Kubíčková, Mgr. Bohumila Měchurová, Mgr. Martina Šubčí-
ková, Stanislava Rotterová, Mgr. Lenka Halouzková, Mgr. Lenka Lužná, Mgr. Jitka Hubáčková, 
Marie Richterová, Mgr. Lenka Hofírková, PhDr. Renata Dohnálková, Mgr. Jana Krčová, Mgr. 
Martina Malečková, Mgr. Zdeňka Smutná 
Prostřední řada zleva: Ing. Marie Cagalová, Mgr. Kateřina Opatrná, Mgr. Jaroslav Fidrmuc, 
Ondřej Šmidra, Martin Sitte, Bc. Anna Raclová, Mgr. Ivana Matyášková, Mgr. Taťána Ságlová, 
Mgr. Martin Bradáč
Zadní řada zleva: Mgr. Ondřej Hubáček, P. Ing. Jaroslav Němec SDB, Mgr. Jaroslav Hádr, Slávek 
Müller, DiS., Daniela Tobolová, Mgr. Jana Mlčůchová, Mgr. Jana Daňková, Mgr. Pavel Polcr, 
Mgr. Radim Žatka

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

Pedagogický sbor:
Mgr. Anna Berková (Aj)
PhDr. Renata Dohnálková (Čj, D)
P. Mgr. Leo Červenka SDB (KEV)
Mgr. Jaroslav Hádr (M, F, EtV)
Mgr. Lenka Halouzková (M, Z)
Mgr. Lenka Hofírková (Fj)
Mgr. Ondřej Hubáček (Tv, M)
j. Mgr. Ing. Petr Hubáček (KEV)
BSc. Virginie Hyllová (lektorka – rodilá mluvčí Fj)
Mgr. Martina Kubíčková (Bi, Z)
Mgr. Jana Ligurská (Aj, Čj, La)
Bc. Lenka Lužná (Nj)
Mgr. Alexandra Markovičová (ZSV, Tv) na MD
P. Petr Matula SDB (KEV)

Mgr. Kateřina Opatrná
Bc. Anna Raclová
Stanislava Rotterová
Oksana Kulakovska (Ukrajina)
Lina Avetisyan (Arménie)

vedoucí ICM

    
pracovnice Evropské dobrovolné služby
pracovnice Evropské dobrovolné služby

Informační centrum pro mládež, Informační centrum CMG

Při příležitosti oslavy Dne učitelů bylo předáno na Magistrátě města Prostějova ocenění paní 
Mgr. Janě Daňkové za vedení okresního kola a prací SOČ na CMG, lektorování studentů v psaní 
odborných textů a vystupování při prezentaci, za přípravu studentů k přijímacím zkouškám na 
VŠ nad rámec pracovních povinností zvláště na obory s tělesnou výchovou, za organizaci sportov-
ních a biologických soutěží na CMG, za dlouholeté vedení letních turistických kurzů studentů.

Mgr. Taťána Ságlová vedoucí centra, projekty EU
Centrum celoživotního učení

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

Studentský klub Oáza
Mgr. Martin Bradáč
Mgr. Jana Mlčůchová 

vedoucí školního klubu 
vedoucí SVČ

Mateřská škola
Mgr. Liliana Pospíšilová
Věra Zapletalová
Stanislava Náglová
Jana Ehlová

vedoucí učitelka
učitelka
pastorační asistentka
správní zaměstnanec

Kancelář školy:
Marie Richterová  
Mgr. Jitka Hubáčková

Správní zaměstnanci:
Ondřej Šmidra
Daniela Tobolová  
(pastorační asistentka) 
Karla Veverková
Ludmila Procházková
Irena Galdová
Slávek Müller, DiS.  
(IT pracovník)

Mgr. Ivana Matyášková (M, Tv, IT)
Mgr. Bohumila Měchurová (Čj, Hv)
Ing. Aleš Michalec (ZEF)
Stanislava Náglová (Vv)
Karel Pavlík (Aj)
Mgr.Božena Pokorná (Aj)
Mgr. Taťána Ságlová (Nj)
Mgr. Zdeňka Smutná (Aj)
PaedDr. Květoslava Snášelová (Vv)
Bc. Ada Zikmundová (Aj, angl. konverzace – 
statut rodilé mluvčí)
Mgr. Radim Žatka (Fj)
Carl Zammit (asistent pedagoga Aj, Fy)

Zahradní slavnost 2013
Seminář zaměstnanců

Akademie Studenti studentům

Akademie studenti studentům
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je programové prohlášení školy. Vychází z ur-
čitého pojetí člověka, společnosti a kultury, na 
jehož základě stanovuje cíle, formy a metody 

vzdělávání, způ-
sob hodnocení 
žáků i ověřování 
efektivity vzdě-
lávacího procesu.  

Motto školního vzdělávacího programu, citát 
prof. Petra Piťhy „Neusilujte o to, abyste byli 
dokonalí. Neusilujte dokonce ani o to, abyste byli 
dobří. Usilujte jen o to, abyste dnes byli lepší, než 
jste byli včera.“, charakterizuje zaměření školy 
na podporu růstu každého člena školního 
společenství, ale i určitý závazek – potřebná 
snaha a úsilí každého žáka i zaměstnance školy 
pracovat sám na sobě.

Učební plán 
Učební plán stanovuje, kolik výukových hodin 
je v jednom týdnu věnováno jednotlivým před-
mětům. Tím je učební plán faktickým vyjádře-
ním preferencí školy.

Největší počet 
výukových 
hodin v učebním 
plánu CMG je 
určen předmě-
tům Český jazyk 

a tvůrčí psaní a Literatura (kultivovat jazyk 
znamená kultivovat myšlení), předmětům 
Matematika a cizí jazyky. Specifickými předmě-
ty jsou Křesťanská a etická výchova a Strategie 
osobnostního rozvoje. Jejich úkolem je mimo jiné 
pomáhat objevovat smysl veškerého lidského 
úsilí i samotné lidské existence. 

Název „Doopravdy“ charakterizuje úsilí 
vyhnout se v naší práci formalismu, onomu 
dělání „jako“.

Nabídka volitelných předmětů
a) kvinta, sexta (student volí 1 předmět):
Discussion and Debating, English Revision, 
Konverzace v německém jazyce, Konverzace ve 
francouzském jazyce

b) septima (student volí 2 předměty):
Seminář matematiky, Seminář informačních 
technologií ,Discussion and Debating, English 
Revision ,FCE/CAE Preparation, Konverzace 
v Nj, Konverzace ve Fj, Deskriptivní geometrie, 
Latina,  Ruský jazyk, Španělský jazyk, Italský 
jazyk, Dějiny umění, Dějiny hudby

c) oktáva (student volí celkovou hodinovou 
dotaci 10 hodin):
Předměty s tříhodinovou dotací:  Seminář ma-
tematiky, Seminář informačních technologií, Di-
scussion and Debating, English Revision, FCE/
CAE Preparation, Konverzace v Nj, Konverzace 
ve Fj, Latina, Deskriptivní geometrie, Španělský 
jazyk, Ruský jazyk, Italský jazyk, Dějiny umění, 
Dějiny hudby

Předměty se čtyřhodinovou dotací:  Seminář 
historie, Seminář ZSV, Seminář fyziky, Seminář 
chemie, Seminář biologie, Seminář geografie 
nebo kombinace těchto předmětů ve společném 
semináři.

Školní vzdělávací program

Vychází z určitého pojetí 
člověka, společnosti  
a kultury, na jehož základě 
stanovuje cíle, formy  
a metody vzdělávání...

Klíčovými předměty jsou 
jazyky a matematika, 
specifickými předměty jsou 
Křesťanská a etická výcho-
va a Strategie osobnostního 
rozvoje.

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

Učíme se umění vést...
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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 organizova-
né Školním klubem Oáza

Studentské praxe jsou nedílnou součástí 
učebního plánu školy. Jejich cílem je procvičit 
kompetence, získané výukou, v běžném životě. 

Zahraniční jazyková praxe v délce od 5 do 10 
dnů je určena studentům vyššího gymnázia. 
Účelem praxe je rozšířit a procvičit jazykové 
dovednosti na partnerských školách v zahrani-
čí, poznat reálie zemí a získat nové přátele.

Sociální praxe v délce 10 pracovních dní je 
určena studentům septimy. Smyslem praxe je 
porozumět světu hendikepovaných lidí a nau-
čit se jim efektivně pomáhat.

Dobrovolnická praxe je nepovinná aktivita stu-
dentů vyššího gymnázia, kteří ve svém volném 
čase konají nejrůznější dobrovolnickou činnost 
ve škole, při charitativních sbírkách, při vedení 
dětských týmů, v církvi atd. Zavedení dobro-
volnické praxe umožňuje tyto studenty ocenit  
a vybavit je certifikátem o dobrovolnické aktivi-
tě, která je stále více ceněna. 

Seznam kurzů, které jsou součástí 
učebního plánu:
Většina kurzů se odehrává ve školicím středisku 
ve Staré Vodě u Karlovy Studánky v Jeseníkách.
•	 Cyklus	kurzů	klíčových	kompetencí	(prima	

– oktáva)
•	 Kurz	efektivního	učení	určený	studentům	

primy a kvinty „Umím se učit!“ 
•	 Zimní	týdenní	lyžařský	kurz	pro	třídy	tercie	

a kvarta
•	 Letní	týdenní	turistický	kurz	studentů	sexty	

(Jeseníky)
•	 Cyklus	dobrovolných	duchovních	obnov	

(sekunda–oktáva)

Učíme se nést těžkosti...

Učíme se spolehlivosti...

I II III IV V VI VII VIII

Český jazyk 3 3 3 2 2 2 2 2
Literatura 1 1 1 2 2 2 2 3
Anglický jazyk 3 3 3 4 3 3 3 5
Německý/Francouzský jazyk 3 3 4 3 3 3 3 3
Zahraniční jazyková praxe

Matematika                   4 4.1 4.1 4 4 4 3 4

Informační technologie          1 1 1 1 1 1 1

Historie                         2 2 2 2 2 2 2  
Výchova k občanství (ZSV) 1 1 1 1 2 2 3 1
Strategie osobnostního rozvoje 1
Křesťanská e etická výchova 1 1 1 1 1 1 1 1
Sociální praxe studentů VII 2 týdny

Fyzika                           1 2 2 2,5 2 2 3  
Chemie                         2 2,5 2 2 3 2  
Biologie                        2 2 2 2,5 3 2 2  
Geografie                    1 2 2 1 2 2  

Hudební výchova        1 1 1 1 2    
Výtvarná výchova       2 1 1 2  2   

Tělesná výchova      2 2 2 2 2 2 2 2

1.volitelný předmět 1 1 2 3
2.volitelný předmět 2 4
3.volitelný předmět    4

Každý volitelný předmět
Sborový zpěv
Dobrovolnická praxe

Celková 28 30 32 32 35 34 33 32

Člověk a zdraví

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Informační a komunikační technologie

Školní vzdělávací program – učební plán  2012/13
Vzdělávací oblast              Ročník

       Vyučovaný předmět

Nižší gymnázium Vyšší gymnázium

V - VII, 5 - 10 dní

Člověk a společnost

Umění a kultura

Člověk a příroda

Nepovinné předměty

Volitelné předměty 

pro studenty VG

11
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Dlouhodobé vzdělávací projekty

„Znalost dnešní reality může zrazovat od velkých cílů  
a nabízet tisíce výmluv. Znalost cíle může naopak dát sílu 
k proměně dnešní skutečnosti.“ Mons. Jan Graubner

Cílem dlouhodobých vzdělávacích projektů je 
doplnit výuku znalostí a dovedností o budová-
ní postojů a hodnot. Zatímco znalosti a doved-

nosti se předávají 
především v hodi-
nách jednotlivých 
předmětů, hodno-
ty a postoje jsou 
vytvářeny vlastní-

mi zážitky a přítomností lidí – vzorů, které nás 
v určitých situacích osloví. 

Mnohé vzdělávací projekty probíhají ve školi-
cím středisku ve Staré Vodě u Karlovy Studán-
ky či na salesiánské chaloupce na Annabergu. 
Další se uskutečňují v katechetickém sále 
farního úřadu Povýšení sv. Kříže v Prostějově 
či v ústavech sociální péče, součástí jiných pro-
gramů je výjezd do zahraničí. Většinu projektů 
vedou speciálně vyškolení pedagogové CMG, 
jiné kurzy řídí externí lektoři či profesionálové 
z praxe.

Některé vzdělávací programy provázejí studen-
ty v průběhu celého studia (kurzy klíčových 
kompetencí, duchovní obnovy, environmen-
tální výchova, program kultura), jiné jsou 
určeny pouze pro ročníky vyššího gymnázia 
(animátorské hnutí, středoškolskou odbornou 
činností k maturitě, charitativní sbírky, za-
hraniční jazykové praxe a zahraniční studijní 

pobyty). Kurz sociálních kompetencí je určen 
pouze pro studenty septimy.

Nedílnou součástí dlouhodobých vzdělávacích 
projektů je systematické seznamování peda-
gogů školy s nejnovějšími poznatky současné 
pedagogiky, psychologie, specifiky církevního 
školství, novými trendy v řízení lidských zdro-
jů, využívání nových technologií. 

A protože vzdělávání mladého člověka může 
být úspěšné pouze tehdy, když rodina a škola 
zdůrazňují stejné hodnoty, rozšiřujeme i počet 
seminářů pro rodiče našich studentů. 

K  dlouhodobým projektům, které studenti v prů-
běhu docházky na gymnázium absolvují, patří:

Projekt rozvoje klíčových 
kompetencí studentů

 • Cíl: 
Zaměřit se na rozvoj osobnosti mladého člo-
věka, na jeho schopnosti žít ve společenství, 
schopnost efektivně řídit vlastní čas, řešit pro-
blémy a zvládat metody efektivního učení

 • Forma: 

Kurzy klíčových kompetencí:
Prima – seznamovací čtyřdenní pobytový kurz 
„Kdo jsi?“ a kurz efektivního učení „Umím se učit“

Hodnoty a postoje jsou vy-
tvářeny vlastními zážitky 
a přítomností lidí – vzorů, 
které nás v určitých situa-
cích osloví.
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Sekunda – třídenní pobytový kurz s prvky 
dramatické výchovy „Nejsem tu sám“

Tercie – třídenní pobytový kurz „Mně se líbí“ 
s úvodem do partnerských vztahů

Kvarta – „Láska a zamilovanost“ je pokračova-
cím kurzem partnerských vztahů

Kvinta – čtyřdenní pobytový kurz věnovaný 
psychologii osobnosti a kurz time managmentu 
a efektivního učení „Čemu věnuji čas, tomu 
patří můj život“

Sexta – Kurz rozvoje emoční inteligence „Žád-
ný člověk není ostrov“

Septima – Pobytový kurz „Kam patřím?“

Seznamovací kurz studentů primy na Staré Vodě

Kurz Kdo jsem - pro studenty kvinty

Kurz Žádný člověk není ostrov - pro studenty sexty

Kurz Nejsem tu sám - pro studenty sekundy

Kurz Mně se líbí... - pro studenty tercie

Kurz Láska a zamilovanost - pro studenty kvarty Kurz Kam patřím - pro studenty septimy
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Oktáva – Společensko vědní kurz – čtyřdenní 
poznávací pobyt v Praze

Sociální praxe:
Septima – Kurz sociálních kompetencí „Jiní 
a přece tak blízcí“ – desetidenní docházkový 
kurz v sociálních ústavech 

Úryvek ze slohové práce studentky septimy  
o praxi v sociálním zařízení pro seniory
Ze všech sociálních zařízení pro mě byl domov dů-
chodců na Nerudově ulici jasnou volbou. Slyšela jsem 
mnoho skvělých ohlasů od bývalých studentů našeho 
gymnázia. A navíc se mi líbila představa vycházek  
s lidmi na invalidním vozíku a poslouchání příběhů  
z doby, kdy ještě ani naši rodičové nebyli na světě.  
Po 10 dnech však odcházím s něčím mnohem cennějším.
Od prvního okamžiku, kdy jsem viděla usměvavé  
a laskavé tváře vedoucích našeho oddělení, jsem věděla, 
že mi tu bude dobře. Přišli jsme v pravý čas. Ten den 
se konal turnaj v kuželkách, a tak bylo zapotřebí každé 
ruky, která by dovezla obyvatele domova do místního 
atria. Pořádně jsem ani nevěděla, co mám dělat, jak se 
k lidem chovat, o čem s nimi mluvit. Bylo to jako učit 
někoho plavat tím způsobem, že ho hodíte do vody a řek-
nete: „Plav!“ Rychle jsem odkoukala, jak starším lidem 
pomoci z lůžka na vozík a jak s vozíkem zacházet. Ne-
věděla jsem ale, jak s takovými lidmi, které ani neznám, 
začít mluvit a jak získat jejich důvěru. Po pár dnech mi 
však došlo, že jsou vděčni za každou pomoc. Obyčejné 
natáhnutí kalhot, podržení dveří, donesení hrnku čaje 
nebo načesání vlasů pro ně znamenalo hodně. Jako by 
zoufale hledali jakýkoliv kontakt a zájem o ně. 
Další dny jsem měla příležitost být s některými 
z nich o samotě. Když mi vedoucí Hanička řekla: 
„Vezmi si vozíček a běž s paní na procházku do 
zahrady,“ lekla jsem se. Všechna zodpovědnost teď 
byla na mně. Obléct je tak, aby jim nebylo horko 
ani zima, posadit je na vozík aniž by upadli nebo 
se jinak zranili a hlídat, zda jim není zle. Naštěstí 
jsem to zvládla a ještě navíc se něco od těchto lidí 
naučila a dozvěděla. Byla jsem velmi překvapená, jak 
málo stačilo k tomu, aby se mi někteří lidé otevřeli. 
Jedné dámy jsem se zeptala, jak dlouho už v místním 
domově žije. Odpověděla: „Už je to rok. A je to ten 
nejhorší rok mého života.“ Nevěděla jsem, co na to 
říct. Domov se mi nezdál tak strašný. Ani jsem ale 
mluvit nemusela, jelikož paní pokračovala dál. Do-
zvěděla jsem se, že před rokem ztratila syna, který 
byl těžce nemocen. Druhý syn za ní chodí pravidel-
ně každý den, ale ostatní 3 děti ne. Prý pracují. V tu 
chvíli mi bylo hrozně. 

V domově žijí ale i další lidé s neskutečnými příbě-
hy. Bohatá dáma, která sice zdědila miliony a jezdí 
každé léto do ciziny, ale nikoho nemá. Dědeček, 
kterému zemřela žena a sám už bydlet nemůže, pán, 
který i s amputovanou nohou má elán a chuť do 
života větší, než někteří mladí lidé, či žena, která 
milovala tanec a hudbu, ale teď už na nohou dlouho 
nevydrží. Tito lidé, které jsem na začátku ani ne-
znala, mě naučili za 10 dní víc věcí, než někteří mí 
přátelé, které znám celý život. Utvrdili mě v tom, že 
nezáleží na tom, kolik peněz za život vyděláte, nebo 
jak vlivní jste. Důležité je mít kolem sebe lidi, které 
milujeme, a jejich přítomnost nás dělá šťastnými. 
Naučili mě, že láska je to, co zůstává, co se nedá 
koupit, nedá se vynutit.
Poslední den jsem nemohla jinak, než za některými 
z nich zajít a rozloučit se. A když mě jedna z nich 
objala, dala mi pusu na tvář a poděkovala, nebo když 
druhá chtěla odejít se mnou, měla jsem z ničeho 
nic slzy v očích. Má praxe sice skončila, ale vazby 
s nimi se nepřetrhají. Už teď se nemůžu dočkat, až 
některé z nich uvidím, pomůžu jim se obléct, vezmu 
je na vozík, projdu se s nimi po zahradě a budu se 
učit z každého jejich slova o životě.

Kateřina Malečková, septima

Animátorské hnutí
 • Cíl:

Na základě otevřeného a pozitivního posto-
je k druhým lidem, především dětem, rozvíjet 
schopnost aktivně vytvářet společenství vzá-
jemně se podporujících lidí, kteří aktivně pra-
cují ve prospěch druhých.

 • 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 kompe-
tencí, při organizování akcí školy (ples animá-
torů, zážitková hra studentů školy aj.).

Studentky oktávy s hradní stráží v Praze

Animátorské hnutí − červnové setkání
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 • Realizátor:

Klub salesiánského hnutí mládeže, spirituál 
školy P. Ing. Jaroslav Němec SDB, P. Mgr. Petr 
Matula SDB, externí lektoři

Charitativní sbírky
Lidská solidarita je jedním z principů, ke 
kterým se naše gymnázium snaží své studenty 
vést. Jednou z mnoha oblastí, kde lze tento 
princip uplatnit, jsou charitativní sbírky. Počet 
studentů, kteří se do charitativních sbírek za-
pojují, sice mírně klesá, ale o to více bych chtěla 
poděkovat těm, kteří se této občas nelehké 
služby stále účastní. 

Každý školní rok se naše gymnázium zapojuje 
do 5 až 6 sbírek. „Srdíčkových dnů“, kterou 
pořádá občanské sdružení Život dětem, se 
účastnila čtyři děvčata a celkem vybrala na 
podporu domácí péče pro těžce handicapované 
děti 2 420 Kč.

Pak následovaly „Bílá pastelka“ (3 studenti), 
veřejná sbírka „Šance“( 6 studentů), každoroční 
Tříkrálová sbírka ( 9 studentů, kteří potěšili pa-
cienty v nemocnici, děti ve školce nebo klienty 
domu Daliborka)

Sbírka „Jaro s píšťalkou“ (3 studenti) a poslední 
sbírka  Nadačního fondu Emil, které se účastni-
li také tři studenti. 

Projekt „Environmentální 
výchova“

 • Cíl:

Naučit studenty aktivně a vědomě chránit ži-
votní prostředí včetně vlastního vnitřního svě-
ta, pozitivních mezilidských vztahů, podněco-
vat aktivní a pozitivní myšlení (ekologie duše)

 • Určeno:

Studentům všech ročníků při dodržení zásady 
věkové přiměřenosti

 • Forma:

Výuka, samostatné přednášky, exkurze, strate-
gická hra na konci školního roku, praktické čin-
nosti – třídění odpadů aj.

 • Realizátor:

Mgr. Krčová, tým pracovníků školy a externích 
lektorů

Animátoři − jarní prázdniny na Annabergu

Tříkrálová sbírka - studenti T.Batěk, 
A.Hradil a J.Sklenář

Sbírka Emil

Srdíčkový den − K.Taberyová a E.Klinovská
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Projekt „Exkurze a studijní 
cesty“

 • Cíl:

Přiblížit studentům školní učivo v praxi, rozší-
řit školní teoretické znalosti

 • Určeno:

Všem studentům CMG

Příklady exkurzí:

 • Tercie – Javoříčko, Bílá Lhota, Loštice
 • Sexta – obnovitelné zdroje energie – větrná 

elektrárna Vilémov, Přemyslovice, Protivanov

 • Kvarta, kvinta – Carnuntum – po stopách 
antické historie

 • Oktáva – exkurze do textilní továrny Toray
 • Kvarta – návštěva hvězdárny v Brně

 • Septima – Osvětim

 • Sekunda – Zbrašovské aragonitové jeskyně

Projekt Zahraniční jazyková 
praxe

 • Cíl:

zvýšení úrovně jazykové vybavenosti

 • Forma:

Jazyková praxe na partnerských školách 
v rámci výměnných pobytů( Emmauscollege  
v holandském Rotterdamu a Gesamtschule  
v Porta Westfalica v Německu, Gimnázjum  
v Obrazowie v Polsku)

Studenti tercie při prohlídce arboreta Bílá Lhota
Nad vykopávkami v rakouském Carnuntu

Aspoň chvíli být na Měsíci

Na Osvětim nezapomeneme

Sexta u větrného mlýna v Přemyslovicích
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Studijní poznávací zájezdy

Česko-polské setkání

Němčináři tercie se aktivně zapojují do meziná-
rodních projektů v rámci eTwinningu. V letošním 
školním roce měli příležitost setkat se s partnery ze 
školy v polském Obrazowie. V minulém školním 
roce s nimi pracovali společně na projektu „Wie vie-
le Sprachen du sprichst, so oft mal bist du Mensch.“  

Společně proběhla dvouhodinová výuka  
v němčině, jejímž cílem bylo, aby se účastníci 
blíže seznámili. Všichni si tak mohli vyzkoušet, 
jak je důležité ovládat cizí jazyky.

Ke konci týdne proběhlo společné odpolední setká-
ní, na kterém byly nejprve prezentovány školské 
systémy v obou zemích. Bylo možno porovnávat,  
v čem jsou si podobné a v čem se liší. Na závěr 
tohoto setkání proběhla malá odpolední diskotéka.

V této souvislosti stojí za zmínku, že za výše 
jmenovaný projekt obdrželi naši studenti v září 
2012 Certifikát kvality.

Účast na mezinárodních uměleckých 
festivalech
Festival studentských divadel ve francouzštině

Jak prožíval Festival frankofonních divadel  
v Saint Malo jeden z účastníků
„Naše cesta do Francie začala tím, že jsme společně  
s divadelní skupinou z Hradce Králové navštívili Pa-
říž a několik dalších zajímavých míst, jako třeba rod-
ný dům Claude Moneta či pláž vylodění v Norman-
dii. Pak už nás ale čekal samotný Festival v St. Malo, 
kde jsme bydleli přímo v hostitelských rodinách, 
poznávali okolí a hlavně sledovali program festivalu, 
tedy především divadelní hry mnoha skupin z celého 
světa, které spojovala francouzština. Když přišlo na 
řadu naše vystoupení, cítili jsme v tom velkém sále 
trochu trému, ale sklidili jsme velký potlesk a dočkali 
se i pochvaly od českého velvyslance v Paříži, který se 
na nás přijel podívat. A to byl moc hezký pocit.“

Projekt „SOČ − seminárními 
a projektovými pracemi  
k maturitě“

 • Cíl:

Naučit komplexně řešit praktický problém s 
využitím znalostí získaných studiem, prohlou-
bit znalosti v určitém oboru nad rámec středo-
školského učiva, navázat kontakt s praxí, rozší-
řit 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 zprá-
vu, kterou prezentuje a obhajuje před odbor-
nou komisí. Nejlepší práce postupují do soutě-
že Středoškolská odborná činnost (SOČ).

Společné foto s německými studenty  
při návštěvě Brna

Česko-polsko-německý projekt Lanterna futuri  
− Maják budoucnosti

Setkání němčinářů z tercie se studenty polské  
partnerské školy Gimnázium v Obrazowie

Členky francouzského divadla na zájezdu  
do Saint Malo
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Výsledky  studentské odborné činnosti 
Okresní kolo

1. místo
Vlnová a částicová povaha světla − Jan Čech, 
obor Fyzika, (pod vedením Mgr. J. Hádra)

Včelařství a jeho rozšíření v ZO Prostějov − Lu-
cie Burešová, obor Zemědělství, potravinářství, 
lesní a vodní hospodářství, (pod vedením Mgr. 
M. Kubíčkové)

Facebook − Jakub Oulehla, obor Pedagogika, 
psychologie a problematika volného času, (pod 
vedením Mgr. P. Polcra)

Hanácké nářečí a folklór − Martina Ehlová, 
obor Teorie kultury, umění a umělecká tvorba, 
(pod vedením PhDr. R. Dohnálkové)

Odboj na Prostějovsku  − Luboš Klech, obor 
Historie,  (pod vedením PhDr. R. Dohnálkové)

Pomocné látky v lécích a doplňcích stravy pro 
děti  − Jitka Krchňáková, obor Chemie, (pod 
vedením Mgr. M. Šubčíkové)

Sledování vrápence malého na zámku v Če-
chách pod Kosířem  − Dominik Špičák, obor 
Biologie, (pod vedením Mgr. J. Daňkové)

2. místo

Neonatologie  − Dominika Všetičková, obor 
Zdravotnictví, (pod vedením Mgr. M. Kubíčkové)

3. místo

Zneužívání anabolických androgenních stero-
idů a problematika dopingu  − Josef Růžička, 
obor Zdravotnictví, (pod vedením Mgr. O. 
Hubáčka)

Analýza dopravních služeb přímých spojení 
mezi Prostějovem a Konicí  − Jakub Rudolf, 
obor Strojírenství, hutnictví, doprava a průmys-
lový design, (pod vedením Mgr. M. Kubíčkové)

Krajské kolo

(Obor, název práce a vedoucí práce jsou totožné 
s okresním kolem)

2. místo

D. Špičák

L. Burešová

M. Ehlová

3. místo

J. Krchňáková

Projekt „Kultura“
 • Cíl:

Rozvíjet estetické cítění, kulturní znalosti i 
schopnost aktivní umělecké tvůrčí činnosti 
žáků školy

 • Určeno:

Studentům primy – oktávy

 • Forma:

Návštěva kulturních pořadů, výstav a koncer-
tů, aktivní tvůrčí činnost, čtyřdenní zájezd stu-
dentů oktávy do Prahy – města kultury 

 • Realizátor:

Učitelé jednotlivých předmětů, pedagogové 
volného času, třídní učitel

Lucie Burešová v okresním kole SOČ

Luboš Klech obhajuje svou práci v okresním kole

Dominik Špičák prezentuje svou práci o vrápencích Schola při nácviku na Adventní zastavení
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Ohlédnutí za školním rokem v rámci Pěvecké-
ho sboru na CMG:
Školní rok jsme zahájili v září pásmem písní Voskovce  
a Wericha na náměstí T. G. Masaryka k 20. výročí školy. 
V prosinci se konal v Městském divadle v Prostě-
jově tradiční Vánoční koncert. V úvodu zazněly 
instrumentální skladby C. Reineckeho a F. Chopina, 
následovala sborová skladba 
C. Francka: Panis angelicus a Ave verum corpus W. A. 
Mozarta, 14 anglických koled pro sóla, sbor a orchestr 
a závěrečná Česká mše vánoční J. J. Ryby. Atmosféru 
koncertu přiblížil článek v Týdeníku Prostějovska  
z 19. 12. 2012: „Jako každý rok jsem si přišel tuto ne-
děli pro pohlazení srdce i duše na již tradiční Vánoční 
koncert Pěveckého sboru CMG do městského divadla...
Nejenže celý večer byl silným emočním zážitkem zpro-
středkovaným profesionálním zpracováním i podáním 
(50 pěvkyň a pěvců doprovázel orchestr 25 výborných 
hudebníků), ale evokoval k hlubšímu zamyšlení, byl 
niterný a osobitý... při poslechu České mše vánoční 
všechny starosti a negativní sklony naší mysli se rázem 
proměnily v oázu klidu, míru a lásky...“
V letošním roce jsme uspěli v regionální pěvecké 
soutěži „Hanácké kohót“. Jakub Fiala získal 1. místo 
v okresním kole.
V červnu ke Dni matek jsme pro občany v LDN  
v Prostějově připravili pásmo lidových písní s do-
provodem varhan a flétny a básní E. Frynty. 

Mgr. Bohumila Měchurová, vedoucí sboru

Projekt Etická výchova
CMG získalo Cenu Josefa Luxe za podporu 
etické výchovy

Nadační fond Josefa Luxe každoročně vyhlašuje 
soutěž, jejímž cílem je podpora aktivit usilujících  
o rozvoj občanské odpovědnosti, šíření etických hod-
not a kultivaci mediálního prostředí. Letos zvítězilo 
ve své kategorii Cyrilometodějské gymnázium se 
svým Programem podpory etické výchovy. Spolu 
s již dříve realizovaným Programem osobnostního 
rozvoje studenta tvoří etická výchova důležitou 
součást výchovně vzdělávacího působení na utvá-
ření osobnosti studenta. Soutěžní porota ocenila 
především vlastní výuku předmětu Etická výchova, 
kterou projdou všichni studenti gymnázia. Předmět 
se vyučuje ve třídách tercie až sexta a je doplněn 
kurzy zážitkové pedagogiky. Vyučuje se  
v půlených třídách plně aprobovanými vyučujícími. 
CMG realizovalo Projekt podpory etické výchovy  
i v rámci Evropských strukturálních fondů  
a výstupní materiály, zahrnující metodické listy, 
příklady z praxe i pracovní texty, se setkaly s vel-
kým ohlasem.

školní kaple se otevřela veřejnosti na Dni kostelů

Ukázka z představení Francouzského divadla

Igelitová móda aneb fantazii se meze nekladou

Pěvecký sbor CMG − Vánoční koncert

Galerie pro duši − vernisáž vítězných  
prací výtvarné soutěže
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Ceny vítězům jednotlivých kategorií předával 
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. 
Vladimír Derner a paní Věra Luxová. 

Projekt „Akademie 
pracovníků CMG“

 • Cíl:

Budovat efektivní tým zaměstnanců školy při-
pravený 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, zážitko-
vé aktivity při seminářích teambuildingu

 • Metoda:

Dvoudenní semináře s externím pracovníkem, kte-
rý se věnuje koučingu a teambuildingu, vzdělávací 
semináře s odborným lektorem

 • Realizátor:

Lektoři CMG, smluvní partneři školy, organiza-
ce věnující se dalšímu vzdělávání pracovníků

Projekt „Spolupráce s rodiči“
 • Cíl:

Těsnou spoluprací školy s rodiči budovat ško-
lu, která připravuje mladého člověka pro ak-
tivní samostatný život. Vytvářet podmínky pro 

Učitel etické výchovy Mgr. Pavel Polcr přebírá  
ocenění pro gymnázium

jednotné působení školy a rodiny. Poskytnout 
rodičům odbornou poradenskou službu profe-
sionálních pedagogů v oblasti vedení mladého 
člověka. Vytvářet společenství vzájemné důvě-
ry a otevřenosti mezi pedagogy a rodiči žáků. 

 • Určeno:

Rodičům studentů CMG a MŠ

 • Forma:

Třídní rodičovské schůzky, konzultace a vzdě-
lávací 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

 • Akce:

Den otevřených dveří, rodičovské schůzky, 
Klub studentů, rodičů a přátel CMG, Adventní 
zastavení, Reprezentační ples, Postní Křížová 
cesta, Zahradní slavnost, školní mše svaté

Podzimní vzdělávací seminář pro zaměstnance školy

Na Den otevřených dveří přišlo více než  
80 dětí se svými rodiči

S přípravou úkolů pro návštěvníky  
pomáhají samotní studenti

Zahradní slavnost je příležitostí k neformálnímu 
setkání rodičů s pedagogy
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Evaluace procesů  
a výsledků školy

Evaluace procesů a výsledků školy má být prav-
divým pohledem na činnost školy za uplynulý 
školní rok. Jejím cílem je změna v cílech i proce-
sech školy tak, aby školní prostředí bylo místem, 
kde se nejen všichni pro život učíme, ale také 

život prožíváme 
ve vzájemné dů-
věře a podpoře. 
Evaluace není 
činnost oblíbená 
ani lehká, protože 
často platí, že 

„pravda sice osvobozuje, ale nejdřív naštve“. 
K základním nástrojům sběru evaluačních dat pa-
tří ankety studentů, zaměstnanců a každý druhý 
rok i rodičů našich žáků. V následujících řádcích 
vás chceme seznámit s některými postřehy z ano-
nymní ankety studentů a jejich rodičů a ankety 
zaměstnanců školy, které v letošním roce proběhly. 

Ze studentské ankety:

•	 94,2 % 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, matematika, 
anglický jazyk, literatura a tvůrčí psaní, kon-
verzace v anglickém jazyce a tělesná výchova. 
(Vybíráme pouze první dva nejoblíbenější  
předměty v každé třídě! Závislost oblíbenos-
ti předmětu na vyučujícím sice převažuje, ale 
objevily se i odpovědi upřímně vyznávající, že 
záporný vztah k předmětu je ryze subjektivní.)

•	 K nejméně oblíbeným předmětům patří mate-
matika, český jazyk, francouzský jazyk, zákla-
dy společenských věd, fyzika, ale také výtvar-
ná či hudební výchova. (To, že se některé před-
měty objevují jak v oblíbených, tak v neoblíbe-
ných je jistě pochopitelné i bez komentáře!)

•	 98,1 % studentů se ve škole cítí bezpečně  
a necítí se ohrožováni ani ze strany žáků, 
ani ze strany učitelů.

•	 81 % rodičů se zajímá o život studenta ve 
škole a 17 % rodičů se zajímá občas. Někte-
ří studenti uvedli, že jim rodiče pomohou 
nebo se s nimi učí.

•	 54 % ze všech studentů se na vyučování při-
pravuje 1−2 hodiny denně. 28 % stačí méně 
než hodina, ale 18 % věnuje přípravě denně 
více než dvě hodiny. 

•	 87 % studentů se domnívá, že ve škole má 
možnost dovolat se svého práva.

•	 S problémy ve škole se 74 % studentů obrátí 
na svého třídního učitele. 23 % studentů se  
s problémy obrací na ředitele školy.

•	 Školní klubovnu a ICM navštěvují studenti 
všech ročníků. Různě často a z různých důvo-
dů. Někteří zde čekají na autobus, jiní se připra-
vují na výuku nebo hrají šipky a stolní fotbálek.

•	 Alespoň některé odpovědi na otázku: 
„Co na škole nejvíce oceňujete a proč?“
– Oceňuji velmi dobrý přístup učitelů k žákům 

a velmi dobré prostředí pro studium potřebné 
do našeho života. Cením si toho, že lidem okolo 
není lhostejné, co si myslím, nebo jak se cítím.

– Oceňuji např. tento dotazník. Je pěkné, že se  
i učitelé starají o to, co si o nich žáci myslí  
a co by změnili na škole

– Přístup zaměstnanců a místa, kde mohu trá-
vit volný čas

– Otevřenost k novým přístupům (možnost 
používání PC v hodině). Ulehčilo mi to život, 
konečně po sobě přečtu zápisky.

– Oceňuji to, že máme na škole kapli, milé uči-
tele a rodinné prostředí

– Je to tu příjemná škola, učitelé jsou moc fajn, 
a líbí se mi tu. Je tu sice těžké učení, ale to mi 
vůbec nevadí, musím se víc snažit.

„Pro mě je CMG můj druhý 
domov a myslím, že jít na 
tuto školu byla jedna z nej-
lepších věcí v mém dosavad-
ním životě.“ Z anonymní 
ankety studentů školy

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež 
pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ J. A. Komenský
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– Osobní přístup učitelů a přátelskou atmosféru
– Co na to říct? Mně se tady líbí snad všechno
– Že tu vládne pohoda, studenti pro učitele 

nejsou jen položky v seznamech a že je tu cel-
kově příjemná atmosféra

– Pohovka v klubu Oáza, ale mohla by být lepší, 
už je přece jen skoro zničená. Dále oceňuji 
spoustu her, co se nově objevily v ICM  
a v Oáze. Je super se po škole odreagovat.

– Oceňuji kvalitu výuky matematiky a dále 
přístup a akce, které škola pořádá.

– To jak se všichni usmívají
– Připravila mě dobře na studium na VŠ a vy-

tvořila jsem si zde vztahy na celý život, za to 
jsem CMG nejvíce vděčná

•	 Alespoň některé odpovědi studentů na 
otázku: „Co byste si přáli na škole nejvíce 
změnit a proč?“:
– Tělocvičnu a jídelnu
– Chtěla bych, aby měli studenti větší možnost 

se osamostatňovat. Mohly by se zavést místo 
testů počítače nebo jiné elektronické zařízení

– Více práv studentů, zdá se mi totiž, že třeba sta-
rosta nemá žádné pravomoci a měl by jich mít více

– Větší výběr jídel v bufetu
– Přála bych si, aby byl na škole o něco mírnější 

systém hodnocení. Mám pocit, že se doma 
učím poměrně hodně, ale na výsledcích to 
většinou nejde vidět

– Aby se mohly hrát hry v ICM, alespoň když 
tam nikdo není – to přece nikoho neomezuje

– Zmírnit dopady při vyšší zameškanosti  
v předmětech. Některým to dělá velké problé-
my, letos i mně kvůli nemocem

– Vždycky je co zlepšovat. Momentálně mě ale 
nic nenapadá

– Docela by se hodilo, kdyby bylo možné použít 
sprchy z TV a také trochu zvětšit šatny

– Možnost dříve si vybrat seminář
– Bylo by fajn mít školní autobusy a uniformy

Z ankety rodičů:

•	 81 % rodičů je spokojených s kvalitou výu-
ky na škole. Problém vidí zejména v častých 
změnách profesorů.

•	 95 % rodičů oceňuje výchovné působení 
školy. Ve škole je kladen velký důraz na eti-
ku, kázeň a osobnostní rozvoj. Rodiče oce-
ňují také témata duchovních obnov  
a třídnické hodiny

•	 S úrovní komunikace školy s rodiči je spoko-
jeno 94 % rodičů. Informace prostřednictvím 
webových stránek i sms považují za kvalitní.

•	 95 % rodičů je spokojeno s vedením školy. Pří-
stup považují za profesionální a zároveň lidský.

•	 Většina rodičů (88 %) je spokojena s prací 
třídního učitele i s kolektivem žáků (77 %)

•	 Rodiče se většinou domnívají, že mají dost mož-
ností podílet se na činnosti a koncepci školy.

•	 62 % rodičů uvedlo, že je spokojeno s rozvo-
jem spirituální inteligence na škole, někteří 
také uvedli, že nejsou schopni posoudit.

•	 Rodiče nejvíce oceňují:
– Rodinné prostředí, dobrý kolektiv ve třídách  

a srdečný a otevřený přístup
– Pracovitost a vlídný a ochotný přístup učite-

lů a zaměstnanců
– Vysoký etický kodex
– Vedení dětí v duchu úcty k životu a respekto-

vání individuality

A ještě pár postřehů z anonymní ankety za-
městnanců školy:

•	 100 % zaměstnanců se domnívá, že jsou do-
statečně seznámeni s posláním, hodnotami 
a vizí školy.

•	 83 % zaměstnanců si myslí, že škola svým 
působením naplňuje poslání církevní školy. 
K prohloubení naplňování by podle někte-
rých přispěla větší úcta nevěřících studentů  
k víře nebo projekt o způsobu prezentace 
křesťanských hodnot v zemích EU.

•	 Všichni zaměstnanci říkají, že jsou dosta-
tečně a včas seznámeni s aktuálním progra-
mem a úkoly školy.

•	 Zaměstnanci školy se cítí být svými kolegy 
a vedením školy respektováno a váženo  
a tři čtvrtiny zaměstnanců včetně správních 
se cítí být respektovány studenty.

•	 Většina pracovníků školy říká, že má dosta-
tečné podmínky pro realizaci svých pracov-
ních záměrů a vizí a pro vlastní profesní  
i osobnostní rozvoj.

•	 Většina zaměstnanců se cítí být ve své práci 
úspěšní, ale očekávali by větší ocenění své 
snahy od studentů.

•	 100 % pracovníků je spokojeno s prací ve-
dení školy. Oceňují zejména manažerské 
schopnosti ředitele školy i zástupkyně ředi-
tele.

•	 Většina dotázaných je spokojená se vzájem-
nou spoluprácí s ostatními kolegy.

•	 Více než polovina pracovníků se domnívá, 
že má možnost ovlivnit směřování školy  
a aktuální dění ve škole. Zejména svým vy-
stupováním a chováním.

Máme stále na čem pracovat, co říkáte?
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Ukázky ze studentských  
literárních a výtvarných prací

Úkolem bylo dokončit následující text tak, aby 
všechna slova začínala stejným písmenem.

Na narozeniny nám naše neteř Nina nakoupila ně-
jaké neobvyklé nápoje. Navíc nachystala na neděli 
nové nerezové nádobí. Nebylo nezajímavé, nýbrž 
neobvyklé. Nina na něj nalepila normální nálepky, 
na které namalovala naše náušnice. No nevím. 
Nám nepřišlo nejhezčí. „Na novém nádobí nálep-
ka nezlobí!,“ nepochopitelně nadhodila Nina.

Tereza Marková, tercie

Texty psané v rámci 4. ročníku internetové 
literární soutěže o nejlepší limerik „Veršuje-
me jako o život“. Letošní básničky měly být 
na téma „Máme rádi zvířata“.

Máme doma zvířátko,
tvrdíme, že koťátko.
Není to teď zcela jisté,
my jsme i tak optimisté,
že zjistíme to zakrátko.

Klaudie Gottwaldová, kvinta

Byla velká vánice,
srazili jsme zajíce.
Náš táta je velký cholerik,
tahle báseň má být limerick.
V autě je teď hrozná pranice.

Klára Popelková, sekunda

Znám holku z Berouna,
včera chytla okouna.
Rybářka je to prý drsná,
ale když ji chytne mlsná,
sní celého okouna.

Nina Svobodová, sekunda

Vítězná esej v soutěži Cemach − Jakub Stře-
lák, kvinta

Moderní Izrael

Izrael se snaží rozvíjet více sportů a sklízí  
v nich více úspěchů než dříve

Izrael a sport?

Sport už odedávna patřil, patří a patřit ještě 
dlouho bude ke kultuře člověka jako takové. 
Jinak tomu není ani v Izraeli. Snad každý 
člověk již někdy sportoval, a to ať už pasivně, 
nebo aktivně. Sport nás provází téměř celým 
naším životem a to je důvod, proč jsem si zvolil 
toto téma. Ihned mi v hlavě vyskočila desítka 
otázek jako např.: 

 • Má taková poměrně malinkatá země vůbec 
nějaké sporty, ve kterých vyniká i na mezi-
národní úrovni?

 • Které sporty jsou považovány za národní  
a má v nich Izrael alespoň nějaké úspěchy? 

 • Rozvíjí Izrael více sportovních odvětví, nebo 
je zaměřen pouze na jeden druh sportu? 
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V následujících řádcích se vám pokusím na tyto 
a další otázky odpovědět a seznámit vás  
s tématem „Izrael a sport“.
Málokterý člověk ví, že sport je v Izraeli velice 
populární. Nejpopulárnější sporty jsou ty ko-
lektivní, konkrétně basketbal a fotbal. Mezi po-
měrně oblíbené se v posledních letech zařadily 
také sporty vodní a plážové. Pojďme ale začít 
od začátku. Seznámím vás s některými důleži-
tými a podstatnými fakty, které nám pomohou 
v ujasnění naší teze.

„Sport? NIKDY!“
Už od dob, kdy Řekové jezdi-
li po, do té doby zmapovaném, 
světě a konali sportovní klání, 
měla židovská populace ke slo-
vu „sport“ spíše negativní postoj. 
Dalo by se možná říci, že měli do-
konce určitou averzi vůči této pod-
množině kultury. Možná tomu leh-
ce napomohlo i to, že staří Říma-
né považovali za sport i gladiátorské 
turnaje, kde válečníci bojovali do po-
sledního dechu, na život a na smrt. 
To platilo až do přelomu 19. a 20. sto-
letí. Definitivně to vyvrátil palestin-
ský vrchní rabín v první polovině 
20. století. Podle něj „tělo slouží 
duši a pouze zdravé tělo může 
zaručit zdravou duši“.

Dalo by se tedy říci, že sport 
je v Izraeli (oproti většině 
ostatních zemí) poměrně 
novinka. Lehce si tedy mů-
žeme odvodit, že nějakou 
dobu se museli všem těm-
to druhům sportů učit od ji-
ných zemí a není tedy divu, že 
neměli ani moc úspěchů.

Makabejské vs. Olympijské hry
Všechny dosavadní sporty v Iz-
raeli se začaly objevovat až v 50. 
a 60. letech minulého století a nejstarší sportovní 
okamžiky v historii Izraele tak byly první Maka-
bejské hry roku 1932. Makabejské hry jsou židov-
skou obdobou Olympijských her. Konají se každé 
4 roky v Izraeli a s více než 50 sporty, ve kterých se 
zde soutěží, jsou 3. největší sportovní událostí na 
světě. Těch Olympijských se Izrael účastnil popr-
vé roku 1952. Nezískal však medaili do roku 1992. 
Tehdy vybojovali na Letních olympijských hrách 
v Barceloně Jael Aradová a Oren Smadja stříbro a 
bronz v judu. Od té doby si izraelští sportovci při-
vezli alespoň jednu medaili z každého konání. 

Pokrok kupředu?
Jak už jsem se zmínil výše, nejčastěji hranými  
a sledovanými sporty jsou basketbal a fotbal.  
I v těchto sportech však získal Izrael většinu 
trofejí a hlavně uznání až v první dekádě  
21. století. Jinými slovy, jde o další důkaz po-
tvrzující tezi, že je Izrael v 21. století sportovně 
úspěšnější a je tedy potenciálně velmi bohatý 

na nadějné sportovce. A tak, jak se vyvíjí svět, 
vyvíjí se i Izrael a v dnešní době můžeme za-
hlédnout zprávy o všelijakých sportech rozvíje-
jících se mimo jiné i v Izraeli. Jako příklad mohu 
uvést bojové sporty, cyklistiku, vodní sporty 
(celkem 4 ze 7 získaných olympijských medailí 
jsou ve vodním sportu), tenis nebo třeba šachy.

Ano. Šachy jsou sport jako každý jiný, i když se 
v něm nekoná nijak velký pohyb. Právě izra-
elské město Beerševa působí jako mezinárod-
ní šachové centrum. Několikrát byli hráči „Svaté 
země“ na stupních vítězů mistrovství světa  

 v šachu. V některých městech se 
učí šachy již ve školce či škole.

Izrael a sport!

Pokusme se to nyní nějak 
shrnout. Původní teze zně-
la, že „Izrael se snaží roz-
víjet více sportů a sklízí v 
nich více úspěchů než dří-
ve“. Oproti původnímu 
fotbalu, basketbalu a judu, 
které jsou v zemi populár-
ní už od 70. – 80. let minu-
lého století, jsou zde nyní 

více než dvě desítky sportů 
se zástupci, schopnými rov-

nat se zbytku světa. 

Co se různých mistrovství či 
turnajů týká, za poslední roky 
předvedli sportovci z Izraele 
famózní výsledky jak v už za-
běhlých sportech jako např.: 
basketbal (5x titul mistrů Ev-
ropy), fotbal (čtvrtfinále Ligy 
Mistrů UEFA), tak v nových: 

15 zlatých medailí v plavání 
na paralympiádě; olympijské 

medaile v jachtingu, kanoistice  
a judu; mistr světa v thajském boxu, 

vicemistryně Evropy v gymnastice nebo 
osmý nejlepší lakrosový tým na světě.

Domnívám se tedy, že Izrael má zájem otevřít 
se plně co nejvíce sportům. Sportovci dělají na 
oplátku Izraeli dobré jméno ve světě a získávají 
řady sportovních ocenění.

Jakub Střelák

„950 let života olomouckého biskupství“
Literární soutěž, III. kategorie

Myši v kostele
Bylo odpoledne 25. května léta Páně 2013, když 
malá myška, veliká sotva jako svazek klíčů, 
probíhala uličkami mezi lavicemi v katedrále 
svatého Václava v Olomouci s kousíčkem sýru, 
který zrovna našla. Najednou se zastavila, 
protože najednou uslyšela velice divné zvuky. 
Na první pohled to znělo, jako když si někdo 
sedá na zestárlé kostelní lavice. To však nebylo 
možné, neboť v kostele nikdo nebyl. Když se ale 
zaposlouchala do těchto zvuků, uvědomila si, že 
to není vrzání, ale že se dvě lavice baví mezi se-
bou. Přicupitala blíže a nenápadně odposlouchá-

Už od dob, kdy Řekové jezdi-
li po, do té doby zmapovaném, 
světě a konali sportovní klání, 
měla židovská populace ke slo-
vu „sport“ spíše negativní postoj. 
Dalo by se možná říci, že měli do-
konce určitou averzi vůči této pod-
množině kultury. Možná tomu leh-
ce napomohlo i to, že staří Říma-
né považovali za sport i gladiátorské 
turnaje, kde válečníci bojovali do po-
sledního dechu, na život a na smrt. 
To platilo až do přelomu 19. a 20. sto-
letí. Definitivně to vyvrátil palestin-
ský vrchní rabín v první polovině 
20. století. Podle něj „tělo slouží 
duši a pouze zdravé tělo může 

Dalo by se tedy říci, že sport 
je v Izraeli (oproti většině 
ostatních zemí) poměrně 
novinka. Lehce si tedy mů-
žeme odvodit, že nějakou 
dobu se museli všem těm-
to druhům sportů učit od ji-
ných zemí a není tedy divu, že 
neměli ani moc úspěchů.

Makabejské vs. Olympijské hry

v šachu. V některých městech se 
učí šachy již ve školce či škole.

Izrael a sport!

Pokusme se to nyní nějak 
shrnout. Původní teze zně
la, že „Izrael se snaží roz
víjet více sportů a sklízí v 
nich více úspěchů než dří
ve“. Oproti původnímu 
fotbalu, basketbalu a judu, 
které jsou v zemi populár
ní už od 70. – 80. let minu
lého století, jsou zde nyní 

více než dvě desítky sportů 
se zástupci, schopnými rov

nat se zbytku světa. 

Co se různých mistrovství či 
turnajů týká, za poslední roky 
předvedli sportovci z Izraele 
famózní výsledky jak v už za
běhlých sportech jako např.: 
basketbal (5x titul mistrů Ev
ropy), fotbal (čtvrtfinále Ligy 
Mistrů UEFA), tak v nových: 

15 zlatých medailí v plavání 
na paralympiádě; olympijské 

medaile v jachtingu, kanoistice 
a judu; mistr světa v thajském boxu, 

Handlová Marcela, tercie
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vala. „Víš, že to letos bude už 950 let od založení 
olomoucké arcidiecéze?“ povídala jedna lavice 
té druhé. „Tak dlouho? To se mi nezdá. Já když 
jsem ještě chodila do školy, tak jsme se učili, že 
byla založena roku 1777!“ odvětila jí ta druhá. 
„Mýlíš se, má drahá přítelkyně,“ opět spustila 
ta první. „Tohoto roku se z biskupství stalo ar-
cibiskupství. Jenom si uvědom, kolik se toho od 
té doby stalo. Kolik biskupů a arcibiskupů bylo 
zvoleno, kolik kostelů, kaplí a jiných světských 
míst bylo založeno. Je to až k neuvěření. Pro 
církev je to velké jubileum.“ „Máš pravdu. Už 
si vzpomínám. Pro nynějšího arcibiskupa, Jana 
Graubnera, je to určitě velká čest, být ve funkci 
v době oslav,“ přitakávala druhá lavice. „Kéž 
bych se ještě dožila 1000 let od založení.“ S touto 
větou se myš odebrala zpět do svého úkrytu  
a tiše si vychutnávala svůj zlatý úlovek.

Jakub Střelák, kvinta

II. kategorie

Jak se žije na církevní škole

Bylo mnoho důvodů, proč jsem chtěla jít na Cy-
rilometodějské gymnázium, ale hlavně proto, 
že je to církevní škola. Myslím, že hlavní rozdíl 
mezi školou normální a školou církevní je v pří-
stupu učitelů a zaměstnanců školy. Učitelé jsou 
více přátelští, ale to neznamená, že by nebyli 
přísní. Dá se s nimi lépe domluvit a snadněji 
vás pochopí, když něco potřebujete. Můžete se 
na ně vždy obrátit. Na církevní školu mohou 
chodit i lidé nevěřící a nikdo je k víře nenutí. 
Každou středu máme ve školní kapli mši, která 
je dobrovolná. Tato škola je určená především 
pro lidi, kteří chtějí rozvíjet sami sebe. Zkrátka 
na církevní škole je dobře i věřícím i nevěřícím.

Zdeňka Lošťáková, sekunda

Literární soutěž v anglickém jazyce
ENGLISH WRITING CUP

Without words, 
without writing  
and without books  
there would be no history, 
there could be no concept of humanity.

Hermann H esse  

This year was the start of the  English Writing 
League. It  is an all  year, ongoing competition 
for kvinta, sexta, septima, and oktava students. 
The competition aims to develop  communi-
cation, especially writing skills. And why is 
writing important? 
Writing helps you express yourself. 
It prepares you for university and employment.
At university you will have to write essays, 
reports, dissertations, etc.
Your job may require you to write reports, me-
mos, and business communication letters.
During the year, students wrote four essays in 
English and at the end of the year the absolute 
winner had his/her name engraved on the Eng-
lish Writing Cup (challenge cup/putovní pohár).

At the start of the year 38 students took part in 
the first round and 10 students lasted until the 
end. The winner of the 2013 English Writing 
Cup was Tomáš Lipovský.
Congratulations to all who participated and ho-
pefully the competition will become a tradition 
at our school and many more students will take 
part  in the future.

Ada Zikmundová

Jedna z prací na téma „If I were the President 
of the Czech Republic“ 

Citizens of the Czech Republic are mostly dissa-
tisfied with the current state of their country. And 
the ones who are being blamed are both the presi-
dent and the parliament even though it does not 
have to fully be their responsibility. And that is the 
reason why I would not want to be the President 
of the Czech Republic, it is an ungrateful job. Also, 
the president has to be very responsible, which is 
another reason why I am not fit for that position.
However, if I were the President of the Czech 
Republic, I would do my best. But first of all 
I would move to the Castle in Prague and get 
absorbed by the beauty and size of my new pla-
ce. Then, I would be drooling over my payment 
and then I would move on to the more serious 
part of being a president.
As we are a democratic country, the president 
has very limited power. First of all, I would 
try to make people like me. To achieve this, I 
would go through the crime registry and find a 
suitable person to set free from the prison – for 
example a boy who murdered his father, who 
had been causing serious trouble at home.
The other things I  would be doing is checking 
and rejecting unsuitable laws, talking to the pu-
blic, handling business with other countries and 
other stuff that a president is supposed to do.
I would be just an average president who 
would not really bring any big changes with 
him. But I would do my best to be an honest 
and representative person.

Tomáš Lipovský

Trunečková Michaela, tercie
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Výroční zpráva o hospodaření  
školy za rok 2012

a) Výnosy
Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
V ý n o s y     c e l k e m

b) Náklady
Spotřeba materiálu, energie
Služby
Osobní náklady           
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky
N á k l a d y   c e l k e m

Hospodářský výsledek

c) Vnější kontroly hospodaření

v tis. Kč
740
549

1
142

16 820
18 252

v tis. Kč
1 507
1 939

14 044
29

153
692

4
18 368

– 116

Přehled realizovaných projektů v roce 2012 včetně výše jednotlivých dotací
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola aktivně působí v různých oblastech výchovy  
a vzdělávání. Aktivity Cyrilometodějského gymnázia nad rámec zabezpečení výuky byly v roce 
2012 financovány následujícími donátory:

V roce 2012 proběhly v organizaci následující kontroly:
MŠMT – kontrola hospodaření s prostředky státního rozpočtu – nebyly zjištěny nedostatky
KÚ Olomouckého kraje – kontrola grantového projektu „Centrum podpory etické výchovy 
v OK“ – nebyly zjištěny nedostatky
FÚ v Olomouci – kontrola projektů „Doopravdy“ a „Štěstí začíná uvnitř“ – nebyly zjištěny nedostatky.

Karolína Taberyová, výtvarný kroužek, 
Okrasná zahrada na venkově

Název projektu Anotace  Poskytovatel

Centrum podpory Etické  
výchovy v Olomouckém kraji

Podpora rozvoje Etické výchovy ve školách  
Olomouckého kraje 1 649 308         Evropský sociální fond

Šablony Zvyšování kvality výuky na CMG  Evropský sociální fond
Výuka k různosti Partnerství v projektu multikulturní výchovy 165 106  Evropský sociální fond

Doopravdy
Podpora osobnostního rozvoje žáků prostřednic-
tvím zážitkových kurzů 60 000  Nadace Renovabis

Vánoční koncert Pěveckého sboru Podpora realizace Vánočního koncertu 72 917  Město Prostějov
Plavecký pohár Podpora realizace soutěže o Plavecký pohár CMG 15 000  Město Prostějov
Francouzské divadlo Podpora účasti Francouzského divadla na festivalech 10 000  Olomoucký kraj

Celkem 1 974 932

Dotace v Kč



48

Studentský klub  a SVČ Oáza
Ro

č
e

n
ka

 C
M

G
 2

01
2/

20
13

Školní klub a SVČ Oáza  
ve školním roce 2012/2013

V Oáze jsme zahájili provoz společně s přícho-
dem nového školního roku. Ale nelenili jsme 
ani o prázdninách. Během léta 2012 jsme uspo-
řádali jeden příměstský geocachingový tábor  
a dva putovní vodácké tábory − jeden na Sáza-
vě a druhý na Vltavě. 

Plný provoz jsme zahájili jak jinak, než sla-
vením mše svaté v kostele Povýšení svatého 
Kříže. Mše svatá je první příležitost pro setkání 
scholy studentů CMG, která toho také jaksepa-
tří využila. Svůj hudební um předvedla nejen 
otci arcibiskupovi, který byl hlavním celebran-
tem mše svaté, ale na konci září vystoupila také 
na přehlídce schol prostějovského děkanátu.

Září je v Oáze měsícem otevírání stávajících  
i nových zájmových kroužků. Mimo naše stálice 
jako keramika, florbal, francouzské divadlo, geo-

caching, lezení na umělé stěně, rockovou kapelu či 
například kytarovou školičku, jsme po zkušebním 
jednoletém provozu opět otevřeli historický šerm 
a úplnou novinku − Dramatický kroužek CoMá-
Grády, který vede Bc. Lucie Hrůzová. Pro nový 
školní rok plánujeme další novinky, a to přede-
vším technický kroužek, debatování a míčové hry.

Během září také proběhla charitativní sbírka 
Srdíčkový den.V půli října nás čekala další cha-
ritativní sbírka Bílá pastelka, které se zúčastnily 
dvě dvojice dobrovolníků. Od začátku října 
jsme také obnovili pravidelnou měsíční soutěž 
o poukazy na nákup ve školním bufetu. Letos 
byla soutěž zaměřena k významným dnům  
a výročím během roku. V říjnu to byl meziná-
rodní den stromů, dále např. lednový meziná-
rodní den lachtanů tuleňů a velryb (mimocho-
dem věděli jste, že plejtvák obrovský, který se 
živí krilem, může vážit až 180 tun?), den mateř-
ského jazyka byl tématem únorové soutěže,  
v březnu jsme se zabývali meteorologií, v dub-
nu se soutěž vztahovala k mezinárodnímu dnu 
památek a sídel, v květnu pak ke Dni Afriky.

Přelom října a listopadu opět patřil schole 
CMG. Koncem října se podílela na doprovodu 
mše svaté sloužené otcem arcibiskupem  
k příležitosti otvírání nového charitního domu 
Daliborka, na svátek všech svatých doprováze-
la společnou školní mši svatou, v půli listopadu 
pak scholu čekalo soustředění, při němž se 
připravovala na adventní duchovní zastavení, 
které se uskutečnilo první adventní neděli. 

Vodácký tábor se náramně vydařil
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Začátkem listopadu nás čekala také další 
sbírka, tentokrát určená na pomoc mladým 
lidem, kteří ztratili rodinné zázemí a svůj život 
prožívají na ulici.

Ke konci listopadu jsme hostili účastníky soutě-
že BIBLE a MY, na které jsme se spolupodíleli. 
Této soutěže se zúčastnilo celkem 47 našich  
i okolních studentů. Do ústředního kola z CMG 
postoupilo osm studentů.  

Před začátkem doby adventní proběhl tradiční 
kreativní podvečer prosycen vůní jehličí z prá-
vě vyrobených adventních věnců. V prosinci, 
v němž jde cítit očekávání Vánoc, se uskutečnil 
ještě jeden kreativní podvečer. Vyráběli jsme 
papírová přání metodou quilling. 

Konec roku a příchod vánočních prázdnin jsme 
oslavili společnou mší svatou a tradiční akade-
mií Studenti studentům.

Nový rok tradičně v Oáze zahajujeme účastí na 
Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita ČR. 
Naši koledníci navštívili například pacienty  
v nemocnici, děti v mateřské škole nebo klienty 
domu Daliborka.

Den před pololetním vysvědčením probíhala  
v klubu Oáza recitační soutěž. Celkem se účast-
nilo třináct studentů. Porota, která se skládala  
z Bc. Lucie Hrůzové, Mgr. Martiny Malečkové  
a Mgr. Pavla Polcra ocenila krásné výkony sou-
těžících. V první kategorii byla udělena dvě  
2. místa: Danielu Grbinovi (I.) a Jakubu Čecho-
vi (II.). Ve druhé kategorii bylo uděleno 1. místo 
Karle Tomanové (III.), 2. místo Tereze Markové 
(III.) a 3. místo Andreji Baťkové (IV.). Ve třetí 
kategorii porota udělila dvě čestná uznání a to 
Michaeli Navrátilové (V.) a Jakubu Zálešákovi 
(V.). Poprvé byla udělena i cena diváků, kterou 
získaly hned dvě soutěžící se stejným počtem 
hlasů: Karla Tomanová a Tereza Marková. 

Své půlroční školní úsilí měli studenti možnost 
zakončit tzv. netradičním přespáním ve škole. 
Celkem se zúčastnilo 22 studentů nižšího gym-
názia. Do přípravného týmu se zapojili i dva 
studenti oktávy, Tomáš Pola a Karolína Jona-
ková. S realizací programu nám pomohli také 
dobrovolnice EVS − Oksana a Lina. Program 

byl zahájen v 19 hodin společnou večeří. Násle-
dovaly seznamovací hry, aby se účastníci sezná-
mili. Na programu byly i kreativní wokshopy, 
kde se studenti seznámili s ubrouskovou techni-
kou, vyráběli si náramky z kůže, origami a lapače 
snů. Po dílnách jsme se opět trochu rozhýbali  
a zasoutěžili si. Ve dvojici či trojici si zazpívali při 
večerním karaoke. Večer jsme zakončili krátkou 
desetiminutovou pohádkou a modlitbou v kapli. 
Ráno nás čekala společná snídaně. 

V březnu se Oáza pravidelně účastní  přehlídky 
umělecké činnosti církevních škol v Odrách. 
Letos nás prezentovali tři recitátoři - Jakub 
Čech, Tereza Marková a Karla Tomanová a 
dramatický kroužek CoMáGrády klubu Oáza 
ve složení Martina Pavlíková, Martin Tabery, 
Kristýna Vlachová, Eliška Doušková, Adéla 
Pudová a Tereza Pospíšilová. Všichni sklidili 
velmi pozitivní ohlasy. Skupina žáků z drama-
tického kroužku postoupila i do finále, v němž 
získala čestné uznání poroty.

Během března se uskutečnila další charitativní 
sbírka, tentokráte věnována dětem a mladým 
lidem se získaným handicapem.

Před velikonočními svátky proběhly v klubu 
Oáza dva kreativní podvečery, jeden vedla 
dobrovolnice EVS Oksana. Během tohoto 
podvečera jsme měli příležitost malovat kras-
lice voskovou technikou západní a východní 
Ukrajiny, nebo jsme mohli vyrábět velikonoční 
přání. Druhý vedl Mgr. Martin Bradáč a pletli 
se při něm velikonoční pomlázky.

V Dramaťáku se aspoň vyřádíme...

Vodácký tábor se náramně vydařil
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Na květnou neděli pak naše schola doprovázela 
tradiční křížovou cestu. Někteří členové scholy 
se také zapojili do četby textů k jednotlivým 
zastavením.  

V dubnu nás potěšili členové divadélka ve fran-
couzském jazyce, kteří se se svou vedoucí Virgi-
nií Hyllovou zúčastnili festivalu frankofonních 
divadel ve francouzském městečku Saint Malo 
v Bretani. Za svůj bravurní výkon sklidili mladí 
talentovaní herci nadšené ovace a získali cenu za 
představení, které nejvíce vtáhlo diváky.

V půli dubna proběhla poslední charitativní 
sbírka „Emil“, která je věnována na podporu 
mladých handicapovaných sportovců.

Tým florbalistů z florbalového kroužku se zú-
častnil chlapeckého florbalového turnaje církev-
ních škol v Ostravě. I přes to, že nepostoupil do 
finálního souboje o medailové pozice, si  
v soutěži vedl velice dobře. 

Konec dubna je některými studenty dlouho 
vyhlížen, neboť v olomouckém lanovém centru 
Proud se koná každoroční soutěž ve zdolávání 
vysokých lanových překážek s názvem Expedice 
Karákoram. Z naší školy se letos přihlásilo sedm 
šestičlenných družstev. V konkurenci 23 týmů 
jsme obsadili první čtyři místa a družstvo ve 
složení Lucie Burešová, Kateřina Malečková, Jan 
Suchánek, Tom Lipovský, Tom Pola a Michael 
Tvrdík obhájilo loňské vítězství. CMG se tak 
stalo již trojnásobným držitelem soutěžní trofeje.

V květnu proběhlo v klubu Oáza hned několik 
akcí. Se skupinou septimánů jsme prezento-
vali Portugalsko při Dnu Evropy v Olomouci, 
naši studenti se při prostějovském Majálesu 
proměnili na seniory, zapojili jsme se  také 
do akce Noc kostelů. Vedoucí školního klubu 
Mgr. Martin Bradáč zorganizoval pro poutní-
ky doprovodný program, ve kterém například 
zazpívala schola nebo zazněl výklad o iko-
nách, který připravil pan Martin Sitte v rámci 
komentované prohlídky školní kaple. Školní 
kapli sv. Cyrila Metoděje navštívilo téměř 200 
poutníků. 

Poslední květnový den jsme se při slavnostní 
mši svaté s předáváním maturitních vysvědče-
ní, kterou doprovázela schola studentů CMG 
doplněná i o bývalé absolventy, rozloučili  
s našimi maturanty. Po mši sloužené otcem 
biskupem Josefem Hrdličkou se hosté přesunu-
li na farní zahradu, kde proběhla tzv. Zahradní 
slavnost.

Červen patří v Oáze přípravě zážitkové hry. 
Letošní byla trochu netradiční. Putovali jsme 
po stopách hraběcího rodu Seilernů, kteří 
mimo jiné vlastnili i Vrahovické panství. Právě 
tam, na farní zahradě, zážitková hra vrcholila 
společným opékáním špekáčků a doprovod-
ným herním programem. Ve středu proběhla 
zážitková hra pro studenty kvarty, kvinty  
a sexty. Výpravy do Vrahovic, bývalého pan-
ství hraběte Seilerna, se zúčastnilo 44 stu-
dentů. Pátrání po stopách hraběte Seilerna se 
druhý den zážitkové hry zúčastnilo 76 studen-
tů primy, sekundy a tercie.

Úplným závěrem školního roku pak bylo slave-
ní mše svaté, kterou sloužil P. Adam Rucki  
a kterou opět doprovázela naše schola, a od-
chod na letní prázdniny.

Během prázdnin byla Oáza uzavřena. V čer-
venci proběhl na řece Berounce vodácký tábor 
a od začátku letošního roku má Oáza novou 
pracovní sílu. Od září bude studenty prová-
zet svým úsměvem nová vedoucí SVČ Tereza 
Slezáková.

A zase to francouzské divadlo...

Záver zážitkové hry byl opravdu vypečený

V Expedici Karákoram vždy zabodujeme
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Předání ocenění vítězným redakcím školních  
časopisů v Olomouckém kraji.

Informační centrum  
pro mládež Prostějov

ICM Prostějov poskytuje bezplatně informace  
a poradenství v oblastech, které jsou důležité 
pro mladé lidi i pracovníky s mládeží: vzdě-
lávání, 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 slevo-
vých karet (ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC, IYTC), 
převod VHS na DVD a audiokazet na CD nebo 
bezplatné poradenství k programu Mládež  
v akci či bezplatné služby sítě Eurodesk a Měst-
ského evropského informačního střediska.

Zřizovatelem ICM Prostějov je Klub studentů, 
rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia  
v Prostějově. Svou činnost ICM Prostějov rea-
lizuje v úzké spolupráci s Cyrilometodějským 
gymnáziem a MŠ v Prostějově, pro jehož studen-
ty a zaměstnance zajišťuje přístup do počítačové 
učebny, služby školní knihovny aj. Ve školním 
roce 2012/2013 se na jeho chodu podíleli tři stálí 
pracovníci a řada dobrovolníků.

Vybrané akce a aktivity ICM Prostějov ve 
školním roce 2012/2013:

Školní časopis 2012 v Olomouckém kraji
26. listopadu 2012

Předání ocenění vítězným redakcím školních 
časopisů v Olomouckém kraji na prostějovské 
radnici.

Dobrodružství s počítačem
15. listopadu 2012

Osmého ročníku soutěže se zúčastnilo 92 žáků, 
tj. dvacet tři soutěžních družstev z dvanácti 
základních škol z Prostějova a okolí.
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Dny internetu zdarma a soutěž v počítání 
oveček v rámci Mezinárodního dne 
zdravého spánku

Prezentace ICM na veřejnosti
Scholaris Prostějov, Den Evropy, Prostějovský 
veletrh zábavy a Evropský týden mládeže.
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Účastníci Evropské dobrovolné služby
Oksana Kulakovska z Ukrajiny  
(říjen 2012 – srpen 2013)

Oksana vedla 
během svého 
působení v ICM 
Anglickou kon-
verzaci pro po-
kročilé, Ruskou 
konverzaci a Ruš-
tinu pro začáteč-
níky. Zapojila se 
do seminářů pro 
studenty střed-
ních škol a sama 
připravila Ukra-
jinský podvečer. 
K problematice 

stereotypů vytvořila zajímavou nástěnku a poté 
také brožurku v několika jazycích. Mimo jiné 
se zapojila i do prezentace ICM Prostějov např. 
na Prostějovském veletrhu zábavy, Evropském 
týdnu mládeže či festivalu STARTFest. Jejím 
přičiněním vznikl blog pro zahraniční dobro-
volníky a jejich anglický zpravodaj změnil ne-
jen své jméno (E-VoiceS), ale i celkový vzhled.

Lina Avetisyan z Arménie  
(listopad 2012 – srpen 2013) 

Po svém pří-
jezdu se Lina 
ujala Anglické 
konverzace pro 
začátečníky  
a vedla druhou 
skupinu zá-
jemců o ruskou 
konverzaci. 
Vypomáhala  
s focením akcí  
a zapojila se 
také do pre-
zentace ICM 
Prostějov např. 

na festivalu STARTFest a Setkání všech ge-
nerací. Sama připravila Arménský podvečer, 
veřejnosti nabízela nejen lekce fotografování, 
ale také možnost nechat se vyfotit. Každý 
měsíc přispívala svými články do anglického 
zpravodaje E-VoiceS a aktivně se starala  
o Facebookovou stránku ICM.

Během příštího školního roku budou v ICM Prostějov působit noví dobrovolnici: Lucie z Francie  
a Nico z Německa. 
Během příštího školního roku budou v ICM Prostějov působit noví dobrovolnici: Lucie z Francie 

Aktivity Oksany a Liny (EDS)

Ukrajinský podvečer, Arménský podvečer, An-

glická konverzace, Ruská konverzace, Výstava 

Photography – My Hobby
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Centrum celoživotního učení

„Lidská osoba je svou přirozeností dynamicky zamě-
řena k vlastnímu rozvoji.“

(Benedikt XVI: Caritas in veritate)
Nabízet a realizovat odborné a zájmové vzdělá-
vání pro různé věkové skupiny dospělých včet-
ně vzdělávání pedagogů, podporovat získávání 
dalších odborných zkušeností využitelných  
v profesní oblasti a přispívat ke smysluplnému 
prožití volného času, kontaktu s vrstevníky, 
aktivnímu životnímu stylu a oživovat zájem  
o seberozvoj – to je hlavním cílem našeho CCU. 
V letošním roce jsme navázali na předchozí 
zkušenosti a zaměřili se na tyto oblasti:

1. Odborné vzdělávání pro pedagogické 
pracovníky CMG a MŠ v Prostějově

I v tomto školním roce jsme zachovali kontinuitu 
vzdělávání vlastních pedagogů a nabídli jim dva 
semináře, které se uskutečnily na podzim r. 2012.
9.–10. listopadu proběhl vzdělávací seminář na 
téma Klíčové kompetence absolventa na trhu práce 
ve spolupráci s PhDr. Leo Dittmannem, který  
z úhlu pohledu poradenské a personální společ-
nosti uváděl znalosti a dovednosti studentů do 
kontextu nejnovějšího vývoje trhu práce. Přednáš-
ky byly oživeny teambuildingovými aktivitami. 
16. listopadu se pak pedagogové sešli na Semináři 
ke kritickému myšlení s lektorkou Ninou Rutovou, 
který byl zaměřen na teorii z oblasti konstrukti-
vistické pedagogiky a nabídl aktivity i metodiku,  
jak je při výuce zavádět. Oba semináře byly hod-
noceny kladně, proto jsme se rozhodli ve vzdělá-
vání aktivních metod učení pokračovat.

2. Odborné a zájmové vzdělávání pro veřejnost 

- Rekvalifikační IT kurzy 
Dosavadní IT kurzy jsme rozšířili o novou 
nabídku Základy obsluhy osobního počítače 
v rozsahu 40 hodin a zrealizovali jsme první 
jarní termín kurzu i pro uchazeče z ÚP. Záro-
veň jsme požádali o akreditaci dalšího rekva-
lifikačního kurzu Tvorba www stránek, který 
budeme veřejnosti nabízet společně se stávají-
cími rekvalifikačními kurzy Základy obsluhy 
osobního počítače a Obsluha osobního počítače.

- IT kurzy pro seniory
Ke stálicím patří již několikátým rokem nabíze-
né počítačové kurzy pro seniory ve dvou obtíž-
nostech – pro úplné začátečníky a rozšiřující pro 
začátečníky. Na základě ohlasů účastníků jsme 
letos zařadili dva specializované kurzy „Práce 
s flash diskem“ a navazující „Práce s fotografií“, 
které se jak obsahem, tak rozsahem osvědčily. Po 
celou dobu školního roku 2012/2013 jsme zorga-
nizovali 7 kurzů, které absolvovalo 62 zájemců.

- Zájmové vzdělávání pro veřejnost 
V nabídce pro tento školní rok se znovu objevily 
dva umělecky zaměřené zájmové kruhy. „Vý-
tvarný kruh pro dospělé“ pod vedením PaedDr. 
Květoslavy Snášelové. Díky jejímu laskavému, 
inspirativnímu vedení a vlastní umělecké tvorbě 
je o účast stálý zájem. Druhým rokem pak pokra-
čoval „Kruh paličkování“ pod vedením lektorky 
paní Mileny Malinové, která již naučila stálé zá-
jemkyně vytvářet vlastní velmi zdařilé výtvory.
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Školská rada a Klub studentů, 
rodičů a přátel CMG

„Člověk, který nedokáže žít život pro druhé a chce ho 
žít pro sebe, nebude nikdy trvale šťastný. Ale na to 
musí každý přijít svým životem.“

Petr Vaculík, provinciál SDB

Školská rada
je orgán školy umožňující zákonným zástup-
cům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedago-
gickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším 
osobám podílet se na správě školy.

Školská rada pracuje ve složení: Ing. Franti-
šek Hynek (předseda, zástupce rodičů), Mgr. 
Martina Šubčíková (zástupce pedagogů) a paní 
Marie Richterová. V letošním školním roce rada 
zasedala v září a v březnu.

Rada se seznámila s materiálem Vlastní hodno-
cení školy za školní rok 2011/2012, projednala 
a schválila: Výroční zprávu o činnosti za školní 
rok 2011/2012 a rozpočet CMG a MŠ na rok 
2013.

Klub studentů, rodičů a přátel CMG
Rodiče vítáni – s tímto heslem se setkáte hned 
při vstupu do budovy školy a znamená, že tady 
se všichni snaží, aby výchovné působení rodiny 
a výchovně vzdělávací působení školy byly  

v souladu, 
aby vládla 
oprav-
du úzká 
spolupráce 
a „hlas rodi-
če“ nezanikl  
v „ruchu 
školy“. 

Úzká spolupráce Klubu studentů, rodičů  
a přátel s Cyrilometodějským gymnáziem  
a MŠ v Prostějově pokračovala i v tomto škol-

ním roce ve všech zásadních oblastech, které si 
Klub při svém vzniku vytýčil: v podpoře ma-
teriálního, kulturního a společenského zázemí 
školy, ale i ve vytváření vlastních finančních 
zdrojů a jejich účelném využívání pro potřeby 
studentů a školy. 

Zástupci rodičů studentů jednotlivých tříd, 
zástupci vedení školy a zástupci zřizovatele 
školy se scházeli na pravidelných setkáních 
Rady KSRaP, na kterých připravovali konkrét-
ní činnosti, projednávali a schvalovali Výroční 
zprávu o činnosti a hospodaření, plán práce, 
rozpočet, příspěvky a odměny ze studentské-
ho fondu. Výsledky své práce pak předkládali 
na Valných hromadách Klubu, které se konali 
v rámci třídních schůzek v termínech 13. 11. 
2012 a 18. 4. 2013. Informační centrum pro 
mládež, které KSRaP zřizuje, získalo opráv-
něně 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 dota-
cím jsme mohli i letos zabezpečit kvalifikova-
né pracovníky, kteří chod centra zajišťují  
a kteří připravují různé aktivity i ve spoluprá-
ci s CMG.  Ze schválených dotací poskytova-
ných Českou národní agenturou Mládež jsme 
zabezpečovali pobyt a činnost zahraničních 
účastníků Evropské dobrovolné služby, kteří 
pomáhají při práci s dětmi a mládeží a přispí-
vají k posilování jazykových a komunikačních 
znalostí. Z dotace ČNA byla podporována též 
činnost regionálního konzultanta. Vedoucí 
ICM vykonávala Mgr. Kateřina Opatrná a prá-
ci regionálního konzultanta a spolupracovníka 
prostějovské sekce neziskových organizací 
zastává paní Stanislava Rotterová. Samotné 
činnosti ICM se blíže věnujeme v samostatném 
oddílu ročenky.

Základními cíli Klubu jsou již od 
svého vzniku: podpora materiál-
ního, kulturního a společenského 
zázemí školy, ale také vytváření 
vlastních finančních zdrojů a je-
jich účelné využívání pro potřeby 
studentů a školy.
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Největší kulturně společenskou událostí, kterou 
Klub každoročně zaštiťuje, byl Reprezentační 
ples CMG u příležitosti stužkování maturitního 
ročníku. V září 2012 jsme se také podíleli na 
organizaci a průběhu oslav 20. výročí vzniku 
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,  
maturantům připadla část výtěžku Repre-
zentačního plesu, odměnili jsme studenta za 
mimořádný výkon během studia a pro nejlepší 
studenty z každého ročníku jsme připravili 
odměny formou knižních poukázek.

Klub udělil na konci školního roku „cenu za nejlepší 
výsledky během studia“ Tomáši Polovi,cenu předala 
náměstkyně primátora Města Prostějova Mgr. Ivana 

Hemerková (oba na snímku)

Pravidelná zasedání Klubu vede pan předseda  
Ing. Hynek (vpravo)

Rada Klubu pracovala ve školním roce 
2012/2013 ve složení:
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

Třída Zástupci

I. Mgr. Iveta Frýbortová, 
 pan Pavel Neckař

II. Mgr. Kateřina Adámková, 
 MUDr. Barbora Baťková

III.          Mgr. Jiří Marek, 
 MVDr.Tomáš Obr,  
 paní Andrea Nejezchlebová

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

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

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

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

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: 
PaedDr. Karel Kotyza, Ing. Václav Kopečný, 
Ing. Zbyněk Švécar a MUDr. Pavla Šamánková
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Resumé

English
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 atmo-
sphere which offers a wide array of optional sub-
jects 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 te-

achers and preparation for international 
language certificates (FCE, DELF, Zertifi-
kat Deutsch)

 • language exchange programmes (with 
Germany, the Netherlands)

 • personal development and time manage-
ment courses

 • extra-curriculum activities in the Oaza 
school club

 • weekend and holiday activities aimed 
to enhance personal and social develop-
ment
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 • 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 fri-
endship 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 commu-
nication. They are given theoretical and practi-
cal training in all subjects and assesed on a po-
int system.

CMG  cooperate  with  the following foreign 
schools:

 • Emmauscollege, Rotterdam in the Nether-
lands

 • Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica in 
Germany

 • St. Ursula Gymnasium Wien in Austria

 • Kloster Ensdorf in Germany

 • Zespol Szkól w Obrazowie in Poland 

CMG has a high success rate of students be-
ing accepted to university and CMG students 
also achieve very good results in language and 
scientific research competitions between secon-
dary-school students.

The seat of CMG is in a modern renovated 
building in the centre of Prostějov (the Olo-
mouc region, the Czech Republic) and has at its 
disposal an educational centre in the Jeseníky 
mountains near Karlova Studánka. This is often 
used for retreats and sport activities organised 
by the school.

Deutsch
CMG ist ein kirchliches achtjähriges Gymnasi-
um allgemeiner Ausrichtung mit familiärer 
Atmosphäre, zum Gymnasium gehört auch der 
Kindergarten. Diese Schule hat ein breites Wahl-
fachangebot für Studenten von 11 bis 19 Jahren.

Die Schule wurde im Jahre 1992 vom Erzbis-
tum Olomouc eröffnet. Zu ihren Zielsetzungen 
gehört, eine hochwertige Bildung und Erzie-
hung, 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 Studi-
um an allen Typen von Hochschulen und 
höheren Fachschulen;

 • ZusammenarbeitPriester und Psychologen 
 • einehochwertige Sprachbildung in Zusam-

menarbeit mit muttersprachlichen Lektoren
 • Unterricht in zwei lebendigen Sprachen ab 

der ersten Klasse, weitere Fremdsprachen in 
höheren Jahrgangsstufe

 • Austauschaufenthalte im Ausland (Deut-
schland, Niederlande)

 • Erwerbung von international anerkann-
ten Sprachzertifikaten (FCE, Delf, Zertifikat 
Deutsch

 • Wochenend- und Ferienfreizeitangebote, die 
auf die Persönlichkeitsentwicklung zielen

 • Kurse für die Persönlichkeitsentfaltung, ti-
me-management, Kurse für effektives Ler-
nen etc. 

 • kreative Werkstätte und weitere Freizeitak-
tivitäten im Studentenklub Oáza

 • die Möglichkeit der individuellen Studium-
srichtung durch die Auswahl von der brei-
ten Skala der fakultativen und obligatoris-
chen Fächer

 • ein freundlicher pädagogischer Bezug, die 
keine Grobheit und Gewalt toleriert, die Lei-
tung zur Zielstrebigkeit und Arbeitsfreude, 
ein angemessenes Maß von Ansprüche

 • freundliche Arbeitsatmosphäre, die auf der 
Freundschaft und dem gegenseitigen Re-
spekt aufgebaut ist

 • barriereloser Zugang

Das achtjährige Studium legt Wert auf die 
Motivation des Schülers zu seiner persönli-
chen Entfaltung, effektive Zeitausnutzung, 
Erwerb des Fremdsprachenlernens, Informa-
tik und Mathematik. Das Curriculum wurde-
um die Fächer „Religion und ethische Erzie-
hung“ und das Fach „Strategien der Persönli-
chkeitsentwicklung“ erweitert. 



59

Resumé

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
01

2/
20

13

Der theoretische Unterricht wird durchprak-
tische 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 einesSchülerportefoglio.

Wir arbeiten mit Schulen im Ausland zusam-
men: 

 • Emmauscollege, Rotterdam in the Nether-
lands

 • Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica in 
Germany

 • St. Ursula Gymnasium Wien in Austria
 • Kloster Ensdorf in Germany
 • Zespol Szkól w Obrazowie in Poland

Die Schule hat sehr gute Ergebnisse bei der 
Aufnahme der Absolventen an Hochschulen 
von allen Typen und Richtungen. Die Studen-
ten 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.

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 prin-
cipes chrétiens. Le lycée met en valeur un haut 
niveau de formation, un développement systé-
matique de la personnalité et du savoir afin de 
trouver un sens dans les activités quotidiennes. 
C’est plus de 90 % lycéens  admis en Univer-
sités et écoles supérieures, le succès des élèves 
dans les concours « SOČ » (la recherche et la 
soutenance de thèse) et dans les Olympiades 
qui prouvent  l’accomplissement de la mission  
de l’école. 

Nous offrons

 • une préparation systématique aux études 
dans tous types d’ écoles supérieures

 • une coopération avec un prêtre et un psy-
chologue   qui conseillent les élèves

 • une formation avec deux langues étrangères 
à partir de la première classe, et une troisiè-
me langue dans les dernières années, avec 
un soutien d’un lecteur étranger

 • une possibilité d’obtenir un diplôme inter-
national en langues (FCE,  DELF,  Zertifikat 
Deutsch)

 • des échanges réciproques avec l’étranger 
(l’Allemagne, la Hollande)

 • des cours de développement personnel, de « 
time management », d’études effectives etc.

 • des  ateliers créatifs + des activités de loisir 
dans le cadre du club des élèves « OÁZA » 
(oasis).

 • des séjours pendant les week-ends ou les 
vacances orientés vers le développement de 
la personnalité

 • une attitude bienveillante qui ne tolère au-
cune rudesse et violence ; l’éducation et l’a-
mour du travail ; l’exigence

 • une atmosphère de travail, basée sur l’ami-
tié et le respect réciproque

 • tous les espaces accessibles aux handicapés

Le programme scolaire met en valeur la moti-
vation des élèves pour le développement per-
sonnel, un emploi du temps effectif, l’étude 
des langues, de l’informatique et des mathé-
matiques. Le programme est enrichi d’une ma-
tière intitulée « la religion et l’éducation éthi-
que » et « la stratégie de la progression per-
sonnelle ».

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 in the Nether-
lands

 • Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica in 
Germany

 • St.Ursula Gymnasium Wien in Austria

 • Kloster Ensdorf in Germany

 • Zespol Szkól w Obrazowie in Poland

Le siège du lycée est situé dans un  bâtiment 
restauré de façon moderne dans centre de Pro-
stějov (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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Historie školy v datech

27. září 1991

 • MŠMT zařazuje Církevní gymnázium v Pro-
stějově do sítě církevních škol ke dni 27. září 
1991 (písemné sdělení MŠMT  tehdejšímu 
pověřenému řediteli Církevního gymnázia 
v Prostějově Ivo Slavotínkovi)

24. ledna 1992 

 • Zakládací listina školy s názvem „Církevní 
gymnázium v Prostějově“, podepsaná met-
ropolitou moravským, arcibiskupem Mons. 
Janem Graubnerem

duben 1992

 • První přijímací zkoušky do sedmiletého a 
čtyřletého cyklu uskutečněné v zapůjčených 
prostorách ZŠ na Rejskově ulici v Prostějově

6. května 1992

 • Založen Klub rodičů a přátel Církevního 
gymnázia 

1. září 1992

 • Slavnostní zahájení provozu školy 

1. října 1995 

 • Nová zřizovací listina, která upravuje název 
školy na „Cyrilometodějské gymnázium  
v Prostějově“

leden 1996 

 • První „Reprezentační ples spojený se „stuž-
kováním maturantů“ 

1992 - 1998

 • První, druhé a třetí stěhování. Škola lokali-
zována postupně na ZŠ E.Valenty, Reálném 
gymnáziu a ZŠ města Prostějova,  SOU sta-
vebním, SOU zemědělském, v budově Do-

movní správy na Demelově ulici,  
v budově Intergea − někdy i na třech mís-
tech současně

prosinec 1996

 • První samostatný koncert Pěveckého sboru 
Cyrilometodějského gymnázia 

prosinec 1997

 • První adventní zastavení školy 

květen, červen 1998

 • První výměnný pobyt našich studentů  
u holandských přátel na Emmauscollege  
v Rotterdamu 

23. července 1998

 • Škola získává od Školského úřadu v Pros-
tějově do pronájmu současnou budovou na 
Komenského ulici 17

26. dubna 1999

 • Při škole založen Školní sportovní klub.

1. července – 31. srpna 1999

 • 1. etapa rekonstrukce školní budovy

1. září 2000

 • Při škole založen studentský klub Oáza  
a vzniká schola školy

1. září 2001

 • Při škole založeno Informační centrum mlá-
deže

23. září 2002 

 • Slavnostní otevření nově vybudovaných 
prostor gymnázia a oslava desátého výročí 
založení školy 
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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

1. září 2006

 • MŠMT zařazuje jako součást školy Středisko 
volného času mládeže

 • CMG začíná vyučovat podle vlastního škol-
ního vzdělávacího programu „Doopravdy“

3. září 2007 

 • CMG vytvořilo a začíná učit nový předmět 
„Strategie osobnostního rozvoje“ 

12. září 2007 

 • „Děti, pojďte si hrát!“ komponovaný pořad  
na náměstí T.G.Masaryka v Prostějově  
k oslavě 15. výročí založení školy 

3. října 2007

 • koupě pozemku za budovou školy

Březen 2009 - listopad 2011 

 • realizace 3-letého projektu „Akademie roz-
voje klíčových kompetencí pedagogů“, který 
byl spolufinancován ESF a státním ČR

1. září 2009     

 • slavnostní zahájení nového školního roku 
mší svatou v chrámu Povýšení sv. Kříže 
bylo spojeno se zahájením a požehnáním 
činnosti  

 • zahájení provozu Mateřské školy při CMG, 
škola nese nový název Cyrilometodějské 
gymnázium mateřská škola v Prostějově 

1. září 2009

 • zahájení činnosti Centra celoživotního uče-
ní (CCU)

červen 2012

 • CMG dostává do nájmu část budovy na Ko-
menského 19 se záměrem rozšířit výukové 
prostory

únor 2011- červen 2012   

 • projekt  EU „Centrum podpory etické vý-
chovy v Olomouckém kraji“

 • 12. září 2012 – Oslavy 20.výročí trvání školy

březen 2013

 • dostala škola do nájmu první stálou tělo-
cvičnu pro studenty CMG

Budova Cyrilometodějského gymnázia
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Kronika školního  
roku 2012/13

Září 2012
 • 3. 9.     

Slavnostní zahájení nového školního roku v 
chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově, mši 
svatou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner a byli slavnostně představeni na-
stupující studenti primy 

 • 3.–6. 9. 

Seznamovací kurz studentů primy „Kdo jsi?“ 
ve Staré Vodě 

Podání ruky třídnímu učiteli znamená  
souhlas s novými pravidly třídy.

 • 6.–8. 9. 

Kurz osobnostního rozvoje pro studenty sexty 
„Žádný člověk není ostrov“ 

Jedním z mnoha úkolů kurzu je bezpečně provést 
svého slepého spolužáka krkolomnou cestou.

 • 12. 9.

Oslavili jsme 20. výročí založení školy celoden-
ním programem s názvem „CMG Fest“ kona-
ném na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově

 • 13.–15. 9.

kurz klíčových kompetencí „Líbí se mně...“ pro 
studenty tercie ve školícím středisku ve Staré Vodě 

Terciáni při fyzicky náročné hře „Spolu až na dno“

 • 16.–19. 9.  

Kurz klíčových kompetencí „Kdo jsem?“ pro 
studenty kvinty

 • 18. 9.   

Zúčastnili jsme se charitativní sbírky „Srdíčko-
vý den“

Sbírkové předměty se docela dobře prodávaly.
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 • 19.–21. 9.

Proběhl kurz klíčových kompetencí „Nejsem tu 
sám“, zvaný též dramatický, pro studenty sekundy 

Babičky ze sekundy při scénce na dramatickém 
kurzu sekundy.

 • 21. 9.

Studenti tercie vyjeli na exkurzi do Javoříčka, 
Loštic a arboreta v Bílé Lhotě 

 • 21. 9. 

CMG navštívil P.  Mgr. Marek Chřan, delegát 
pro Evropu Nord generálního představeného 
řádů Salesiánů Dona Bosca v Římě

 • 22. 9.

Schola studentů CMG se prezentovala na pře-
hlídce schol prostějovského děkanátu,  

 • 25. 9.

Úvodní zasedání Studentské rady CMG – pří-
prava volební kapituly nového vedení rady.

 • 25. 9. 

Úvodní třídní schůzky rodičů studentů primy – 
seznámení s chodem školy 

 • 26. 9.   

Sekunda se zúčastnila exkurze do Zbrašov-
ských aragonitových jeskyní 

 • 27.–30. 9.   

Evaluační seminář – hodnocení prázdninových 
aktivit animátorů 

 • 27.9.

CMG získalo ocenění Nadačního fondu J. Luxe  
v oblasti podpory a zavedení výuky Etické výchovy

Ředitel školy přebírá cenu

 • 29. 9. 

Mgr. Polcr prezentoval využití projektů Rov-
nost a kvalita ve vzdělávání pro zástupce gym-
názií ČR na semináři v Praze 

Říjen 2012 
 • 1. 10.

Volební kapitula studentské rady 

 • 1. 10. 

Nástup asistenta pedagoga Carla  Zammita  
z Malty na CMG 

 • 2. 10. 

Studenti primy navštívili Městskou knihovnu  
v Prostějově 

 • 3.–6. 10.

Společensko-vědní kurz studentů oktávy  
v Praze 

Nezbytné foto s hradní stráží.

 • 8. 10.

Exkurze studentů kvinty do jaderné elektrárny 
Dukovany, přečerpávací elektrárny Dalešice a 
historického města, památky UNESCO Třebíče  

Pózování v elektrárně

 • 9. 10.

Zasedání Rady Klubu studentů, rodičů a přá-
tel CMG  

 • 9.–15. 10. 

Studenti primy psali srovnávací testy společ-
nosti SCIO

 • 9. 10.

Třída sexta navštívila Komerční banku v rámci 
výuky finanční gramotnosti  
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 • 11. 10.

Studenti kvinty, sexty a septimy zhlédli soubor 
zajímavých pokusů v rámci programu Úžasné 
divadlo fyziky 

Michael Londesborough při jednom z pokusů popu-
larizujících fyziku a chemii

 • 11. 10.

Studenti CMG reprezentovali Prostějovsko na 
krajském kole orientačního běhu v Jeseníku 

 • 11.–13. 10. 

Kurz klíčových kompetencí pro kvartu nazva-
ný „Láska a zamilovanost“ proběhl ve Staré 
Vodě 

 • 12. 10. 

Návštěva Britské rady v Olomouci a Knihovny 
UP pro 13 zájemců ze septimy a oktávy 

 • 18. 10.

Každoroční exkurze studentů  do Ekocentra ve 
Vilémově a větrné elektrárny v Protivanově 

Exkurze sexty – OZE Vilémov – Přemyslovice – 
Protivanov

 • 15. 10.

ICM pořádalo pravidelný Den internetu zdar-
ma–u příležitosti Dne bílé hole    

 • 15.–22. 10.

Studenti oktávy psali srovnávací testy společ-
nosti SCIO 

 • 18.–20. 10. 

Kurz osobnostního rozvoje pro septimu probě-
hl na Staré vodě v Jeseníkách  

Kurz septimy

 • 19. 10.

Exkurze studentů oktávy do japonské textilní 
firmy Toray 

 • 24. 10.

Pedagogové CMG připravili ukázkovou hodi-
nu Etické výchovy pro pedagogy Olomouckého 
kraje v rámci projektu „Centrum podpory etic-
ké výchovy v Olomouckém kraji“

 • 19. 10.

Studenti kvinty a sexty si v rámci exkurze do Car-
nunta v Rakousku prohlédli římské vykopávky 

Relaxace při exkurzi do Rakouska
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 • 23. 10.

Proběhlo 1. kolo školní soutěže English Writ-
ting Cup 

 • 26. 10.

Část scholy doprovázela mši sv., kterou sloužil 
Mons. Jan Graubner v rámci slavnostního ote-
vření nového charitního domu Daliborka.

 • 30. 10.

Multikulturalita kolem nás – promítání sed-
mi krátkých filmů natočených v rámci projektu 
ICM Multicultural Filmmaking

Listopad 2012
 • 1. 11.   

Mši svatou k svátku Všech svatých a k památce 
Všech věrných zemřelých oslavili studenti a za-
městnanci  školy mší svatou v chrámu svatých 
Cyrila a Metoděje v Prostějově. Mši svatou ce-
lebroval kaplan farnosti Povýšení svatého Kříže 
v Prostějově a vyučující náboženství na CMG  
P. Mgr. Ing. Leo Červenka SDB.

 • 1. 11. 

Družstvo děvčat zvítězilo v krajském kole sou-
těže ve stolním tenisu 

 • 1.–7. 11. 

Studenti absolvovali školní kolo Logické olym-
piády 

 • 6. 11.

Zasedání studentské rady řešilo aktuální pro-
blémy školy  

 • 7. 11. 

Přehlídka středoškolského vzdělávání Scho-
laris–CMG se pravidelně účastní a nabízí kro-
mě informací o škole i zajímavé aktivity pro ná-
vštěvníky. 

Aktivity ICM na burze škol

 • 7. 11.

Charitativní sbírka Šance 

 • 9.–10. 11.  

Seminář pro zaměstnance CMG na téma „Po-
žadavky pracovního trhu na absolventy škol“ 
vedl PhDr. Dittmann 

 • 9.–11. 11.

Seminář animátorů SHM 

 • 12.11.

Čtvrtletní pedagogická rada hodnotila výsled-
ky výchovy a vzdělávání za 1. čtvrtletí  

 • 12.11.

Příjezd nové účastnice Evropské dobrovolné 
služby–Lina Avetisyan

 • 12.–15. 11.

Školní kolo soutěže Bobřík informatiky 

 • 13.11. 

Třídní rodičovské schůzky a Valná hromada 
Klubu studentů, rodičů a přátel CMG  

 • 15. 11.

Naši studenti se zúčastnili okresního turnaje 
středních škol v šachu a ve volejbale 

 • 15. 11.

Dobrodružství s počítačem–počítačová soutěž 
pro čtyřčlenná družstva žáků ZŠ  

Jeden ze soutěžních týmů Dobrodružství  
s počítačem

 • 16. 11.

Celodenní soustředění scholy, které bylo zamě-
řeno na přípravu Adventního duchovního za-
stavení   

Vše je potřeba důkladně nacvičit

 • 19. 11.

V klubu Oáza proběhlo děkanátní kolo soutěže 
„Bible a my“ 
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 • 19. 11.

Instruktáž v debatování v anglickém jazyce ab-
solvovali studenti septimy a oktávy 

Teorie je nezbytný předpoklad pro úspěšnou praxi.

 • 19. 11.

1. kolo internetové soutěže Co skrývá web ICM  

 • 20. 11. 

Instruktáž v debatování v českém jazyku absol-
vovali studenti kvinty a sexty 

 • 20. 11.

Druhé zasedání Klubu studentů, rodičů a přátel 
školy řešilo přípravu stužkovacího plesu

 • 20.- 22. 11.

Studenti septimy obhajovali své práce SOČ   

Jedna z prezentací SOČ

 • 21. 11. 

Den internetu zdarma–u příležitosti Světového 
dne televize  

 • 26. 11.

Studenti primy a sekundy navštívili divadelní 
představení „Souhvězdí aneb řecké báje mimo 
výseč“ 

 • 26. 11.

Předání ocenění vítězným redakcím školních 
časopisů v Olomouckém kraji 

 • 27. 11.

Studenti studenti sekundy až sexty navštívili 
zeměpisný pořad „Dálný východ“

 • 27. 11.

Celostátní kolo Logické olympiády, kde jsme 
měli též zastoupení.

 • 28. 11.

Exkurze pro studenty tercie do Slavkova

 • 28. 11. 

V klubu Oáza proběhla tradiční výroba advent-
ních věnců v rámci Kreativních podvečerů.

Výroba adventních věnců v Oáze

 • 29. 11.

Exkurze studentů tercie do Call centra České 
spořitelny v Prostějově 

Prosinec 2012
 • 2. 12.

Tradiční Adventní zastavení studentů CMG   
v chrámu Povýšení svatého Kříže v Prostějově 
připravila schola CMG spolu se spirituálem školy  

Agapé na závěr adventního duchovního zastavení

 • 3. 12.

Tradiční rozsvícení adventního věnce u vcho-
du školy.



67

Kronika školního roku 2012/13

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
01

2/
20

13

Rozsvěcování první adventní svíčky.

 • 3. 12.
Proběhlo 3. kolo internetové soutěže Co skrý-
vá web ICM

 • 3. 11.
Zasedání studentské rady řešilo přípravu stu-
dentské akademie Studenti studentům  
a sv. Mikuláše na návštěvě v mateřské škole

 • 4. 12.
Proběhla soutěž „O nejnápaditější adventní ná-
stěnku třídy“. O umístění rozhodují spirituál 
školy spolu s výtvarníky 

 • 4. 12. 
Členové studentské rady zajistili pro třídy 
CMG dárky sv. Mikuláše  

 • 5. 12.
Studenti kvarty navštívili přednášku Horniny  
a minerály, kterou pořádala organizace Iris 

 • 6. 12.
Okresní finále SŠ ve florbalu chlapců  

 • 6. 12.
Celostátní soutěž Bobřík informatiky

 • 10. 12.
Rozsvícení druhé svíčky adventního věnce u 
vchodu školy doprovodila svým zpěvem scho-
la CMG

 • 11. 12.
Školní kolo Astronomické olympiády 

 • 10. 12.
4. kolo internetové soutěže Co skrývá web ICM

 • 10. 12.
Dne otevřených dveří CMG se zúčastnilo 80 ro-
dičů se svými dětmi. V průběhu dne si žáci  
z 5. tříd ZŠ vyzkoušeli své znalosti při soutěži, 
za splnění úkolů získali sladkou odměnu. Rodi-
če se zúčastnili prezentace aktivit a cílů školy

Chemické pokusy na dnu otevřených dveří

 • 11. 12.

Konal se Den otevřených dveří ICM

 • 12. 12.

Další Den internetu zdarma–u příležitosti Me-
zinárodního dne hor 

 • 12. 12. 

Bc. Ada Zikmundová uspořádala další kolo 
soutěže English Writting Cup 

 • 14. 12.

Přijímacích zkoušek „na nečisto“ se zúčastnilo 
93 žáků 5. tříd ZŠ 

 • 16. 12.

Uspořádali jsme již tradiční Vánoční koncert 
Pěveckého sboru CMG ve Velkém sále Měst-
ského divadla v Prostějově s Českou mší vá-
noční Jakuba Jana Ryby, kterou nacvičila Mgr. 
B. Měchurová 

Vánoční koncert

 • 17. 12.

Zapálení třetí adventní svíce nám připomnělo 
blížící se Vánoce

 • 17. 12.

Zástupci studentů kvinty se zúčastnili Debatní-
ho poháru SŠ v Prostějově

 • 18. 12.

Arménský podvečer v ICM–organizovala 
účastnice EDS Lina Avetisyan

 • 19. 12.

Exkurze studentů primy do Vlastivědného mu-
zea v Olomouci patří k pravidelným školním 
aktivitám

 • 19. 12.

V klubu Oáza proběhl adventní kreativní pod-
večer. Vyráběli jsme vánoční ozdoby a přání 
technikou quilling.

 • 19.−20. 12.

Obhajoby prací SOČ studentů VI–školní kolo

 • 20. 12.

Malá exkurze studentů kvinty do Muzea J. A. 
Komenského v Přerově
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 • 21. 12.

Slavnostní školní mši v chrámu svatých Cyri-
la a Metoděje na Brněnské třídě v Prostějově na 
poděkování za kalendářní rok 2012 celebroval 
spirituál školy P. Ing. Jaroslav Němec SDB spo-
lu s P. Mgr. Petrem Matulou SDB a P. Ing. Mgr. 
Leo Červenkou SDB. 

 • 21. 12. 

Tradiční „Akademii studenti studentům“ mo-
derovali studenti oktávy

Moderátoři v akci

 • 26.–30. 12. 

Vánoční prázdniny na Staré Vodě a Annabergu

 • 30. 12.–2. 1. 

Silvestr na Annabergu spolu s animátory pro 
věrné účastníky táborů

Leden 2013
 • 4. 1. 

Naše škola se účastnila Tříkrálové sbírky  
v Prostějově. 

Koledníci v nemocnici. 
 • 11. 1. 

První přípravný kurz pro žáky z 5. tříd – účast-
níky přijímacích zkoušek do I

 • 14. 1. 

Pravidelné zasedání Studentské rady řešilo pří-
pravu Reprezentačního plesu

 • 14. 1. 

Ukrajinský podvečer v ICM – organizovala Ok-
sana Kulakovska

 • 15. 1. 

Účast v mezinárodní výtvarné soutěži „Jak vy-
budovat lepší svět“ v čínském Hong Kongu

 • 23. 1. 

Konalo se školní kolo Konverzační soutěže v Aj 
pro studenty primy a sekundy a také okresní 
kolo soutěže Mladý Demosthenes

 • 24. 1. 

Pololetní pedagogická rada uzavřela klasifikaci 
za 1. pololetí školního roku 2012/13

 • 24. 1.  

Prezentace a beseda o Arménii pro studenty 
septimy CMG 

 • 25. 1. 

o. Jaroslav požehnal maturitních stužky stu-
dentů oktávy pro Reprezentační ples 

 • 25. 1.  

Kurz osobnostního rozvoje studentů septimy 
„Kam patřím?“ 

 • 26. 1. 

Reprezentační ples CMG spojený se stužko-
váním maturantů se konal ve Společenském 
domě Prostějov, hrála kapela Novios a matu-
ranti promítli svůj prezentační film a připravili 
půlnoční překvapení

Stužkování třídní profesorky.
 • 28. 1. 

Proběhlo školní kolo recitační soutěže. 

 • 28. 1. 

Australské odpoledne pro studenty sexty a sep-
timy připravila Bc. Ada Zikmundová a student 
kvinty Jakub Zálešák

Australské odpoledne
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 • 28. 1. 

Kurz efektivního učení a řízení času pro stu-
denty primy

 • 28. 1. 

Den internetu zdarma–u příležitosti Dne ochra-
ny osobních údajů

 • 30. 1. 

Vydání pololetního vysvědčení uzavřelo  
1. pololetí školního roku

 • 30. 1. 

Přespání ve škole organizované Oázou pro stu-
denty nižšího gymnázia

Přespání ve škole

Únor 2013
 • 4. 2. 

Studenti septimy s vyučujícími biologie navští-
vili Lékařskou fakultu UP v Olomouci, kde byli 
přítomni pitvě 

 • 4. 2. 

Zasedání studentské rady hodnotilo výsle-
dek plesu CMG a připravovalo studentský 
majáles

 • 6. 2. 

Konalo se ústřední kolo soutěže Bible a my. 

 • 7. 2. 

Zúčastnili jsme se okresního kola soutěže 
Olympiáda v českém jazyce 

 • 8. 2. 

Prezentace a beseda o Arménii pro studenty 
septimy CMG, kterou opět připravila účastni-
ce EDS Lina 

 • 9.–17. 2. 

Pololetní a jarní prázdniny na Staré Vodě  
u Karlovy Studánky a na Annabergu 

 • 17.–23. 2. 

Lyžařský výcvikový kurz studentů tercie se 
uskutečnil ve školicím středisku na Staré Vodě 
u Karlovy Studánky v Jeseníkách. 

Na běžkách

 • 18. 2. 

Přesunutou mši sv. Popeleční středy pro všech-
ny studenty a pracovníky CMG v chrámu sva-
tých Cyrila a Metoděje sloužil děkanátní kaplan 
pro mládež P. Tomáš Strogan 

Schola při mši

 • 21.–22. 2.  

Jarní část kurzu osobnostního rozvoje na téma 
„Žádný člověk není ostrov“. Jeho součástí byly 
i testy profesní diagnostiky Comdi. 

 • 22. 2. 

Soutěž o poukazy do bufetu. Tentokrát byla te-
maticky zaměřena k Mezinárodnímu dni ma-
teřského jazyka. 

 • 24. 2.–2. 3. 

Lyžařský výcvikový kurz studentů kvarty ve 
středisku na Staré Vodě v Jeseníkách

Pohoda na svahu
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 • 25. 2. 

Kurz osobnostního rozvoje „Čemu věnuji svůj 
čas, tomu patří můj život“ v katechetickém sále 

 • 26. 2. 

Pravidelné zasedání Rady Klubu studentů, ro-
dičů a přátel školy 

Březen 2013 
 • 6. 3. 

Rozbor testů profesní diagnostiky COMDI se 
studenty sexty a oktávy 

 • 6. 3. 

Zeměpisný pořad Austrálie pro studenty  
sekundy až sexty 

 • 6. 3. 

Studenti sexty se zúčastnili programu „Kámen 
mluví“ o geologii regionu Prostějov 

 • 7.–8. 3. 

Studenti V absolvovali v katechetickém sále 
kurz klíčových kompetencí „Kdo jsem já?“

 • 11. 3. 

CMG navštívil velvyslanec Izraele v ČR Jaakov 
Levy a besedoval se studenty kvinty

 • 11. 3. 

Návštěvu baletního představení „Mistrovská 
baletní díla 20. století“ v Opeře ve Vídni pro 
studenty CMG 

Vídeňská státní opera
 • 12. 3. 

Seminář finanční gramotnosti pro studenty ter-
cie a kvarty připravil absolvent našeho gymná-
zia 

Přednáška o finanční gramotnosti

 • 13. 3. 

Vernisáž výstavy žáků výtvarného kroužku  
Dr. Snášelové

 • 13. 3. 

Drum in–výchovný koncert pro studenty

Výchovný koncert Drum-in

 • 14. 3. 

Přednáška prof. ThDr. Pojsla „1150 let od pří-
chodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu“ pro studenty septimy a oktávy 

 • 14. 3. 

Týden internetu zdarma – u příležitosti Mezi-
národního dne zdravého spánku 

 • 19.–21. 3. 

Přehlídka zájmové umělecké činnosti církev-
ních škol v Odrách. Studenti sklidili velmi po-
zitivní ohlasy. Skupina žáků z dramatického 
kroužku postoupila i do finále, v němž získala 
čestné uznání poroty. 

 • 20. 3. 

„Teátr Víti Marčíka“ z Českých Budějovic za-
hrál studentům i prostějovské veřejnosti du-
chovní hru „Moravské pašije“

 • 20. 3. 

V klubu Oáza proběhl kreativní podvečer, kte-
rý vedla dobrovolnice EVS Oksana s možností 
malovat kraslice voskovou technikou západní  
a východní Ukrajiny a výrobou velikonoční 
přání

 • 22. 3. 

Studenti zhlédli geografický pořad „Expedič-
ní kamera“

 • 22. 3. 

K příležitosti Světového dne meteorologie pro-
běhla v klubu Oáza soutěž o poukazy do bufe-
tu

 • 22.–24. 3. 

Mezinárodní festival frankofonních divadel  
v Brně 

 • 24. 3. 

Schola studentů CMG doprovázela tradiční 
Křížovou cestu, kterou CMG pořádá vždy na 
Květnou neděli. 
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 • 27. 3. 

V klubu Oáza proběhl další kreativní podvečer, 
při němž se pletly velikonoční pomlázky. 

Kreativní podvečer – pletení pomlázek

Duben 2013 
 • 2. 4.  

Společná velikonoční mše sv. studentů i pra-
covníků CMG v chrámu sv. Cyrila a Metoděje, 
mši sv. celebroval otec František Blaha SDB. 

 • 2. 4. 

Evropská unie v otázkách 6 – zahájení 1. kola 
soutěže v klubu Oáza

 • 3. 4. 

Vernisáž celostátní výtvarné soutěže na téma 
„Cyril a Metoděj na Moravě“ s předáváním cen 
vítězům 

 • 3. 4. 

Exkurze studentů tercie do IQ parku Olomouc 

Návštěva IQ parku v Olomouci

 • 5.–7. 4. 

Duchovní obnovu na téma „Pojď za mnou“ 
pro studenty septimy organizoval spirituál 
školy 

 • 8.–15. 4. 

Skupina starších žáků z kroužku francouzské-
ho divadla se svou vedoucí Virginií Hyllovou 
(+23.8.2013) se zúčastnila Festivalu frankofonních 
divadel ve francouzském městečku Saint Malo v 
Bretani. Za svůj bravurní výkon sklidili mladí ta-
lentovaní herci nadšené ovace a získali cenu za 
představení, které nejvíce upoutalo diváky. 

Momentka z publika na festivalu  
frankofonních divadel v Saint Malo

 • 9. 4. 

Evropská unie v otázkách 6 – zahájení 2. kola 
soutěže

 • 9. 4. 

Zasedání studentské rady řešilo aktuální 
problémy školy–příprava maturitních zkou-
šek, volitelných předmětů a studentský ma-
jáles. 

Studentská rada

 • 9. 4. 

Pravidelné zasedání Rady Klubu studentů, ro-
dičů a přátel CMG 

 • 10. 4. 

Soutěž o Plavecký pohár, který pro školy Olo-
mouckého kraje tradičně organizuje CMG 
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Plavecký pohár CMG

 • 11. 4. 

Krajské kolo zeměpisné olympiády 

 • 11. 4. 

Mgr. Lenka Lužná a Květoslav Müller DiS byli 
oceněni Prostějovskou koalicí neziskových or-
ganizací za pomoc zahraničním dobrovolní-
kům 

 • 16. 4. 

Výměnného pobytu studentů CMG a Emmaus-
college Rotterdam (Holandsko) se v Prostějově 
zúčastnilo 20 studentů z Holandska 

 • 16. 4. 

Studenti sexty v rámci výuky ZSV navštívi-
li soudní líčení na Okresním soudu v Prostějově 

 • 17. 4. 

Den internetu zdarma – u příležitosti Dne in-
formací pro mládež a Světového dne knihy  
a autorských práv 

 • 17. 4. 

Čtvrtletní pedagogická rada a závěrečná peda-
gogická rada pro studenty oktávy

 • 17. 4. 

Poslední charitativní sbírka v tomto školním 
roce měla název „Emil“

 • 18. 4. 

Tým florbalistů z CMG se zúčastnil chlapecké-
ho florbalového turnaje církevních škol  
v Ostravě

Přebor církevních škol ve florbalu

 • 18. 4. 

Třídní schůzky a konzultace rodičů a Valná hro-
mada KSRaP

 • 18.–23. 4. 

Expedice Karákoram. Z naší školy se letos při-
hlásilo sedm šestičlenných družstev. 

Karákoram – překážka zvaná Jakub

 • 19. 4. 

Krajská soutěž v programování 

 • 22. 4. 

Den environmentální výchovy pro studenty 
NG–exkurze do oblasti Kosíře ve spolupráci  
s Ekocentrem Iris

 • 22.–23. 4. 

Přijímacích zkoušek do primy CMG se zúčast-
nilo 118 žáků 5. tříd

 • 24. 4. 

Fotografování tříd pro ročenku – vyhlášena 
soutěž o nejvtipnější fotografii

 • 24. 4. 

Na CMG se uskutečnilo okresní kolo SOČ

 • 26. 4. 

Celostátní kolo soutěže Olympiáda ve Fj

 • 26. 4. 

Poslední zvonění studentů oktávy

Poslední zvonění 
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 • 26. 4. 

Cvičná evakuace žáků a zaměstnanců z budo-
vy školy

 • 29. 4. 

Studenti tercie přivítali polské žáky z města 
Gmina, se kterými udržují pravidelný kontakt 
v rámci německého jazyka formou e-Twinningu

 • 30. 4. 

Okresní kolo soutěže „Zelená stezka – zlatý list“

Květen 2013
 • 2. 5. 

Písemné maturitní zkoušky společné části  
z anglického jazyka a matematiky. Maturitním 
komisařem je Mgr. Petr Pazdera z Obchodního 
učiliště v Prostějově. 

 • 3. 5. 

Písemné maturitní zkoušky společné části  
z českého jazyka a literatury (písemná práce  
i didaktický test). 

 • 3. 5. 

Zasedání Studentské rady připravovalo zastou-
pení CMG na studentském majálesu

 • 3.–5. 5. 

Duchovní obnova studentů tercie

Duchovní obnova tercie – naše studentky naštěstí 
nemají na hlavě máslo, ale jen vajíčko. 

 • 6. 5. 

Písemné maturitní zkoušky společné části  
z německého jazyka (písemná práce i didaktic-
ký test)a z anglického jazyka (didaktický test) 

 • 7. 5. 

Exkurze studentů sekundy na Velehrad 

 • 7. 5. 

Evropská unie v otázkách 6 – ukončeno posled-
ní kolo soutěže 

 • 9. 5. 

Písemná maturitní práce profilové části z ně-
meckého, francouzského a anglického jazyka

 • 9. 5. 

Den Evropy–čtyři studenti CMG se zúčastnili 
olomouckého Dne Evropy 

 • 10. 5. 

Písemná maturitní práce z výtvarné výchovy  
a dějin VU (profilová část maturitní zkoušky)

 • 10. 5. 

Prostějovského studentského majálesu se zú-
častnili jako zástupci CMG studenti kvinty, sex-
ty a septimy. Tentokrát se naši studenti oblékli 
do kostýmů důchodců. 

Průvod seniorů

 • 10.–12. 5. 

Duchovní obnova studentů kvarty na téma 
„Víra, naděje a láska“ ve školicím středisku na 
Annabergu 

Duchovní obnova kvarty
 • 13. 5. 

Beseda studentů kvinty s panem Dr. Solomon 
Nkesigy, rektorem Univerzity ve městě Mbara-
ra (Uganda) a paní Annette Akankwasha

 • 14. 5. 

Pěvecký sbor CMG pod vedením Mgr. Měchuro-
vé vystoupil v LDN v Prostějově ke Dni matek

Pěvecký sbor před vystoupením v nemocnici
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 • 14.–19. 5. 

Výměnného pobytu na partnerské škole v ho-
landském Rotterdamu se zúčastnilo 20 studen-
tů vyššího gymnázia

 • 17.–19. 5. 

Duchovní obnova studentů sekundy na téma 
„Nazval jsem vás přáteli“ 

 • 20. 5. 

Maturitní týden byl zahájen mší svatou 

Zahájení maturit

 • 20.–21. 5. 

Pokračovací kurz osobnostního rozvoje pro stu-
denty kvarty „Láska a zamilovanost“

 • 20.–23. 5. 

Ústní část společné i profilové části maturitní 
zkoušky 

 • 22. 5. 

Studenti kvarty pod vedením Mgr. Hádra na-
vštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně

 • 22.–23. 5. 

Pokračovací kurz osobnostního rozvoje pro stu-
denty tercie „Mně se líbí“

 • 22. 5. 

Vernisáž nejlepších výtvarných prací studentů 
Cyrilometodějského gymnázia a MŠ ve školní 
Galerii pro duši

 • 22. 5. 

Workshop „Time-management“–pro studenty 
septimy CMG připravila Lina Avetisyan

 • 23. 5. 

Studenti septimy absolvovali exkurzi do Osvě-
timi

 • 24. 5. 

V klubu Oáza proběhla soutěž ke Dni Afriky

 • 24. 5. 

Noci kostelů se otevřela kaple sv. Cyrila a Me-
toděje na CMG

Prohlídka kaple s výkladem při Noci kostelů

 • 27. 5. 

Studenti tercie a kvarty absolvovali výchovný 
rockový koncert „Zítřek začíná již dnes“

 • 25.–31. 5. 

Pobyt studentů německé školy z města Porta 
Westfalica v Prostějově v rámci výměnného po-
bytů studentů vyššího gymnázia

 • 30.–31. 5. 

Prostějovský veletrh zábavy–celodenní akce na 
Zimním stadionu a náměstí T. G. Masaryka  
v Prostějově–ICM Prostějov

 • 31. 5. 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
proběhlo v chrámu Povýšení svatého Kříže  
v Prostějově na závěr mše svaté, kterou celeb-
roval světící biskup olomoucký Mons. Josef 
Hrdlička. Následovala Zahradní slavnost, 
kterou připravujeme pro všechny rodiče našich 
studentů, nejen těch, kteří odmaturovali. 

Červen 2013 
 • 4. 6. 

Naši studenti na Mezinárodním fotbalovém 
turnaji církevních škol v Kroměříži 

 • 7. 6. 

Beseda studentů VG s panem Milanem Kocour-
kem, dlouholetým redaktorem českého vysílání 
BBC v Londýně. Beseda probíhala v angličtině. 

Beseda s p. Milanem Kocourkem
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 • 10. 6. 

Poslední studentská rada v tomto školním roce 
řešila především průběh závěru školního roku. 

 • 12. 6. 

Studenti septimy zahájili desetidenní Kurz so-
ciálních kompetencí studentů septimy v sociál-
ních ústavech vstupním seminářem

 • 14. 6. 

Zveřejnění protokolů maturitní zkoušky 

 • 15.–16. 6. 

CMG navštívila delegace Salesiánského středis-
ka z bavorského Ensdorfu 

 • 15. 6. 

Finále Ekonomicko–manažerské olympiády ve 
Zlíně 

 • 14.–27. 6. 

Začátek desetidenního kurzu sociálních kom-
petencí studentů septimy

 • 16.–22. 6. 

Letní turistický kurz studentů VI se uskuteč-
nil ve školicím středisku CMG na Staré Vodě u 
Karlovy Studánky 

Turistický kurz

 • 18. 6. 

Studenti sekundy navštívili Kasematy na Špil-
berku a Památník Leoše Janáčka v Brně 

 • 19. 6. 

Klub talentovaných dětí pod vedením Dr. Při-
byla navštívil CMG

 • 19. 6. 

Studenti NG navštívili historickou produkci 
„Třicetiletá válka“ 

 • 22. 6. 

Celostátní kolo Soutěže v programování  
v Jánských Lázních

 • 26. 6. 

Basic Photography–1. letní fotografické setkání 
s Linou Avetisyan

 • 25. 6. 

„Věda v ulicích“ v Prostějově na náměstí T. G. 
Masaryka – prezentace zajímavých pokusů  
z oblasti přírodních věd

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

 • 26.- 27.6.

Školní rok studenti zakončili tradiční zážitko-
vou hrou

Závěrečná hostina 

 • 27.6.

Závěrečná konference ke kurzu sociálních kom-
petencí, na které studenti prezentovali přínos 
kurzu pro svůj osobní život.

 • 28. června

Děkovná mše svatá v chrámu sv. Cyrila  
a Metoděje, předávání cen a odměn nejlepším 
studentům

23. srpna 2013 zemřela po těžké nemoci 
naše kolegyně, BSc. Virginia Hyllová, která 

na gymnáziu působila od roku 2001 jako 
rodilá mluvčí a především jako vynikající 
vedoucí kroužku Francouzského divadla. 
Její práce jí byla radostí a studentům i nám 

všem bude hodně chybět.
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