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Vážení čtenáři
Vítám Vás na stránkách další ročenky Cyrilo-
metodějského gymnázia a mateřské školy  
v Prostějově. Vám, kteří jste nesli tíhu školního 
roku spolu s námi, má ročenka připomenout 
hlavní události roku a být příležitostí znovu 
prožít radost a snad i vděčnost za vše, co se 
podařilo. Vám, kteří naši školu příliš neznáte, 
chceme představit cíle školy, její vzdělávací pro-
gram, její výsledky a osobnosti, které školní rok 
na CMG a MŠ vytvářely. Vám, kteří ročenku 
otevřete někdy v budoucnu, chceme připome-
nout, jak dobrý byl školní rok 2013/14. 

Mottem letošního roku bylo kultivované vy-
stupování. Nejen šaty, ale především kultura 
projevu a jednání dělají člověka. Jsou vyjádře-
ním úcty, respektu k druhému člověku  
a zároveň zrcadlí uvědomění si vlastní hodnoty. 
Posun v této oblasti je neměřitelný, ale citelný: 
v prostředí, kde je normální jednat s druhým 
člověkem s úctou a respektem, se cítíme uzná-
váni, podporováni a dostává se nám svobody 
být sami sebou.

Chceme, aby ve škole bylo normální a samo-
zřejmé vystupovat kultivovaně. Ale nejen to. 
Normální a rozumné je učit se a pracovat, 
normální je být věřícím člověkem, normální je 
říkat pravdu a jednat férově, normální je umět 
pomáhat druhým a umět se rozdělit s těmi, kte-
ří trpí nedostatkem. A úkolem nás, učitelů, je 
toto rozumné podpořit argumentačně, trpělivě 
stále připomínat a samozřejmě to i sami žít.

Jsou úkoly, o kterých nikdy nelze říci „hotovo“. 
K nim patří oblast výchovy člověka. Na druhé 
straně se celá řada konkrétních cílů povedla 
splnit. V letošním školním roce úspěšně odma-
turovalo všech jedenatřicet studentů oktávy  
a studenti všech ostatních ročníků úspěšně zvlád-
li nástrahy školní roku a postupují do vyššího 
ročníku – pouze jeden student se v tuto chvíli ješ-
tě připravuje na opravnou komisionální zkoušku.

 Do předmětu „Výtvarná výchova a dějiny 
výtvarného umění“   v kvartě jsme zařadili část 
„Filmová tvorba“. V průběhu školního roku 
čtyř až pětičlenné skupiny studentů vytvářely 

vlastní film od 
námětu, přes 
psaní scénáře, 
casting, režii, 
natáčení, střih až 
po uvedení pre-
miéry na prvním 
školním filmo-
vém festivalu. 

Vzdělávací obsah předmětu „Informační 
technologie“ v sextě a v septimě byl rozšířen 
o výuku programu AutoCAD  - programu 2D 
a 3D projektování, modelování a konstruová-
ní, který je důležitý pro všechny, kteří chtějí 
studovat některý technický obor, ale také třeba 
architekturu či design.

Školní kaple získala originální obrazy jednot-
livých zastavení křížové cesty. Vytvářeli je 
zástupci studentů všech tříd gymnázia, zástup-
ci rodičů studentů i zaměstnanců gymnázia. 
Počítačová učebna byla vybavena novým do-
tykovými počítači typu „all in one“ a na konci 
školního roku byl spuštěn nový intranet. Paní 
Jana Chammas úspěšně navázala na práci paní 
Hyllové ve „Francouzském divadle“ a poprvé 
se uskutečnil „Večer francouzského divadla“.   
Nezapomínáme ani na naše nejmladší: mateř-
ská škola dostala i díky příspěvkům sponzorů 
novou zahradní skluzavku. 

Pro nový školní rok připravujeme další změny: 
výuka předmětu „Křesťanská a etická výchova“ 
bude rozšířena v septimě o výuku křesťanské 
antropologie a sociálního učení církve. Naši 
sextáni budou v rámci nově zaváděné týdenní 
kariérní praxe sledovat v roli asistentů práci 
experta, jehož obor chtějí studovat. Tak budou 
mít možnost zjistit, zda zvolený obor je skuteč-
ně ten, kterému se chtějí věnovat i v budoucnu.   

Úvodní slovo

Normální a rozumné je učit 
se a pracovat, normální je 
být věřícím člověkem, nor-
mální je říkat pravdu  
a jednat férově, normální je 
umět pomáhat druhým  
a umět se rozdělit s těmi, 
kteří trpí nedostatkem.
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Formou projektu chceme všechny učitele vyba-
vit tablety a připravovat výuku, ve které tablet 
bude samozřejmou pomůckou pro učitele i 
žáky. Od září začne pracovat kroužek robotiky 
a interiér školního klubu dostane novou podo-
bu. Ve školním roce 2014/15 budou dokončeny 
nejen nové webové stránky školy, ale zásadní 
změnou projde celý školní informační systém. 
Také bychom rádi zahájili opravu sousední bu-
dovy, ve které chceme začít provozovat alespoň 
část základní školy…

Všem pedagogům děkuji za dobře odvedenou 
práci. V dnešní době, kdy poslušnost je pova-
žována za slabost a svoboda zaměňována za 
svévoli, je práce učitele velmi náročná. Díky 
patří také všem ostatním pracovníkům, kteří 
učitelům vytvářejí servis, kterým umožňují  pe-
dagogům na CMG a MŠ  „jen“ kvalitně vzdě-
lávat – tj. učit a vychovávat. Poděkování patří 
všem rodičům, kteří svým dětem pomáhají 
především tím, že podpoří rozhodnutí učitele  
a školy. Děkuji všem spolupracovníkům, rodi-
čům studentů i přátelům školy, kteří přichází  
s návrhy, co dělat na škole jinak, aby se mla-
dým lidem dostalo ještě lepšího vzdělání a bylo 
nám všem spolu dobře. A díky za trpělivost - 
málo věcí lze změnit den ze dne, většinu změn 
je třeba dlouhodobě připravovat. 

Přišla chvíle, kdy na Cyrilometodějském gym-
náziu a mateřské škole po dvaadvacetileté práci 
končím. Byly to pro mě roky požehnané a jsem 
za ně vděčný. Osobně děkuji otci arcibiskupo-
vi Mons. Janu Graubnerovi a jeho školskému 
týmu za podporu modlitbou, podporu morální, 
odbornou i za finanční zajištění rozvoje školy. 
Děkuji prostějovské komunitě bratří salesiánů 
a především řediteli komunity P. Ing. Jarosla-
vu Němcovi SDB za 
každodenní vydávání 
se mladým lidem i 
za osobní přátelství. 
Novému vedení školy 
rád slibuji svoji pomoc 
a přeji Boží požehnání.

V Olomouci  
9. července 2014.

Jaroslav Fidrmuc

Škola a rodina
Do zorného úhlu pohledu na prožitý školní rok 
nám církev staví rodinu. Jak se toto téma dotý-
ká církevní školy? Někde pod kůží nám z doby 
minulého režimu přežívá určitý antagonismus 
mezi rodinou a školou. A přece: církev zakládá 
katolické školy jako účinnou pomoc rodinám  
v jejich nelehké funkci při výchově dětí. Nasta-
vuje pozitivní podmínky k budování vztahu 
školy a rodiny. Jednota, jako základ tohoto 
vztahu, vytváří prostředí školy umožňující 
zdravý rozvoj žáka. Rodina je tímto odbře-

meněna a obohacena o výchovnou a vzdělá-
vací dimenzi, kterou by jen těžko sama svým 
dětem zajistila. Pomoci jí přicházejí fundovaní 
pedagogové, kteří ve svém sboru vytváří ro-
dinnou atmosféru a žitou jednotou (s Bohem, 
ředitelem, kolegy i rodiči) umožňující žákům 
získávat zkušenosti s procesem vytváření, 
udržování a rozvíjení společenství. Společen-
ství, jehož středem je Kristus. Katolická škola 
tak poskytuje přijímání vědomostí osvětlené 
vírou. Dává možnost žákům zažívat spole-
čenství v jeho dynamice. Sociální dovednosti, 
které si ověřují a upevňují prožíváním Jednoty 
Kristovy, je pak vedou z roviny společenské 
- socio do roviny církevní – komunio. Kato-
lická škola tak napomáhá rodině v přijímání 
víry jako samozřejmé součásti života. A tak se 
můžeme těšit, že i absolventi katolických škol 
budou vnímat, ale hlavně vytvářet a žít rodinu 
jako domácí církev a budou pro to vybaveni 
všemi potřebnými dovednostmi.

S velkým potěšením a radostí sleduji nejrůzněj-
ší aktivity Cyrilometodějského gymnázia  
a mateřské školy v Prostějově, ať už v běžném 
školním životě, nebo ty nadstandartní v rámci 
Strategie osobnostního rozvoje, ale i spoustu 
dalších činností, a jsem přesvědčena, že vrcho-
vatě naplňuje nejen rozměr katolické školy, ale 
také vizi rodiny jako domácí církve.

Mgr. Zdislava Vyvozilová

Slovo spirituála školy
Autor čtvrtého evangelia apoštol Jan zazname-
nal modlitbu Pána Ježíše, která obsahuje větu: 
„Neprosím, abys je (své učedníky) vzal ze svě-
ta, ale abys je ochránil od zlého“ (Jan 17,15). 
Ježíš nechce své přátele a učedníky někam 
odvléci, ale chce, aby jeho učedníci zůstali ve 
světě a v něm vydávali svědectví  
o něm, a to svým životem. Často se totiž stává, 
že Ježíšovi učedníci se nechají tímto světem 
ovlivňovat a nedokáži s Ježíšem žít a vyznávat 
jeho hodnoty. 

Ježíš chce, aby jeho učedníci a přátelé šli do 
světa a vnášeli tam hodnoty, které jsou trvalé  
a jsou postaveny na základě Božího slova  
i zkušenosti lidstva. Takový život totiž je žitý 
„doopravdy“, protože v každé situaci zastává 
hodnoty, které mají trvalou platnost. 

Prostor naší školy dává 
možnost pro výchovu  
v těchto oblastech. 
Chceme vést své stu-
denty, kolegy i zaměst-
nance k opravdově žité 
víře a vztahům, které 
v sobě obsahují touhu 
proměnit tento svět a 
zanechat ho po našem 
odchodu trochu lepším.

o. Jaroslav Němec SDB - spirituál
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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 2013/2014: 49 
Účet školy pro sponzorské dary: 1502372319/0800, Česká spořitelna Prostějov 

Škola sdružuje:
osmileté 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 2013/2014: 235

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: Bc. Tereza Slezáková
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, předseda Rady ŠPO a 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: 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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Kdo jsme

Pojetí lidské osobnosti a vzdělávání 
• Lidskou osobnost považujeme za vnitř-

ně konzistentní, čistou a krásnou bytost, 
jejímiž základními atributy jsou láska, 
svoboda a vnitřní štěstí. Láska, svoboda  
a vnitřní štěstí tvoří základní nastavení 
lidské osobnosti, je to obraz Boží v člověku, 
obraz Krista, dokonalého člověka. Toto pojetí 
lidské osobnosti je základem pro vzájemnou úctu 
člověka k člověku.

• S probouzejícím se rozumem se v člověku 
objevuje touha vlastnit. Touha vlastnit vnáší 
do osobnosti člověka základní konflikt. Toto 
chápání vnitřního konfliktu v člověku je výcho-
diskem pro pochopení lidské nedokonalosti  
a chyb. Vede k laskavému a chápavému pohle-
du na chybujícího člověka, který má právo na 
vlastní rozvoj.

• Dvě tváře 
člověka jsou 
příčinou 
k dvojímu 
tíhnutí. K tíh-
nutí k lásce  
a darování se 
(dobro) a tíhnutí k sobectví a požitku (zlo). 
Pouze láska a darování se vedou ke sku-
tečnému vnitřnímu naplnění, štěstí člověka 
a k budování společného dobra v lidském 
společenství. Toto uznání nutnosti převahy lás-
ky a darování se pro štěstí člověka a pro společné 
dobro lidského společenství vede k úsilí všech 
členů školního společenství o vlastní kultivaci  
a osobnostní rozvoj. 

• Touha po lásce, svobodě a touha vlastnit 
určují člověka jako bytost vztahů. Ve 
vztazích k sobě, druhým lidem, přírodě, 
vesmíru, k Bohu se člověk vymezuje  

a uskutečňuje. Vymezení člověka jako bytosti 
vztahů vede k důrazu na výchovu jako cílenou 
kultivaci vztahů.

• Vzděláváním rozumíme celkovou kul-
tivaci člověka prostřednictvím nabývání 
znalostí a dovedností, formulací postojů, 
vytváření návyků a tříbení hodnot ve spo-
lečenství ostatních lidí. Vzdělávání je tak 
způsob předávání kultury, učení se způso-
bu zvládání individuálního i kolektivního 
sobectví a otvírání se lásce. Toto pojetí vzdě-
lávání vede k úsilí o realizaci vzdělávání nejen 
jako předávání informací, ale jako společné úsilí 
pedagogů i žáků o komplexní rozvoj osobnosti 
člověka. 

„Popírat, že člověk má poraněnou 
přirozenost, náchylnou ke zlu, je 
příčinou velkých omylů v oblasti 
výchovy, politiky, společenské 
angažovanosti a v oblasti mravní.“
(Katechismus katolické církve)
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Poslání školy
Vzděláváním chceme učinit svět šťastnější

Plnohodnotné vzdělávání předává kulturu,  
ke které patří pojetí člověka, lidské společnosti, 
světa a historickou zkušeností ověřené hodno-
ty. Hodnoty ukazují cestu smysluplného, šťast-
ného lidského života, harmonicky se rozvíjející 
společnosti, prosperující ekonomiky a života  
v souladu se zákonitostmi stvořeného světa. 
Skutečná demokracie je uplatnitelná jen ve 
vzděláváním kultivované společnosti. Vzdělá-
vání je jedinečná cesta ke šťastnějšímu světu.

Vize školy
• Jsme vzdělávací, kulturní a informační 

komunitní centrum nabízející komplexní roz-
voj osobnosti člověka v mateřské škole, na 
osmiletém gymnáziu, ve školním klubu, ve 
středisku volného času mládeže, v informač-
ním centru mládeže a v centru celoživotního 
učení. To vše s podporou odborníků na roz-
voj osobnosti člověka – kněží a psychologů.

• Usilujeme o rozšíření o školu základní  
a pedagogicko-psychologickou poradnu.

• Chceme být významnou vzdělávací insti-
tucí Olomouckého kraje, ovlivňovat státní 
koncepci vzdělávání v oblasti osobnostního 
rozvoje a spolupracovat s dalšími partnery 
v zemích EU v oblasti utváření cílů, forem  
a metod vzdělávání. 

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

Komu jsme určeni 
Každé naše zařízení (osmileté gymnázium, 
mateřská škola, školní klub, středisko volného 
času mládeže, informační centrum mládeže  
i centrum celoživotního učení) je určeno všem 
zájemcům odpovídající věkové skupiny, kteří 
jsou připraveni dodržovat stanovená pravidla, 
chtějí být spolu, rádi se učí, chtějí tvořit a ob-
jevovat nové myšlenky, je jim vlastní pomáhat 
druhým lidem a hlavně touží „být každý den 
o trochu lepší“. Jsme určeni všem, kteří chtějí 
vytvářet bezpečné, vzájemně se podporující 
společenství a žít smysluplný život uprostřed 
druhých lidí.

Královská hra se dá hrát úplně všude
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Spodní řada zleva: Klaudie Martinčíková, Rozálie Duroňová, Alžběta Brablecová, Marie 
Černá, Veronika Sosíková, Judita Wágnerová, Karolína Martinčíková

Druhá řada zleva: Martin Zatloukal, Jan Černý, Krištof Markovič, Miroslav Hofírek, Lukáš  
Macalík, Jan Přibyl, Antonín Černý

Třetí řada zleva: Liliana Pospíšilová, Jan Pořízka, Michal Sosík, Pavel Černý, Václav Vondra, 
Natálie Zatloukalová, Vojtěch Klemsche, Václav Brablec, Václav Hrubý, Stanislava Náglová, 
Věra Zapletalová

Materská 
škola
ˇ

Rok uběhl jako voda, a tak vás zveme  
k prohlídce, jak šel čas v naší mateřské škole  
ve školním roce 2013/2014.

Mateřská škola ve školním roce 2013/14 

3. místo v soutěži 950 let arcibiskupství převzal  
z rukou arcibiskupa Václav Brabec Katecheze vede paní Latýnová

S prolínáním křesťanských zvyků do běžného  
roku nás seznamuje o Pavel Caha SDB, fotografie 

zachycuje povídání o Adventu
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ních představení v prostějovském Městském 
divadle, navštívili nás pracovníci ekocentra IRIS, 
předškoláci se byli podívat, jak to vypadá v 
první třídě ZŠ, chodili jsme na zajímavé pořady 
do místní hvězdárny a pro rodiče jsme připravili 
vánoční besídku a přáníčka maminkám k svátku.
Jsme rádi, že se nám podařilo v letošním škol-
ním roce získat finanční příspěvky na zakoupení 
herní sestavy se skluzavkou na školní zahrádku. 
Děkujeme všem, kteří přispěli a zvláště panu 
Václavu Vondrovi za montáž celé sestavy.

Do naší školky přijelo divadlo Sluníčko  
a zahrálo nám pěknou pohádku

Masopustní karneval

Svatý Mikuláš s andělem přišli a rozdali nám  
dobroty, protože jsme byli hodní

Rozloučení s budoucími školáky

Opékání špekáčků s rodiči

Takhle se tu máme

Na svátek Dona Bosca rozdával otec Pavel sladkosti

Výlet na Bouzov si děti moc pěkně užily
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• Pochvalu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali studenti: Matyáš Běhavý, Veronika 
Francová, Matěj Masař, Barbora Nedomová, Martina Petrová a Elena Protivánková

První řada zleva: Michaela Michalcová, Marie Coufalová, Elena Protivánková, Lucie Pazderová, 
Monika Sojková, Martina Petrová, Zuzana Kučerová, Barbora Nedomová, Veronika Francová, Bar-
bora Latýnová
Druhá řada zleva: David Štorek, Matyáš Běhavý, Petr Batěk, Jaroslava Šmídová, Adéla Vybíralová, 
Matěj Masař, Daniel Navrátil, Jonáš Peterka, Lukáš Pazdera, Zdeněk Vychodil, Jiří Pazdera, Daniel 
Smýkal, třídní profesorka Mgr. Jana Daňková
Třetí řada zleva: Lucie Hanáčková (asistentka pedagoga) Michaela Šmidrová, Kateřina Šemnická, 
Klaudie Kaplánková, Eva Marciánová, Natálie Alexandra Paulů, Alžběta Dittmannová, Anita Žou-
želková, David Marabeti, Ondřej Berecz 

PRIMA
Mgr. Jana Daňková

Hudební vystoupení na akademii 
studenti studentům

Zahajovací mše svatá - vítej  
Primo mezi námi

Jedna z aktivit na seznamovacím 

kurzu

To je naše prima! Kdo jsem?
Kolik primánů se vejde do jednoho stanu
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Snad se ze mě stane  
vojenská lékařka.

Eva Marciánová

Rád bych se stal IT specialistou, 
programátorem, grafikem, údrž-

bářem serverů nebo tvůrcem 
filmových efektů.

David Marabeti

Mám ráda umění... mým vysně-
ným povoláním je designerka.

Barbora Latýnová

Přeju si stát se lékařkou.

Zuzana Kučerová

Budu inženýrem.

Ondřej Berecz

Jednou ze mě možná bude  
učitel přírodních věd.

Matyáš Běhavý

třídní učitelka

Mgr. Jana Daňková

Bude ze mě učitelka nebo advo-
kátka - ještě se uvidí!

Barbora Nedomová

Jednou ze mě bude nejspíš 
Youtuber.

Daniel Navrátil

Ze mě bude sekretářka.

Michaela Michalcová

Jednou bych rád pracoval 
pro společnost Google nebo 

Microsoft.

Matěj Masař

Snad ze mě jednou bude mode-
rátorka zpráv na TV Nova.

Klaudie Kaplánková

Vysněné povolání? Moderátor-
ka zpráv na TV Nova.

Veronika Francová

Až jednou vyrostu, budu  
doktorkou práv.

Alžběta Dittmannová

Baví mě práce s dětmi... stanu 
se učitelkou ve školce. Nebo 

herečkou!

Marie Coufalová

Chci se jednou stát režisérem.

Petr Baťěk
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Chci být dobrým člověkem,  
se kterým je v jakékoli práci 
legrace a dobrá spolupráce.

Michaela Šmidrová

Čím budu? Snad herečkou  
nebo moderátorkou.

Jaroslava Šmídová

Mým vysněným povoláním  
je dětská lékařka.

Kateřina Šemnická

Ráda bych se stala učitelkou.

Monika Sojková

Ze mě bude učitelka v mateřské 
škole, ale bavilo by mě i herectví.

Lucie Pazderová

Doufám, že ze mě bude  
doktor práv.

Lukáš Pazdera

Přál bych si být manažerem 
nebo obchodníkem.

Jiří Pazdera

Až vyrostu bude ze mě  
veterinářka.

Natálie Alexandra Paulů

Chci být designerkou.  
Snad se mi to splní!

Anita Žouželková

Přeju si být programátorem 
nebo podnikatelem.

Zdeněk Vychodil

Ráda bych se stala učitelkou.

Adéla Vybíralová

Jednou budu, doufám, dělat 
cokoli, co souvisí s filmem.

David Štorek

Opravdu rád sportuji...  
a nejradši bych se stal profesio-
nálním basketbalistou hrajícím 

v NBA.

Daniel Smýkal

Ráda kreslím... přála bych si být 
výtvarnicí.

Elena Protivánková

Mám ráda děti, a proto bych si 
přála být učitelkou.

Martina Petrová

Přeju si stát se prezidentem ČR.

Jonáš Peterka
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• Pochvalu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali studenti: Lucie Bednářová, Lukáš Be-
ran, Adam Čižmář, Adéla Krpcová, Martina Pavlíková, Magdalena Peterková, Kamila Pírková, 
Michaela Pospíšilíková a Jakub Szymsza.

První řada zleva: Adam Karásek, Šimon Neckař, Adam Čižmář, Jakub Fiala, Ondřej Burget,  
Jan Grepl, Vojtěch Skopal, Robert Protivánek, Petr Staroštík
Druhá řada zleva: Magdaléna Peterková, Adéla Krpcová, Michaela Pospíšilíková, Martina Pavlíko-
vá, Mariana Kotrlová, Dominika Smékalová, Kamila Pírková, Lucie Bednářová, Natálie Burgetová, 
Adéla Šustrová, Lenka Maráková, třídní profesor Mgr. Ondřej Hubáček
Třetí řada zleva: Štěpán Tichý, Jan Lakomý, Jana Kotrysová, Martin Tabery, Denisa Konečná, Tereza  
Dragounová, Lukáš Beran, Jakub Szymsza, Daniel Grbin, Filip Kopa, Jiřina Frýbortová

Naše vystoupení na Akademii mělo velký úspěch Na dramatickém kurzu bylo dobře
Nazval jsem vás přáteli - téma 

duchovní obnovy pro sekundu  

i cíl našeho snažení

Bubnuješ, bubnujeme,  

bubnoval i náš třídní

Den, kdy do třídy přišel Mikuláš  
a čert nám pomaloval tváře Na duchovní obnově jsme  

posnídali na stromě - proč ne

Sekunda
Mgr. Ondřej Hubáček
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• Pochvalu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali: Tereza Dubravová, Klára Dvořá-
ková, Pavlína Linhová, Helena Ptáčková, Jiří Pur a Ludmila Rubanová

Lyžařský kurz na Annabergu

Jako ryby ve vodě Plnění úkolů v ulicích města

Strategická hra a náš týmKurz Líbí se mi  
na Staré Vodě

TERCIE
Mgr. Jana Krčová

Čirá radost z pohybu i ze  společně stráveného času

První řada zleva: Adéla Pudová, Veronika Janíková, Klára Dvořáková, Tereza Dubravová, Eliška 
Rozsívalová, Karolína Ohlídalová, Ludmila Rubanová, Eliška Zbořilová 

Druhá řada zleva: David Indra, Jakub Čech, Ladislav Burgr, Karolína Šobrová, Eliška Doušková, 
Nina Svobodová, Kristýna Vlachová, Klára Popelková, Pavla Doležalová, Pavlína Linhová, Helena 
Ptáčková, Viktorie Vinklerová, třídní profesorka Mgr. Jana Krčová, Jiří Pur

Třetí řada zleva: Julie Dušková, Tereza Pospíšilová, Zdeňka Lošťáková, Marie Hynková, Anna  
Fojtíková, Kryštof Kotrys, Tomáš Batěk, Jan Sklenář, Adam Hradil, Jan Adámek
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Proč věřit? - reklamní kampaň kvarty na duchovní obnově na Annabergu
Snowboarďáci na lyžařském  

výcvikovém kuzru

• Pochvalu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali: Dinh Duc Viet, Filip Kubíček  
a Tereza Marková

Uvařit si oběd v přírodě  

- žádný problém

Tým kvarty na zážitkové hře  

Cesta kolem světa za 80 dní

První řada zleva: Marcela Handlová, Aneta Žáková, Tereza Soldánová, Ema Gottwaldová,  
Adriana Klemscheová, Michaela Trunečková, Markéta Lisická, Karolína Taberyová
Druhá řada zleva: Michal Buriánek, Adéla Skládalová, Tereza Vysloužilová, Pavla Orálková,  
Kristýna Sýkorová, Magdaléna Talandová, Kateřina Polcrová, Tereza Marková, Karla Tomanová, 
Nikola Chytilová, Eliška Klinovská, třídní profesorka Mgr. Martina Malečkovár
Třetí řada zleva: Jaroslav Konečný, Daniel Vychodil, Filip Kubíček, Jakub Kadlec, Radim Zeman, 
Ondřej Nejezchleba, Dinh Duc Viet, Tomáš Vysloužil

KVARTA
Mgr. Pavel Polcr

Dobrá věc se podařila,  
polévka se uvařila

Dvě poloviny téhož - společný  

úkol na kurzu kvarty Láska 

 a zamilovanost
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V hornickém muzeu v Ostravě

Výlet do Třebíče

Doplujeme až k maturitě

Duchovní obnova kvinty

Prohlídka elektrárny Dukovany

Kvinta a jejich představení  

O Šípkové Růžence na akade-

mii Studenti studentům

První řada zleva: Lucie Čechová, Anna Burešová, Kateřina Jančíková, Pavlína Hrazdilová, Barbora 
Bartlíková, Veronika Portešová, Beáta Hynková, Veronika Moravčíková

Druhá řada zleva: Filip Mečíř, Miroslav Slezák, Dexter Navrátil, Martin Krupa, Kristina Jeřábková, 
Andrea Baťková, Anita Lorencová, Klára Janíková, Lenka Doležalová, Klára Zachrdlová, Karolína 
Kůrková

Třetí řada zleva: Mgr. Pavel Polcr, Jan Kapounek, Jan Obračaj, Radek Pařil, Jan Navrátil, Jiří Češka, 
Petr Spáčil, Matěj Petr, Jiří Vrba, Jakub Tetera, Jan Bednář

KVINTA
Mgr. Pavel Polcr

• Pochvalu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získali: Lucie Čechová, Jiří Češka  
a Kristina Jeřábková
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Kurz sexty

Family foto na závěr kurzu Kdo jsem?

Taneční vystoupení  
na Plese CMG

Turistický kurz - pohled na skálu  
s lehkými obavami

Vrcholové foto z Pradědu  

- turistický kurz

SEXTA
Mgr. Jaroslav Hádr

První řada zleva: Jakub Huňka, Anna Zatloukalová, Tereza Beranová, Veronika Lošťáková, Adéla 
Burešová, Nela Kraváková, Tereza Krchňáková, Antonín Tichý
Druhá řada zleva: Lukáš Pazdera, Vojtěch Otruba, Jana Kolářová, Klaudie Gottwaldová, Dominika 
Zbořilová, Dominika Vincourková, Daniela Luňáčková, Lucie Nadymáčková, Jan Vaverka, třídní 
profesor Mgr. Jaroslav Hádr
Třetí řada zleva: Jan Zapletal, Jakub Střelák, Vojtěch Richter, Adam Cimrmann, Petr Tomčiak, Jiří 
Jančík, Jiří Furda, Tom Kiss
Na fotografii chybí: Jakub Vrána

• Pochvalu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00) získala studentka Kateřina Dvořáková
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• Pochvalu za vynikající prospěch (studijní průměr 1,00)  získal student Jan Čech

První řada zleva: Jiří Ševčík, Kristýna Ondráková, Michaela Šmídová, Viktorie Havlíčková,  
Aneta Kalábová, Kateřina Cagalová, Veronika Šilhánková, Veronika Rampochová

Druhá řada zleva: Dominik Valachovič, Pavla Soldánová, Laura Strážnická, Aneta Lušovská,  
Vendula Vymazalová, Zdislava Tvrdíková, Andrea Vymazalová, Martina Ehlová, Ivo Spáčil,  
třídní profesorka Mgr. Lenka Halouzková

Třetí řada zleva: Jan Čech, Dominik Špičák, Ondřej Hájek, Vlastimil Martínek, Josef Růžička,  
Jan Ruban, Radomír Kořínek

Na fotografii chybí: Veronika Mikmeková

SEPTIMA
Mgr. Lenka Halouzková

Při posledním zvonění si pro  
septimány připravili maturanti  

adrenalinové hry
Nechám se vést - jedna z aktivit 

z kurzu septimy na Staré VoděExkurze do Osvětimi

Z kurzu Kam patřím?  

- Mé místo ve společnosti

Septimáni při posledním  
zvonění pasovaní na maturanty 

2014-2015

Umím vést druhé?
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V podřepu zleva: Lucie Burešová, Anita Zemanová, Jan Koupil, Zuzana Zelinková, Tereza Kováčová  
a Jitka Krchňáková
První řada zleva: Eliška Rozehnalová, Kamila Chytalová, Dominika Všetičková, třídní učitelka  
Bc. Ada Zikmundová, Kateřina Malečková, Alžběta Náglová, Kateřina Koudelková, Kristýna  
Fialová, Tereza Lučanová, Radka Malečková, Klára Pudová, Mgr. Martina Kubíčková, Mgr. Zdeňka 
Smutná a Mgr. Martina Šubčíková
Vzadu zleva: Jiří Vrána, Jan Vlach, Ondřej Prokop, Luboš Klech, Dita Smékalová, Jiří Larva,  
Dominik Frýbort, Štěpán Lauda, Jakub Rudolf, Jakub Oulehla a Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Vzadu nahoře: Filip Skulník, Roman Dvořák, Michael Bláha a Vojtěch Tichý 
Na snímku chybí Adam Herink

OKTÁVA
Bc. Ada Zikmundová

Studentky oktávy při noční  
plavbě po Seině

Po maturitě

Z vystoupení oktávy  
na Akademii Studenti  

studentům

Poslední zvonění Jsme prostě jedničky - 
společenskovědní kurz 

v Praze

Půlnoční překvapení na plese  

mělo veliký ohlas
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chtěla být veterinářkou, teď ji 
láká povolání právníka.

Tereza Kováčová

chtěl být právníkem, nyní se 
chce stát strojním inženýrem.

Jan Koupil

chtěla být veterinářkou, nyní  
ji láká práce rekreologa.

Kateřina Koudelková

chtěl být dříve vojákem, nyní by 
se chtěl stát učitelem.

Luboš Klech

chtěl být architektem, nyní by se 
rád stal vojákem z povolání.

Roman Dvořák

chtěla být právničkou a tento 
sen ji zůstal až do oktávy.

Lucie Burešová 

třídní učitelka

Bc. Ada Zikmundová

chtěla být právničkou, nyní ji 
láká práce ekonoma.

Tereza Lučanová 

se chtěl stát celníkem, nyní by 
chtěl být lékařem.

Štěpán Lauda

měl sen stát se manažerem 
ve fotbale, nyní by chtěl být 

lékařem.

Jiří Larva 

se chtěla stát lékárnicí, nyní by 
chtěla pracovat jako učitelka 

v MŠ.

Jitka Krchňáková

chtěla být právnička, nyní by  
se chtěla stát programátorkou.

Kamila Chytalová

chtěl být veterinářem, teď  
se chce stát sportovním  

manažerem.

Adam Herink 

chtěl být chirurgem, nyní  
by se chtěl stát záchranářem.

Dominik Frýbort

chtěla být právnička, dnes  
by se chtěla stát psycholožkou.

Kristýna Fialová

chtěl být dříve kosmonautem, 
nyní by chtěl být programá-

torem.

Michael Bláha
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chtěl být dříve právníkem, nyní 
by se chtěl stát konstruktérem.

Jan Vlach 

se chtěl stát hráčem ping-
pongu, nyní ho láká studium 

technického inženýra.

Vojtěch Tichý

se chtěla stát veterinářkou, nyní 
by chtěla být lékařka.

Dita Smékalová 

se chtěl dříve stát zubařem, 
nyní by chtěl být programá-

torem.

Filip Skulník

se chtěl stát autodesignerem 
a tento sen mu přetrval až do 

oktávy.

Jakub Oulehla

se chtěla stát učitelkou, nyní by 
chtěla být lékařkou.

Alžběta Náglová 

chtěla být veterinářkou, nyní by 
se chtěla stát architektkou.

Kateřina Malečková

se chtěla dříve stát učitelkou, 
nyní by se chtěla stát lékařkou.

Anita Zemanová 

se chtěla stát právničkou, nyní 
by se chtěla věnovat studiu 

ekonomie.

Zuzana Zelinková 

chtěla být dříve letuškou, nyní 
by se chtěla stát lékařkou.

Dominika Všetičková 

chtěl být archeologem, nyní ho 
láká strojní inženýrství.

Jiří Vrána

se chtěl stát programátorem 
PC her, nyní by se chtěl stát 

psychologem.

Jakub Rudolf

chtěla být fotografkou, nyní ji 
láká práce molekulární bioložky.

Eliška Rozehnalová

toužila se stát doktorkou, nyní 
by se chtěla věnovat dopravní-

mu inženýrství.

Klára Pudová

chtěl být manažerem, nyní by se 
chtěl stát ekonomem.

Ondřej Prokop

se chtěla dříve věnovat zvířa-
tům v ZOO, nyní by se chtěla 

stát zahradní inženýrkou.

Radka Malečková 
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Studentská rada

Studentská rada Cyrilometodějského gymnázia
Jsme jako kamínky v řece, samotné nás voda strhne, společně však tvoříme hráz…

Studentská rada CMG zastupuje studenty, kterým:

a) umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat 
a nalézat nejvhodnější řešení návrhů a případných problémů studentů

b) garantuje realizaci nalezených řešení

c) umožňuje organizovat vlastní aktivity studentů.

Ve školním roce 2013/14 pracovala studentská rada ve složení:

Předseda: Jakub Huňka, student sexty
Předseda studentské rady svolává a řídí jednotlivá zasedání. Má právo na jednání rady pozvat 
ředitele či další zástupce školy, klubu Oáza či ICM. Je mluvčím studentské rady a garantem akcí, 
které studentská rada (po projednání s ředitelem školy) organizuje.

Místopředseda: Antonín Tichý, student sexty

Zapisovatelé, nástěnkáři studentské rady:

Tereza Marková, studentka kvarty a Ladislav Burgr, student tercie

Zástupci jednotlivých ročníků:

Prima:  Michaela Šmidrová,  
  Klaudie Kaplánková

Sekunda: Adéla Krpcová, Dan Grbin

Tercie:  Tereza Pospíšilová,  
  Ladislav Burgr

Kvarta:  Tereza Marková, Filip Kubíček

Kvinta:  Filip Mečíř, Veronika Portešová

Sexta:  Jakub Huňka, Antonín Tichý

Septima: Vendula Vymazalová,  
  Zdislava Tvrdíková

Oktáva:  Jan Vlach,  
  Dominika Všetičková Pravidelné zasedání Studentské rady. Na snímku zleva 

Jakub Huňka, Dominika Všetičková a Antonín Tichý
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Ocenění studenti

Ocenění studenti maturitního ročníku 
Ceny byly předány při slavnostní mši svaté dne  
30. května 2014 v chrámu Povýšení sv. Kříže v 
Prostějově. Mši celebroval Arcibiskup olomoucký, 
Mons. Jan Graubner.

• Cena spirituála školy za aktivní přístup k na-
plňování duchovního rozměru církevní školy

Nominovaní studenti: 
Dominika Všetičková, Michael Bláha

Cenu získala:
Dominika Všetičková za 
aktivní spolupráci se spiri-
tuálem školy při organizaci 
školních mší, duchovních 
obnov třídy a kurzů osob-
nostního rozvoje studentů

Cenu předal P. Ing. Jaroslav 
Němec SDB

• Cena KDU ČSL za práci pro třídní kolektiv

Nominovaní studenti: 
Dita Smékalová, Alžběta Náglová, Dominika 
Všetičková, Kateřina Koudelková, Tereza Luča-
nová, Anita Zemanová a Jan Vlach

Cenu získali:
Dominika Všetičková za dlouhodobou práci 
pro třídní kolektiv a spolupráci s třídní učitel-
kou při přípravě plesu, tabla a všech akcí školy

Jan Vlach za dvouletou 
aktivní práci předsedy Stu-
dentské rady a organizování 
studentských aktivit na škole

Cenu předal Ing. Marian 
Jurečka, ministr zemědělství, 
místopředseda celostátního 
výboru KDU-ČSL a bývalý 
student školy

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

Nominovaní studenti: 
Tereza Kováčová, Lucie 
Burešová, Teraza Lučanová, 
Klára Pudová, Dominika 
Všetičková

Cenu získaly studentky:
Lucie Burešová  
a Dominika Všetičková za 
výborný prospěch v průběhu celého studia.
Cenu předal primátor města Prostějov pan  
Miroslav Pišťák.

• Cena maturitní komise za mimořádný 
výkon při maturitní zkoušce

Nominovaní studenti: 
Lucie Burešová, Radka Ma-
lečková, Štěpán Lauda  
a Klára Pudová (všichni ma-
turovali na samé výborné)

Cenu získala:
Radka Malečková

Cenu předala MUDr. Jitka Chalánková, poslankyně 
Parlamentu České republiky.

Ocenění studenti dalších ročníků
Ceny byly předány při slavnostní mši svaté v kostele 
sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově dne 27. června 
2014 na závěr školního roku, mši celebrovali  
P. Ing. Jaroslav Němec SDB a P. Petr Matula SDB.

• Cena spirituála školy za aktivní naplňování 
poslání církevní školy

Nominováni byli studenti nižšího gymnázia:
Prima: Barbora Latýnová, Jiří Pazdera, Klaudie 
Kaplánková, David Marabeti, Marie Coufalová, 
Michaela Šmidrová
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Sekunda: Adam Čižmář, Adéla Krpcová, Ondřej  
Burget, Šimon Neckář, Martina Pavlíková
Tercie: Tereza Pospíšilová, Tomáš Batěk, Marie 
Hynková, Karolína Šobrová, Eliška Zbořilová
Kvarta: Aneta Žáková, Tereza Marková, Adria-
na Klemscheová, Magdaléna Talandová, Kateři-
na Polcrová, Dan Vychodil, 
Karla Tomanová a Tereza 
Vysloužilová

Cenu získává
Dan Vychodil (kvarta) za 
celoroční službu ministranta 
při školních bohoslužbách

Z vyššího gymnázia byli nominováni:
Kvinta: Jan Kapounek, Veronika Moravčíková, 
Lucie Čechová, Andrea Baťková, Beáta Hynko-
vá, Veronika Portešová, Klára Janíková
Sexta: Kateřina Dvořáková
Septima: Michaela Šmídová

Cenu získává 
Michaela Šmídová  
(septima) za aktivní hudeb-
ní službu ve školní schole  
a na bohoslužbách

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:
Soubor Divadélka ve francouzském jazyce za 
reprezentaci školy na mezinárodním festivalu 
frankofonních divadel v San Malo (Francie), 
Soubor dramatického kroužku za výbornou 
reprezentaci školy na Celostátní přehlídce 
zájmové umělecké činnosti v Odrách, Karolína 
Kůrková – kvarta, Klára Zachrdlová – kvinta, 
Nikola Chytilová – kvarta, Barbora Latýnová 
– prima, Barbora Nedomová – prima, Natálie 
Alexandra Paulů – prima – všechny za vynika-
jící výsledky ve výtvarných 
soutěžích.

Cenu získává: 
Nikola Chytilová (kvarta) 
za 2. místo v krajském i 
celostátním kole výtvarné 
soutěže „PO očima dětí“

Cenu předala: Mgr. Martina Šubčíková

• 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: 
Dominik Špičák (septima) za 8. místo v kraj-
ském kole BiO
Jan Čech (septima) za 5. místo v krajském kole 
zeměpisné olympiády

Filip Mečíř (kvinta) – za účast v krajském kole 
soutěže Olympiáda v chemii
Kateřina Dvořáková (sexta) – za 1. místo  
v krajském kole a 7. místo v celostátním kole 
SOČ
Klaudie Gottwaldová (sexta) – za 1. místo  
v krajském kole SOČ a postup do kola celo-
státního
Dominika Vincourková (sexta) – za 1. místo  
v krajském kole SOČ a po-
stup do kola celostátního

Cenu získává: 
Kateřina Dvořáková (sexta) 
za 1. místo v okresním a 
krajském kole a za 7. místo 
v celostátním kole SOČ

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:
Helena Ptáčková – tercie, za 1. místo v okres-
ním kole a 3. místo v krajském kole soutěže 
Biologická olympiáda

Veronika Francová – prima, za 1. místo  
v okresním a krajském kole soutěže Biologická 
olympiáda, 3. místo v celostátním kole soutěže 
„Zlatý list“

Družstvo studentů primy za 1. místo v okres-
ním, 2. místo v krajském a 3. místo v celostát-
ním kole soutěže Zlatý list

Cenu získává: 
Veronika Francová (prima) 
za 1. místo v okresním a 
krajském kole soutěže Bio-
logická olympiáda, 3. místo 
v celostátním kole soutěže 
„Zlatý list“

Cenu předala: Mgr. Jana Daňková

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

Nominováni byli studenti:
Dinh Duc Viet (kvarta) – 1. místo v okresním 
kole MO, 3. místo v krajském kole MO (s bodo-
vým ziskem shodným s 1. místem)

Klára Dvořáková (tercie) – 1. místo v okresním 
kole MO

Jiří Češka (kvinta) – 1. místo v okresním kole 
MO

Jiřina Frýbortová (sekunda) – 1. místo v okres-
ním kole MO

Matyáš Běhavý (prima) – 1. místo v okresním 
kole Pythagoriády, 2. místo v okresním kole 
MO
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Cenu získává: 
Dinh Duc Viet (kvarta) za 
1. místo v okresním kole 
MO, 3. místo v krajském 
kole MO (s bodovým zis-
kem shodným s 1. místem)

Cena předala v zastoupení PhDr. Miloše Kvapila 
vedoucí sekce matematiky Mgr. Jana Krčová

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

Nominováni byli studenti:
David Indra – tercie, za 1. místo v krajském 
kole a 6. místo v celostátním kole Soutěže  
v programování, Filip Kubíček – kvarta, za  
1. místo v krajském kole a 8. místo v celostátním 
kole Soutěže v programování, Tomáš Vysloužil 
– kvarta, za 4. místo v krajském kole Soutěže  
v programování, Jaroslav Konečný – kvarta, 
za 5. místo v krajském kole 
Soutěže v programování

Cenu získává: 
David Indra (tercie) za 1. mís-
to v krajském kole a 6. místo 
v celostátním kole Soutěže v 
programování

Cenu předal: Ing. Aleš Matyášek

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

Nominováni byli studenti:
Adam Cimrmann, Josef Růžička, Ladislav Bur-
gr, Eva Marciánová, Miroslav Slezák, Dominika 
Smékalová, Jakub Fiala, Tereza Soldánová  
a Vojtěch Otruba

Cenu získává: 
Adam Cimrmann (sexta) za 
opakované umísťování na 
předních místech v plavec-
kých soutěžích a za účast v 
juniorském maratonu.

Cenu předala: Mgr. Ivana Matyášková

• Cena za nejlepší výsledek v oblasti huma-
nitních a společenských věd 

Nominováni byli studenti: 
Pavla Orálková – kvarta, za 1. místo v celostátní 
internetové soutěži aforismů „Škola základ života“, 
Karla Tomanová – kvarta, za 2. místo v celostátní 
internetové soutěži aforismů „Škola základ života“, 
Jaroslav Konečný – kvarta, za 2. místo v okresním  
i krajském kole soutěže Olym-
piáda v českém jazyce

Cenu získává: 
Jaroslav Konečný (kvar-
ta) za 2. místo v okresním 
i krajském kole soutěže 
Olympiáda v českém jazyce

Cenu předala: Mgr. Martina Malečková

• Speciální cena studentům, kteří ukončili 
první tříletý cyklus přípravy ke službě 
salesiánského animátora:

Studenti CMG Prostějov: Kateřina Polcrová, 
Magdaléna Talandová, Adriana Klemscheová, 
Tereza Marková, Aneta Žáková, Karla Toma-
nová a Jan Kapounek

Certifikáty předal: spirituál školy o. Jaroslav Němec SDB

• Mimořádná cena ve-
doucího turistického 
kurzu:

Cena udělena studentu 
Jakubu Vránovi (sexta) za 
mimořádný výkon v průbě-
hu turistického kurzu

Cenu předal Mgr. Ondřej Hubáček, vedoucí kurzu

• Soutěž „O nejnápaditější fotografii pro 
školní ročenku“:

Odměnu získaly třídy:
1. místo třída tercie
2. místo třída prima
3. místo třída kvarta

Odměnu předala Mgr. Martina Šubčíková, zástup-
kyně ředitele školy

Kreativní foto tercie získalo první místo v soutěži  
O nejnápaditější fotografii pro školní ročenku
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Úspěchy studentů  
ve školním roce 2013/2014

 SCIO
Testy SCIO třídy primy – 
Veronika Francová – per-
centil 99 mezi studenty 
gymnázií v testu obecných 
studijních předpokladů  
a v matematice, Jiří Pazdera 
– percentil 98 mezi studenty 
gymnázií v testu z mate-
matiky a Martina Petrová – 
percentil 100 mezi studenty 
gymnázií v testu z českého 
jazyka a 98 v matematice.

Matematika
Okresního kolo Matema-
tické olympiády – v kate-
gorii Z8 1. místo obsadila 
Klára Dvořáková (tercie), 
druhé místo Viktorie 
Vinklerová. Studentky na 
soutěž připravovala Mgr. 
Krčová. V kategorii Z6 
obsadil 2. místo Matyáš 
Běhavý (prima), studenta 
připravoval Mgr. Jaroslav 
Hádr. V kategorii Z7 1. mís-
to získala Jiřina Frýbortová 
a 3. místo získala Martina 
Pavlíková (obě ze sekun-
dy). Studentky připravil 
Mgr. O. Hubáček. Dinh 
Duc Viet (kvarta) obsadil 
výborné 3. místo v katego-
rii Z9 se stejným bodovým 
výsledkem jako vítěz. Na 
soutěž studenta připravova-
la Mgr. Krčová. V kategorii 
C zvítězil v okresním kole 
Jiří Češka (kvinta)

Okresního kolo Pythagori-
ády – v kategorii Z6 zvítězil 
student Jiří Pazdera (prima), 
na 2. místě skončil Matyáš 
Běhavý (prima), studenty 
připravoval Mgr. Hádr. 
Student sekundy, Vojtěch 
Skopal se umístil v katego-
rii Z 7 na 3. místě (připravo-
val Mgr. Hubáček).

Německý jazyk
Okresní kolo olympiády 
z německého jazyka – 
Adam Čižmář a Michaela 
Pospíšilíková (sekunda) 
se umístili na výborném 
1. a 2. místě. Na soutěž je 
připravoval Mgr. Popelka. 
Studentka Tereza Marková 
(kvarta) se také ve své kate-
gorii umístila na výborném 
3. místě. Na soutěž ji připra-
vovala Mgr. Malečková.

Celostátní internetová 
soutěž „Němčinář roku“ – 
Laura Strážnická (septima) 
skončila z 1340 studentů na 
výborném 140. místě, CMG 
se umístilo na 22. místě z 
celkem 96 středních škol 
ČR. Studenty připravovala 
Mgr. Malečková.

Český jazyk
Olympiáda v českém jazyce 
– student Jaroslav Konečný 
(kvarta) skončil v okresním 
kole i v krajském kole sou-
těže na 1. místě s postupem 
do celostátního kola. 

 Veronika Francová

Matyáš Běhavý Jiří Pazdera

Vojtěch SkopalMartina Petrová

Michaela PospíšilíkováKlára Dvořáková

Laura Strážnická

Dinh Duc Viet

Martina Pavlíková

Jaroslav Konečný

Jiří Češka
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V celostátní internetové 
soutěži epigramů a aforis-
mů „Škola základ života“  
v kategorii aforismů obsa-
dila 1. místo Pavla Orálko-
vá a na 2. místě ve stejné 
kategorii Karla Tomanová. 
Všechny na soutěž připra-
vovala Mgr. Malečková.

Francouzský jazyk
V celostátním kole soutěže 
Olympiáda ve Francouz-
ském jazyce v kategorii B2 
získal student Lukáš Pazde-
ra (sexta) výborné 6. místo. 
Na soutěž Lukáše připravo-
val Mgr. Radim Žatka

Anglický jazyk
V okresním kole olympiá-
dy v anglickém jazyce zví-
tězil ve své kategorii student 
Jakub Szymsza (sekunda). 
Na soutěž studenta připra-
vovala Mgr. Zdeňka Smut-
ná. Lukáš Pazdera (sexta) 
obsadil výborné 3. místo. 
Na soutěž jej připravoval 
pan profesor Karel Pavlík.

„English Writing Cup“ je 
celoroční soutěž studentů 
CMG v psaní esejů v anglic-
kém jazyce. Soutěž pořádala 
Bc. Ada Zikmundová. 1. místo Štěpán Lauda 
(oktáva), 2. místo Jakub Tetera (kvinta), 3. místo 
Lukáš Pazdera (sexta). 

Zeměpis
Okresního kolo soutěže 
Olympiáda v zeměpise – 
student sekundy Vojtěch 
Skopal obsadil výborné  
2. místo v kategorii B (při-
pravovala Mgr. Kubíčko-
vá), student septimy Jan Čech byl na 1. místě  
v kategorii D (připravovala Mgr. Halouzková)

Biologie
V okresním kole Biologické 
olympiády kategorie C zví-
tězila studentka tercie He-
lena Ptáčková. V krajském 
kole pak získala pěkné 3. 
místo. Na soutěž ji připra-
vovala Mgr. Jana Krčová.
Biologická Olympiáda – v okresním i v kraj-
ském kole zvítězila studentka primy Veronika 
Francová, na druhém místě v okresním kole a 
na 8. místě v krajském kole se umístila student-
ka sekundy Martina Pavlíková. 

Ekologická soutěž „Zelená stezka – zlatý 
list“ v okresním kole soutěže zvítězilo druž-
stvo studentů primy. Společné družstvo 
sekundy a tercie obsadilo výborné 2. místo 
(připravovaly Mgr. Kubíčková, Mgr. Daňková 
a Mgr. Krčová).

V krajském kole ekologické soutěže se umís-
tilo družstvo studentů primy na výborném 
druhém místě a z celostátního kola soutěže si 
družstvo primy ve složení Jiří Pazdera, Natálie 
Alexandra Paulů, Veronika Francová, Kateři-
na Šemnická, Bára Nedomová, Dan Smýkal 
přivezlo vynikající 3. místo.

Umělecká činnost
Ve Výtvarné a literární soutěži k 950. výročí 
založení Arcibiskupství olomouckého – byli 
arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem 
oceněni: Jaroslav Konečný, Karolína Tabery-
ová, Karla Tomanová, Pavla Orálková (všich-
ni kvarta), Jakub Střelák, Tomáš Kiss a Jiří 
Jančík (všichni sexta). Studenty vedly Mgr. 
Martina Malečková a Mgr. Jana Ligurská.

Školní soutěž „O nejnápaditější adventní 
nástěnku třídy“ vyhrála třída kvinta (Mgr. 
Polcr), před oktávou (Bc. Zikmundová) a tercií 
(Mgr. Krčová).

Pavla Orálková

Vítěžové krajského kola - družstvo primy

Jaroslav Konečný, Karolína Taberyová,  
Karla Tomanová, Pavla Orálková (všichni kvarta), 

Jakub Střelák, Tomáš Kiss a Jiří Jančík (všichni 
sexta), Karolína Kůrková (kvinta)  

a Kateřina Polcrová (kvarta)

Karla Tomanová

Lukáš Pazdera

Jakub Szymsza

Štěpán Lauda

Jan Čech

Helena Ptáčková
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Školní recitační soutěž pro-
běhla v lednu a v kategorii 
nižšího gymnázia získaly 1. 
místo studentky Barbora La-
týnová a Karla Tomanová, 
na 2. místě skončil Jakub 
Čech a 3. místo obsadily 
studentky Tereza Marková, 
Michaela Šmidrová a Marie Coufalová. 

V kategorii vyššího gymnázia nebylo první 
místo uděleno, druhé místo obsadily studentky 
Lenka Doležalová a Klára Janíková.

Výtvarná soutěž „Moje oblíbená rostlina“ 
– v krajském kole v kategorii Kresba a malba 
zvítězily studentky Barbora Latýnová, Kateřina 
Šemnická, Barbora Nedomová (prima), Pavlína 
Linhová (tercie), Karolína Kůrková a Klára 
Zachrdlová (kvinta). Studentky vedla PaedDr. 
Květoslava Snášelová. V kategorii Polytechnic-
ké práce zvítězila Jaroslava Šmídová a druhé 
místo obsadila Natálie A. Paulů (obě prima). 
Studentky připravovala paní Stanislava Náglo-
vá. V celostátním kole získala Barbora Latýnová 
2. místo a Natálie A. Paulů skončila na 10. místě.

Programování
Soutěž v programování – 
v krajském kole zvítězili 
David Indra (tercie) a Filip 
Kubíček (kvarta). Celostátní 
kolo Soutěže v programo-
vání proběhlo v Jánských 
Lázních: David Indra se 
v kategorii žáci umístil na 
výborném 6. místě, Filip 
Kubíček v kategorii Office 
obsadil 8. místo a Tomáš 
Vysloužil v kategorii Office 
obsadil 18. místo. Na sou-
těž studenty připravovala 
Mgr. Ivana Matyášková.

Náboženství
V celostátním kole sou-
těže „Bible a my“ zazářil 
student sekundy Adam 
Čižmář a získal výborné  
3. místo.

Sportovní úspěchy
Expedice Karákoram – soutěže v lanových 
aktivitách v lanovém centru Proud v Olomouci 
– se zúčastnilo osm šestičlenných týmů našich 
studentů. Tým gymnázia složený ze studentů 
septimy a kvinty obhájil po třetí v řadě vítězství.

Krajské kolo orientačního běhu: 2. místo v 
jednotlivcích získali studenti Tereza Soldáno-
vá (kvarta) a Adam Karásek (tercie), družstvo 
CMG skončilo na výborném 3. místě. Na soutěž 
je připravovala Mgr. J. Daňková.

Soutěž Battlefield – branný závod žáků zá-
kladních a středních škol – soutěže účastnilo 25 
studentů. Tým třídy kvarty ve složení Tomáš 
Vysloužil, Michaela Trunečková, Jaroslav 
Konečný, Michal Buriánek, Marcela Handlová, 
Markéta Lisická, Karolína Taberyová se stal 
vítězem soutěže. Tento tým v republikovém kole 
soutěže získal skvělé 2. místo.

Okresní kolo soutěže v basketbale – dívčí tým 
gymnázia ve složení Karolína Taberyová, Mar-
cela Handlová, Pavlína Linhová, Julie Duško-
vá (všechny kvarta) získal skvělé 2. místo.

David Indra

Filip Kubíček

Adam Čižmář

Tereza Marková

Část družstva – přespolní běh

Tým Battlefield

Dívčí basketbalový tým
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Krajské finále soutěže v plavání – družstvo 
chlapců ve složení Miroslav Slezák (kvinta), 
Adam Cimrmann, Vojtěch Otruba (oba sexta) 
Ivo Spáčil, Josef Růžička (oba septima) a Jan 
Koupil (oktáva), obsadilo 2. místo.

Okresní finále volejbalové soutěže – vyhrál chla-
pecký tým CMG ve složení Jiří Jančík, Vojtěch 
Otruba, (oba sexta), Jan Vlach, Ondřej Prokop, 
Vojtěch Tichý a Adam Herink (všichni oktáva).

Volejbalový tým chlapci

Členové vítězného týmu CMG na expedici Karakoram

Jazykové certifikáty
Certifikát B1 ve francouz-
ském jazyku – získali Klára 
Pudová a Anita Zemanová 
z oktávy, Klaudie Gottwal-
dová, Antonín Tichý a Petr 
Tomčiak, všichni ze sexty, 
Josef Růžička, Dominik 
Špičák a Ivo Spáčil, všichni ze septimy.  
Na certifikát je připravoval Mgr. R. Žatka. 

Student sexty Lukáš Pazdera získal mezinárod-
ní jazykový certifikát FCE v anglickém jazyce. 
Studenta připravoval pan učitel Karel Pavlík. 

Plavecký tým chlapci Klaudie Gottwaldová

Antonín Tichý 

Josef Růžička

Petr Tomčiak

Dominik Špičák

Ivo Spáčil

Anita Zemanová
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Přijímací zkoušky  
do primy

Každý rok v prosinci otvírá škola své dveře 
všem, kteří mají zájem o studium. Den otevře-
ných dveří vždy pečlivě připravujeme  
a kromě seznámení se vzdělávacím progra-
mem, učebnami a vybavením školy jsou připra-
veny zábavné naučné úkoly a hry pro uchazeče 
a jejich rodičům nabízíme základní prezentaci 
školy a setkání s vedením školy a vyučujícími.

Přípravný kurz k přijímacím  
zkouškám do primy
Příprava probíhá formou třicetiminutových 
testů z českého jazyka, matematiky a studijních 
předpokladů, v nichž si žáci vyzkoušejí své 
znalosti a dovednosti, seznamují se s formou 
testu i zvládnutím časového limitu. Součástí 
každého setkání je také společné vyhodnocení 
správnosti odpovědí s případným vysvětlením 
chyb nebo nejasností.

Přijímací zkoušky do primy 
V úterý 22. dubna a ve středu 23. dubna 2014 
proběhly na škole přijímací zkoušky formou 
písemného testu z českého jazyka, matematiky 
a studijních předpokladů SCIO. 

O studium v primě se ucházelo celkem 109 
žáků a bylo přijato celkem 31 nových studentů.

Plné znění testů z českého jazyka a matematiky 
je k dispozici na www.cmgpv.cz 

Na základě přijímacích zkoušek byli do pri-
my 2014/2015 přijati tito studenti:

Adamčík Samuel (ZŠ Vl. Majakovského), Čech 
Martin (ZŠ a MŠ Jana Železného), Dušek Viktor (ZŠ 
a MŠ Palackého), Edlerová Klára (ZŠ ul.Dr.Horáka), 
Havlíček Ondřej (ZŠ a MŠ Palackého), Janíková 
Nikol (ZŠ a MŠ Palackého), Karásek Matyáš (ZŠ a 
MŠ Palackého), Klemešová Terezie (ZŠ a MŠ Určice), 
Kolařík Dalibor (ZŠ Vl.Majakovského), Kottová Mi-
chaela (ZŠ a MŠ Palackého), Kubíčková Kristýna (ZŠ 
ul. Dr. Horáka), Laurenčík Vojtěch (ZŠ a MŠ Palac-
kého), Matečná Barbora (ZŠ ul.Dr. Horáka), Minx 
Oliver (ZŠ ul. E.Valenty), Mnich Michal (ZŠ ul. Dr. 
Horáka), Novotná Eliška (ZŠ a MŠ Jana Železného), 
Novotná Veronika (RG a ZŠ města Prostějova), Pe-
líšková Lucie (ZŠ Plumlov), Pevný Filip (ZŠ Vl. Ma-
jakovského), Peška Jan (RG a ZŠ města Prostějova), 
Pudová Lucie (ZŠ a MŠ Melantrichova), Rubanová 
Anna (ZŠ Němčice nad Hanou), Siková Tereza (RG 
a ZŠ města Prostějova), Skládal Kryštof (ZŠ a MŠ 
Jana Železného), Snášel Matěj (ZŠ ul. E. Valenty), 
Šimák Marek (ZŠ Němčice nad Hanou), Valentová 
Kristýna (ZŠ ul. E.Valenty), Vlach Roman (RG a ZŠ 
města Prostějova), Zbořilová Tereza Marie (ZŠ a MŠ 
Palackého), Zedník Michal (ZŠ a MŠ Čelechovice na 
Hané) a  Zíma Štěpán (ZŠ ul. E.Valenty).

S přípravou úkolů pro účastníky Dne otevřených 
dveří pomáhají i studenti gymnázia.

Na přípravné kurzy přicházelo pravidelně  
asi 90 dětí.

„Jen ten, kdo ví, kam má kráčet a vědomě 
cíleně tam svým životem jde, je silný.“
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Maturitní zkouška  
ve školním roce 2013/2014

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

Zkouška se dělila na část společnou všem ško-
lám ČR a na část profilovou (určená profilem 
školy, zadávaná školou) a probíhala v rozmezí 
od 2. do 22. května 2014.  
Předsedou maturitní komise byla jmenována 
Mgr. Michaela Avkovská z Církevního gymná-
zia Třebíč. Komisařem písemné části společné 
části maturitní zkoušky dohlížel maturitní 
komisař jmenovaný Cermatem Ing. Tomáš 
Rozehnal z Obchodní akademie v Prostějově.  
Z následující tabulky máme radost, neboť všech 
jedenatřicet studentů v řádném termínu uspělo.

Výsledky maturitních zkoušek
Celkový přehled             

samé výborné 4

prospěli s vyznamenáním 12

prospěli 15

neprospěli  0

Společná část maturitní zkoušky

Předmět Celkem 
žáků

Počet žáků  
s prospěchem

Průměr
1 2 3 4 5

Český jazyk  
a literatura 31 23 8 1,26

Anglický jazyk 10 4 4 2 1,80

Francouzský 
jazyk 2 2 1,00

Německý jazyk 1 1 1,00

Matematika 18 7 3 6 2 2,17

Profilová část maturitní zkoušky

Předmět Celkem 
žáků

Počet žáků  
s prospěchem Průměr

1 2 3 4 5

Anglický jazyk 15 5 5 5 2,00

Německý jazyk 6 2 2 1 1 2,17

Francouzský 
jazyk 3 3 1,00

Historie 1 1 1,00

Základy spol. 
věd 7 2 4 1 1,85

Matematika 2 2 1,00

Fyzika 5 1 2 1 1 2,40

Geografie 3 1 2 1,67

Biologie 8 3 3 2 1,88

IT 5 2 2 1 1,60

VVDU 1 1 1,00

Chemie 6 5 1 1,17

Arcibiskup Mons. Jan Graubner předává  
maturitní vysvědčení



30

Zaměstnanci CMG
Ro

č
e

n
ka

 C
M

G
 2

01
3/

20
14

Zaměstnanci ve školním  
roce 2013/2014

Spodní řada zleva: Marie Richterová, Mgr. Jitka Hubáčková. Mgr. Jana Ligurská. Mgr. Jana  
Daňková, Mgr. Martina Šubčíková, Mgr. Ivana Matyášková, Mgr. Alena Spurná, Slávek Müller, DiS. 
Druhá řada zleva: P. Ing. Jaroslav Němec SDB, Daniela Tobolová, Ing. Markéta Novotná, Bc. Tereza 
Slezáková, Ing. Marie Cagalová, Bc. Ada Zikmundová, Mgr. Bohumila Měchurová. Mgr. Martina Ma-
lečková, PhDr. Renata Dohnálková, Mgr. Jana Krčová, Mgr. Lenka Halouzková, P. Mgr. Petr Matula, 
Mgr. Zdeňka Smutná, Laura Kapitza, Stanislava Rotterová, Bc. Anna Raclová, Mgr. Kateřina Opatrná
Třetí řada zleva: Bc. Veronika Svobodová, Lucie Hanáčková, Mgr. Radim Žatka, Mgr. Ondřej 
Hubáček, Mgr. Pavel Polcr, Ondřej Šmidra, Mgr. Martin Bradáč, Martin Sitte, Mgr. Jaroslav Hádr, 
Mgr. et Bc. Stanislav Popelka
Na fotografii chybí: Mgr. Jaroslav Fidrmuc, Stanislava Náglová, Karel Pavlík, Ing. Aleš Michalec, 
Mgr. Martina Kubíčková, Mgr. Ing. Petr Hubáček, Mgr. Leo Červenka, Karla Veverková, Ludmila 
Procházková

„Jsou jen dva hlavní předpoklady kvalitní 
školy – kvalita vedení a kvalita učitelů.“ 

(Glyn Kirkham)

Jsme dobrá parta

Zástupkyně ředitele a třídní  
učitelky při slavnostním  
stužkování maturantů

Před salesiánským střediskem ve Zlíně
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Seznam  pracovníků školy

Pedagogický sbor:
PhDr. Renata Dohnálková (Čj, D)
P. Mgr. Leo Červenka SDB (KEV)
Mgr. Jaroslav Hádr (M, F, EtV)
Lucie Hanáčková (asistent pedagoga)
Mgr. Lenka Halouzková (M, Z) 
Mgr. Lenka Hofírková (Fj) na MD
Mgr. Ondřej Hubáček (Tv, M)
jáhen Mgr. Ing. Petr Hubáček (KEV)
Mgr. Martina Kubíčková (Bi, Z)
Mgr. Jana Ligurská (Aj, Čj, La)
Mgr. Alexandra Markovičová (ZSV, Tv) na MD
P. Petr Matula SDB (KEV)

Mgr. Kateřina Opatrná
Bc. Anna Raclová
Stanislava Rotterová
Slávek Müller, DiS.
Lucie Ballon (Francie)
Laura Kapitza (SRN)

vedoucí ICM

    
IT pracovník
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  
Mgr. Zdeňce Smutné.
V rámci Olomouckého kraje byl oceněn Mgr. Pavel Polcr titulem Pedagog Olomouckého kraje.

Ing. Markéta Novotná
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
Bc. Tereza Slezáková 

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

Mgr. Ivana Matyášková (M, Tv, IT)
Mgr. Bohumila Měchurová (Čj, Hv)
Ing. Aleš Michalec (ZEF)
Stanislava Náglová (Vv)
Karel Pavlík (Aj)
Mgr. Stanislav Popelka (Nj)
Mgr. Zdeňka Smutná (Aj)
Mgr. Alena Spurná (Aj)
Bc. Veronika Svobodová
Bc. Ada Zikmundová (Aj, angl. konverzace  
– statut rodilé mluvčí)
Mgr.Radim Žatka (Fj)

Seminář Sociální encyklika církve  
- týmová práce

Vánoční setkání zaměstnanců Rozloučení se školním rokem u táboráčku
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Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (www.cmgpv.cz) je 
základním dokumentem školy.

V první části pro-
gram formuluje 
základní myšlen-
ky, na kterých je 
škola budována: 
pojetí člověka a 
cíle vzdělávání, poslání školy, vizi jejího dalšího 
rozvoje a základní principy, hodnoty a postoje 
určující zásady práce školy a vzájemného sou-
žití všech členů školního společenství.

V další části školní vzdělávací program rozpra-
covává základní ideje do konkrétních strategií, 
metod a vzdělávacích projektů, kterými jsou 
cíle školy naplňovány. Protože základním 

vzdělávacím projektem školy je výuka, věnuje 
se dokument v této části především podrob-
nému rozpracování výuky: v učebním plánu 
rozděluje vzdělávací obsah do jednotlivých 
předmětů a určuje počet týdenních výukových 
hodin jednotlivým předmětům (viz přiložená 
tabulka). Vlastní vzdělávací obsah je určen os-
novami, které rozepisují učivo do jednotlivých 
tematických celků včetně počtu hodin věnova-
ných tématu a použitých metod vzdělávání.

Závěrečnou část školního vzdělávacího progra-
mu tvoří pravidla hodnocení žáků a pravidla 
autoevaluace - pravidla, podle kterých škola 
každoročně hodnotí všechny své aktivity  
a dosažené výsledky, aby příští rok mohla svoji 
práci dělat opět o trochu lépe. 

Školní vzdělávací program 
je ideové a programové 
prohlášení školy i podrobný 
manuál k naplňování cílů.

Vskutku povznášející nálada panovala na konci kurzu Líbí se mi.
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Nabídka volitelných předmětů:
Studenti kvinty a sexty si volí jeden předmět  
z nabídky:
 Discussion and Debating, English Revision, 

Konverzace v německém jazyce a Konverza-
ce ve francouzském jazyce

Studenti septimy si volí dva předměty  
z nabídky:
 Seminář matematiky, Seminář informač-

ních technologií, Discussion and Debating, 
English Revision, FCE/CAE Preparation, 
Konverzace v Nj, Konverzace ve Fj, De-
skriptivní geometrie, Latina, Ruský jazyk, 
Španělský jazyk, Italský jazyk, Dějiny vý-
tvarného umění a architektury nebo Dějiny 
hudby

Studenti oktávy si volí celkem deset hodin 
volitelných předmětů z nabídky: 
 Předměty s tříhodinovou dotací:  Seminář 

matematiky, Seminář informačních tech-
nologií, Discussion and Debating, English 
Revision, FCE/CAE Preparation, Kon-
verzace v Nj, Konverzace ve Fj, Latina, 
Deskriptivní geometrie, Španělský jazyk, 
Ruský jazyk, Italský jazyk, Dějiny výtvar-
ného umění a architektury nebo 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

Studentské praxe
Studentské praxe jsou nedílnou součástí 
učebního plánu školy. Jejich cílem je procvičit 
kompetence získané výukou v běžném životě. 
V letošním školním roce studenti absolvovali 
zahraniční jazykovou praxi a sociální praxi.

Zahraniční jazyková praxe v délce od 5 do 10 
dnů je určena studentům vyššího gymnázia. 
Jejím cílem je rozšířit a procvičit jazykové do-
vednosti na partnerských školách v zahraničí, 
poznat reálie zemí a získat nové přátele.  Stu-
dent volí praxi v jazyce anglickém, německém 
či francouzském.

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.

Ne vše lze naučit formou klasické výuky a ne 
všechny pedagogické metody jsou v běžné 
výuce dobře uplatnitelné.  Především metody 
komentované zážitkové pedagogiky se daleko 
efektivněji realizují ve vícedenních kurzech.  
K nim patří především:

• Cyklus kurzů klíčových kompetencí (pri-
ma – oktáva)

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

• Zimní týdenní lyžařský kurz pro třídy ter-
cie a kvarta

• Letní týdenní turistický kurz studentů sex-
ty (Jeseníky)

• Cyklus dobrovolných duchovních obnov 
(sekunda – oktáva)

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
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 4 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

Celková 28 30 32 32 35 34 34 32

Nepovinné předměty

Volitelné předměty VG

11

V - VII, 5 - 10 dní

Člověk a společnost

Umění a kultura

Člověk a příroda

Učební plán CMG pro školní rok 2013/14
Vzdělávací oblast              Ročník

       Vyučovaný předmět

Nižší gymnázium Vyšší gymnázium

Člověk a zdraví

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Informační a komunikační technologie
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Dlouhodobé vzdělávací projekty

Dlouhodobé vzdělávací 
projekty
Cílem dlouhodobých vzdělávacích projektů je 
doplnit výuku znalostí a dovedností o budování 
postojů a hodnot. Mnohé vzdělávací projekty 
probíhají ve školicím středisku ve Staré Vodě  
u Karlovy Studánky či na salesiánské chaloupce 
na Annabergu. Další se uskutečňují v katechetic-
kém sále farního úřadu Povýšení sv. Kříže  
v Prostějově či  
v ústavech sociální 
péče, součástí jiných 
programů je výjezd 
do zahraničí. Větši-
nu projektů vedou 
speciálně vyškolení pedagogové CMG, jiné kur-
zy řídí externí lektoři či profesionálové z praxe.

Projekt rozvoje klíčových kompetencí 
studentů
Zaměřuje se na rozvoj osobnosti mladého 
člověka, na jeho schopnost žít ve společen-
ství, schopnost efektivně řídit vlastní čas, řešit 
problémy a zvládat metody efektivního učení 
formou vícedenních pobytových nebo docház-
kových kurzů. Každý ročník má své téma.

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

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

„Člověk by se neměl ptát, 
jaký je smysl jeho života, 
ale spíše by si měl uvě-
domit, že je to on, kdo je 
tázán.“ (Viktor Frankl)

Seznamovací kurz primy Kdo jsi

Kurz tercie Mně se líbí

Bubnování na dramatickém kurzu sekundy  
Nejsem tu sám

Kurz kvarty – Z toho má být oběd pro celou třídu?
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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?“

Oktáva – Společensko-vědní kurz – čtyřdenní 
poznávací pobyt v Praze

Sociální praxe
Kurz sociálních kompetencí „Jiní a přece tak blíz-
cí“ – desetidenní docházkový kurz v sociálních 
ústavech je určen pro studenty septimy, kteří 
tak poznávají různá sociální zařízení a způsoby 
práce v těchto zařízeních. Pro některé studenty to 
může být i podnět pro příští profesní zaměření.

Animátorské hnutí
Ve spolupráci s Klubem salesiánského hnutí 
mládeže se snažíme rozvíjet v dětech schopnost 
aktivně vytvářet společenství lidí, kteří pracují 
ve prospěch druhých. Formou pěti třídenních 
pobytových seminářů v našem školicím stře-
disku ve Staré Vodě v Jeseníkách se seznamují 
ti nejmladší uchazeči se základy animátorské 
práce a ti starší jim pomáhají. Své zkušenosti 
a dovednosti pak využijí při vedení skupinek 
v době prázdninových pobytů a táborů a při 
organizování akcí školy.

 

Oktáva v Praze

Kurz sexty Žádný člověk není ostrov

Nohejbal - oddychová chvíle při kurzu kvinty  
Čemu věnuji čas, tomu patří můj život

Kurz septimy Kam patřím

Na Animátorech se krásně řádí

Při aktivitách vytráví, je třeba postarat se  
o hladová bříška
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Charitativní sbírky
Každý školní rok se naše gymnázium zapojuje 
do několika charitativních sbírek. „Srdíčkové 
dny“, „Bílá pastelka“, „Šance“ a „Tříkrálová 
sbírka“ patří k těm nejúspěšnějším. 

Projekt „Environmentální výchova“
Cílem projektu je vést studenty k aktivní a vě-
domé ochraně životního prostředí včetně vlast-
ního vnitřního světa, pozitivních mezilidských 
vztahů, podněcovat aktivní a pozitivní myšlení 
(ekologie duše). Promítá se do všech ročníků 
formou výuky (mezipředmětové vztahy), 
samostatných přednášek, exkurzí i praktických 
činností (třídění odpadů v prostorách školy). 
Zvláštní formou je strategická hra na konci 
školního roku, kterou pro studenty nižšího 
gymnázia připravují pracovníci Školního klubu 
Oáza a Střediska volného času.

Bílá pastelka

Projekt Šance

Srdíčkové dny

Tříkrálová sbírka
Exkurze sexty do zařízení obnovitelných  

zdrojů energie

Exkurze Litovelské pomoraví

Družstvo primy v plném soustředění na plnění 
úkolu strategické hry

Organizátoři hry Cesta kolem světa za 80 dní  
s cenami pro vítěze
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Projekt Exkurze
Exkurze jsou přirozenou součástí výuky, jejich 
úkolem je přiblížit a rozšířit studentům školní 
učivo v praxi.

Projekt Zahraniční jazyková praxe
Již od primy vyučujeme dva cizí jazyky. Na vyš-
ším gymnáziu pak mají studenti možnost vybrat 
si další cizí jazyk v rámci volitelných předmětů. 
Cílem je zvýšení úrovně jazykové vybavenosti 
každého absolventa školy. Projekt je realizován 
především formou jazykové praxe na partner-
ských školách v rámci výměnných pobytů (Em-
mauscollege v holandském Rotterdamu), dále 
formou studijních poznávacích zájezdů  
(v tomto školním roce Paříž) nebo účast na mezi-
národních uměleckých festivalech (Saint Malo – 
festival studentských divadel ve francouzštině).

Třída septima v Osvětimi  Noční Paříž pod Eiffelovkou

Exkurze oktávy do textilní továrny Toray

Třída kvinta na prohlídce jaderné  
elektrárny Dukovany

U vstupu do větrné elektrárny

Studenti kvinty v Třebíči



38

Projekty realizované CMG
Ro

č
e

n
ka

 C
M

G
 2

01
3/

20
14

Projekt „SOČ – seminárními  
a projektovými pracemi k maturitě“
Do projektu se zapojují studenti sexty a sep-
timy a jeho cílem je naučit se komplexně řešit 
praktický problém s využitím znalostí získa-
ných studiem a prohloubit znalosti v určitém 
oboru nad rámec středoškolského učiva, přitom 
získat rozhled o možnostech budoucího profes-
ního uplatnění a dalšího studia na VŠ a VOŠ. 
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 odbornou 
komisí. Nejlepší práce postupují do soutěže 
Středoškolská odborná činnost (SOČ).
V případě zajímavého tématu a kvalitně zpra-
cované projektové práce je její obhajoba před 
maturitní komisí jednou z možných forem 
profilové části maturitní zkoušky.
Ve školním roce 2013/2014 uspěli v okresním 
kole: Jana Kolářová, Dominika Vincourková, 
Michaela Šmídová, Kateřina Dvořáková, Klau-
die Gottwaldová, Dominika Zbořilová, Jakub 
Oulehla, Viktorie Havlíčková a Josef Růžička.
V krajském kole zvítězily ve svých oborech 
studentky sexty: Dominika Vincourková s prací 
Zvířetníková souhvězdí (vedoucí práce Mgr. 
Jaroslav Hádr), Kateřina Dvořáková s prací Ex-
kurze do přírodního parku Velký Kosíř (vedoucí 
práce Mgr. Jana Krčová) a Klaudie Gottwaldová 
s prací Sledování mateřských znamének a tvor-
ba nádorů (vedoucí práce Mgr. Jana Daňková).
V celostátním kole se nejvíce dařilo Kateřině 
Dvořákové, která obsadila 7. místo v oboru Ge-
ologie, geografie. Klaudie Gottwaldová v oboru 
Zdravotnictví skončila na 11. místě a Dominika 
Vincourková v oboru Fyzika obsadila 15. místo.

Všichni pod Eiffelovkou

Členové francouzského divadla před vystoupením  
v Saint Malo

Setkání v Regensburgu

Kateřina Dvořáková při prezentaci vítězné práce  
v okresním kole SOČ
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Projekt „Kultura“
Rozvíjet estetické cítění, kulturní znalosti i schop-
nost aktivní umělecké tvůrčí činnosti žáků školy 
je naším cílem v oblasti uměleckých činností 
jak v rámci výuky (hudební výchova, výtvarná 
výchova, návštěva kulturních pořadů, výstav, 
koncertů), tak i v nabídce mimoškolních činností. 

Pěvecký sbor CMG

Sbor tvoří studenti gymnázia 
a na větší vystoupení přichá-
zejí „vypomoci“ absolventi  
a bývalí členové. Sbor vede 
již od jeho vzniku Mgr. Bohu-
mila Měchurová. Na Dni ote-
vřených dveří vystupuje sbor 
na úvod společné prezentace 
školy před návštěvníky. Pra-
videlný Vánoční koncert  
s populární Českou mší vánoční „Hej mistře“  
J. J. Ryby bývá pěkným uměleckým zážitkem. 
V květnu pak přeje kytičkou písní ke Dni matek 
starším spoluobčanům v LDN v Prostějově.

Schola

Školní mše svaté na začátek školního roku, na 
Všechny svaté, vánoční, na popeleční středu, 
velikonoční, seslání ducha svatého a na konec 
školního roku provází svým zpěvem naše scho-
la pod vedení Mgr. Martina Bradáče.  
V listopadu minulého školního roku jsme se 
scholou vyrazili i na dvoudenní soustředění, kte-
ré proběhlo na faře v Charvátech. Na programu 
byla příprava repertoáru pro Adventní zastave-
ní. Večer zbyl čas i na společné hry a povídání. 

Dramatický kroužek

Ve druhém roce své existence se dramatický 
kroužek pod názvem CoMáGrády zúčastnil 
přehlídky umělecké činnosti církevních škol  
v Odrách, členové kroužku se aktivně zapojili 
do školní soutěže v recitaci a na svých schůz-
kách dále pilovali mluvený i herecký projev.

Mgr. Bohumila 
Měchurová,  

vedoucí sboru

Nácvik na vystoupení při Dnu otevřených dveří

Schola s vedoucím Martinem Bradáčem

Dramatický kroužek

Účastníci školního kola soutěže v recitaci

Předvánoční koncert v sále Městského divadla  
v Prostějově

Pěvecký sbor před budovou léčebny dlouhodobě 
nemocných v květnu 2014
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Francouzské divadlo 

Po nečekaném úmrtí dlouholeté vedoucí, paní 
Virginie Hyllové, jsme se báli, že za ni nenajdeme 
nástupkyni, která by nejen pokračovala v kvalitě 
práce, ale dávala i nové impulsy a podněty. Ale 
stalo se a v paní Janě Chammas, která se svým 
francouzským manželem žije v Prostějově, jsme 
objevili osobnost zapálenou a nadšenou pro 
studentské divadélko, s obrovskou invencí  
a organizačními schopnostmi. Divadélko žije!

Projekt Etická výchova
Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově 
převzalo ocenění Etická škola. Pro udělení titulu 
je třeba splnit řadu podmínek v oblasti výuky 
etické výchovy. Podle rozsahu začlenění etické 
výchovy do ŠVP, vzdělávání pedagogů a propa-
gace EV může školské zařízení získat bronzový, 
stříbrný nebo zlatý stupeň. Nejvyšší, zlatý stu-
peň, mají prozatím jen dvě školy v ČR, stříbrný 
stupeň pouze čtyři. Cyrilometodějskému gym-
náziu byl udělen titul Etická škola stříbrného 
stupně a ocenění přijela osobně předat koordiná-
torka projektu, který zaštiťuje MŠMT, paní Hana 
Martináková z Frýdlantu nad Ostravicí. Právem 
nás tedy nesmírně těší a povzbuzuje, že mezi ty 
stříbrné patří i CMG v Prostějově. Je to samozřej-
mě i závazek do budoucna nespokojit se s tím, 
co už je, ale i nadále v oblasti etické výchovy 
působit na studenty i na jejich okolí nejen v době 
vyučování, ale pochopitelně i v mimoškolních 
aktivitách a ve volném čase.

Projekt „Další vzdělávání pracovníků CMG“ 
Budovat efektivní tým zaměstnanců školy 
připravený realizovat cíle školy si klade za cíl 
Systém dalšího vzdělávání pracovníků CMG  
v oblasti rozvoje osobnosti, IT, cizích jazyků  
i v oblasti vlastní profesní odbornosti. Projekt 
probíhá také ve spolupráci s Centrem celoživot-
ního učení (CCU).

V tomto školním roce byly semináře zaměřeny 
především na nové metody pedagogické prá-
ce. V srpnu a v listopadu absolvovali učitelé  
v rámci rozvojového programu MŠMT „Pod-
pora implementace Etické výchovy do vzdě-
lání v základních školách a nižších ročnících 
víceletých gymnázií v roce 2013“ akreditované 
kurzy o metodách aktivního učení a efektivní 
komunikace. 

Zleva Petr Tomčiak, Karla Tomanová,  
paní Jana Chammas, Katka Cagalová, Tonda Tichý, 

pan Chammas, za nimi Lukáš Pazdera,  
v podřepu Viki Havlíčková

Paní Martináková předává ocenění Etická škola

V přípravném týdnu se konal seminář  
zaměstnanců ve Sluňákově

Duchovní obnova zaměstnanců s rodinami

Ze semináře pedagogů akreditovaného MŠMT
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Evropské projekty
Cílevědomě za budoucím povoláním 

Poskytovatel dotace: OPVK – Olomoucký kraj

Projekt vytváří ucelený systém dlouhodobého 
rozvoje dovednosti žáků ZŠ a SŠ zvolit další 
profesní kariéru (kariérní rozvoj osobnosti). 
Předběžná volba budoucí profese je ověřena 
formou Kariérní praxe na reálném pracovišti 
pod dohledem kouče zvolené profese a sdílena 
ostatními žáky formou prezentace při evaluač-
ním semináři Kariérní praxe. Vytvořený systém 
motivuje žáky k učení, zvyšuje zodpovědnost 
žáka za vlastní profesní kariéru i život, rozvíjí 
kompetence žáků k učení, k řešení problémů,  
k podnikavosti i kompetence intrapersonální  
a interpersonální.

CAD – počítačem podporované technické 
kreslení do škol 

Poskytovatel dotace: OPVK – Olomoucký kraj

Společný projekt UP v Olomouci a partner-
ských škol je zaměřen na podporu aktivit me-
todického týmu při inovaci výuky realizované 
na gymnáziích s cílem zkvalitnění výuky  
v oblasti praktické aplikace matematiky a che-
mie. Na základě řešení projektu dojde k vytvo-
ření nového tematického celku „Aplikace 
matematiky a chemie s využitím technického 
počítačového kreslení“. Výrazným přínosem 
projektu je rozvoj mezipředmětových vazeb 
mezi jednotlivými předměty podporovaných 
oblastí: matematická, chemická, biologická  
i fyzikální. 

Projekt „Spolupráce s rodiči“
Postupně naplňujeme cíle projektu a vytváříme 
podmínky pro jednotné působení školy a rodi-
ny. Poskytujeme rodičům odbornou poraden-
skou službu profesionálních pedagogů v oblasti 
vedení mladého člověka. Snažíme se vytvářet 
společenství vzájemné důvěry a otevřenosti 
mezi pedagogy a rodiči žáků formou tradičních 
třídních schůzek, konzultací, školních společen-
ských akcí (Adventní zastavení, Reprezentační 
ples, Postní Křížová cesta, Zahradní slavnost, 
školní mše svaté).

Agapé po adventním zastavení

Zahradní slavnost CMG

Třídní schůzky a práce rodičů ve skupinkách

Rodiče na Dni otevřených dveří při prezentaci školy

Zahradní slavnost je příležitostí k neformálnímu 
setkání rodičů a pedagogů
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Evaluace výsledků školy

K základním nástrojům sběru evaluačních dat 
patří především ankety studentů, zaměstnanců 
a každý druhý rok i rodičů našich žáků. Ankety 
jsou pochopitelně anonymní. Evaluace má být 
jakýmsi pravdivým pohledem na činnost školy, 
příležitostí k vyjádření naplnění či naopak nenapl-

nění svých očeká-
vání. V následu-
jících řádcích vás 
chceme seznámit  
s některými po-
střehy (pochval-
nými i kritickými) 
z ankety studentů 
a zaměstnanců, 
které proběhly  
v tomto školním 
roce.

Alespoň některé odpovědi na otázku „Co na 
škole nejvíce oceňujete a proč?“

• Na škole se mi velmi líbí, jak dobrý se tu 
vytváří kolektiv, že i oktaváni se kamarádí  
s primány a že nikomu prostě není blbý 
bavit se s mladšími

• Oceňuji přístup školy ke vzdělání. Máme 
mnoho naučných exkurzí, výletů, kurzů, 
což je super.

• I když nám nějaký předmět nejde, učitelé 
oceňují i snahu

• Prázdniny, svátky a ředitelská volna

• To že znám všechny studenty i vyučující. 
Že je tu přátelské prostředí a mám možnost 
se projevit. A hlavně, že nám dává škola 
možnost se všestranně rozvinout

• Zahraniční a výměnné pobyty

• To, že jsou tady hodní lidé. Nekrade se tady. 
Učitelé jsou fajn. Všichni si pomáhají. Jsou 
tu mše. Jsou tu super dotykové počítače a 
tiskárny. Škola je malá, ale moc hezká. Moc 
se mi líbí v klubu Oáza.

• Náročnost studia. Člověka to většinou moti-
vuje k lepšímu výkonu.

• Tuhle školu mám ráda, ale nedovedu 
definovat, čím je způsobena její atmosféra 
a vůbec to, co na ní mám ráda. Asi snahou 
těch, co ji vytváří

• Že klade důraz na etickou výchovu a má 
výsledky. Myslím, že je to spíše výjimkou  
a je to škoda. Bylo by dobré, kdyby se inspi-
rovalo více středních škol.

• Nejvíc oceňuji jazykovou přípravu a obecně 
přípravu na vysokou školu.

A některé odpovědi na otázku „Co byste si 
nejvíce přáli na škole změnit?“

• Bylo by dobré mít větší šatny. Poskládat 
věci dvou lidí do jedné skříňky je dost těžké

• Více volitelných předmětů v septimě a méně 
povinných (např. biologie, chemie, fyzika)

• Zlepšení pokrytí Wi-Fi – v některých učeb-
nách vypadává signál

• Nové sušáky na ruce na WC.

• Nedávat hodiny jazyků na 9. a 10. hodinu, 
pozornost je malá, student je unavený.

• Postavit přístřešek na kola.

• Kartičky na mši. Připadá mi to zbytečné  
a už moc, abyste nás hlídali a navíc v oktávě.

• Byla bych ráda, kdyby se vybudovaly šatny, 
kde bychom se mohli převlékat na tělocvik

• Rada bych změnila začátek vyučování na 
8,00 hodin, protože dojíždím.

• Mohli bychom mít hezčí školní zahradu – 
mohla by tam být tráva, uprostřed fontánka. 
A taky děkuji za tento dotazník, je super, že 
vás zajímá náš názor.

• Aby 50% byla hranice trojky

Tato škola je opravdu na 
úrovni. Pro mě je to nejlepší 
škola v Prostějově. Nejvíce 
oceňuji asi to, že si opravdu 
něco pamatuji a mnoho se 
tady naučím. Učitelé k nám 
mají dobrý přístup a jednají 
s námi skoro jako s dospělý-
mi. Také se mi líbí a oceňuji, 
jak škola vypadá zevnitř. Je 
to tu opravdu pěkné, útulné 
a čisté. Mám to tu ráda. 
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• Chtěla bych změnit jenom to, že je tu při 
velkých horkách venku moc vedro. Hlavně 
učebna dějepisu.

• Skvělé by bylo, kdyby na internetu byl na-
psaný nějaký seznam pro každého žáka, co se 
má na další den učit, protože se často stává, 
že testy a zadání testů často přeslechneme.

• Většinou mě přes rok napadá spousta věcí, 
která by se dala změnit, zlepšit, atp. Ale 
zrovna teď si nemůžu na nic vzpomenout…

• Nezatěžovat žáky zbytečnostmi, zaměřit se 
na to, co je doopravdy důležité.

• Některé informace bych místo učení nazpa-
měť učil interaktivním stylem.

• Nejradši bych vrátila zpět do dotazníku 
dotaz na neoblíbené předměty, protože bych 
si ráda postěžovala

• Změnit se dá spousta věcí, ale jak poslou-
chám kamarády z jiných SŠ a gymplů, tak 
myslím, že naše škola je skvělá

A ještě několik postřehů z ankety pedagogů  
a zaměstnanců školy.

• 100% zaměstnanců, kteří odevzdali vyplně-
nou anketu, se domnívá, že jsou dostatečně 
seznámeni s posláním, hodnotami a vizí 
školy

• 100% se domnívá, že svým působením škola 
naplňuje poslání církevní školy s tím, že vě-
řící kolegové by měli více ukázat svou víru

• 100% si myslí, že jsou dostatečně a včas 
seznámeni s aktuálním programem a úkoly 
školy, správní zaměstnanci ocenili vznik 
porad součástí a plánu práce součástí

• Většina pracovníků se cítí být svými kolegy, 
vedením školy i studenty respektována  
a vážena

• Podobně většina zaměstnanců říká, že má 
dostatečné podmínky pro realizaci svých 
pracovních záměrů, pro vlastní profesní  
a osobnostní rozvoj.

• 80% pracovníků školy je spokojeno se svou 
prací a cítí se být úspěšní. Někteří se zamýš-
lí nad tím, čím se měří úspěch učitele a kdo 
vlastně je oprávněn kritizovat jeho úsilí.

• Většina dotázaných je spokojena s prací 
vedení školy i se vzájemnou spoluprací  
s ostatními kolegy. Někteří porovnávají své 
zkušenosti z jiných zařízení, především 
v soukromém sektoru, které jednoznačně 
vyznívá ve prospěch naší školy

Do příštího roku tedy máme zase o čem pře-
mýšlet!

Můj hlas je dobře slyšet
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• 28. – 29. 8. 

Konstruktivistické metody učení se zaměřením na 
prohloubení etické výchovy – dvoudenní seminář 
pro pedagogy CMG v ekocentru Sluňákov.

• 2. 9. 

Zahájení školního roku – mše svatá v chrámu 
Povýšení svatého Kříže v Prostějově. Mši celebro-
val farář P. Dan Žurek SDB spolu s bratry salesi-
ány z místní komunity v Prostějově. Na mši byli 
slavnostně představeni nastupující studenti primy.

• 3. – 6. 9. 

Seznamovací kurz primy „Kdo jsi?“ pro nové 
studenty školy. 

• 6. 9. 

MŠ – Návštěva kostela v Krasicích, „MŠE SVA-
TÁ PRO DĚTI“ s o. Pavlem, Společné požehná-
ní pro nadcházející školní rok.

• 8. – 11. 9. 

Kurz klíčových kompetencí s názvem „Kdo 
jsem?“ pro studenty kvinty na Staré Vodě

• 11. – 13. 9.

Kurz tercie „Líbí se mně…“ na Staré Vodě

• 15. – 17. 9.

Kurz klíčových kompetencí studentů sekundy 
s názvem „Nejsem tu sám“

Kronika školního  
roku 2013/14

Seminář pedagogů v přípravném týdnu na Sluňákově

Seznamovací kurz primy a výlet  
do Karlovy Studánky

Dramatický kurz sekundy a ukázka  
z její Pohádky

Kurz tercie na Staré Vodě
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• 17. 9. 

Exkurze studentů oktávy na Britskou radu  
a do univerzitní knihovny 

• 18. 9. 

Okresní přebor v atletice – CMG reprezento-
vala výprava vedená Mgr. Janou Daňkovou

• 19. 9. 

Srdíčkový den – charitativní sbírka, do které se 
zapojili studenti CMG 

• 20. 9. 

Exkurze studentů kvarty do Moravského krasu 

• 20. 9. 

Exkurze studentů oktávy do firmy Toray – 
seznámení s výrobou, organizací firmy, nároky 
přijímacího pohovoru, požadavky na zaměst-
nance v řídících funkcích. 

• 21. 9. 

Schola se prezentovala na přehlídce schol 
prostějovského děkanátu, která se uskutečnila 
v kostele Povýšení sv. Kříže

• 23. 9. 

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

• 23. 9. 

Exkurze studentů kvinty do jaderné elektrár-
ny Dukovany a do Třebíče 

• 23. 9. 

Zahájení francouzské konverzace pro pokro-
čilé a anglické konverzace pro začátečníky – 
vedla Lucie Ballon z Francie

• 24. 9. 

Úvodní třídní schůzky rodičů studentů primy 

• 25. – 29. 9. 

Studijní zájezd do Francie, především Paříže – 
účastnilo se téměř šedesát studentů.

• 25. – 29. 9. 

Setkání studentů CMG s mládeží diecéze 
Limburk (Frankfurt nad Mohanem)

říjen 2013 
• 1. 10.

Mimořádné třídní schůzky rodičů tercie – se-
známení s formou a obsahem výuky předmětu 
Etická výchova (účastnilo se 23 rodičů)

Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany

Přehlídka schol

Setkání ve Frankfurtu

Rodiče studentů tercie se sešli na třídní schůzce  
se zvláštním programem a diskutovali  

nad pracovními listy
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• 2. 10. 

Exkurze studentů sekundy – Zbrašovské arago-
nitové jeskyně (Mgr. Kubíčková, Mgr. Hubáček)

• 2. 10.

Vernisáž výstavy „Fotografie z prázdnin  
o. Jaroslava“ v školní Galerii pro duši

• 2. 10. 

Okresní kolo v přespolním běhu – družstvo 
CMG vedla Mgr. Daňková

• 2. – 5. 10. 

Společensko-vědní kurz studentů oktávy  
v Praze vedla Mgr. Měchurová, průvodcovskou 
službu zajišťovala vyučující historie a českého 
jazyka Dr. Renata Dohnálková.

• 3. 10.

Exkurze studentů tercie do Javoříčka, Loštic  
a arboreta v Bílé Lhotě 

• 4. 10. 

Studenti CMG a MŠ převzali od arcibiskupa 
Mons. Jana Graubnera ceny v rámci výtvarné 
a literární soutěže k 950. výročí založení Arci-
biskupství olomouckého. 

• 6. – 8. 10.

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

• 7. 10. 

Setkání certifikovaných ICM spojené  
s předáním certifikátů kvality – Praha (NICM) 
– účastnila se Kateřina Opatrná, ICM Prostějov 
obdrželo certifikát s platností do 31. 12. 2017

• 10. 10. 

Exkurze studentů sexty „Alternativní zdroje 
energie“ – větrná elektrárna Protivanov, plyno-
vá elektrárna Určice

• 10. – 12. 10.

Kurz osobnostního rozvoje „Kam patřím?“ 
studentů septimy na Staré vodě

• 14. 10. 

French evening – podvečerní prezentaci Fran-
cie a francouzské kultury spojenou s ochutnáv-
kou připravila Lucie Ballon

• 15. 10. 

Charitativní sbírka Bílá pastelka

Oktáva v křivém zrcadle na Petříně

Předání cen ze soutěže 950 let  
Olomouckého arcibiskupství

Kurz sexty

Exkurze sexty

Kurz septimy
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• 16. 10.

Představení husitských válek – interaktivní 
pořad pro studenty od primy po kvintu

• 16. 10. 

Kurz Kompetence pedagoga církevní školy – 
šestihodinový akreditovaný kurz pro pedagogy 
pod vedením Mgr. Jaroslava Fidrmuce (CCU)

• 17. – 19. 10. 

Kurz klíčových kompetencí studentů kvarty 
„Láska a zamilovanost“ 

• 18. 10. 
MŠ – „Milion dětí se modlí za jednotu a pokoj“ 
– celosvětová modlitba

• 22. 10.
Zasedání Rady Klubu studentů, rodičů  
a přátel CMG (příprava třídních schůzek, nová 
maturita a další aktuální problémy školy)

• 24. 10. 
Exkurze studentů septimy do Osvětimi

• 24. 10. 
Volební debata v klubu Oáza
Debaty se zúčastnili Marian Jurečka za KDU-ČSL, 
Petr Sokol za ODS, Jitka Chalánková za TOP 09, 
Petr Bajgar za Pirátskou stranu, Radim Fiala za 
hnutí ÚSVIT, Jaroslav Faltýnek za ANO 2011, Josef 
Augustin za KSČM. Akci uspořádalo Zastupitelstvo 
dětí a mládeže města Prostějova. Do debaty aktivně 
přispívali studenti svými dotazy a připomínkami.

• 25. 10. 
Beseda studentů VII a VIII s absolventy školy 
„Studium na VŠ“ (Mgr. Malečková)

 listopad 2013 
• 1. 11.

Mši svatou ke slavnosti Všech svatých  
a památce Všech věrných zemřelých celebro-
val kaplan farnosti Povýšení svatého Kříže  
v Prostějově P. Mgr. Josef Glogar 

• 4. 11. 

Příjezd nové účastnice Evropské dobrovolné 
služby – Laura Kapitza

• 5. 11. 

Dobrodružství s počítačem – počítačová soutěž 
pro čtyřčlenná družstva žáků ZŠ

• 8. 11. 

Charitativní sbírka Šance, které se zúčastnili 
čtyři naši studenti. 

Do představení o husitských válkách  
byli vtaženi i studenti kvinty

Kurz kvarty

Svátek všech svatých

 Soutěžící při plnění úkolů

Charitativní sbírka Šance
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• 11. 11. 

Seminář Gender Studies, o.p.s., zaměřený na 
genderovou problematiku s důrazem na trh 
práce, pro sekundu CMG – seminář zajistila  
a zorganizovala za ICM Kateřina Opatrná

• 11. – 12. 11. 

Na faře v Charvátech proběhlo celodenní 
soustředění scholy, které bylo zaměřeno na 
přípravu Adventního duchovního zastavení. 
Soustředění se zúčastnilo na 15 studentů. 

• 13. 11.

Na tradiční Přehlídce středoškolského vzdě-
lávání Scholaris – CMG prezentovalo aktivity 
a poslání gymnázia, školního klubu, střediska 
volného času, centra celoživotního učení i info-
centra pro mládež.

• 15. – 17. 11.

Setkání animátorů na Staré Vodě a formační 
setkání party Syslíků na Annabergu.

• 19. 11. 

Třídní rodičovské schůzky proběhly formou 
konzultací od 14:30 hodin, společným setkáním 
s TU od 16 hodin a na závěr pokračovaly  
do 18 hodin opět individuálními konzultacemi 
rodičů u vyučujících.

• 21. – 22. 11. 

Vzdělávací seminář pro pedagogy CMG 
lektorovali Mgr. Vychodil a Mgr. Hruška, téma 
„Konstruktivistické metody učení“, den volna 
studentů

• 23. 11. 

Prezentace aktivit CMG a MŠ, školního klubu, 
ICM společně se Salesiánským hnutím mládeže 
na Dni diecéze v Olomouci

• 25. 11.

V klubu Oáza se uskutečnilo okresní kolo sou-
těže „Bible a my“ 

• 26. 11. 

Exkurze pro studenty tercie do Slavkova 

• 26. 11. 

V Oáze proběhla již tradiční výroba advent-
ních věnců. 

• 26. – 28. 11.

Obhajoby SOČ prací studentů VII 

• 27. 11. 

Studenti sexty absolvovali besedu s Mgr. Špor-
kem – „Nový občanský zákoník“

prosinec 2013 
• 1. 12. 

Adventní zastavení v kostele Povýšení sv. 
Kříže v Prostějově. Ústředním motivem boho-
služby slova, které předsedal otec Petr Matula, 
byl Izaiášův citát: „Ať nás Hospodin naučí 
svým cestám, choďme po jeho stezkách.“ Po 
bohoslužbě slova následovalo agapé v kateche-
tickém sále.

Vedoucí CCU Markéta Novotná a vedoucí  
školního klubu Oáza Tereza Slezáková  

na přehlídce SŠ Scholaris

Ze semináře pedagogů

Ceny vítězům školního kola soutěže Bible  
a my předal jáhen Mgr. Petr Hubáček

Vlastnoručně pletené advetní věnce  
Verunky a Klárky Janíkových
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• 2. 12. 

Rozsvícení adventního věnce u vchodu školy.

• 3. 12.

Porota pod vedením spirituála školy P. Ing. 
Jaroslav Němce SDB vyhodnotila soutěž  
„O nejnápaditější adventní nástěnku třídy“. 
První místo získala třída kvinta, na druhém 
místě se umístila oktáva a třetí místo získali 
studenti třídy tercie. 

• 6. 12. 

Členové studentské rady zajistili pro třídy 
CMG dárky sv. Mikuláše

• 10. 12.

Den otevřených dveří CMG – zúčastnilo se 71 
rodičů s dětmi. 

• 11. 12. 

Kreativní podvečer měl u studentek veliký 
ohlas. Vyráběli se květiny z organzy – brože, 
ozdoby do vlasů i šperky z organzy.

• 13. 12.

Přijímací zkoušky „nanečisto“ 

• 15. 12.

Vánoční koncert CMG ve Velkém sálu Měst-
ského divadlo v Prostějově 

• 16. 12. 

Pro velký úspěch další tvoření v klubu: Zdo-
bení perníčků a máslových sušenek. Asi 12 
studentů popustilo uzdu své fantazii a zdobili 
polevou a sladkými ozdobami vánoční pečivo. 
Aktivita zaujala i chlapce, možná proto, že si 
nazdobené sladkosti mohli hned sníst. 

• 17. 12. 

Třída kvarta využila dne pro třídu a společně 
strávila den v Olomouci jako odměnu za úspěch 
v soutěži „O nejnápaditější adventní nástěnku“

• 17. – 19. 12. 

Obhajoby prací SOČ studentů sexty – školní 
kolo 

• 19. 12. 

Bohoslužbu slova k ukončení kalendářního 
roku pro pracovníky CMG vedl spirituál školy, 
P. Jaroslav Němec SDB

Schola při Adventním zastavení 

Svěcení adventního věnce

Mikuláš naděloval v primě

Pro návštěvníky Dne otevřených dveří  
byly připraveny zábavné úkoly

Zdobení perníčků – příležitost zastavit  
se v předvánočním shonu a naučit se něco nového
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• 20. 12. 

Slavnostní školní mši v chrámu svatých Cy-
rila a Metoděje na Brněnské třídě v Prostějově 
na poděkování za kalendářní rok 2013 celebro-
val olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner 
za přítomnosti primátora města Prostějov pana 
Miroslava Pišťáka. Na závěr mše vyučující 
předmětu etická výchova převzali z rukou paní 
Hany Martinákové, zástupkyně společnosti 
„Etická výchova, o. p. s.“ titul „Etická škola“. 
Na závěr slavnostní mše také převzali ocenění 
studenti, kteří se aktivně účastnili charitativ-
ních sbírek.

• 20. 12. 

Tradiční „Akademii studenti studentům“ 
moderovali studenti oktávy – Jan Koupil a Jitka 
Krchňáková

leden 2014 
• 6. 1.

Tříkrálové sbírky se v letošním roce účastnilo 
11 dobrovolníků z CMG. Koledníci navštívili 
pacienty v nemocnici, v domově důchodců a 
stacionáři v areálu staré nemocnice, na doprav-
ním inspektorátu i v ulicích Prostějova.

• 10. l.

První přípravný kurz pro žáky z 5. tříd – 
účastníky přijímacích zkoušek do primy

• 14. 1.

Seminář zaměstnanců školy k využívání 
e-mailové pošty Googlu. 

• 15. 1.

Exkurze studentů primy do Vlastivědného 
muzea v Olomouci 

• 22. 1. 

Okresní kolo matematické olympiády – CMG 
reprezentoval student kvarty Dinh Duc Viet. 

• 23. l.

Pololetní pedagogická rada uzavřela klasifika-
ci za 1. pololetí školního roku 2013/14

• 23. l.

V okresním kole matematické olympiády 
zvítězil Jiří Češka z kvinty

• 24. l.

Kurz osobnostního rozvoje studentů septimy 
„Kam patřím?“ vedl Mgr. Pavel Polcr. 

Vánoční mše s otcem arcibiskupem

Akademie Studenti studentům

Vystoupení zaměstnanců školy aneb jak se dělá déšť

Tříkrálová sbírka – skupinka ze třídy tercie

Přípravný kurz do primy  
– kdo z nich asi bude přijat?
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• 25. l.

Reprezentační ples CMG spojený se stužko-
váním maturantů. Součástí plesu byl i film, 
prezentace a půlnoční překvapení – vše v režii 
studentů oktávy.

• 27. 1. 

Australské odpoledne pro studenty sexty při-
pravila Bc. Ada Zikmundová

• 27. 1. 

Kurz efektivního učení a řízení času pro stu-
denty primy

• 29. l.

Školní kolo recitační soutěže. Účastnilo se jí 
dvanáct studentů. 

• 29. – 30. 1. 

Tradiční Přespání ve škole nalákalo 26 studen-
tů z primy, sekundy a tercie.

• 30. 1. 

Den volna studentů, porada a seminář peda-
gogů „Sociální encykliky církve“ ThDr. Michala 
Umlaufa z Teologické fakulty UP v Olomouci. 

• 30. – 31. 1. 

Duchovní obnovu pro zaměstnance školy na 
téma „Radost evangelia“, exhortaci papeže 
Františka na Annabergu vedl spirituál školy  
P. Jaroslav Němec.

Únor 2014 
• 2. – 8. 2.

Lyžařský výcvikový kurz studentů tercie na 
Staré Vodě u Karlovy Studánky

• 3. 2. 

Studenti VII s vyučujícími biologie Mgr. Daň-
kovou a Mgr. Krčovou navštívili Lékařskou 
fakultu UP v Olomouci, kde byli přítomni 
pitvě

Nástup na slavnostní stužkování

Účastníci soutěže v recitaci

Přespání ve škole bylo zábavné

Duchovní obnova zaměstnanců

Snowboarďáci z CMG - sněhu tedy moc nebylo
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• 9. – 15. 2.
Lyžařský výcvikový kurz studentů kvarty 

• 12. – 14. 2. 
Valentýnský workshop a Valentinská pošta  
v Oáze – připravily a vedly Lucie Ballon a Lau-
ra Kapitza (připraveno ve spolupráci s Oázou)

• 14. 2. 
3. kurz k přijímacím zkouškám do primy 
CMG určený žákům5.tříd ZŠ, kterého se zú-
častnilo přes 90 žáků

• 17. – 23. 2. 
Jarní prázdniny na Staré Vodě a na Annaber-
gu. Na dvou turnusech se vystřídalo 48 dětí  
a 10 animátorů.

• 24. – 25. 2. 
Jarních kreativních odpolední. Tentokrát se vy-
ráběly skládané květiny z papíru. Umění zvané-
mu kusudama se přišlo naučit asi 20 studentek

• 26. 2. 

MŠ – Zápis dětí do mateřských škol

březen 2014 
• 8. 3.

Pobyt 19 studentů CMG na partnerské škole 
Emmaus College v holandském Rotterdamu  
v rámci zahraniční jazykové praxe.

• 3. a 4. 3.
Kreativní odpoledne, kdy studenti gymnázia  
i rodiče tvořili drátěný věnec z pletiva. 

• 5. 3. 
Mši Popeleční středy v kostele sv. Cyrila  
a Metoděje pro studenty a zaměstnance CMG 
celebroval P. Petr Matula SDB

• 10. a 11. 3.
Kreativní dílna – tvoření smaltovaných šperků. 

• 17. – 18. 3. 
Studenti kvinty absolvovali kurz osobnostního 
rozvoje „Čemu věnuji svůj čas, tomu patří 
můj život“ 

• 17. 3. 
Seminář pro pedagogy CŠ Smysluplná eva-
luace školy jako nástroj řízení změny – Semi-
náře z cyklu vzdělávání pro církevní školy se 
zúčastnilo celkem 7 vedoucích pracovníků škol.

• 17. a 18. 3. 
Kreativní dílna, kdy jsme vzali do ruky jehlu, 
nit a zbytky látek a tvořili látkové květinky. 
Akce se zúčastnilo 12 studentek naší školy.

• 18. 3. 
Celostátní přehlídka zájmové umělecké čin-
nosti studentů církevních škol v Odrách. Za 
CMG vystoupil dramatický kroužek Co Má Grá-
dy s představením Alenka v říši divů a recitátoři 
Barbora Latýnová z primy a Jakub Čech z tercie. 

Kvarta válí

Jarní prázdniny na Annabergu

Barbora Latýnová na Přehlídce zájmové  
umělecké činnosti v Odrách

Papírové kytičky Jarušky Šmídové, Marušky Coufa-
lové, Lucky Pazderové a Elišky Douškové

Udílení popelce
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• 21. – 23. 3. 

Duchovní obnova studentů kvarty na téma 
„Víra, naděje, láska“ 

• 25. 3. 

Charitativní sbírka „Jarní srdíčkové dny“

• 25. 3. 

Exkurze studentů kvinty do Muzea J. A. Ko-
menského v Přerově 

• 27. 3. 

Exkurze studentů sexty do Litovelského 
Pomoraví 

• 28. – 30. 3.

Duchovní obnova studentů tercie na Staré 
Vodě na téma „Štěstí začíná uvnitř“

• 28. 3. 

Na slavnostním večeru ke Dni učitelů v Měst-
ském divadle v Prostějově byla primátorem 
města Prostějov panem Miroslavem Pišťákem 
za vynikající výsledky pedagogické práce oce-
něna Mgr. Zdeňka Smutná. 

duben 2014 
• 1. 4. 

Začala příprava projektu OPVK Cílevědomě  
za budoucím povoláním

• 2. 4. 

Vernisáž celostátní výtvarné soutěže na téma 
„Naše rodina“ s předáváním cen vítězům. Do 
soutěže bylo zasláno více jak 150 výtvarných 
prací.

• 4. 4. 

Noc s Andersenem – večerní program pro 23 
dětí připravila Lucie Ballon a Laura Kapitza, na 
organizaci se podílela Kateřina Opatrná, Anna 
Raclová a Slávek Müller 

• 5. – 6. 4. 

Duchovní obnovu třídy kvinty v Ostravě vedl 
o. Jaroslav Němec SDB

• 7. 4. 

Na zasedání Školské rady CMG a MŠ projed-
nán rozpočet školy pro kalendářní rok 2014  
a výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Duchovní obnova kvarty - studenti  
při prezentaci zadaného úkolu

Procházka Litovelským Pomoravím

Duchovní obnova tercie na Staré Vodě

Stanislava Náglová vyhlašuje výsledky celostátní 
výtvarné soutěže na téma Naše rodina

Duchovní obnova kvinty v Ostravě
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• 10. 4. 
Večer francouzského divadla – Divadélko ve 
francouzštině pro prostějovskou veřejnost uved-
lo v kulturním klubu Duha hry „Zápletky lásky“ 
a „Šťastný den“. Součástí večera bylo občerstvení 
francouzské kuchyně a moravských vín, výstava 
fotografií a kostýmu Divadélka ve francouzštině.

• 9. 4. 
Plavecký pohár CMG – Tradiční soutěže v pla-
vání pro základní a střední školy z Olomoucké-
ho kraje se zúčastnilo 12 smíšených družstev. 

• 13. 4. 
Bohoslužba Křížové cesty. Obrázky jednotli-
vých zastavení stejně jako rozjímání k jednotli-
vým zastavením připravili studenti všech tříd, 
animátoři, zástupci učitelů, zaměstnanců a 
rodičů. Zpěvem doprovázela schola.

• 16. 4. 
Velikonoční kreativní dílna. Martin Bradáč učil 
studenty plést pomlázky z vrbového proutí a 
pod vedením Terezy Slezákové studenti malova-
li perníková vajíčka jako odměnu pro koledníky

• 22. 4. 
Den environmentální výchovy – exkurze do 
oblasti Stražiska pro studenty nižšího gymnázia 

• 22. – 23. 4. 
Přijímacích zkoušek do primy CMG se zúčast-
nilo 108 žáků 5. tříd. 

• 24. 4. 
Okresní kolo SOČ. Do krajského kola postu-
pují: Jana Kolářová, Dominika Vincourková, 
Michaela Šmídová, Kateřina Dvořáková, Klau-
die Gottwaldová, Dominika Zbořilová, Jakub 
Oulehla, Viktorie Havlíčková a Josef Růžička.

• 24. 4. 
Velikonoční mše studentů i pracovníků CMG 
v chrámu sv. Cyrila a Metoděje – mši celebroval 
biskupský vikář pro školy P. Petr Bulvas

• 25. 4. 
Poslední zvonění studentů oktávy, kde byli pa-
sováni septimáni do role budoucích maturantů.

Ukázka ze hry (Petr Tomčiak a Lukáš Pazdera)

Plavecký pohár organizujeme již několik let

Na posledním zvonění se maturanti pěkně odvázali
Na Křížové cestě se výtvarně podíleli studenti, 

pedagogové i rodiče

Na Velikonoční mši přivítal ředitel školy  
P. Petra Bulvase
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• 25. 4. 
Cvičná evakuace žáků a zaměstnanců z budo-
vy školy

• 28. a 29. 4. 
Expedice Karákoram v lanovém centru Proud 
v Olomouci. Osm šestičlenných týmů našich 
studentů soutěžilo v lanových aktivitách. A tým 
gymnázia složený ze studentů septimy a kvinty 
obhájil po třetí v řadě vítězství a trofej pro vítěze 
– horolezecký cepín – tak zůstane na gymnáziu.

• 29. 4.
Rodičovské třídní schůzky a konzultace rodičů 

• 30. 4. 
Sociální nauka církve v praxi, den volna stu-
dentů udělený ředitelem školy
Exkurze zaměstnanců Cyrilometodějského 
gymnázia do Salesiánského střediska ve Zlíně  
a do Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.

květen 2014
• 2. – 9. 5. 

Písemné práce společné části maturitní 
zkoušky. Maturitním komisařem je Ing. Tomáš 
Rozehnal z Obchodní akademie v Prostějově.

• 5. 5. 
Exkurze studentů sekundy na Velehrad 

• 7. 5. 
Prostějovský studentský majáles – jako zástup-
ci CMG se zúčastnili studenti vyššího gymnázia. 

• 12. 5. 
Písemná maturitní práce profilové části ma-
turitní zkoušky z německého, francouzského, 
anglického jazyka, fyziky a výtvarné výchovy

• 13. 5. 
Krajské kolo orientačního běhu: 2. místo  
v jednotlivcích získali studenti Tereza Soldáno-
vá (kvarta) a Adam Karásek (sekunda), druž-
stvo skončilo na výborném 3. místě. Reprezen-
taci CMG vedla Mgr. Daňková

• 13. 5. (úterý)
Pěvecký sbor CMG vystoupil v LDN v Prostě-
jově ke svátku matek.

• 14. 5. 
Fotografování tříd 

• 14. 5. 
Krajské kolo SOČ 

• 14. 5. 
Vernisáž nejlepších výtvarných prací studentů 
Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově 

• 16. – 18. 5. 
Duchovní obnovu studentů sekundy na téma 
„Nazval jsem vás přáteli“ 

Členy úspěšného družstva CMG byli i sekundáni

P. Petr Matula

Majáles – tentokrát zvítězila Antika

Cestou do Olomouce k obhajobám SOČ  
v krajském kole

Jak jsme snídali na stromě - sekunda
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• 17. – 25. 5.
Zájezd studentů Divadélka ve francouzštině 
na mezinárodní festival frankofonních diva-
del do městečka Saint Malo 

• 19. 5. 
Zahájení maturitního týdne mší svatou (P. Ing. 
Jaroslav Němec SDB). Předsedkyní maturitní 
komise je Mgr. Michaela Avkovská (KG Třebíč)

• 19. – 20. 5. 
Pokračovací kurz osobnostního rozvoje pro 
studenty kvarty „Láska a zamilovanost“.

• 21. 5. 
Exkurze studentů kvarty do Hvězdárny a pla-
netária v Brně.

• 21. 5. 
Studenti sekundy absolvovali exkurzi po cír-
kevních památkách Olomouce. 

• 21. – 22. 5.
Pokračovací kurz osobnostního rozvoje pro 
studenty tercie „Mně se líbí“ 

• 22. 5.

Finále soutěže Battlefield v olomouckém 
lanovém centru Proud – branný závod žáků 
základních a středních škol. 

• 23. 5. 

Studenti tercie absolvovali testy ČŠI – přírodo-
vědná gramotnost a anglický jazyk

• 28. 5. – 1. 6.

Katholikentag v Regensburgu – katolického 
setkání se jako dobrovolní pomocníci účastnili 
studenti kvinty. Tématem setkání bylo „Stavět 
mosty s Kristem“ 

• 30. 5. 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
proběhlo v chrámu Povýšení svatého Kříže v 
Prostějově na závěr mše svaté, kterou celebro-
val arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner. 
Po mši svaté proběhla v Rajské zahradě tradiční 
Zahradní slavnost. Příjemnou atmosféru vytvá-
řela hanácká muzika Klas s primáškou  
Mgr. Vránovou.

červen 2014 
• 4. 6. 

V rámci akcí Studentské rady CMG navštívila 
Mgr. Nina Nováková, poslankyně Parlamentu 
České republiky

• 4. 6. 

Exkurze studentů sekundy do Janáčkova 
muzea v Brně 

• 11. 6. 

Studenti septimy zahájili Kurz sociálních kom-
petencí vstupním seminářem 

• 12. 6. 

Exkurze studentů tercie do Olomouce – varha-
ny v chrámu sv. Mořice

• 15. – 21. 6.

Letní turistický kurz studentů sexty měl na 
programu cyklistiku, turistiku, základy vodác-
tví a horolezectví, orientační běh

Zahájení maturitního týdne mší svatou

Pracovní skupinka

Lidová muzika zahrála k poslechu i ke zpěvu

Práce na jednom z úkolů pokračovacího  
kurzu pro tercii
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• 16. 6. 

Natáčení filmového dokumentu o výuce 
etické výchovy. Hlavními protagonisty fil-
mové scény byli Mgr. Polcr a Mgr. Hádr  
– učitelé EtV.

• 16. 6. 

Festival absolventských filmů filmařského 
kurzu studentů kvarty pod vedení vyučující 
Ing. Markéty Novotné byl hojně navštíven stu-
denty, absolventy, rodiči studentů i učiteli.

• 20. 6. 

Třída kvarta navštívila pobočku Goetheho 
institutu v Olomouci

• 24. 6.

„Věda v ulicích“. CMG reprezentovali Mgr. 
Šubčíková a Mgr. Hádr se studenty pokusy  
z chemie a fyziky.

• 25. 6. 

Sportovní den studentů kvinty

• 26. června 

Zážitková hra pro studenty nižšího gymnázia. 

• 26. 6. 

Závěrečnou konferenci ke kurzu sociálních 
kompetencí, na které studenti prezentovali 
přínos kurzu pro jejich osobní život.

• 27. 6. 

Školní rok studenti i pracovníci gymnázia, škol-
ního klubu střediska volného času i mateřské 
školy ukončili děkovnou mší v chrámu patro-
nů školy – sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově. 
Na závěr mše byly předány ceny a odměny 
nejlepším studentům.

Před jízdou zručnosti

Tým studentek kvarty

Věda v ulicích 2014

Nad jedním z úkolů zážitkové hry  
Cesta kolem světa za 80 dní

Zástupkyně ředitele předává ceny za vynikající 
prospěch
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Ukázky ze studentských prací

Studenti kvarty se zapojili do celostátní inter-
netové soutěže Škola základ života s podtitu-
lem Štěstí je jen náhoda.Soutěžilo se o nejlepší 
aforismus a epigram. Autorkou vítězného 
aforismu se stala Pavla Orálková z kvarty, 
která napsala:

„Náhoda je jako 
kulomet v rukou 

slepého medvěda. 
Nikdy nevíš, kdy a 

koho zasáhne.“

Karla Tomanová ob-
sadila 2. místo – také s 
aforismem: 

„Učení je jako chemic-
ký pokus – smícháš 
všechny látky a pak 
čekáš, co se stane.“

Doma
Už od narození bydlím 
doma. Je to možná 
trochu neobvyklé, ale 
už jsem si zvykla a 
nehodlám to měnit. 
Moje doma je v řado-
vém domku kousek 
od kolejí. Koleje jsou 
značnou výhodou už 
jen proto, že činností 
„jít se podívat na ššš“ 

zabavíte dvouleté dítě aspoň na tři minuty. (Jed-
no takové dítě se vyskytuje i v naší domácnosti.) 
Ale i dvouleté dítě chce někdy spát (no..i když) a 
tomu přejezdy vlaků zrovna moc nepomáhají. 

Náš domeček je útulný a pohodlný. Máme 
malou zahradu, která je ze všech stran obklíčena 
zahradami sousedů, takže podle naší soused-

ky vždycky vím, jací 
sádroví trpaslíci jsou 
teď IN. Domy jsou na 
sebe nalepeny, a tak 
sousedům neunikne 
žádná novinka z naše-
ho života a nám  
z jejich ostatně taky ne. 
Obzvlášť sousedovi 
odnaproti, který 15 
krát denně čistí auto. 
Ten už asi o mytí ví 
všechno, a o nás taky. 

Každé bydlení má svoje 
výhody a nevýhody. 
Někdy toužím bydlet 
na samotě u lesa nebo 
pod jezevčí skálou, ale 
stejně vždycky, když 
jsem někde pryč, se mi 
stýská po domově.  
A doufám, že už navždyc-
ky budu bydlet doma. 

Protože nikde jinde to 
ani nemá smysl. 
Karla Tomanová, kvartaKarolína Kůrková, kvinta
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Plot
Rukama přejíždím 
po drsném povrchu 
dřevěných latěk. Se 
zavřenýma očima 
vnímám dřevo a snažím 
se proniknout do jeho 
duše. Cítím jeho teplo. 
Najednou se něco stalo. 
Nepustí mě dál. Staví si 
kolem sebe bariéru. 

Otevírám oči. Nic se 
nezměnilo. Stojím tam, 
kde vždycky. Klečím a 
rukama hladím trávu. 
Všude kolem se rozpro-
stírá dřevěná hradba. 
Hradba, která mne 
odděluje od okolního 
světa. Hradba, ze které 
není úniku. Žiji tu tak 
dlouho, že si nepamatu-
ji, kdy jsem byl napo-
sled venku. Vlastně si 
nepamatuji, jestli jsem 
vůbec kdy byl někde 
jinde.Nevím, kdo jsem  
a proč jsem tady. Vlast-
ně mě to ani nezajímá. 
Je tu bezpečno. Je to 
můj domov. Ulehám do 
trávy a pozoruji modré 
nebe nad sebou. Je to 
má jediná spojitost se 
světem. Vím, že to, 
co vidím já, pozoruje 
spousta dalších, a to 
mě naplňuje zvláštním 
pocitem. A proč jsem si 
vlastně tak jistý, že někde je i něco jiného? 

Jak vím, že za mým plotem nezačíná nekoneč-
ná prázdnota, do které spadnete a už se nikdy 
nevrátíte? 

Slunce příjemně hřeje a já přemýšlím, jestli 
bych chtěl odsud odejít, kdybych věděl, že něco 
jiného existuje. Ne. Necítím se jako vězeň.

Otevírám oči. Asi jsem na chvíli usnul. Posadil 
jsem se. Všechno je na svém místě. Dívám se 
skrz stromy na dřevěnou chatu, která je mým 
domovem. Je to moje útočiště, kam se utíkám 
schovat pod ochranu zdí. Nevím proč, když 
celý svůj život žiji za zdí. Mám podvědomý 
strach z čehokoli nového a neznámého. Pomalu 
se vydávám směrem k chatě. Je to malý dřevě-
ný srub o dvou místnostech a malé verandě. 
Stojí tam dvě židle a stůl, u něhož za dlouhých 
večerů sedávám a dívám se na hvězdy. Jsou to 
moji průvodci a strážci.

Na boku jednoho ze sloupů je vyryté písmeno 
„K“. Nevím, jak se tam ocitlo. Představuji si, 
že je to iniciála dívčího jména. Sním, že patří 
dívce, která čeká někde za zdí. Čeká, až se od-

hodlám a přijdu za ní. Často se mi o ní zdá.Zdá 
se mi, že ke mně jde a volá mě k sobě. Volá mě 
k sobě, dokud pomalu nezmizí. Dokud se ne-
rozplyne. Pokaždé si celým srdcem přeji jít za 
ní. Táhne mě to. Ale nikdy se nedokáži pohnout 
z místa. Snad jsem na to moc velký zbabělec. 
Když zavřu oči, neumím si ji představit. Její 
rysy splývají v záři, která je všude kolem. Vi-
dím jen její stín. Ale věřím, že zase přijde. 

Otevírám oči. Záře slunečního svitu mne uklid-
ňuje. Koupu se v hřejivých paprscích a nechávám 
je, aby zkoumaly každou část mého já. Pohrávám 
si s nimi v rukou. Cítím jejich sílu. Můj pohled 
padá na velkou sekeru, která už léta leží opřená 
v rohu. Leží tam ledabyle, jako by mě vyzývala: 
„No tak! Popadni mě! Vždycky jsi to chtěl udělat. 
Vždycky jsi chtěl vědět, co je za zdí.“

Takhle mě provokuje pořád. Bojím se jí jenom 
dotknout. Nejsem si jistý, jestli bych zvládl odo-
lat tomu pokušení. Tohle je můj domov, moje 
bezpečí, nemůžu odsud pryč……

(Úryvek z povídky Tomáše Kisse do soutěže Skrytá 
tvář Moravy na téma: Okamžik štěstí)

Natálie Burgetová, sekunda
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM 
JAZYCE
ENGLISH WRITING CUP

This year was the second English Writing 
League. Itis an allyear, ongoing competition 
for kvinta, sexta, septima, and oktava students. 
The competition aims to developcommunicati-
on, especially writing skills.

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 
English Writing Cup (challenge cup/putovní 
pohár).

The winner of the 2014 English Writing Cup 
was Štěpán Lauda.

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 „The Most Beautiful 
Thing In The World „

One may find it difficult to decide what is the 
most beautiful thing in the world. This doesn´t 
concern me, because if someone asked, me I 
would answer without hesitating that music is 
the most wonderful thing.

 There is a considerable amount of genres to 
choose from, so almost anyone is able to find 
music of his heart. At first, it may seem to be 

an extremely easy task, but later we may find 
it takes years, even a lifetime. I love music for 
so many reasons that I don´tknow which is the 
main one.

First of all, music is the language of our souls, 
because one can express almost any feeling 
which can hardly be expressed by words or 
deeds. It is so romantic that you just close your 
eyes and let the music takeyour mind somewhe-
re else. Logic doesn´t play the leading role and 
everything is possible here. Music is also a sym-
bol of freedom. This is true especially if you are 
a musician. Since everything is possible in music 
and there are no wrong notes when played in 
the right context then there is absolutely no bor-
der and we just feel something is right.

Although music is about inner emotions and 
expressing them, logical thinking is also nee-
ded. However, it is totally different from for 
example mathematical thinking. In music, logic 
is much more abstract and requires a certain 
degree of understanding time signature and 
intervals. There also has to be repetition of 
some kind, because it makes all this theoretical 
stuff meaningful and emotive. But all of this 
is justified unconsciously and it is exceedingly 
influenced by our emotions and experiences.

Music has always been an important form 
of art. It makes our days brighter and it also 
changes our personalities. It is full of romance, 
passion, love and freedom that we just can´t get 
enough of it.That is why I think music is the 
most beautiful thing in the world.

Written by Štěpán Lauda, oktáva

Eliška Zbořilová, tercie
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Výroční zpráva o hospodaření  
školy za rok 2013

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
800
554

5
179

16 308
17 846

v tis. Kč
1 752
1 551

13 863
4

159
663

3
17 995

– 149

Přehled realizovaných projektů v roce 2013 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 
2013 financovány následujícími donátory:

V roce 2013 proběhly v organizaci následující kontroly:
Okresní správa sociálního zabezpečení – kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém 
pojištění a sociálním zabezpečení – drobné odchylky byly vyřešeny ve stanoveném termínu.

Soldánová Tereza, kvarta

Název projektu Anotace  Poskytovatel

"Šablony" Zvyšování kvality výuky na CMG 655 730  Evropský sociální fond
"CAD - Počítačem podporované " Partnerství v projektu multikulturní výchovy 238 547  Evropský sociální fond
"Vytvoření podmínek pro realizaci 
výuky Etické výchovy na CMG" Podpora realizace výuky etické výchovy 200 000  Nadace Renovabis a MŠMT
"Vánoční koncert Pěveckého sboru" Podpora realizace Vánočního koncertu 8 000  Město Prostějov
"Plavecký pohár" Podpora realizace soutěže o Plavecký pohár CMG 8 000  Město Prostějov
"Francouzské divadlo" Podpora účasti Francouzského divadla na festivalech 25 000  Olomoucký kraj
"Věda v ulicích" Podpora akce, popularizující vědu a techniku 2 000  Město Prostějov

Celkem 1 137 277

Dotace v Kč
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Studentský klub  
a středisko volného času Oáza

Kroužky
Pro naše studenty i pro veřejnost jsme ve 
školním roce 2013/2014 otevřeli následující 
kroužky: Biologicko-anatomický, Dramatický 
kroužek, Dějepisný, Elektrotechnický krou-
žek, Florbal, Francouzské divadlo, Historický 
šerm, Kamera, klapka, jedem…, Keramika, 
Konverzace v Aj, Nj, Fj, Kurz pro varhaníky 
a vedoucí schol a chrámových sborů, Kyta-
rová školička, Lezení na umělé stěně, Pro-
gramování v PHP pro začátečníky, Příprava 
na certifikát z NJ, Psaní všemi deseti, Schola, 
Sportovní hry, Izraelské tance, Výtvarný 
kroužek. 

Schola
Školní mše svaté na začátek školního roku, na 
svátek Všech svatých, Vánoční mše, na Pope-
leční středu, Velikonoční mše, na svátek Seslání 
Ducha svatého a na konec školního roku prová-
zí svým zpěvem naše schola pod vedení Mgr. 
Martina Bradáče. V listopadu jsme zase uspořá-
dali dvoudenní soustředění, které proběhlo na 
faře v Charvátech. Na programu byla příprava 
repertoáru pro Adventní zastavení. Večer zbyl 
čas i na společné hry a povídání. 

Studentka IV Kája Taberyová na horolezecké stěně

Historický šerm - studenti v akci
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Setkání mládeže ve Frankfurtu  
nad Mohanem
V termínu 25. – 29. září se naše studentky 
Kristýna Fialová z oktávy, Michaela Šmídová 
ze septimy a salesiánská animátorka Marké-
ta Nedbalová vydaly na setkání mládeže ve 
Frankfurtu nad Mohanem, kde jsme se setkali 
s věřícími lidmi ze všech koutů Evropy, mohli 
jsme diskutovat o aktuálních tématech spo-
lečnosti i církve a hledat cestu v tom nejširším 
smyslu slova. Vždyť mottem setkání byla právě 
slova Pána Ježíše: „Já jsem Cesta…“

Katolické dny v Regensburgu
Čtrnáct studentů kvinty putovalo na křesťanské 
setkání ve starobylém německém městě Regens-
burg. Moto znělo: „Stavět mosty s Kristem“ 
– mosty mezi národy, náboženstvími, mezi 
lidmi… Pracovali jsme zde jako dobrovolníci – 
pomáhali jsme zajišťovat kulturní akce, podí-

leli jsme se na 
organizaci veliké 
mše svaté na sta-
dionu, poznávali 
jsme krásy Řezna 
a aktivně jsme 
konverzovali 
cizí řečí – skvělá 
praxe! Nejen 
jazyková. 

Kreativní podvečery
V klubu pravidelně tvoříme. Pořádáme tvoři-
vá odpoledne i dlouhodobější projekty – cyk-
lus jarního tvoření nebo tvoření k nejrůznějším 
příležitostem jako je svátek sv. Valentýna nebo 
Den matek vánoční tvoření nebo velikonoč-
ní malování perníkových vajíček a pletení 
pomlázek. Pod šikovnými prsty studentů, 
jejich kamarádů i rodičů tak vznikají rozličné 
dekorace a dárečky.

Schola doprovodila svým zpěvem také křížovou 
cestu, která se koná tradičně na květnou neděli.

Naši dobrovolníci při odjezdu z Řezna plní dojmů, 
zážitků a zkušeností

Poznáváme památky Frankfurtu

Poznáváme památky Frankfurtu Tradiční pletení velikonočních pomlázek

„Tohle byla opravdová 
jazyková praxe. Člověk se v 
krátkém čase setkal s mnoha 
lidmi, mnoha přízvuky a 
opravdu se musel domluvit. 
Byly chvíle, kdy tam prostě 
nebyl učitel, aby to všechno 
vyřešil a tak jsme si museli 
poradit sami.“ 

Klára Zachrdlová
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Duchovní obnovy
Spolu s naším spirituálem, otcem Jaroslavem, 
se studenty jezdíme i na duchovní obnovy. Du-
chovní obnova je příležitost zastavit se, zamys-
let se nad svým životem… a možná si s někým 
promluvit, svěřit se, probrat svoje radosti  
i starosti s druhým člověkem, vždyť skutečné 
setkání nás vede k tomu, že lépe rozumíme 
sami sobě. Proto se snažíme být k dispozici  
(i a nejen) na duchovní obnově, která je připra-
vena pro každou třídu a záleží na studentech, 
zda tuto možnost využijí.

Přespání ve škole
Když se půlí školní rok a studenti dostanou svá 
vysvědčení, dáváme jim příležitost být ve škole 
jinak, než jak ji znají z všedních dní… Mohou ve 
škole přespat a užít si při tom spoustu zábavy. 

Zážitková hra
Těsně před koncem školního roku, když 
jsou známky uzavřeny a studenti nemají ve 
škole stání, naskýtá se jim skvělá příležitost – 
proměnit se na jeden den v účastníky fan-
tastického příběhu, naplno jej prožívat, hrát 
si a soutěžit. Pro studenty nižšího gymnázia 
totiž ve spolupráci s pracovníky ICM připra-
vujeme zážitkovou hru. Letos jsme cestovali 
kolem světa za 80 dní po vzoru slavného hr-
diny Willyho Foga z pera spisovatele Julese 
Verna. 

Náš spirituál doutnající oheň neuhasí

Po náročné hře, když studenti běhali po celé škole,  
je tvoření ideální příležitostí pro relax a povídání

Vítězný tým objel svět mnohem rychleji, než Phileas Fogg a právem mu náleží první místo  
– sladká odměna a diplomy.
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Informační centrum  
pro mládež Prostějov

ICM Prostějov poskytuje bezplatně informace  
a poradenství v oblastech, které jsou důležité pro 
mladé lidi i pracovníky s mládeží (vzdělávání, 
práce, volný čas, cestování, sociálně patologické 
jevy, občan a společnost, mládež v EU), a vytváří 
vlastní informační materiály, např. brožura 
„Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kra-
ji)“. Podporuje také vlastní iniciativu mladých 
lidí, a to zejména formou volnočasových aktivit, 
mezinárodních projektů a dobrovolnictví.

Vedle této nabídky poskytuje ICM Prostějov  
i řadu doplňkových služeb: přístup na internet, 
tisk, kopírování, skenování, laminování, krouž-
kovou/drátěnou vazbu, prodej slevových karet 
(ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC, IYTC), převod VHS 

na DVD a audiokazet na CD nebo bezplatné po-
radenství k programu Mládež v akci a Erasmus 
plus 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 2013/2014 se na jeho chodu podíleli tři stálí 
pracovníci a řada dobrovolníků.

Vybrané akce a aktivity ICM Prostějov  
ve školním roce 2013/2014:

Den otevřených dveří ICM Prostějov byl letos také součástí rozsáhlejší informační kampaně „Víte, že…“, 
kterou ICM připravilo na přelomu srpna a září. Tato kampaň chce poukázat na práva a možnosti mladých 

lidí jakožto občanů EU a je součástí národní kampaně „Právo na informace právě teď – Informovaný občan“

Den otevřených dveří ICM   5. září 2013
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Veletrh NNO Olomoucka, Job Challenge v Brně, Scholaris Prostějov a Olomouc, Den arcidiecéze  
v Olomouci, Den s Andym v Prostějově a Den Evropy v Olomouci

Semináře o EU (SYTYKIA) a dobrovolnictví (HYHO) proběhly např. na Cyrilometodějském gymnáziu  
v Prostějově, Obchodní akademii či SŠ designu a módy. Prezentace portálu Infoabsolvent.cz proběhly  

na ZŠ E. Valenty v Prostějově a ZŠ nám. Svobody ve Šternberku.

Prezentace ICM na veřejnosti

Semináře pro střední a základní školy
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Účastníci Evropské dobrovolné služby
 Lucie Ballon z Francie  
(září 2013 – srpen 2014)

Lucie nabídla mladým 
lidem i veřejnosti anglickou 
a francouzskou konverzaci, 
ale také jazykové tandemy. 
Aktivně pomohla se Dnem 
otevřených dveří ICM a také 
prezentovala ICM a Evrop-
skou dobrovolnou službu, 
např. na Mobilitách v Olo-

mouci, JobChallenge v Brně nebo na seminářích 
SYTYKIA a HYHO pro středoškoláky v Prostě-
jově. Samostatně připravila Francouzský pod-
večer a anglickému zpravodaji E-VoiceS dala 
komiksovou podobu. Společně s Laurou pak 
připravila pro studenty CMG i veřejnost tzv. 
Adventní kalendář, jarní kreativní workshopy, 
Noc s Andersenem nebo Jazykové léto s ICM.

Laura Kapitza z Německa  
(listopad 2013 – srpen 2014) 

Laura se ujala anglické 
konverzace pro pokročilé, 
otevřela německou kon-
verzaci pro veřejnost a také 
nabídla jazykové tandemy. 
Samostatně si připravova-
la besedy o Německu pro 
studenty Cyrilometodějské-
ho gymnázia a Reálného 

gymnázia. Přispívala do anglického zpravodaje 
E-VoiceS, prezentovala ICM, Evropskou dobro-
volnou službu a workcampy na seminářích pro 
středoškoláky v Prostějově nebo na STARTfes-
tu v Želči. Společně s Lucií připravovala tzv. 
Adventní kalendář, Noc s Andersenem nebo 
kreativní workshopy. Společně také vytvořily  
a připravily na prázdniny výstavu EU v kostce.

Během příštího školního roku budou v ICM Prostějov působit noví dobrovolnici: Angel ze Španěl-
ska a Antoine z Francie. 

Aktivity Lucie a Laury (EDS): Francouzský (filmový) podvečer / Německý (filmový) podvečer /  
Anglická, německá a francouzská konverzace / Jazykové tandemy / Adventní kalendář /  

Noc s Andersenem / Kreativní workshopy / Výstava EU v kostce

Den otevřených 
dveří ICM
5. září 2013

Devátého ročníku 
soutěže se zúčastni-
lo 108 žáků, tj. dva-
cet sedm družstev z 
11 ZŠ z Prostějova 
a okolí.
I letos čekaly na 
soutěžící 4 úkoly, 
ale letos se také ob-
jevila řada novinek, 
jako např. formáto-
vání textu.
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Centrum celoživotního učení

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl 
před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykra-
čoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost  
a předvídal budoucnost.“

(J. A. Komenský)

V Centru celoživotního učení při Cyrilometo-
dějském gymnáziu v Prostějově nabízíme od-
borné a zájmové vzdělávání pro různé věkové 
skupiny dospělých včetně vzdělávání pedago-
gických pracovníků z celé republiky.

Ve školním roce 2013/2014 jsme uspořádali dva 
otevřené akreditované kurzy pro pedagogy 
církevních škol: „Kompetence pedagoga církev-
ní školy“ a „Smysluplná autoevaluace školy“.  
Akreditované kurzy nabízíme i celým učitelským 
sborům. Letos naši lektoři navštívili Cyrilometo-
dějské gymnázium a střední odbornou školu pe-
dagogickou v Brně a ZŠ Řezníčkovu v Olomouci. 

Nejen pedagogové se chtějí vzdělávat. Proto po-
řádáme počítačové a zájmové kurzy pro širokou 
veřejnost. Velký zájem byl tradičně o základní 
a rozšiřující počítačový kurz, kde se účastníci na-
učí pracovat s počítačem, základními programy  
a internetem od samého začátku. Kurzů se zú-
častnilo přes padesát zájemců. A aby nezůstalo 
jen u základů, nabídli jsme nadstavbové kurzy 
Práce s flash diskem a Práce s fotografií. Na pod-
zim proběhl také osmdesátihodinový rekvalifi-
kační kurz Tvorba www stránek, kterým prošlo 
osm účastníků. Pro umělecky nadané a tvořivé 
zájemce nabízíme výtvarný kruh a kurz paličko-
vání, které probíhají v průběhu celého roku pod 
dozorem vynikajících lektorek.

Aby kovářova kobyla nechodila bosa, pečujeme 
v Centru celoživotního učení také o pedagogy 
a zaměstnance našeho gymnázia. O těchto akti-
vitách jsme se zmínili již v přehledu dlouhodo-
bých projektů školy. V srpnu a v listopadu jsme 
absolvovali v rámci rozvojového programu 
MŠMT „Podpora implementace Etické výcho-
vy do vzdělání v základních školách a nižších 
ročnících víceletých gymnázií v roce 2013“ 
akreditované kurzy, jejichž společným tématem 
byly aktivní metody učení a efektivní komuni-
kace. Díky vhodnému načasování na začátek 
školního roku mohli učitelé některé metody už 
zavést do výuky a na listopadovém semináři 
mohli s lektory konzultovat případné problé-
my, ale také pozitiva metod aktivního učení.

Seminář pedagogů na Cyrilometodějském gymnáziu

Výtvarníci v kruhu pracovali na nádherných dílech

Počáteční rozpaky vystřídalo velké nadšení
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Školská rada a Klub studentů, 
rodičů a přátel CMG

Rodiče vítáni – heslo umístěné při vstupu do budovy 
školy znamená, že tady se všichni snaží, aby výchov-
né působení rodiny a výchovně vzdělávací působení 
školy byly v souladu, aby vládla opravdu úzká spo-
lupráce a „hlas rodiče“ nezanikl v „ruchu školy“.

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.

Klub studentů, rodičů a přátel CMG
Základními cíli Klubu jsou již od svého vzni-
ku: podpora materiálního, kulturního a spo-
lečenského zázemí školy, vytváření vlastních 
finančních zdrojů a jejich účelné využívání pro 
potřeby studentů a školy. 

Zástupci rodičů studentů jednotlivých tříd, zá-
stupci vedení školy a zástupci zřizovatele školy 
se scházeli na pravidelných setkáních Rady 

KSRaP, na kterých připravovali konkrétní čin-
nosti, projednávali a schvalovali Výroční zprávu 
o činnosti a hospodaření, plán práce, rozpočet, 
příspěvky a odměny ze studentského fondu.

Informační centrum pro mládež, které KSRaP 
zřizuje, získalo oprávněně významné postavení 
mezi podobnými typy informačních center  
z celé republiky. Samotné činnosti ICM se blíže 
věnujeme v samostatném oddílu Ročenky.

Zasedání rady

Účastnice EVS, Laura Kapitza,při jedné z aktivit ICM
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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 
úspěch v uměleckých soutěžích a pro nejlepší 
studenty z každého ročníku jsme připravili 
odměny formou knižních poukázek

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. Magadaléna Latýnová,  
 Ing. Zdeněk Smékal 
 pan Pavel Šmidra

II. Mgr. Iveta Frýbortová,  
 pan Pavel Neckař

III.          Mgr. Kateřina Adámková,  
 MUDr. Barbora Baťková, 

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

V.  paní Anna Češková,  
 Ing. František Hynek

VI. Ing. Michaela Lošťáková,  
 paní Marie Richterová

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

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

Zástupci MŠ:
pan J. Přibyl, Mgr. Liliana Pospíšilová

Zástupci zřizovatele:
P. Ing. Jaroslav Němec SDB, P. Dan Žůrek SDB 
a P. Petr Matula SDB

Mgr. Martina Šubčíková předává cenu  
na konci školního roku

Příjemná atmosféra na Zahradní slavnosti
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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 

teachers 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 development

• a code of conduct that promotes the highest 
standards of discipline among its pupils and 
has a zero tolerance rating for any form of 
bullying

• an enjoyable work atmosphere based on 
friendship and mutual respect

• accessability to students with disability

Throughout the eight year study programme 
students are trained to develop high quality 
skills of ethics and spoken and written com-
munication. They are given theoretical and 
practical training in all subjects and assesed on 
a point system.

CMG  cooperate  with  the following foreign 
schools:

• Emmauscollege, Rotterdam in the Netherlands

• Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica in 
Germany

• St. Ursula Gymnasium Wien in Austria

• Kloster Ensdorf in Germany

• Zespol Szkól w Obrazowie in Poland 

CMG has a high success rate of students being 
accepted to university and CMG students also 
achieve very good results in language and 
scientific research competitions between 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.
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Die Schule wurde im Jahre 1992 vom Erzbis-
tum Olomouc eröffnet. Zu ihren Zielsetzun-
gen gehört, eine hochwertige Bildung und 
Erziehung, die auf christliche Werte gegrün-
det ist, zu vermitteln. Tradition der kirchli-
chen Schule ist die Betonung auf ein hohes 
Bildungsniveau, systematische Persönlich-
keitsentwicklung und Erziehung zum Ver-
ständnis 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 Zu-

sammenarbeit 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 anerkannten 
Sprachzertifikaten (FCE, Delf, Zertifikat 
Deutsch

• Wochenend- und Ferienfreizeitangebote, die 
auf die Persönlichkeitsentwicklung zielen

• Kurse für die Persönlichkeitsentfaltung, 
time-management, Kurse für effektives 
Lernen etc. 

• kreative Werkstätte und weitere Freizeitak-
tivitäten im Studentenklub Oáza

• die Möglichkeit der individuellen Studi-
umsrichtung durch die Auswahl von der 
breiten Skala der fakultativen und obligato-
rischen 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 
Respekt aufgebaut ist

• barriereloser Zugang

Das achtjährige Studium legt Wert auf die 
Motivation des Schülers zu seiner persönli-
chen Entfaltung, effektive Zeitausnutzung, 
Erwerb des Fremdsprachenlernens, Infor-
matik und Mathematik. Das Curriculum 
wurdeum die Fächer „Religion und ethische 
Erziehung“ und das Fach „Strategien der 
Persönlichkeitsentwicklung“ erweitert. 

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.
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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 
aucune rudesse et violence ; l’éducation et 
l’amour 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 
motivation des élèves pour le développement 
personnel, un emploi du temps effectif, l’étude 
des langues, de l’informatique et des mathé-
matiques. Le programme est enrichi d’une 
matière intitulée « la religion et l’éducation 
éthique » et « la stratégie de la progression 
personnelle ».

L’enseignement théorique est complété par 
des exercices pratiques et des excursions. Les 
résultats scolaires sont appréciés avec l’aide 
d’un 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 re-
stauré de façon moderne dans centre de Prostějov 
(département Olomouc, en République Tchèque). 
Il dispose d’un centre de stage  à la montagne « 
Jeseníky » (pas loin de Karlova Studánka).
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Historie školy v datech

24. ledna 1992 

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

6. května 1992

• Založen Klub rodičů a přátel Církevního 
gymnázia 

1. září 1992

• Slavnostní zahájení provozu školy 

23. července 1998

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

1. července – 31. srpna 1999

•  1. etapa rekonstrukce školní budovy

1. září 2001

• Při škole založeno Informační centrum 
mládeže

23. září 2002 

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

1. září 2006

• MŠMT zařazuje jako součást školy Středis-
ko 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“ 

1. září 2009

•  Slavnostní zahájení nového školního roku 
mší svatou v chrámu Povýšení sv. Kříže 
bylo spojeno se zahájením a požehnáním 
činnosti  Mateřské školy při CMG, škola 
nese nový název Cyrilometodějské gymná-
zium mateřská škola v Prostějově 

1. září 2009

• zahájení činnosti Centra celoživotního 
učení (CCU)

červen 2012

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

březen 2013

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

19. prosinec 2013

• Ocenění „Etická škola stříbrného stupně“

Budova Cyrilometodějského gymnázia
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Budova gymnázia na ulici Komenského Pro některé je Stará Voda druhým domovem

Moderní počítačová učebna slouží dětem i dospělým Kaple je místem modltiby a ztišení

Na chodbách gymnázia o přestávce takový klid není Volný čas mohou studenti trávit v klubu Oáza

Mateřská školka zahájila činnost v roce 2009
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Ing. Dana Weidová
Ing. Vlastimil Weida

auditoři a daňoví 
poradci

Krasická 61
796 01 Prostějov
tel. 604 18 12 41
www.weida.cz

e-mail: weidovi@volny.cz

Kde v Prostějově najdete  
počítačovou firmu HABRO?

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

Doporučujeme z nabídky nakladatelství Computer Media: 

8. vydání

S POČÍTAČEM (NEJEN) K MATURITĚ

MICROSOFT WORD, EXCEL, POWERPOINT 2013

V současnosti snad ani neexistuje obor, který by nebyl dotčen výpočetní technikou. A co víc – současnost 
(a budoucnost) výpočetní techniky je jednoznačně ve znamení internetu, mobilních zařízení typu chytrý tele-
fon či tabletů a on-line aplikací. Počítače již dávno nelze ignorovat a našli bychom už jen velmi málo lidí, kte-
ří tvrdí, že je možné žít zcela bez počítačů...

Dvoudílná učebnice S počítačem nejen k maturitě, vychází již v osmém, upraveném a aktualizovaném vydá-
ní. Obsahují nejnovější informace a poznatky z oblasti výpočetní techniky.

Oba díly na sebe volně navazují. Nosnými tématy je problematika hardwaru a softwaru počítače, operační sys-
téme Windows a aplikace MS Offi ce 2013 (konkrétně Word, Excel a PowerPoint). Dále se knihy podrobně vě-
nují internetu a jeho službám, grafi ce a multimédiím, moderním technologiím v oblasti IT, mobilním technolo-
giím, problematice virů a ochraně počítačů před nimi.

Tituly obsahují množství užitečných odkazů na zdroje doprovodných informací na internetu. 
Závěrem kapitol jsou zařazeny náměty pro opakování a samostatnou práci.

Učebnice se zaměřují na nosné produkty kancelářského balíku Microsoft Offi ce 2013, konkrétně na textový 
editor Word, tabulkový procesor Excel a prezentační manažer PowerPoint.

Učebnice textového editoru Word 2013 podrobně provádí uživatele procesem tvorby a formátování textu, po-
užitím stylů, grafi ky a tabulek v dokumentu. Pozornost zaměřuje rovněž na úpravu záhlaví a zápatí dokumentu, 
možnost importu dat do dokumentu Wordu, nastavení hromadné korespondence, tvorbu obsahu a rejstříku, 
tvorbu hypertextových odkazů mezi dokumenty, použití maker apod.

Učebnice tabulkového procesoru Excel 2013 podrobně provádí uživatele procesem tvorby tabulek, vzorců 
a grafů. Objasňuje podstatu fi ltrování a třídění dat v tabulkách, popisuje práci s listy, možnost importu dat do 
prostředí Excelu a také jejich exportu do jiných formátů. Seznamuje uživatele rovněž  s rozsáhlými možnost-
mi tisku, použitím grafi ky, tvorbou interaktivních tabulek a grafů apod.

Poslední titul v řadě − učebnice prezentačního manažeru PowerPoint 2013 podrobně provádí uživatele pro-
cesem tvorby elektronické prezentace.  Seznamuje uživatele s prostředím manažeru, podstatou tvorby pre-
zentace i jednotlivými typy objektů v projektu. Popisuje rozdíly při použití vektorové a rastrové grafi ky, přidává-
ní efektů k objektům na snímku, časování přechodů mezi snímky i nastavení chodu prezentace.

MARKETING, MANAGEMENT A LOGISTIKA
Dvojdílná učebnice Marketing − Základy marketingu seznámí čtenáře s marketingo-
vými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi, s principy marketingového ří-
zení. Učebnice je interaktivní (počítá se vstupy studenta), svým pojetím vede studenta 
k efektivní práci s informacemi. K dispozici je i verze pro vyučujícího.

V učebnici Management − Základy managementu se čtenář v jednotlivých kapitolách 
seznámí se základními pojmy a vývojovými směry managementu, se styly řízení, plá-
nováním, typy a hierarchií organizací a problematikou řízení pracovního kolektivu. Po-
zornost je věnována i samotnému rozhodování a kontrolní činnosti vedoucího pracov-
níka. Závěrečná kapitola se věnuje krizovému managementu.

Prostřednictvím učebnice Logistika − Základy logistiky se čtenář seznámí s logistic-
kými systémy, formami dopravy, outsourcingem logistických činností, city logistikou 
a mnohým dalším, přičemž chybět nebudou ani příklady z běžné praxe a řada souvis-
lostí a zajímavostí.

FINANČNÍ GRAMOTNOST
Pojem fi nanční gramotnost vyjadřuje znalosti a dovednosti z oblasti peněz a fi nančních produk-
tů. Současně představuje určité obecné zásady, se kterými by měl být každý občan obeznámen 
a kterými by se také měl řídit. Problematika se týká skutečně každého z nás. S penězi a nabídkou 
fi nančních produktů by totiž měly umět nakládat jak děti, tak osoby v produktivním věku, ale i starší osoby. 
Finančně gramotný člověk by se měl umět orientovat v problematice peněz, posoudit nabídky jednotlivých 
fi nančních produktů a také řídit a spravovat své osobní fi nance či rodinný rozpočet.

Učebnice Finanční gramotnost je určena především pro žáky 2. stupně základní školy a pro středoškoláky, může 
však být zdrojem poznatků pro kohokoliv, kdo se chce s touto problematikou blíže seznámit.

Učebnice je interaktivní (počítá se vstupy žáka), svým pojetím jej vede k efektivní práci s informa-
cemi. Obsahuje řadu modelových příkladů i úkolů k řešení. K dispozici je i verze pro vyučujícího.

doložka
MŠMT

Moderní informační systém pro školy
Ať už jste ve škole, doma, nebo na pracovní cestě, aktuální data o rozvrhu, suplování, známkách či dění ve škole máte stále u sebe. Stačí se jen přihlásit 
přes webový prohlížeč. Nezáleží přitom, zda jste třídní učitel, vyučující odborných předmětů, ředitel školy, žák či rodič. Podle přidělených rolí se do systé-
mu může kdykoliv přihlásit jakýkoliv oprávněný uživatel. Každý uživatel systému má okamžitý přehled o dění ve škole a má „svá“ data neustále „po ruce“.

KONTAKT:
Web: http://www.iskola.cz
E-mail HotLine: hotline@iskola.cz

Telefon: 582 302 660
Fax: 582 302 667

Computer Media s.r.o.
Olomoucká 28
796 01  Prostějov

http://www.computermedia.cz
info@computermedia.cz

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na:
http://www.iskola.cz/iskola/otazky

1. JE KOMPLEXNÍ – iŠkola je komplexní infor-
mační systém pro všechny druhy škol (základní, 
střední a vyšší odborné). 
2. PŘÍSTUP K DATŮM ODKUDKOLIV A KDYKOLIV 
– veškeré operace se provádějí jednoduše v inter-
netovém prohlížeči. Oprávnění uživatelé tak mají ke 
svým datům přístup odkudkoliv a z jakéhokoliv po-
čítače; stačí pouze připojení k internetu.  
3. ODPADAJÍ VEŠKERÉ STAROSTI S TECHNO-
LOGIEMI – u systému iŠkola se škola nestará 
o žádné technologie. Žádné servery, žádný per-
sonál ani servis, žádné zálohy. Tím iŠkola výrazně 
šetří práci, čas i peníze. 
4. IŠKOLA JE BEZPEČNÁ – uživatelé se na ser-
ver iŠkola připojují pomocí kryptovaného spoje-
ní (https); bezpečnost dat na iŠkole je tak srovna-

telná s bezpečností elektronického bankovnictví. 
5. VEDENÍ ŠKOLNÍ MATRIKY – iŠkola obsahuje 
komplexní modul pro její vedení a poskytuje ex-
portní data pro pravidelné sběry dat pro MŠMT.
6. SNADNÁ ADMINISTRACE SYSTÉMU – pomocí 
jednotné logiky je možné spravovat žáky, učitele, 
skupiny, třídy apod. Právě administrační a právní 
struktura iŠkoly je obzvlášť propracovaná a uživa-
teli oceňovaná. 
7. JE TO EKONOMICKY NEJVÝHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ – 
platba za používání iŠkoly probíhá formou roční li-
cence. Poplatky jsou nastaveny tak, aby si iŠkola 
stále udržovala své postavení cenově nejdostup-
nějšího systému na trhu.  
8. MÁ KVALITNÍ TECHNICKOU A UŽIVATELSKOU 
PODPORU – desítky uživatelů se denně přesvěd-

čují o tom, že podporu při řešení problémů po-
skytuje iŠkola na vysoké úrovni. Pokud má uži-
vatel jakýkoliv problém, může využít některý 
z dostupných kanálů – počínaje e-mailem přes in-
terní komunikační systém až po přímou telefonic-
kou podporu.
9. JE PROVĚŘENÁ A STABILNÍ – stabilní, rych-
lý provoz a robustní technologie v zázemí. Kromě 
toho za systémem stojí společnost s dlouholetým 
postavením na trhu, zaručující dlouhodobý chod 
a rozvoj systému v budoucnu.
10. TRVALÝ VÝVOJ A INOVACE – iŠkola je živý 
systém, počet modulů a funkcí je neustále roz-
šiřován.

Učebnice

Informační systémy

MODULY A FUNKCE SYSTÉMU
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