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 Mši sv. na počátku školního roku celebroval děkan P. Aleš Vrzala, ke studentům promluvila Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí centra pro školy.

 Ředitel školy přebírá ocenění Nadačního fondu Josefa Luxe – 1. Místo
v programu podpory etické výchovy za rok 2015. Na fotografii zleva:
Věra Luxová, Mgr. Pavel Polcr, školní kaplan P. Petr Matula a náměstek
ministryně školství a dlouholetý ředitel CMG, Mgr. Jaroslav Fidrmuc.

 Velikonoční školní mši sv. celebroval P. Pavel Šupol, vicerektor kněžského
semináře v Olomouci.

 Maturanti vítají biskupa Mons. Josefa Hrdličku na slavnostní mši
svaté spojené s předáním maturitních vysvědčení.

 Milým hostem slavnostní mše byl ministr zemědělství České republiky
Ing. Marian Jurečka.

 Primátorka města Prostějova RNDr. Alena Rašková při odměňování
úspěšných studentů.

TELEVIZE
INTERNET TELEFON
Digitální kabelová televize,
Internet a Telefon

dostupnost na optických přípojkách
v rámci celého Prostějova
vyjímečná kvalita HD TV 100+ programů,
testovací období zdarma

Objednávky a informace
.cz
588 882 111, internet@infos
 Mši sv. na konci školního roku koncelebroval P. Petr Bulvas, biskupský
delegát pro pastoraci.

 P. Ing. Jaroslav Němec SDB zůstane s gymnáziem spjat napořád.

www.infos.cz

Slovo úvodem

Úvodní slovo

při přemýšlení nad úvodními slovy letošní Ročenky Cyrilometodějského gymnázia, základní
školy a mateřské školy v Prostějově jsem si
uvědomil, jak důležité je se zastavit, podívat se
zpět a zjistit, zda to, co za sebou zanecháváme,
co tvoříme, má smysl a je to správné. A když
je toto zjištění pozitivní, může se člověk znovu
začít těšit na věci příští, třeba na další školní
rok.
Co tedy bylo tím pozitivním povzbuzením
uplynulého školního roku. Byly to především
všechny úspěchy a radosti žáků, vyučujících
i dalších zaměstnanců. Ať již v soutěžích,
„olympiádách“ či vystoupeních, ale i v rozvíjení vlastní osobnosti, v rozvoji vzájemných
vztahů mezi sebou navzájem, mezi žáky
a vyučujícími či veřejností. Často jsou to výhry
(někdy i prohry), které nelze vyjádřit body, medailemi, finančním ohodnocením, mnohdy si je
uvědomíme až při zpětné reflexi, kdy docházíme k poznání, že ten či onen okamžik sehrál
poměrně klíčovou roli ve vlastním rozhodování
a růstu.
Je proto nutností, abychom každodenní úsilí
a snahu vnímali a prožívali skutečně „Doopravdy“, jak zní název našeho vzdělávacího
programu. V tom okamžiku se nám „rutina“
může proměnit v radost a motivaci do další
činnosti. Ví to řada našich žáků, že když se
doopravdy naučím tu matematiku či biologii,
doopravdy to pochopím, vyjde mi pak složitý příklad či písemka, mám z toho radost
a dokážu se opět motivovat ke zdolání něčeho
náročnějšího.
Co všechno se během jednoho školního roku
může stát klíčovým okamžikem, se dozvíte na
následujících stránkách. Vzhledem k rozsahu
je to vždy jen přehled, na řadu dalších a pro
někoho možná i podstatnějších informací se

bohužel nedostane. Přesto věřím, že i tento
přehled potvrzuje to, o čem často hovoří jak
naši žáci, tak i rodiče či návštěvy, které do
školy zavítají - CMG, ZŠ a MŠ je specifickou
školou díky atmosféře, která v ní vládne, díky
vztahům, které v ní fungují, díky práci, kterou
odvádí.
Pro nás – učitele, správní zaměstnance, externí
spolupracovníky – je takové hodnocení velmi
příjemné, ale zároveň zavazující. Motivuje
nás k tomu, abychom i nadále svoji práci
dělali s nadšením a radostí, abychom na sobě
pracovali, abychom se nebáli nových přístupů,
abychom si znovu a znovu připomínali Démokritova slova, že „Vzdělání má hořké kořínky,
ale sladké ovoce.“
Výsledky jsou občas viditelné – díky zřizovateli, Arcibiskupství olomouckému, jsme
zrekonstruovali vedlejší budovu, ve které
se od září začne učit šestá a sedmá třída
základní školy. Velký dík tady zaslouží
především zástupce pro věci technické, pan
Martin Sitte, který se o rekonstrukci celý rok
staral. Dnes vedle budovy gymnázia stojí
moderní škola, která, jak doufám, bude místem, odkud budou znít podobné hlasy jako
z gymnázia.

Ročenka CMG 2015/2016

Vážení čtenáři,

Pak jsou tu výsledky často neviditelné či
nepopsatelné. Řada studentů se v průběhu školního roku podívala do zahraničí na
studijní pobyty, mnozí se zapojili do aktivit
pro veřejnost, více než polovina žáků ukončila
školní rok s vyznamenáním, nemálo z nich
uspělo v nejrůznějších soutěžích, velmi úspěšně odmaturovalo 30 studentů a dalo by se
vypočítávat dále…
Život (a školní rok s ním) přináší také řadu
změn. A tak po šestnácti letech mění své působiště o. Jaroslav Němec SDB, který stál jako
školní kaplan u zrodu řady aktivit a nápadů,
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Slovo úvodem
které se staly nedílnou součástí života školy.
O tom bychom mohli vydat samostatnou knihu. Do jeho dalšího působení mu vyprošujeme
spoustu Božího požehnání. Jardo, díky!
Přeji vám, vážení čtenáři, abyste při listování
letošní ročenkou alespoň částečně „načichli“
radostí a odhodláním, že dobré věci se
mohou dařit a že má
smysl o ně usilovat.
Můžeme se o to snažit
i společně a podporovat je způsobem,
který je nám vlastní,
někdy stačí třeba
v modlitbě. Pán Bůh
vám za to zaplať!

Ročenka CMG 2015/2016

Mgr. Pavel Polcr

Ustát bouři
Jednou z mých oblíbených knih je kniha vydaná Karmelitánským nakladatelstvím: Otcové
pouště s Anselmem Grünem. Jeden z otců
pouště v ní říká: „Jestliže strom není zmítán
větry, neroste a nezpevňuje se v kořenech.“
K tomu jeden z mnichů doplňuje příměr
o muži: „Jestliže není vystaven pokušení a pokušení neunese, nestane se z něj opravdový
muž.“
Můžeme ze strachu z písemky před rodiči
nasimulovat bolest břicha. Když po nás někdo
něco chce, můžeme se vymlouvat na náročnost školy, že se musíme učit… Ve škole nejde
jen o získání znalostí a certifikátů, ale také
o to, abychom se připravili na život. Abychom se naučili zbaběle neutíkat, když máme
strach. Určitá náročnost, zápas s některými
předměty, smršť písemek a zkoušení se může
podobat silným větrům, které s námi hluboce
zmítají. A my se v tu chvíli musíme ptát: O co
mi vlastně jde? Zkoušky nás mohou vést k rezignaci, nebo právě ke zpevnění své vůle, své
touhy jít stále dál.

v sobě i sklony k netrpělivosti, lenosti, agresi,
sobectví. Tyto touhy s námi někdy zmítají.
Někdy jsou tak silné,
že se bojíme, aby nás
nezlomily.
Kéž na přímluvu sv.
Cyrila a Metoděje
a sv. Jana Boska nám
Bůh pomáhá ustát
všechny zkoušky
a boje. Ať nás tyto
každodenní zápasy
zocelují a prohlubují
vzájemná přátelství.
P. Petr Matula SDB, školní kaplan

P. Ing. Jaroslav Němec SDB
Poslední společná školní mše svatá na závěr
školního roku 2015/2016 byla zároveň poslední
mší svatou, kterou sloužil náš o. Jaroslav ve
službě spirituála školy. Když před šestnácti
lety nastupoval, ani on ani my jsme nevěděli,
jaké krásné roky s ním nás čekají, co všechno
se podaří „rozjet“ a jak moc do života a rozvoje
školy zasáhne. Nezapomenutelné zůstanou
všechny letní tábory, duchovní obnovy, školní
mše svaté, animátorské hnutí, nesmírné úsilí
v opravách chaloupek v Jeseníkách, kde desítky studentů prožily krásné chvíle. „Za to vše,
Jardo, Pán Bůh zaplať a velký dík. Na novém
působišti přejeme hodně Božího požehnání i nová „dobrodružství“, která jsi prožíval
s námi.“
Vděční studenti a zaměstnanci školy

Jednou z cest růstu v životě je unést pokušení.
Pokušení a možností něco nedodržet nebo
překročit může být ve škole dost. Ať je to
pokušení něco opsat při písemce, zesměšnit
slabšího, pozměnit pravdu… Opravdovým
mužem, ženou, pravým absolventem školy se
však stává ten, kdo ustál zlá pokušení. Kdo se
nenechal zviklat pro zlo.
Jako se strom nikdy nevyhne větru, tak ani
my se nikdy nevyhneme různým zkouškám,
pokušením, zápasům, bojům. Máme hluboko v sobě touhy od Boha. Touhu být dobří,
být šťastní, být milováni, být milujícími, být
užiteční, něco umět, něco druhým nabídnout,
někoho se zastat, někoho zachránit. Touhu
růst, žít… Na druhou stranu máme někdy
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P. Ing. Jaroslav Němec SDB

Základní data školy
Úplný název školy: Cyrilometodějské gymnázium, základní a mateřská škola v Prostějově
Sídlo školy: Komenského 17, 796 01 Prostějov
Webové stránky: www.cmgpv.cz
E-mail: cmg@cmgpv.cz
Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké
Datum vzniku školy: 24. ledna 1992
Právní forma: školská právnická osoba
IČO: 44053916
DIČ: CZ44053916
Ředitel: Mgr. Pavel Polcr
Zástupce ředitele pro výuku: Mgr. Martina Šubčíková
Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Marie Cagalová
Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte
Pracovník pověřený poskytováním informací: Marie Richterová
Účet školy pro sponzorské dary: Česká spořitelna Prostějov, účet číslo 1502372319/0800

Škola sdružuje:

Gymnázium
Studijní obor: gymnázium, osmileté studium, 79-41-K/81
Zaměření studia: všeobecné s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií
Počet žáků ve školním roce 2015/16: 255
Mateřská škola
Sídlo MŠ: Sídliště Svobody 53, 796 01 Prostějov
Vedoucí učitelka: Mgr. Liliana Pospíšilová
Počet žáků ve školním roce 2015/16: 23
Webové stránky MŠ: skolka.cmgpv.cz
E-mail: skolka@cmgpv.cz
Školní klub a středisko volného času dětí a mládeže Oáza
Vedoucí školního klubu: Mgr. Martin Bradáč
Vedoucí střediska volného času: Magdalena Spurná
Počet žáků ve školním klubu: 120
Počet žáků ve středisku volného času mládeže: 240
Webové stránky: oaza.cmgpv.cz
E-mail: klub@cmgpv.cz
Rada školské právnické osoby
Mons. Josef Hrdlička, biskupský vikář pro školy, hrdlicka@arcibol.cz
Mgr. Petr Bulvas, předseda Rady ŠPO a biskupský delegát pro pastoraci, bulvas@arcibol.cz
Mgr. Helena Polcrová, školství@arcibol.cz

Ročenka CMG 2015/2016

Osmileté gymnázium, základní a mateřskou školu, školní klub a středisko volného času Oáza,
Centrum celoživotního učení a Informační centrum mládeže

Školská rada
Ing. František Hynek, předseda rady, frantisek.hynek@prostejov.charita.cz
Mgr. Martina Šubčíková, subcikova@cmgpv.cz
Marie Richterová, richterova@cmgpv.cz

Organizace působící při škole
Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
Předseda: Ing. František Hynek, frantisek.hynek@prostejov.charita.cz
Číslo účtu: 153234123/0300, ČSOB Prostějov
E-mail: sp@cmgpv.cz
Informační centrum pro mládež
Vedoucí: Mgr. Kateřina Opatrná
Webové stránky: www.icmprostejov.cz
E-mail: info@icmprostejov.cz
Centrum celoživotního učení
Vedoucí: Ing. Markéta Novotná, Mgr. Jitka Havlíčková
Webové stránky: ccu.cmgpv.cz
E-mail: novotna@cmgpv.cz, havlickova@cmgpv.cz
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Kdo jsme

„Klíčovým úkolem naší doby je učit se přijmout,
uznat a pochopit odlišnosti druhého nejen jako
možný zdroj ohrožení, nýbrž především jako možný
zdroj vlastního obohacení, doplnění…“
Tomáš Halík

Komu jsme určeni
Každé naše zařízení je určeno všem zájemcům odpovídající věkové skupiny, kteří jsou
připraveni dodržovat stanovená pravidla,
chtějí být spolu, rádi se učí, chtějí tvořit a objevovat 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.

Vize školy
Rozšíření školy o 1. stupeň základní školy a pedagogicko-psychologickou poradnu.
Chceme být významnou vzdělávací institucí
Olomouckého kraje, ovlivňovat státní koncepci vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje
a spolupracovat s dalšími partnery v zemích
EU v oblasti utváření cílů, forem a metod
vzdělávání.
Chceme připravit naše absolventy tak, aby obstáli v praktickém životě a pomáhali učinit svět
lepším než je dnes.

Poslání školy
Kdo jsme
Jsme vzdělávací, kulturní a informační komunitní centrum nabízející komplexní rozvoj
osobnosti člověka ve škole mateřské, základní,
na osmiletém gymnáziu, ve školním klubu, ve
středisku volného času mládeže, v informačním centru mládeže a v centru celoživotního
učení. To vše s podporou odborníků na rozvoj
osobnosti člověka – kněží a psychologů.
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Jako církevní škola chceme žákům vštěpovat
hodnoty ukazující cestu smysluplného, šťastného lidského života, harmonicky se rozvíjející
společnosti, prosperující ekonomiky a života
v souladu se zákonitostmi stvořeného světa.
Vzdělávání je jedinečná cesta ke šťastnějšímu
světu.

Studenti ve školním roce 2015/2016

„Člověk je ve své podstatě dobrý, což nezávisí na sociálním statusu nebo národnosti; a dítě není nepopsaný list,
ale podobá se spíše květině, v jejímž semínku jsou obsaženy všechny možnosti vývoje.“
N. Peseschkian: Příběhy jako klíč k dětské duši

Spodní řada zleva: Michael Gut, Mikuláš Skulník, Františka Brablecová, Rozálie Duroňová,
Dominik Gut, Antonín Černý
Prostřední řada: Veronika Sosíková, Jan Hálek, Jan Černý, Šimon Frelich, Daniel Matušík,
Ben Brůžek
Horní řada: Mgr. Liliana Pospíšilová, Dominika Růžičková, Martin Zatloukal, Nela Hrubá,
Alžběta Brablecová, Viktor Skulník, Lukáš Macalík, Judita Wagnerová, pastorační asistentka
Stanislava Náglová a Věra Pospíšilová

Mateřská škola ve školním roce 2015/16
Naše jednotřídní mateřská škola má kapacitu
23 dětí. V heterogenní (smíšené) skupině se
mladší děti učí přirozenou cestou od svých
starších kamarádů, děti vedeme ke vzájemné pomoci a ohleduplnosti. V září 2015 jsme
přivítali pět nově příchozích dětí. V rámci
duchovního rozvoje a katechezí dochází do
školy P. Pavel Caha SDB a na jeho návštěvy se
děti vždy těšily. Mateřská škola nabízí dětem
také možnost navštěvovat různé kroužky. Pokračovaly oblíbené kroužky anglického jazyka,
flétny, dramatický kroužek. Nově jsme zařadili
i kroužek seznamování s matematikou podle
M. Montessori. Logopedickou přípravu vedla
Mgr. Martina Bedřichová. V rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání“ jsme při projektu
„Umíme mluvit“ získali pro naši mateřskou
školu dotaci, z které hrazen vzdělávací seminář
logopedického asistenta, dále byly zakoupeny
logopedické zrcadlo, odborná literatura a další
logopedické pomůcky sloužící k řečové výchově dětí.
Pokračovala i výchova k první pomoci prostřednictvím pohádek se Sněhuláčkem záchranářem a medvídkem Popletou. Zajímavá
byla beseda s městskou policií. V našem

programu má své místo i pravidelná návštěva blízké Hvězdárny, kde jsou pro děti vždy
připraveny zajímavé programy o Slunci, planetách, hvězdách či souhvězdích. Ekologické
centrum Iris zaujalo děti výukovými programy
„Jak roste chléb“ během něhož si mohly připravit vlastní těsto k pečení. „Kouzlení s papírem“
zase ukázalo, jak je to s výrobou a následnou
recyklací papíru. Ovšem největší zájem vyvolalo vyprávění o včelkách, protože děti mohly
ochutnávat včelí produkty a vyrábět medovou
mastičku.

Ročenka CMG 2015/2016

Materská
ˇ
škola

Pokračovalo oblíbené společné tvoření dětí
s rodiči, převážně z keramické hlíny. Výtvarné
práce našich dětí byly úspěšné i různých soutěžích. V okresním kole výtvarné soutěže „Barvy
podzimu“ získali 3. místo Veronika Vondrová
a Viktor Skulník. V soutěži „Jaro je tady“ se na
3. místě umístil Martin Zatloukal.
K závěru školního roku patří školní výlet, tentokráte na blízkou farmu ve Ptení u Prostějova.
Prohlédli jsme si areál se zvířátky a všechny
děti se mohly projet na ponících. Poslední akcí
bylo rozloučení budoucích prvňáčků s mateřskou školou.
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Seznamovali jsme se s novými dětmi

Ročenka CMG 2015/2016

Učili jsme se také obvazovat rány

Spadané listí je třeba uklidit, tak se taky zapojíme
Rádi vyrábíme

Podzimní vycházky jsou prima

Ale stejně si nejraději hrajeme

Společně se taky modlíme
A tu O veliké řepě znáte?
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Učíme se anglicky

Mikuláš přišel a přinesl dětem sladkosti,
protože byly celý rok hodné

Studenti ve školním roce 2015/2016

Na karneval se vždy těšíme

Sněhu letos moc nebylo, ale vystačil aspoň na sněhuláky

Holčičky jsou samozřejmě princezny
Kostička ke kostičce a….Ejhle člověk

Ročenka CMG 2015/2016

Chlapci jako ostří hoši

Karnevalové soutěže máme moc rádi

Den dětí jsme pořádně oslavili

Tvoření s rodiči je vždy zábavné

Na výletě do Ptení
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ŠESTKA

Mgr. Tomáš David

První řada zleva: Filip Koutný, Eliška Urbášková, Anna Hartmannová, Marie Zábojová,
Eliška Pospíšilíková, Karolína Juříková, Vendula Edlerová
Druhá řada zleva: třídní učitel Mgr. Tomáš David, Prokop Janák, Matyáš Navrátil, Robert Kravák,
Matouš Kusák, Samuel Buriánek, Marián Fica, Radovan Morris Evza, Vojtěch Liedermann,
Šimon Latýn

Prolézání pavuči
no

u

Taneční vystoupení na akademii
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„Šestka“ na seznamovacím kurzu

Společný výšlap

V naší třídě je

živo

Na začátku školního roku

Studenti ve školním roce 2015/2016

Mgr. Tomáš David

Buriánek Samuel

Edlerová Vendula

Fica Marián

Třídní učitel

Baví mě skákání na kole

Zajímá mě malování,
zpívání a ráda jezdím
na koni

Rád hraji fotbal

Juříková Karolína

Klemsche Tadeáš

Koutný Filip

Kravák Robert

Baví mě hudba, tanec,
sport a celkem dramatika

Strašně ráda jezdím
na koni a starám se o ně

Baví mě jezdit na tábory
a rád jezdím a skáču na kole

Baví mě sledovat vlogy,
DIY a virtuální cestování

Ve svém volném čase plavu,
i závodně

Kusák Matouš

Latýn Šimon

Rád hraju basketbal

Baví mě příroda, robotika,
vyrábění a prehistorie

Liedermann Vojtěch Morris Evza Radovan
Zajímám se o dinosaury
a hraji badminton

Mám rád fotbal a čtení

Ročenka CMG 2015/2016

Hartmannová Anna

Navrátil Matyáš
Baví mě skaut. Když mám
volno, stavím modely. Hodně se směji, když čtu vtipy

Pospíšilíková Eliška

Janák Prokop

Urbášková Eliška

Zábojová Marie

Když mám čas
tak hraji tenis

Rád chodím do skautu

Ze všeho nejraději
čtu knížky

Baví mě gymnastika,
sport a housle
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PRIMA

Mgr. Tereza Kapecová
První řada zleva: Miriam Bukvová, Jana Jankůjová, Jana Neckařová, Natálie Chytilová,
Hana Spáčilová, Adéla Pazderová, Natálie Labuťová, Anna Wawrzyczková
Druhá řada zleva: třídní učitelka Mgr. Tereza Kapecová, Hana Šustrová, Nela Mráčková,
Tea Svobodová, Diana Konečná, Veronika Poulíčková, Jan Horák, Ondřej Blažek, Lucie Fajstlová,
Michaela Ptáčková, Veronika Trnečková, Tereza Dostálová, Pavlína Melková
Třetí řada zleva: Jindřich Táborský, David Iránek, Tomáš Novák, Boris Najer, Kryštof Hemza,
Tomáš Švec, Jan Burget, David Novák, Šimon Dubrava

Vejdeme se do jed

noho stanu?

Požehnání ke studiu

10

Seznamovací kurz primy

Tvorba třídních pravidel

Zážitková hra

Borůvkový tým

Studenti ve školním roce 2015/2016

Blažek Ondřej

Bukvová Miriam

Burget Jan

třídní učitelka

Chtěl bych být badatelem

Ráda bych se stala učitelkou

Chci pracovat jako saniťák

Dostálová Tereza

Dubrava Šimon

Fajstlová Lucie

Hemza Kryštof

Asi budu optička nebo lékárnice

Chci dělat něco s přírodou

Budu zemědělec

Bavilo by mě být vědec,
nebo dělat něco s fyzikou

Horák Jan

Chytilová Natálie

Iránek David

Jankůjová Jana

Myslím, že budu stavbyvedoucí

Chtěla bych být architektkou
interiérů

Jednou budu památkářem
v Národním památkovém
ústavu

Bavilo by mě být malířkou

Konečná Diana

Labuťová Natálie

Melková Pavlína

Mráčková Nela

Doufám, že ze mě bude doktorka

Asi budu učitelka

Přála bych si být zvěrolékařkou

Ráda bych jednou učila

Ročenka CMG 2015/2016

Mgr. Tereza Kapecová
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Najer Boris

Neckařová Jana

Novák David

Novák Tomáš

Nejspíš budu elektromechanik

Budu veterinářkou

Bavilo by mě být sportovcem

Stanu se architektem
nebo hasičem

Pazderová Adéla

Poulíčková Veronika

Ptáčková Michaela

Spáčilová Hana

Chtěla bych pracovat jako
ekonomka nebo manažerka

Jednou ze mě bude zvěrolékařka

Doufám, že budu zvěrolékařkou

Přeji si stát se módní
designérkou

Svobodová Tea

Šmíd Filip

Šustrová Hana

Švec Tomáš

Mé vysněné povolání je lékařka

Rád bych byl doktorem

Doufám, že budu učitelka

Myslím, že budu vynálezce
nebo vědec

Táborský Jindřich

Trnečková Veronika

Wawrzyczková Anna

Sním o tom, že budu
kosmonautem

V budoucnu bych chtěla
být architektkou

Nejraději bych se stala
archeoložkou nebo historičkou

Studenti ve školním roce 2015/2016

Mgr. Bohumila Měchurová
První řada zleva: Michal Mnich, Lucie Pudová, Veronika Novotná, Terezie Klemešová,
Eliška Novotná, Anna Rubanová, Tereza Siková, Tereza Marie Zbořilová, Lucie Pelíšková,
Samuel Adamčík
Druhá řada zleva: třídní učitelka Mgr. Bohumila Měchurová, Michal Zedník, Martin Čech,
Filip Pevný, Viktor Dušek, Nikol Janíková, Klára Edlerová, Kristýna Kubíčková, Michaela Kottová,
Kristýna Valentová, Barbora Matečná, Jan Peška, Dalibor Kolařík
Třetí řada zleva: Ondřej Havlíček, Kryštof Skládal, Oliver Minx, Matyáš Karásek, Vojtěch Laurenčík,
Matěj Snášel, Štěpán Zíma, Roman Vlach
Na fotografii chybí: Marek Šimák

Máme herecký talent

Duchovní povzbuze

ní na kurzu

Kurz na Staré Vodě

Snídaně na stromě

Ročenka CMG 2015/2016

Sekunda

Battlefield

Nejsme žádní balíci
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TERCIE

Mgr. Jana Daňková
„4t, to už jsme se učili….v primě“

První řada zleva: Lukáš Pazdera, Michaela Michalcová, Elena Protivánková, Lucie Pazderová,
Barbora Latýnová, Zuzana Kučerová, Martina Petrová, Barbora Nedomová, Michaela Šmidrová,
David Štorek
Druhá řada zleva: Matěj Masař, Adéla Vybíralová, Jaroslava Šmídová, Eva Marciánová,
Natálie Alexandra Paulů, Klaudie Kaplánková, Alžběta Dittmannová, Anita Žouželková,
Marie Coufalová, Matyáš Běhavý, Lucie Hanáčková (asistentka pedagoga)
Třetí řada zleva: Daniel Smýkal, Martin Konšel, David Marabeti, Petr Batěk, Zdeněk Vychodil,
Daniel Navrátil, Kateřina Šemnická
Na fotografii chybí: Veronika Francová, Jiří Pazdera, Monika Sojková, Jonáš Peterka

Lyžaři pod svahem

My jsme holky z TERC

Battlefield

IE

ě
Tercie na kurzu na Staré Vod

Exkurze v Loštic

ích
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Pokračování kurzu o vztazích

Studenti ve školním roce 2015/2016

Mgr. Ondřej Hubáček

„Skončete to….“

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

Scénka na kurzu o vztazích
a přátelství

Kurz na Staré Vodě

Vystoupení na akad

emii

CMG film fest

Ročenka CMG 2015/2016

KVARTA

áku

Dobrá nálada na lyž

Kvarta s vesmírem

za zády
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KVINTA

Mgr. Jana Krčová

„Není umění věci dokončit. Umění je věci noupnout.“

První řada zleva: Viktorie Vinklerová, Ludmila Rubanová, Veronika Janíková, Anna Fojtíková,
Eliška Rozsívalová, Tereza Dubravová, Klára Dvořáková, Adéla Pudová
Druhá řada zleva: Jan Adámek, třídní učitelka Mgr. Jana Krčová, Karolína Šobrová, Helena Ptáčková,
Pavla Doležalová, Karolína Ohlídalová, Pavlína Linhová, Klára Popelková, Nina Svobodová,
Adam Hradil, Tomáš Batěk, Jiří Pur, Eliška Zbořilová
Třetí řada zleva: Marie Hynková, Zdeňka Lošťáková, Eliška Doušková, Kristýna Vlachová,
Tereza Pospíšilová, Julie Dušková, Jan Sklenář, Kryštof Kotrys, David Indra
Na fotografii chybí: Ladislav Burgr

anech
Údernice v Dukov

Posilování důvěry na kurzu

Exkurze do Třebíče a Dukovan

V hornickém
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muzeu v Ost

ravě

Pokračovací kurz kvinty

Zážitková hra

Studenti ve školním roce 2015/2016

Mgr. Martina Malečková
„Dokázali bychom více, kdybychom se méně snažili vytvářet vhodné situace a spíš vhodně využívali těch, které se vytvořily samy“

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

Předtančení na m
aturitním
plese

Letní turistický kurz

Není důležité zvítězit, ale přežít

Mikuláš a jeho parta

Ročenka CMG 2015/2016

SEXTA

Mezi nebem a ze

mí

Dobrá nálada nás neopouští
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SEPTIMA

Mgr. Jaroslav Hádr

První řada zleva: Lucie Čechová, Anna Burešová, Barbora Bartlíková, Kateřina Jančíková,
Pavlína Hrazdilová, Beáta Hynková, Veronika Portešová, Veronika Moravčíková
Druhá řada zleva: Jakub Tetera, Dexter Navrátil, Klára Janíková, Kristina Jeřábková,
Karolína Kůrková, Anita Lorencová, Klára Zachrdlová, Lenka Doležalová, Andrea Baťková,
Jan Kapounek, Jan Obračaj, Filip Mečíř, třídní učitel Mgr. Jaroslav Hádr
Třetí řada zleva: Jan Bednář, Martin Krupa, Petr Spáčil, Jiří Vrba, Matěj Petr, Jiří Češka, Radek Pařil,
Jan Navrátil
Na fotografii chybí: Elizabeth Grace Larson

Jsme jedničky

Duchovní obnova
na Velehradě

Školní akademie
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Pasování septimánů na maturanty

Vzhůru k maturitě

vem

Na Kazatelně s úsmě

Studenti ve školním roce 2015/2016

Mgr. Lenka Halouzková

První řada zleva: třídní učitelka Mgr. Lenka Halouzková, Tereza Krchňáková, Jiří Jančík,
Jiří Furda, Jakub Zálešák, Lukáš Pazdera, Jan Vaverka, Antonín Tichý
Druhá řada zleva: Jana Kolářová, Adéla Burešová, Klaudie Gottwaldová, Kateřina Dvořáková,
Zuzana Handlová, Daniela Luňáčková, Veronika Lošťáková, Nela Kraváková, Dominika Zbořilová,
Anna Zatloukalová, Jan Zapletal, Jakub Střelák
Třetí řada zleva: Lucie Nadymáčková, Michaela Navrátilová, Dominika Vincourková, Tereza Beranová,
Jakub Huňka, Tomáš Kiss, Adam Cimrmann, Vojtěch Richter, Petr Tomčiak, Jakub Vrána
Na fotografii chybí: Vojtěch Otruba

Společenskovědní
kurz
oktávy v Praze

Maturitní kankán

Maturanti

Závěrečné ukončení maturity

Ročenka CMG 2015/2016

OKTÁVA

Zahájení matur
it
v kapli

Poslední zvonění
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Mgr. Lenka Halouzková

Mgr. Pavel Polcr

Tereza Beranová

Adéla Burešová

třídní učitelka

ředitel gymnázia

chce studovat Farmacii na
Veterinární a farmaceutické
univerzitě v Brně

chce studovat na Veterinární
a farmaceutické univerzitě
v Brně, Fakulta Veterinárního
lékařství

Zuzana Handlová

Jakub Huňka

Jiří Jančík

Tomáš Kiss

je přijata na UP v Olomouci obor Biochemie, na MU v Brně
- obor Chemie i na Vysokou
školu chemicko-technologickou
v Praze - obor Chemie

je přijat na Fakultu sociálních
věd UK v Praze, ale chtěl
by též studovat obor Právo
a právní věda na téže fakultě

přijat ke studiu na MU v Brně,
obor Geografie.

je přijat na Mediální studia
a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií na Masarykově
univerzitě v Brně

Daniela Luňáčková

Lucie Nadymáčková

Michaela Navrátilová

Vojtěch Otruba

je přijata na informační studia
a knihovnictví na Masarykově
univerzitě v Brně

chce studovat Biotechnologii
a genové inženýrství na
Univerzitě Palackého
v Olomouci

chce studovat na Univerzitě
Palackého nebo na Cyrilometodějské univerzitě v Olomouci
– obor speciální nebo sociální
pedagogika

chce studovat na 3. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy
v Praze

Petr Tomčiak

Jan Vaverka

Dominika Vincourková

Jakub Vrána

je přijat na Právnické fakulty
MU Brno a Karlově univerzitě
v Praze,VŠE v Praze a VUT
v Brně - obor architektura

je přijat na obor: Bezpečnostní
a strategická studia, Politologie, Fakulta sociálních studií,
Masarykova univerzita Brno

chce studovat na Lékařské
fakultě UP v Olomouci

je řijat na PřF UP v Olomouci
- obor chemie, ale raději by chtěl
studovat všeobecné lékařství na
MU v Brně.

Studenti ve školním roce 2015/2016

Kateřina Dvořáková

Jiří Furda

Klaudie Gottwaldová

chce studovat Právnickou
fakultu na UK nebo Fakultu
mezinárodních vztahů VŠE
v Praze

je přijata ke studiu Všeobecného lékařství na UK v Praze
a UP v Olomouci

je přijat na Fakultu informačních technologií VUT v Brně

chce studovat na 3. lékařské
fakultě UK v Praze

Jana Kolářová

Nela Kraváková

Tereza Krchňáková

Veronika Lošťáková

je přijata na PřF UP v Olomouci,
na Matematicko-fyzikální fakultu
UK v Praze a VUT v Brně

chce studovat Fakultu zubního
lékařství na UP v Olomouci

je přijata na PřF UP
v Olomouci, obor Digitální
a přístrojová optika

chce studovat na UP v Olomouci, obor logopedie nebo na
Veterinární a farmaceutické
univerzitě v Brně, Fakultu
veterinární hygieny a ekologie

Lukáš Pazdera

Vojtěch Richter

Jakub Střelák

Antonín Tichý

chtěl by studovat francouzský
jazyk a literaturu na Filozofické
fakultě MU v Brně

je přijat na VUT v Brně, fakulta strojního inženýrství obor
základy strojního inženýrství

bude studovat na Policejní
akademii ČR v Praze, fakultu
bezpečnostně právní, obor
bezpečnostně právní studia

Bude studovat na Právnické
fakultě MU v Brně

Jakub Zálešák

Jan Zapletal

Anna Zatloukalová

Dominika Zbořilová

je přijat ke studiu na University College of London, University of Nottingham a University
of Dundee

je přijat ke studiu Geoinformatiky a geografie na UP
v Olomouci

je přijata na VŠE v Jindřichově
Hradci, fakulta managementu

Je přijata ke studiu na Masarykově Univerzitě v Brně – obor
učitelství pro 1. stupeň

Ročenka CMG 2015/2016

Adam Cimrmann
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Studentská rada

Dnešní svět potřebuje něco víc než pouhou toleranci, potřebuje také určitou spoluúčast, dialog,
sdílení hodnot. Porozumění a pokojné soužití není bez dialogu možné.
Tomáš Halík
Studentská rada se schází jedenkrát za měsíc spolu s vedením školy a snaží se nalézat nejvhodnější řešení návrhů a případných problémů studentů a garantovat realizaci takto nalezených řešení.
Pochopitelně také organizuje vlastní aktivity studentů. 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.

Ve školním roce 2015/16 pracovala studentská rada ve složení:
Předseda:

Zapisovatel:

Místopředseda:

Tereza Marková, sexta

David Indra, kvinta

Filip Mečíř, septima

Zástupci tříd:
Prima:

Boris Najer, Veronika Poulíčková

Sekunda: Eliška Novotná, Matěj Snášel
Tercie:

Klaudie Kaplánková, Zuzana Kučerová

Kvarta:

Adéla Krpcová, Jakub Fiala

Kvinta:

David Indra, Adam Hradil

Sexta:

Tereza Marková, Filip Kubíček

Septima: Filip Mečíř, Klára Janíková
Oktáva: Jakub Huňka, Jakub Zálešák
6A:
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Eliška Pospíšilíková, Marie Zábojová

Majáles 2016

Tereza Marková

Ocenění studenti CMG

Ocenění studenti

Ceny byly předány při slavnostní mši svaté dne
3. června 2016 v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Mši celebroval otec biskup, Mons. Josef Hrdlička.
• Cena spirituála školy za aktivní přístup
k naplňování duchovního rozměru církevní školy
Kateřina Dvořáková za
aktivní spolupráci se spirituálem školy při organizaci
školních mší, duchovních
obnov třídy a kurzů osobnostního rozvoje studentů
Cenu předal P. Mgr. Petr
Matula SDB
• Cena KDU ČSL za práci pro třídní kolektiv
Petr Tomčiak za dlouhodobou práci pro třídní kolektiv a spolupráci s třídní učitelkou při přípravě plesu,
tabla a všech akcí školy
Cenu předal ministr
zemědělství ČR Ing. Marian
Jurečka

• Cena Spolku přátel CMG v Prostějově
za mimořádný výkon v průběhu studia
Jakub Vrána za nejlepší
výsledky za dobu studia
Cenu předala poslankyně
parlamentu ČR MUDr. Jitka
Chalánková

• Cena iniciátorky vzniku a spoluzakladatelky
školy RNDr. Anny Švécarové Pro studenta
s nejlepšími studijními výsledky v průběhu
celého studia
Kateřina Dvořáková, výborný prospěch v průběhu celého studia.
Cenu předala primátorka města Prostějova RNDr.
Alena Rašková
• Cena pedagogické rady
za mimořádný výkon při
maturitní zkoušce
Klaudie Gottwaldová
Cenu předala MUDr. Jitka
Chalánková, poslankyně Parlamentu České republiky.

Ocenění studenti dalších ročníků

Ročenka CMG 2015/2016

Ocenění studenti maturitního ročníku

Ceny byly předány při slavnostní mši svaté v kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově dne 30. června
2016 na závěr školního roku, mši celebrovali
P. Ing. Jaroslav Němec SDB a P. Petr Bulvas.
• Cena spirituála školy
za aktivní naplňování
poslání církevní školy
Nominace:
Tereza Vysloužilová, Andrea
Baťková, Tereza Marková
Cenu získaly:
Tereza Vysloužilová (sexta)
za aktivní službu na bohoslužbách a Andrea Baťková
(septima) za přípravu pátečních modliteb v kapli
Cenu předal spirituál školy P.
Mgr. Petr Matula SDB
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Ocenění studenti CMG
• Cena Spolku přátel CMG pro studenta
s nejlepšími výsledky v uměleckých soutěžích
Nominace:
Jakub Fiala (kvarta), pěvecký sbor CMG, Eliška
Urbášková (6.A), Šimon Latýn (6.A), Miriam
Bukvová (prima), Jana Jankůjová (primaI),
Kristýna Kubíčková (sekunda)
Cenu získal:
Pěvecký sbor CMG za celoroční činnost a reprezentaci školy
Cenu předala: Mgr. Martina Šubčíková

• „Cena Q“ – cena PhDr. Miloše Kvapila za
nejlepší výsledek v matematice
Nominace:
Jiří Češka, David Indra, Kateřina Dvořáková, Matyáš Běhavý, Viktorie Vinklerová, Veronika Francová
Cenu získala:
Veronika Francová (tercie)
za 1. místo v okresním
kole MO, 3. místo v krajském kole MO (s bodovým
ziskem shodným
s 1. místem)
Cena předal PhDr. Miloš Kvapil
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• Cena Ing. Václava Kopečného pro studenta, který dosáhl mimořádných výsledků
v oboru přírodních věd (F, Ch, Bi, Z) na
vyšším gymnáziu
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Nominace:
Jakub Tetera (septima),
Helena Ptáčková (kvinta),
Dinh Duc Viet (sexta)
Cenu získal:
Jakub Tetera (septima) za
reprezentaci školy v zeměpisné olympiádě
Cenu předal: Ing. Václav Kopečný
• Cena manželů Švécarových pro studenta
s nejlepšími výsledky v přírodních vědách
(F, Ch, Bi, Z) na nižším gymnáziu
Nominace:
Ondřej Blažek (sekunda), Adam Karásek
(kvarta), David Iránek (prima)
Cenu získala:
Veronika Francová (tercie) za 1. místo v okresním i krajském kole Biologické olympiády
Cenu předala: Mgr. Jana Daňková

• „Cena iŠalamoun“ – cena od firmy Inter Invest Moravia za mimořádnou práci v oblasti
informatiky
Nominace:
Jiří Češka, Daniel Grbin, David Indra, Matěj
Masař, Jakub Szymsza
Cenu získal:
Jakub Szymsza (kvarta) za
2. místo v krajském kole
a 3. místo v celostátním kole
Soutěže v programování
Cenu předal: Ing. Aleš Matyášek
• Cena za nejlepší výsledek v oblasti
humanitních a společenských věd
Nominace:
Tereza Marková, Tereza Vysloužilová
Cenu získala:
Tereza Marková (sexta) za
2. Místo v krajském kole
a čestné uznání v celostátním kole soutěže „Evropa
ve škole“
Cenu předala: Mgr. Martina
Malečková

Výsledky studentů v soutěžích

Úspěchy studentů
ve školním roce 2015/2016

Německý jazyk

V okresním kole Matematické olympiád zvítězili
v kategorii A Jiří Češka
ze septimy, v kategorii
C Viktorie Vinklerová
z kvinty, v téže kategorii
se na 3. místě umístila
Klára Dvořáková, která pak obsadila 5. místo
v kole krajském. Žákyně
na soutěž připravovala
Mgr. Krčová. V okresním
kole uspěli ještě v kategorii Z 7 Michal Mnich
a Martin Čech, v kategorii
Z 8 zvítězila Veronika
Francová a třetí místo
získala Elena Protivánková. V kategorii Z6 uspěli
Ondřej Blažek a Šimon
Dubrava, oba ze sekundy. Na jaře jsme se také
zúčastnili jiné matematické
soutěže – Matematický
klokan, kde v kategorii
Benjamín obsadil Samuel
Adamčík 2. místo a v kategorii Kadet obsadil 1.
místo Šimon Neckař a 3.
místo Jiřina Frýbortová,
oba z kvarty. Také ve známé Pythagoriádě se nám
dařilo. Matyáš Běhavý
zvítězil a Veronika Francová obsadila 2. místo
v okresním kole a 3. místo
v krajském kole (připravovali Mgr. J. Krčová, Mgr.
L. Halouzková a Mgr.
Hubáček).

Okresní kolo olympiády
z německého jazyka – v kategorii I. B zvítězila Eliška
Novotná (sekunda). V kategorii II. B obsadil 1. místo
Elena Protivánková
Adam Čižmář z kvarty.
Výborná umístění získali
naši studenti v Konverzační
soutěži v německém jazyce.
V okresním kole se na 2.
místě umístil Jan Kapounek
ze septimy a Viktor Dušek
Tereza Marková
z tercie, třetí místa patřila
Tereze Markové a Vojtěchu Laurenčíkovi ze sekundy. V krajském kole zvítězil
Adam Čižmář z kvarty. Na
soutěž je připravovali Mgr.
M. Malečková a Mgr. T.
Markéta Lisická
David. V regionálním kole
soutěže v předčítání německého textu Bücherwurm
se na vynikajícím prvním
místě regionálního kola
umístila Anita Žouželková
z tercie a na třetím místě
Tereza Marková ze sexty.
Jakub Zálešák

Klára Dvořáková

Šimon Neckař

Matyáš Běhavý

Veronika Francová
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Matematika

Český jazyk

Adam Čižmář

Anita Žouželková

Naši studenti se každoročně
umísťují v Olympiádě v českém jazyce – Petr Tomčiak
(oktáva) obsadil v okresním
kole 3. místo a hned za ním
skončil Jaroslav Konečný
(sexta). Na soutěž je připravila Mgr. B. Měchurová.
Okresní kolo literární soutěže „Sovičkiáda“ vyhrála
Elena Protivánková z tercie.

Adam Karásek

Adam Hradil
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Výsledky studentů v soutěžích
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V literární soutěži „Evropa ve škole“ získala
2. místo v krajském kole
a čestné uznání v celostátním kole studentka sexty,
Tereza Marková, 3. místo
v krajském kole obsadila
Markéta Lisická, rovněž ze sexty. V celostátní
literární soutěži „Daniel“
bylo uděleno čestné uznání
studentce sexty, Tereze
Vysloužilové s povídkou
„Předhozeni“.
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Verbattle je soutěž v debatování a tu uspěli studenti
Jakub Zálešák z oktávy
a Adam Karásek z kvarty,
kteří obsadili 1. místo, hned
za nimi se umístili Adam
Hradil z kvinty a Adéla
Krpcová z kvarty.

Adéla Krpcová

Zikmundová, která také
každoročně vypisuje školní
soutěž English Writing,
kterou v tomto školním roce
vyhrála studentka oktávy,
Daniela Luňáčková, druhý
skončil Dexter Navrátil ze
septimy a třetí byl Kryštof
Kotrys z kvinty.

Natálie Burgetová

Francouzský jazyk
Veronika Novotná

Jakub Szymsa

Anglický jazyk
V okresním kole olympiády v anglickém jazyce zvítězila ve své kategorii Vero- Ondřej Nejezchleba
nika Novotná (sekunda),
Jakub Szymsza z kvarty
obsadil 3. místo a Ondřej Nejezchleba získal 2.
místo, ke kterému přidal i 3.
místo v krajském kole. Na
soutěž je připravila Bc. Ada Daniela Luňáčková

V krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce
a konverzační soutěži se
Natálie Burgetová z kvarty
umístila na skvělém 2.
místě a Veronika Francová
z tercie na 3. místě. Studenty na soutěž připravil Mgr.
Radim Žatka.
Projekt na rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků ve
francouzském jazyce formou
blended-learningu využívalo třináct žáků primy
v úrovni A1 a dvanáct studentů kvinty v úrovni A2.

Ondřej Blažek

Filip Kubíček

Petr Staroštík

Zeměpis
V zeměpisné olympiádě
jsme byli velmi úspěšní.
Hned v okresním kole
zvítězili ve svých katego-

Zlatý list ústřední kolo 2016

Michaela Šmidrová

Výsledky studentů v soutěžích
riích Vojtěch Laurenčík ze
sekundy, Ondřej Blažek
a Adam Karásek. 2. místo
získal Jakub Tetera ze septimy a třetí místo Klára Dvořáková z kvinty. V krajském kole uspěl Ondřej
Blažek na 2.místě, Adam
Karásek a Jakub Tetera na
třetích místech a V. Laurenčík na pěkném 4. místě. Na
soutěž žáky připravily Mgr.
M. Kubíčková a Mgr. L.
Halouzková.

Soutěž Přírodovědný klokan ovládl v kategorii
Junior Filip Kubíček ze sexty Petr Staroštík
s Matyášem Běhavým z tercie.

Umělecká činnost
Jiří Češka

Daniel Vychodil

Biologie

V ekologické soutěži „Zelená stezka – zlatý
list“ se družstvo Šemnická, Francová, Pavlíková, Čižmář, Pazdera, Latýnová umístil
v okresním kole na prvním a v krajském
kole na druhém místě, družstvo Šustrová,
Jankůjová, Hemza, Pazderová, Iránek, Melková po druhém místě v okresním a prvním
místě v krajském kole probojovalo do celostátního kola, odkud si dovezli vynikající 3.
místo.

Školní recitační soutěž proběhla v lednu
a v první kategorii získal 1. místo Matěj Snášel, za ním se umístila Tereza Siková a David
Iránek. Ve druhé kategorii uspěla Michaela
Šmidrová, druhé místo patřilo Barboře Latýnové a třetí Marii Coufalové. Ve třetí kategorii zvítězila Karla Tomanová, na druhém
místě byla Tereza Marková a třetí místo bylo
pro Veroniku Janíkovou. V nejstarší kategorii první místo získala Karolína Kůrková,
druhé obsadila Klára Janíková, třetí Veronika Portešová.

Programování
Soutěž v programování – v krajském kole se
na 2. místě umístil Daniel Grbin z kvarty, na 4.
místě David Indra a Jakub Szymsza, na pátém
místě Jiří Češka. V celostátním kole se nejlépe
umístil Jakub Szymsza z kvarty na výborném 3. místě. V krajském kole soutěže Bobřík
informatiky uspěli Jiří Češka ze septimy na 1.
místě a Jiří Vrba rovněž ze septimy na 4. místě.
Na soutěž studenty připravovala Mgr. Ivana
Matyášková.

Náboženství
Výborného výsledku dosáhl student sexty,
Daniel Vychodil, který v celostátním kole
soutěže „Bible a my“ obsadil 5. místo.
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V okresním kole Biologické olympiády ve
své kategorii zvítězila žákyně tercie Veronika
Francová. V krajském kole pak obsadila 3. místo. V okresním kole se ještě na 2. místě umístil
David Iránek z primy. Na soutěž ji připravovaly Mgr. Jana Krčová a Mgr. J. Daňková.

Školní soutěž „O nejnápaditější adventní
nástěnku třídy“ vyhrála třída septima před
třídou tercií a oktávou.

Jazykové certifikáty
Certifikát FCE/CAE C2 v anglickém jazyku –
získali Ondřej Nejezchleba a Filip Kubíček,
oba ze sexty, ÖSD B2 získaly v německém jazyce Zuzana Handlová a Jana Kolářová z oktávy,
FCE B2 získala Barbora Bartlíková ze septimy.
Jazykový certifikát KET získal David Štorek
z tercie.
Ve francouzkém jazyku certifikáty DELF B1
získaly Daniela Luňáčková a Nela Kraváková.
Certifikát DELF B2 získal Petr Tomčiak
z oktávy.

Středoškolská odborná činnost

Soutěž Battlefield v lanovém centru

Do krajského kola této studentské soutěže
se probojovali Daniel Vychodil ze sexty
a Andrea Baťková ze septimy, kde obsadili
třetí místa.
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Přijímací zkoušky na CMG
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Přijímací zkoušky
do primy

„Vzdělání může nejvíce přispět k rozvoji dítěte tím,
že mu pomůže nalézt obor nebo zaměstnání, které
bude nejlépe odpovídat jeho nadání a talentům tak,
aby v něm bylo schopné a spokojené“
Howard Gardner

Den otevřených dveří

Přijímací zkoušky do primy

První seznámení se školou nabízíme zájemcům
o studium vždy začátkem prosince. Den otevřených dveří vždy pečlivě připravujeme a kromě
seznámení se vzdělávacím programem, učebnami a vybavením školy jsou připraveny zábavné
naučné úkoly a hry pro uchazeče a jejich rodičům
nabízíme základní prezentaci školy a setkání s vedením školy a vyučujícími. V tomto školním roce
jsme navíc přivítali i zájemce o přestup do
6. třídy nově otevřené základní školy.

Ve dnech 18. a 19. dubna 2016 se konaly
přijímací zkoušky do primy pro školní rok
2016/2017. Z českého jazyka a matematiky
jsme připravili vlastní testy, pro test studijních předpokladů byla naším partnerem společnost SCIO. O přijetí se ucházelo celkem
120 žáků a bylo přijato celkem 30 budoucích
primánů.
Na základě přijímacích zkoušek byli do primy 2016/2017 přijati tito žáci:
Bendová Marie, Dostálek Jakub, Duroň Samuel,
Fidler Jakub, Frelich Antonín, Cháberová Lucie,
Janečková Adéla, Kaláb Vojtěch, Kalvoda Adam,
Karásková Denisa, Klapková Anežka, Klevetová
Emílie, Klimtová Miriam, Křepelková Ludmila,
Matoušek Ondřej, Mlatečková Kateřina, Opavský Jáchym, Otrubová Anna, Sekaninová Šárka,
Skulil Lukáš, Skulil Šimon, Smýkalová Barbora,
Stříteská Julie, Sysel Jan, Tabery Lukáš, Trnková
Ema, Valenta Albert, Vrbová Eliška, Vychodil
David, Vypušťáková Adéla.

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

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška
ve školním roce 2015/2016

Zkouška se dělila na část společnou všem školám ČR a na část profilovou (určená profilem
školy, zadávaná školou) a probíhala v rozmezí
od 2. do 26. května 2016.
Předsedkyní maturitní komise byla jmenována Mgr. Taťána Matušková PhD. z Gymnázia Řádu německých rytířů v Olomouci.
Z následující tabulky máme radost, neboť
všech třicet studentů v řádném termínu
uspělo, z toho deset se samými výbornými,
dalších dvanáct s vyznamenáním, osm žáků
prospělo.

Zahájení maturit – 1. otázka tažena

Výsledky maturitních zkoušek
Předmět

Společná část maturitní zkoušky
Předmět

Český jazyk
a literatura

Celkem
žáků

30

Počet žáků
s prospěchem

Průměr

1

2

3

4

5

23

7

0

0

0

1,23

Anglický jazyk

15

14

1

0

0

0

1,07

Francouzský
jazyk

1

1

0

0

0

0

1

Německý jazyk

1

1

0

0

0

0

1

Matematika

13

6

6

1

0

0

1,62

Matematika +

7

0

2

4

0

1

3

Profilová část maturitní zkoušky

Celkem
žáků

Počet žáků
s prospěchem

Průměr

1

2

3

4

5

Anglický jazyk

12

10

2

0

0

0

1,17

Německý jazyk

4

3

1

0

0

0

1,25

Francouzský
jazyk

6

5

1

0

0

0

1,17

Historie

5

3

2

0

0

0

1,40

Základy spol.
věd

9

5

3

1

0

0

1,56

Matematika

2

1

1

0

0

0

1,50

Chemie

6

3

1

1

1

0

2,00

Geografie

5

2

2

1

0

0

1,80

Biologie

9

6

3

0

0

0

1,33

IT

1

0

1

0

0

0

2,00

Fyzika

1

1

0

0

0

0

1,00

Deskriptivní
geometrie

1

1

0

0

0

0

1,00
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„Na budoucnosti je totiž nejbáječnější to,
že ji můžete sami utvářet.“
Charles Handy
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Zaměstnanci CMG
„Přistihnout lidi při dobré práci
je klíčem k jejich rozvoji.“
Ken Blanchard

Ročenka CMG 2015/2016

Zaměstnanci Cyrilometodějského
gymnázia a MŠ ve školním roce
2015/2016

Spodní řada zleva: Marie Richterová, Mgr. Ivana Matyášková, P. Mgr. Petr Matula SDB,
Mgr. Jaroslav Hádr, Mgr. Ondřej Hubáček, Daniela Tobolová, Elena Martínez Latorre
Prostřední řada zleva: Mgr. Jitka Havlíčková, Ing. Marie Cagalová, Mgr. Tereza Kapecová,
Mgr. Martina Malečková, Mgr. Lenka Halouzková, Mgr. Jana Krčová, Bc. Ada Zikmundová,
Mgr. Alena Spurná, Mgr. Zdeňka Laňková, Marion Bonnefoy, Slávek Müller DiS, Stanislava Rotterová,
Mgr. Martina Kubíčková, Mgr. Bohumila Měchurová, P. Ing. Jaroslav Němec SDB
Zadní řada zleva: Lucie Hanáčková, Magdalena Spurná, PhDr. Renata Dohnálková, Mgr. Radim
Žatka, Mgr. Martin Bradáč, Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Martina Šubčíková , Mgr. Kateřina Opatrná,
Bc. Anna Müllerová.

Seminář Etické výchovy
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Seminář Kooperativní výuka

Zahájení maturit s úsměvem

Zaměstnanci CMG
Seznam pracovníků školy
Vedení školy:
Mgr. Pavel Polcr (ZSV, 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)
Mateřská škola
Mgr. Liliana Pospíšilová
Věra Pospíšilová
Stanislava Náglová
Jana Ehlová

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

vedoucí učitelka
učitelka
pastorační asistentka
správní zaměstnanec

Kancelář školy:
Marie Richterová		
Mgr. Jitka Hubáčková

Studentský klub Oáza
Mgr. Martin Bradáč
vedoucí školního klubu
Magdalena Spurná
vedoucí SVČ

Mgr. Alexandra Markovičová (ZSV, Tv) na MD
Mgr. Hana Martincová (Vv)
P. Petr Matula SDB (KEV)
Mgr. Ivana Matyášková (M, Tv, IT)
Ing. Aleš Matyášek (EV)
Mgr. Bohumila Měchurová (Čj, Hv)
Ing. Aleš Michalec (ZEF)
Mgr. Zdeňka Smutná (Aj)
Mgr. Alena Spurná (Aj)
Mgr. Štěpánka Švorčíková (Čj)
Bc. Ada Zikmundová (Aj, angl. konverzace
–statut rodilé mluvčí)
Mgr. Radim Žatka (Fj, TV)
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Pedagogický sbor:
Mgr. Tomáš David (NJ, HV)
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)
Bc. Jana Chammas (Fj)
Mgr. Tereza Kapecová ( ČJ, ZSV)
Mgr. Veronika Kaprálová (FJ) na MD
Mgr. Martina Kubíčková (Bi, Z)

Správní zaměstnanci:
Ondřej Šmidra
Daniela Tobolová
(pastorační asistentka)
Anna Kratochvílová
Ludmila Procházková

Zaměstnanci gymnázia bavili svým vystoupením na školní akademii

Informační centrum pro mládež, Informační centrum CMG
Mgr. Kateřina Opatrná
vedoucí ICM
Bc. Anna Müllerová
Stanislava Rotterová
				
Slávek Müller, DiS.
IT pracovník
Centrum celoživotního učení
Ing. Markéta Novotná, Mgr. Jitka Havlíčková
Při příležitosti oslavy Dne učitelů bylo předáno na Magistrátě města
Prostějova ocenění pro Mgr. Jaroslava Hádra.
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Školní vzdělávací program
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Mezi nejdůležitější dokumenty školy patří
bezesporu Školní vzdělávací program
(www.cmgpv.cz).
Každý školní vzdělávací program je vlastně odrazem toho, co chce daná škola ve vzdělávání
a výchově dosáhnout. Nejinak je tomu i u nás.
ŠVP Doopravdy je pro ty, kdo přicházejí nově,
návodem, jak postupujeme při vzdělávání. Pro
ty, kteří jsou součástí vzdělávání na škole, je to
dokument, ve kterém mohou nalézt, v jaké fázi
výchovně vzdělávacího procesu se nacházejí.
Zároveň je možné z něj získat informace, kam
by škola v budoucnu měla směřovat. Program
Doopravdy nabízí celou řadu aktivit a postupů, které používáme k tomu, aby se absolventi
naší školy mohli v budoucnu uplatnit nejen ve
svých profesích, ale především jako odpovědní,
morálně vyspělí lidé ve svých rodinách a ve
společnosti.
Konkrétní metody nejlépe odráží náplň osnov
jednotlivých předmětů, které obsahují tematické celky, jimž se žáci při výuce pod vedením
pedagogů věnují. Osnovy odpovídají učebnímu plánu, v němž je jednotlivým předmětům
přidělena týdenní časová dotace (viz přiložená
tabulka).
Skutečná realita je ale to nejdůležitější. Školní
vzdělávací program může na papíře vypadat
skvěle, ale pokud není oboustranný zájem (učitel – žák) na jeho naplňování, stává se neefektivním. Proto je klíčové, jakým způsobem jsou
cíle, vize, nápady realizovány v každodenní
školní praxi. CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově má
v této oblasti velkou výhodu na obou stranách
– kvalitní pedagogický sbor opírající se o zázemí správních zaměstnanců na straně jedné,
motivované a v mnoha oblastech nadané žáky
na straně druhé. To je zárukou pro budoucí
rozvoj a růst v řadě oblastí nejen školního, ale
i osobního a společenského života.

Plody lásky – duchovní obnova kvarta

Nabídka volitelných předmětů:
Studenti kvinty a sexty si volí jeden předmět
z nabídky:
Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace
v německém jazyce a Konverzace ve francouzském jazyce
Studenti septimy si volí dva předměty z nabídky:
Seminář matematiky, Seminář informačních
technologií, FCE/CAE Preparation, Konverzace v Aj, Konverzace ve Fj, Deskriptivní
geometrie, Latina, Ruský jazyk, Španělský
jazyk, Italský jazyk, Dějiny výtvarného
umění a architektury nebo Dějiny hudby

Učební plán CMG
Studenti oktávy si volí celkem deset hodin
volitelných předmětů z nabídky:

pro řadu exkurzí, které se staly nedílnou
součástí plánu práce daného školního roku pro
jednotlivé ročníky, a také pro systém kurzů,
které realizujeme v prostředí jesenické přírody. Moderní metody zážitkové pedagogiky se
uplatňují např.:

Předměty s tříhodinovou dotací: Seminář
matematiky, Seminář informačních technologií, Konverzace v Aj, FCE/CAE Preparation, Konverzace v Nj, Konverzace ve Fj,
Latina, Deskriptivní geometrie, Španělský
jazyk, Ruský jazyk, Italský jazyk, Dějiny
výtvarného umění a architektury nebo
Dějiny hudby

• cyklus kurzů klíčových kompetencí (prima
– oktáva)
• Zimní týdenní lyžařský kurz pro třídy
tercie a kvarta
• Letní týdenní turistický kurz studentů
sexty (Jeseníky)
• Duchovní obnovy (sekunda – oktáva)

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

Učební plán pro základní školu

Sociální praxe v délce 10 pracovních dní je určena žákům septimy. Smyslem praxe je porozumět světu hendikepovaných lidí a naučit se jim
efektivně pomáhat.
Školní třída není vždy vhodným prostředím
pro některé postupy vzdělávání. Mnohdy je
účinnější opustit zdi školní budovy a některé
věci si prožít mimo školu. To platí především

Učební plán CMG pro školní rok 2015/16
ŠVP Doopravdy
Vzdělávací oblast
Vyučovaný předmět

Nižší gymnázium
Ročník

Vyšší gymnázium

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Český jazyk a tvůrčí psaní

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

4

4

4

4

4

4

3

4

1

1

1

1

1

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace
Matematika
Informační a komunikační technologie
Informační technologie

1

Člověk a společnost
Historie

2

2

2

2

2

2

2

Výchova k občanství /ZSV

1

1

1

1

2

2

4

Strategie osobnostního rozvoje
Křesťanská a etická výchova
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Od letošního školního roku bylo nutné vytvořit
také učební plán pro základní školu. Neliší se
výrazně od nižšího gymnázia, neboť vychází
ze stejných rámcových vzdělávacích programů.
Rozdíl je v časové dotaci jednotlivým předmětům. Více týdenní dotace má např. český jazyk,
výchovy, méně druhý cizí jazyk. Podobně
i systém doplňujících aktivit (kurzů, exkurzí) je
výsledkem zkušeností, které jsme získali během
let při výuce nižšího gymnázia.

Studentské praxe

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2,5

2

2

3

2

2,5

2

2

3

2
2

1

Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Biologie

2

2

2

2,5

3

2

Geografie

1

2

2

1

2

2

Hudební výchova

1

1

1

1

2

Výtvarná výchova

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Umění a kultura

Člověk a zdraví
Tělesná výchova

2

2

Volitelné předměty VG
volitelný předmět
volitelný předmět

2

3

2

4

volitelný předmět

4

Nepovinné předměty
Každý volitelný předmět
Sborový zpěv
Celková časová dotace ročníku

1
28

1
30
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35

34

34

32
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Projekty realizované CMG
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Dlouhodobé vzdělávací projekty

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

Projekt Doopravdy – program
osobnostního rozvoje studentů

K bezproblémovému soužití je dobré
mít stanovená pravidla
Sekunda – třídenní pobytový kurz s prvky
dramatické výchovy „Nejsem tu sám“

Zaměřuje se na rozvoj osobnosti mladého
člověka, na jeho schopnost žít ve společenství, schopnost efektivně řídit vlastní čas, řešit
problémy a zvládat metody efektivního učení
formou vícedenních pobytových nebo docházkových kurzů. Každý ročník má své téma.
Projekt je podporován Českou biskupskou konferencí z prostředků nadace Renovabis.
Prima a 6. třída ZŠ – seznamovací čtyřdenní
pobytový kurz „Kdo jsi?“ a kurz efektivního
učení „Umím se učit“

Učíme se správně komunikovat
Tercie – třídenní pobytový kurz „Mně se líbí“
s úvodem do partnerských vztahů
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Seznamovací aktivity na prvním kurzu

Kurz tercie hodnoty

Projekty realizované CMG

Oktáva poznávala Prahu během společenskovědního kurzu
Kvarta – „Láska a zamilovanost“ je pokračovacím kurzem partnerských vztahů

Septima – Pobytový kurz „Kam patřím?“

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

Septimáni prohlubovali vzájemnou
důvěru a soucit

Ročenka CMG 2015/2016

Láska není jen zamilovanost

Oktáva – Společenskovědní kurz – čtyřdenní
poznávací pobyt v Praze

Sociální praxe
Přednáška MUDr. Marie Fridrichové
Sexta – Kurz rozvoje emoční inteligence „Žádný člověk není ostrov“

Kurz sociálních kompetencí „Jiní a přece tak
blízcí“ – 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

Dramatické ztvárnění skupinové spolupráce

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 středisku ve Staré Vodě v Jeseníkách se seznamují
ti nejmladší uchazeči se základy animátorské
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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. Poslední setkání
animátorů v tomto školním roce se uskutečnilo
v červnu. Hlavním cílem setkání bylo připravit
se na tábory a akce, které se budou konat o letních prázdninách. V sobotu večer jsme mezi
sebe také přivítali Tarbíky (skupinka připravující se na službu animátora), kteří všichni složili
závěrečné zkoušky. Také jsme se rozloučili
s otcem Jaroslavem, který po 15 letech služby
v Prostějově přechází do Brna.

Charitativní sbírky
Charitativní sbírky jsou již mnoho let nedílnou
součástí školního roku na gymnáziu. I letos
se studenti jako dobrovolníci zapojili do pěti
charitativních sbírek. Touto formou se studenti
učí být veřejně prospěšní, užiteční a pochopí tak, co dobrovolnictví obnáší. Přes třicet
studentů z gymnázia a základní školy pomohli
při sbírkách „Pro Světlušku“, „Bílá pastelka“,
„Srdíčkový den“, „Český den proti rakovině“
a při „Tříkrálové sbírce“.

Sbírka Ligy proti rakovině
Letní tábory jsou připraveny

Nejsme na to sami

Projekt „Environmentální výchova“
Cílem projektu je vést studenty k aktivní a vědomé ochraně životního prostředí včetně vlastního vnitřního světa, pozitivních mezilidských
vztahů, podněcovat aktivní a pozitivní myšlení. Promítá se do všech ročníků formou výuky
v rámci mezipředmětových vztahů, samostatných přednášek, exkurzí i praktických činností
jako například třídění odpadů v prostorách
školy. Zvláštní formou je zážitková hra na konci školního roku, kterou pro studenty nižšího
gymnázia připravují pracovníci Školního klubu
Oáza a Střediska volného času.

Parta animátorů, která věnuje
svůj volný čas druhým

Tarbíci - noví animátoři
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Studenti tercie při zážitkové hře
„Postav si vlastní železnici“

Projekty realizované CMG
Projekt Exkurze
Exkurze jsou přirozenou součástí výuky, jejich
úkolem je přiblížit a rozšířit studentům školní
učivo v praxi.

vací zájezd do Londýna na samém začátku
školního roku a jazykově-vzdělávací pobyt
v Londýně v listopadu, byly velkým obohacením výuky angličtiny. Do Spojeného království
vycestovalo celkem sedmdesát dva studentů se
svými pedagogy.
Žáci především poznali významná místa
v Londýně během několika výkladových procházek v oblasti kolem Toweru a Greenwiche,
Westminsteru a okolí Whitehallu, Kensingtonu
a Mayfair, ale i dalších zajímavých londýnských pamětihodností.
Listopadový kurz se uskutečnil v rámci projektu
rozvoje jazykových kompetencí a kromě poznávacích výletů na Stonehenge a do Brightnu zahrnoval i výuku angličtiny zaměřenou na komunikaci.

Na přelomu listopadu a prosince třináct studentů se svými pedagogy absolvovalo zájezd do Berlína s výukou němčiny v rámci projektu Rozvoj
jazykových kompetencí na CMG v Prostějově.

Rozvoj jazykových kompetencí v Berlíně
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Kvinta na exkurzi v Dukovanech

Cestování a poznávání cizích zemí by mělo automaticky patřit ke vzdělání a završovat je. Proto
i v budoucnu budeme podporovat cesty našich
studentů do zahraničí a hledat další možnosti,
jak je motivovat ke studiu cizích jazyků.

Exkurze sekundy – poznáváme Olomouc
z ptačí perspektivy

Projekt Zahraniční jazyková praxe
Již od primy vyučujeme dva cizí jazyky. Na
vyšším gymnáziu pak mají studenti možnost
vybrat si další cizí jazyk v rámci volitelných
předmětů. Cílem je zvýšení úrovně jazykové
vybavenosti každého absolventa školy. Pozná-

Zájezd do Londýna s výukou angličtiny

Projekt Útěk do Evropy - Sonnenberg
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Projekt Útěk do Evropy. Hledání azylu
mezi přijetím a odmítnutím
V době od 25. do 30. 4. 2016 se 20 žáků Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově a 14 žáků
z vybraných německých UNESCO – škol, převážně z Brém, zúčastnilo projektu podpořeného
Česko-německým fondem budoucnosti. Fond
podporuje porozumění a spolupráci mezi Čechy
a Němci a má mimořádný zájem na tom, aby se
prostřednictvím podpořených projektů dostala
tato témata do povědomí široké veřejnosti.
Projekt se konal v německém Internationales
Hausu v Sonnenbergu – v národním parku
Harz. Nosným tématem byli uprchlíci, útěk do
Evropy a imigrace.
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Projekt „SOČ – seminárními
a projektovými pracemi k maturitě“
Do projektu se zapojují studenti sexty a septimy a jeho cílem je naučit se komplexně řešit
praktický problém s využitím znalostí získaných studiem a prohloubit znalosti v určitém
oboru nad rámec středoškolského učiva, přitom
získat rozhled o možnostech budoucího profesního 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
zprávu, kterou prezentuje a obhajuje před
odbornou komisí. Nejlepší práce postupují do
soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ).

Pěvecký sbor CMG
Pěvecký sbor zahájil školní rok v září soustředěním v katechetickém sále kostela Povýšení
sv.Kříže, kde probíhala příprava na koncertní
vystoupení nového školního roku.
V prosinci se uskutečnil tradiční Vánoční
koncert k příležitosti 250. výročí narození J. J.
Ryby. V první části koncertu zazněly Jihočeské
koledy skladatele P. Zapletala a vánoční skladby M. Jakubíčka. Druhá část koncertu patřila
symbolu českých Vánoc České mši vánoční
„Hej, Mistře!“ J. J. Ryby v podání pěveckého
sboru, sólistů – absolventů JAMU a komorního orchestru výkonných umělců z Olomouce.
Koncert si v průběhu let získal své příznivce
a podle jejich vyjádření je pro ně vždy krásným
hudebním předvánočním zážitkem.
Každým rokem se účastníme soutěže hanácké
písně O hanáckyho kohóta. V letošním roce
získal 3. místo s postupem do krajského kola
opět Jakub Fiala, student kvarty.
V rámci Prostějovských dnů hudby, 24. ročníku festivalu, se uskutečnil Koncert duchovní
hudby pěveckého sboru školy v kostele Povýšení sv. Kříže. V průběhu koncertu sbor uvedl
skladby starých i současných mistrů, zazněla
i skladba Ch. Gounoda: Ave Maria s flétnovým
sólem za doprovodu varhan. Dlouhý potlesk
posluchačů byl odměnou za skvělé provedení
skladeb studenty gymnázia.
V závěru školního roku jsme doprovodili
duchovními písněmi a žalmy duchovní slavnost jáhenské svěcení v katedrále sv. Václava
v Olomouci.

V případě zajímavého tématu a kvalitně
zpracované projektové práce je její obhajoba
před maturitní komisí jednou z možných forem
profilové části maturitní zkoušky.

Soustředění sboru před vystoupením

Sextáni obhajují svou středoškolskou odbornou práci

Projekt „Kultura“
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Rozvíjet estetické cítění, kulturní znalosti
i schopnost 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.

Koncert duchovní hudby Pěveckého sboru

Projekty realizované CMG
Schola
Všechny školní mše během celého roku svým
zpěvem a hudbou doprovází již dlouhá léta
schola pod vedením Mgr. Martina Bradáče.
V listopadu se schola soustředila a zkoušela
na své vystoupení. Dva dny byla celá fara ve
Vrahovicích naplněna zpěvem. Repertoár, který
nacvičili, předvedli na Adventním zastavení
v chrámu Povýšení svatého Kříže. Zpěv doplňují i hrou na kytaru, buben či flétnu.

Vedoucí souboru, Bc. Jana Chammas má statut
rodilé mluvčí a vybírá, upravuje a se studenty
připravuje divadelní vystoupení ve francouzském jazyce. V současné době jsou členové rozděleni na tři soubory, aby bylo možné připravit
představení přiměřeně věku studentů.
V tomto roce divadelní soubor vystupoval na
Festdivadle v Brně a na mezinárodních festivalech ve Francii a Itálii.
Účast na festivalu "FETLYF 2016" ve francouzském městě Saint-Malo výraznou měrou přispívá
ke zvýšení motivace studentů k dlouhodobé a celoroční jazykové, fonetické a dramatické přípravě.
Dalším byl Mezinárodní festival studentských
francouzských divadel v Catane v Itálii.

Schola se svým vedoucím Mgr. Martinem Bradáčem

Dramatický kroužek
Dramatický kroužek neboli dramaťák měl
v tomto školním roce zastoupení ve dvou
věkových skupinách. Noví žáci z primy a z 6.
třídy základní školy vytvořili vlastní skupinku,
v níž se během roku vzájemně poznávali a také
se učili základní dramatické postupy a prvky.
Druhá skupinka byla z řad studentek vyšších
ročníků. Jelikož dívky už spolu divadelní zkušenosti nabíraly v minulých letech, pustily se
do divadelní hry na motivy knihy Bláznivá teta
a já. S touto inscenací vystoupily na celostátní
přehlídce církevních škol v Odrách, v prostějovském Centru pro rodinu během společného
setkání rodin a na přehlídce amatérských divadel MEDart. Představení se divákům i herečkám líbilo a díky tomu už se těšíme na další
školní rok plný divadelních zážitků.

Večer francouzského divadla

Projekt Etická výchova
CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově získalo 1. místo
v programu podpory etické výchovy na základních a středních školách pro rok 2015, které
uděluje Nadační fond Josefa Luxe. Ocenění předával náměstek pro regionální školství a vzdělávání Mgr. Jaroslav Fidrmuc, bývalý ředitel
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Je
to samozřejmě 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.

Ročenka CMG 2015/2016

Na závěr sezóny připravil soubor v pořadí třetí
Francouzký podvečer pro domácí publikum. Doprovodným programem byla ochutnávka francouzských specialit, výstava fotografií a kostýmů,
prezentace historie francouzského divadla.

Projekt Etické výchovy se dále promítá i do
spolupráce školy s rodiči formou specifických
třídních schůzek.

Přehlídka živých soch v dramaťáku

Francouzské divadlo
Studentský divadelní soubor při CMG, ZŠ
a MŠ v Prostějově, který je registrován v Databázi českého amatérského divadla a který se
zabývá amatérskou divadelní tvorbou ve francouzském jazyce slavil i v tomto roce mnoho
úspěchů na republikovém i mezinárodním poli.

Pan ředitel přebírá ocenění Etická škola z Fondu Lux
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Projekty realizované CMG
Projekt „Další vzdělávání pracovníků CMG“
Budovat efektivní tým zaměstnanců školy
připravený realizovat cíle školy si klade za cíl
další vzdělávání pracovníků CMG v oblasti
rozvoje osobnosti, IT, cizích jazyků i v oblasti
vlastní profesní odbornosti. Projekt probíhá
také ve spolupráci s Centrem celoživotního
učení, které pod školou působí.

Ročenka CMG 2015/2016

V tomto školním roce byly semináře zaměřeny
především na nové metody pedagogické práce.
V srpnu a v říjnu absolvovali učitelé v rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora
implementace Etické výchovy do vzdělání v základních školách a nižších ročnících víceletých
gymnázií v roce 2015“ akreditované kurzy o metodách kooperativní výuky a možnostech online
práce a spolupráce jako nástroje pedagoga.
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Další vzdělávání pedagogů

Evropské projekty
Projekt Rozvoj jazykových kompetencí na
CMG v Prostějově
Poskytovatel dotace: OPVK – Olomoucký kraj
Součástí projektu byly čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti.
Současně byly zakoupeny knihy, které budou
při čtenářských dílnách použity.
Zvláštní součástí bylo tzv.stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
Čtyři pedagogové absolvovali zahraniční stáže.
Mgr. Radim Žatka absolvoval stínování zaměřené na výuku jazyků na Collège des 16 fontaines,
Saint-Zacharie ve Francii, Mgr, Martina Malečková a Mgr. Tomáš David absolvovali stínování
zaměřené na výuku jazyků na Litaunisches
Gymnasium v Lampertheim-Hüttenfeldu v Ně-

mecku a Mgr. Jaroslav Hádr absolvoval stínování zaměřené na výuku fyziky na Slovensku, na
Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha v Martině.
V oblasti podpory výuky cizích jazyků absolvovala vyučující angličtiny, Mgr. Zdeňka
Laňková, jazykový kurz na Alpha School of
English v St. Paul's Bay na Maltě, zaměřený na
téma literatury a překladu, kulturních rozdílů,
motivace, komunikace a team buildingu.
Téměř stovka žáků absolvovala jazykověvzdělávací pobyt v zahraničí s výukou daného
jazyka v Londýně a v Berlíně.

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 evaluačním 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.

Projekt Jazyková výuka na CMG
v Prostějově
Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů a žáků v anglickém,
německém a francouzském jazyce formou
blended-learningu. Do projektu bylo zapojeno
140 studentů a 10 pedagogů.

Projekt „Spolupráce s rodiči“
Postupně naplňujeme cíle projektu a vytváříme podmínky pro jednotné působení školy
a rodiny. Poskytujeme rodičům odbornou
poradenskou 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 společenských akcí, jako je Adventní
zastavení, Reprezentační ples, Postní Křížová
cesta, Zahradní slavnost, školní mše svaté.

Setkání rodičů a zaměstnanců CMG na Zahradní slavnosti

Evaluace procesů a výsledků školy

Evaluace výsledků školy

• Oceňuji, že jsou tu někteří učitelé fajn a mají
dobrý přístup, naučí vás makat a hlavně
pak už přežijete všechno. Také se mi líbí, že
škola dělá kroužky.
• CMG je precizní škola s domáckým prostředím.
• Nejvíce se mi líbí, že se tam cítím dobře. Je
tam taková příjemné atmosféra skoro jako
doma:) Také si myslím, že přístup zaměstnanců ke studentům je dobrý. Je to sice jedna z těžších škol, ale myslím si, že studium
na této škole stojí za to a že se všechno to
úsilí jednou vyplatí
• Je to malá škola s příjemnou atmosférou,
kde se skoro všichni žáci známe. Učitelé
jsou sice přísní, ale hodní, dobře nás znají
a pomáhají nám. A hlavně je tu kantýna :-).
Zachoval bych to tak, jak to je.

• Líbí se mi duchovní zaměření školy, příjemné přátelské prostředí, prostě všechno. :)
• Studování na Cyrilometodějském gymnázium doporučuji všem, co věří i nevěří. Je to
škola přátelství a rozumu. Možná má nějaké
mouchy ale NIKDY není nic dokonalé, ani
naše škola. Ale i přesto je výjimečná.
• Učitelé mají přátelský přístup, všechno je
takové rodinné. Vzhledem k velikosti školy
v podstatě každý každého zná - doufám,
že se to nezmění po naplnění základky. Na
mé předchozí škole mě jménem znali pouze
učitelé, co mě vyučovali (a občas ani to ne),
na CMG si dovoluji tvrdit, že mě znají i učitelé, kteří mě pravidelně neučí.
• V porovnání se školou, ze které jsem přišel,
je to fascinující kolektiv jak učitelů tak hlavně
žáků, který mě k téhle škole tak poutá, mí spolužáci jsou nejlepší lidé, jaké jsem kdy potkal,
jsou přátelští, milí, ochotní kdykoliv pomoci...

Majáles

Ročenka CMG 2015/2016

Z evaluačního dotazníku
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Evaluace procesů a výsledků školy
• Naše škola je velmi originální a svá. Na světě nenajdete školu atmosférou podobnou té
naší. Celá škola je dle mého názoru útulná
a velmi příjemná. Čas v ní strávený je jako
strávený doma.

Ročenka CMG 2015/2016

• Cítím se zde dobře, mám tu přátele a lidi,
kteří jsou ochotní mi pomoci. Úsměv takřka
na každém rohu (a těch rohů v naší škole je
celkem dost). Sice máme někdy hodně práce
ve škole i doma, ale stojí to za to. Baví mě
to a jsem na této škole spokojená jako nikde
předtím.
• Jedinou velkou věcí, kvůli které bych doporučila někomu jít na naši školu, je dobré
vychování studenta (ve většině případů).
• Škola se mi velmi líbí v tom ohledu, že se
pořádají různé kurzy a akce, které jsou zaměřeny na sblížení a stmelení třídního kolektivu. Dále také oceňuji to, že nám škola
umožňuje zájezdy do zahraničí. Celkově na
mě škola působí velmi útulně, všichni jsou
zde velmi milí a ochotní pomáhat.
• Život na této škole posouvá hranice a dokáže studentům ukázat hlavně jejich světlé
stránky. Myslím si, že by na tuto školu měl
chodit člověk, který ocení vlídné zacházení,
pochvalu, ale také podporu a pochopení od
svých spolužáků, studentů i učitelů. Myslím
si, že přátelská atmosféra dost pomáhá z
"obyčejného" studenta udělat velkou osobnost - alespoň v jeho nitru.

To je jen několik důvodů, proč by naši studenti doporučili školu někomu dalšímu, co
oceňují či doporučují zachovat. Věřím, že podobná slova jsou poděkováním všem, kteří se
snaží den co den naplňovat poslání pedagoga
či člověka pracujícího s dětmi a mládeží,
které spočívá v ukazování příkladu možného vzorového přístupu k životu. Hodnocení
studentů samozřejmě není absolutně ideální.
Věci, které jsou problémem (a letos to byla
především vedlejší přestavba, kterou řada
studentů vnímala velmi negativně), se nám
stávají impulsem k tomu, abychom je řešili,
posouvali dál, odstraňovali tak, abychom si
i za rok mohli znovu přečíst, že škola je pro
děti příjemná, a pohladit duši a říct si: „Má to
smysl!“
Pavel Polcr

Na čem tedy budeme pracovat,
o co se budeme snažit:
(z dotazníků studentů)
• Určitě by bylo krásné mít větší prostor, ale
to se splnit nedá.
• Nevím, jestli to jde ovlivnit, ale zařídit,
abychom se nemuseli tolik šprtat hrozně
velké množství informací, které stejně hned
zapomeneme.
• Kdyby všichni učitelé dávali svoje prezentace na internet, aby se z nich dalo učit na
písemku.
• Neexistuje snad nic!
• Větší vzájemné naslouchání ve vztahu žáka
a učitele.

Věda je zábava
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• Jiné v lepším slova smyslu je podle mě
to, že s námi učitelé nevyběhnou, když se
jich na něco zeptáme, když jim napíšeme
dotaz mimo pracovní dobu, vždy jsou tu
pro nás a snaží se nám co nejlépe pomoci.
Takhle by to mělo fungovat všude, ale ne
všude je na to prostor. Proto oceňuji, že je
na naší škole tak komorní atmosféra, kde
jsou všichni jako by součástí jedné velké
rodiny.

• Zrušit přihlašování na internet. Nejde o to,
že bych měsíčně prosurfoval gigabity, většinou se ani zdaleka nepřiblížím k limitu,
ale vadí mi, že kvůli proxy nemohu ve škole
na telefonu navštěvovat jiné aplikace než
prohlížeč.
• Víc volna, víc nepovinných mší.
• Dávat méně domácích úloh protože mám
každý den kroužek a pak jsem neodpočatý
a nestíhám a dá mi víc času něco pochopit
nebo se přichystat na písemky.
• Myslím si, že ve škole nejde cítit se stoprocentně příjemně, protože je to přece jenom
škola, ale takhle bych nic neměnila.

Kronika školního roku 2015/16

Kronika školního
roku 2015/16

Září

• 24. – 25. 8. 2015 – Zahájení přípravného
týdne na Jižní Moravě
Zaměstnanci zahájili nový školní rok seminářem na téma Kooperativní výuka na jižní
Moravě ve Strachotíně. V příjemném prostředí
se nové meatody výuky učí snáz.

• 1. 9. 2015 – Zahájení školního roku
Zahajovací mši, na které se představili noví primáni
i šesťáci, sloužil nový prostějovský děkan Mgr. Aleš
Vrzala. Zpěvem doprovodila bohoslužbu schola pod
vedením Mgr. Martina Bradáče.

Učitelé v akci
• 31. 8. 2015 – Školení BOZP – první pomoc
Zaměstnanci gymnázia byli proškoleni v poskytování první pomoci.
• 31. 8. – 4. 9. 2015 – Poznávací zájezd do
Londýna
Studenti poznávali hlavní město Velké Británie pod vedením Mgr. Hubáčka, Mgr. Davida
a PhDr. Dohnálkové.

Vzdělávací zájezd do Londýna

Nový prostějovský děkan Mgr. Aleš Vrzala

Ročenka CMG 2015/2016

Srpen

• 2. – 5. 9. 2015 – Seznamovací kurz studentů primy
Primáni se seznámili se svou třídní učitelkou,
se Starou Vodou v Jeseníkách i spolu navzájem.
Nastoupili spolu na jednu loď a pochopili, že je
potřeba si pomáhat, aby mohli jejich společným
dobrodružstvím – 8 let na gymnáziu, proplouvat bez potopení.

Třídní učitelka Mgr. Tereza Kapecová překonává
překážky se svou novou třídou
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• 6. – 9. 9. 2015 – Kurz osobnostního růstu
pro studenty kvinty "Kdo jsem já?"
Mgr. Pavel Polcr a otec Jaroslav připravili pro
studenty kvinty zážitkové aktivity, které povzbudí růst jejich osobnosti. Prošli se poslepu
na Annaberg a zpátky na Starou Vodu. Museli
vložit velkou důvěru do svých kamarádů při
velkém pádu do jejich náručí. A i když bylo
zataženo a proto nemohli na východ slunce na
Praděd, ostatní zážitky z kurzu se určitě staly
nezapomenutelnými.
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• 6. – 9. 9. 2015 – Seznamovací kurz žáků 6. třídy
Šesťáci se vypravili na Annaberg, aby zjistili,
jaký je jejich třídní učitel i jejich spolužáci.
Celé čtyři dny byly plné dobrodružství. Žáci
se prošli poslepu, zkusili svoji spolupráci
i koordinaci při přesouvání pokladu nebo
prolézání pavučinou. Na konci odjížděli jako
super kolektiv.
• 10. 9. 2015 – Charitativní sbírka Světluška
Čtyři studenti, David Indra a Karolína Šobrová
z kvinty, Vojtěch Skopala a Robert Protivánek
z kvarty, vyrazili do prostějovských ulic, aby
pomohli vybrat peníze pro nevidomé lidi. Za
příspěvek nabízeli přívěšky na klíče, náramky
s iluminačním nápisem, píšťalky a dokonce
i krásná tykadla.
• 10. – 12. 9. 2015 – Kurz "Mně se líbí …"
pro studenty tercie
Kurz na téma přátelství a mezilidských vztahů
začal hned v ulicích Bruntálu, kde se studenti snažili za pomoci kolemjdoucích vyplnit
dotazník o rozdílnosti mužů a žen. V tom
duchu poté probíhal celý kurz. Dívky si zkusily
uvařit oběd pro všechny, chlapci zase měli na
starost udržovat oheň. Následně, ve smíšených
dvojicích, probíhali náročnou trasu a společně
si sáhli až na dno.

• 17. – 19. 9. 2015 – Kurz „Nejsem tu sám“
pro studenty sekundy
Sekunda si na svém kurzu měla šanci vyzkoušet něco málo z dramatické průpravy. Ověřili
si, že stačí trochu změnit tón hlasu a změní se
tak celá řeč, pochopili, že ovládat řeč těla je
někdy nad všechny jazyky. Pomocí hraných
scének si zkusili vyřešit jednoduché problémy
každodenního života. Při hře se ukázalo, že
každý má někdy trochu víc štěstí a někdy více
smůly a když mu pomůžou ostatní, dá se to
zvládnout snáze.
• 22. 9. – 20. 10. 2015 – Počítačový kurz pro
začátečníky (CCU)
Jak pracovat s počítačem od úplných základů
se dozvěděli účastníci kurzu pod vedením Bc.
Anny Müllerové.
• 23. 9. 2015 – Příjezd dobrovolnice Eleny
Martínez Latorre ze Španělska
• 29. 9. 2015 – Mimořádné třídní schůzky
tercie
Rodiče byli seznámeni s průběhem výuky
předmětu Etická výchova a mohli si i prakticky
vyzkoušet některé z aktivit. Potěšilo nás, že se
rodiče zapojili a že je to bavilo.

Říjen
• 30. 9. – 3. 10. 2015 – Společenskovědní kurz
oktávy v Praze
V posledním roce studia vyráží budoucí maturanti za kulturou a památkami hlavního města
České republiky.

• 11. 9. 2015 – Exkurze kvinty do Dukovan
Studenti kvinty navštívili jadernou elektrárnu
Dukovany spolu s Mgr. Hádrem a Mgr. Krčovou.
• 15. 9. 2015 – Úvodní třídní schůzky primy
Vzájemné seznámení mezi rodiči a pedagogy
a seznámení s prostředím a cíli školy proběhlo
v kmenové učebně primánů.

Oktaváni před Pražským hradem
• 5. 10. 2015 – Začátek školního škola
v piškvorkách
Již po druhé se na škole uskutečnil turnaj
v piškvorkách. Přihlásilo se 20 zájemců od
primy až po oktávu. O velkých přestávkách se
scházeli nad čtverečkovaným papírem a jejich
myšlenky se zaplnily kolečky a křížky.
• 5. – 9. 10. 2015 – Stínování Mgr. Radima
Žatky ve Francii
Mgr. Radim Žatka absolvoval stáž na francouzské škole Collège des 16 fontaines, Saint–
Zacharie v rámci projektu Rozvoj jazykových
kompetencí na CMG v Prostějově.

První třídní schůzky primy s panem ředitelem
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• 6. 10. 2015 – První schůzka rady Spolku
přátel Cyrilometodějského gymnázia
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• 8. 10. 2015 – Závod v přespolním běhu
• 8. 10. – 10. 10. 2015 – Kurz kvarty
„Láska a zamilovanost“
Studenti se vypravili na Starou Vodu, aby se
zamýšleli nad otázkou vztahů muže a ženy. Zažili mnoho her a aktivit ve smíšených dvojicích.
Museli se společně domlouvat, zjišťovali kdo
je ve vztahu vůdčí, museli se tomu druhému
podřídit, bavili se o tom, co se jim na opačném
pohlaví líbí a prohlubovali vzájemnou důvěru.
Velký úspěch měla diskuze o různých problémech, které může partnerský vztah přinést.
O některých otázkách jistě studenti přemýšleli
ještě i doma.

Listopad
• 2. 11. 2015 – Společná mše svatá k Slavnosti všech Svatých
Školní mši v kostele sv. Cyrila a sv. Metoděje
celebroval spirituál školy P. Petr Matula, SDB.
Zpěvem doprovodila schola pod vedením Mgr.
Martina Bradáče.
• 3. 11. 2015 – Exkurze tercie do Slavkova
u Brna
Každoroční prohlídku historických památek
našeho národa připravila PhDr. Renata Dohnálková.
• 3. 11. 2015 – Soutěž Dobrodružství
s počítačem

Jak poznat lásku od zamilovanosti...
• 8. 10. 2015 – Soutěž v debatování
Pět studentů oktávy, Jakub Zálešák, Adam
Cimrmann, Antonín Tichý, Daniela Luňáčková,
Tomáš Kiss, reprezentovali školu v Olomouci
na Olomouckém debatním poháru 2015 a vyargumentovali si třetí místo.
• 14. 10. 2015 – Sbírka Bílá pastelka
Dobrovolníci z řad studentů se i letos zapojili
do charitativní celorepublikové sbírky Bílá
pastelka, která pomáhá nevidomým a slabozrakým. Dvě dvojice z kvarty a kvinty společně
vybraly 4 984 Kč.
• 15. 10. – 17. 10. 2015 – Kurz septimy
„Kam patřím?“
Do nádherné podzimní přírody vyrazila třída
septima s Mgr. Petrem Matulou a Mgr. Pavlem
Polcrem. Cílem kurzu bylo znovu osobnostně
vyrůst a také utužit partu.
• 22. 10. – 23. 10. 2015 – Soustředění
pěveckého sboru
Vánoce se blíží a pěvecký sbor se tedy soustředí
na program tradičního Adventního koncertu.
• 27. 10. 2015 – Online práce a online spolupráce, nástroj pedagoga
Pedagogové absolvovali seminář, v rámci kterého se učili nové metody spolupráce v hodinách
s využitím moderních technologií.
• 27. 10. – 1. 12. 2015 – Rozšiřující kurz pro
začátečníky (CCU)
Lektorka Anna Müllerová zahájila navazující
počítačový kurz pro začátečníky.

Soutěž Dobrodružství s počítačem
• 6. 11. 2015 – Přednáška Expanze islámu
Iráčan Salman Hasan přednášel pro studenti
vyššího gymnázia o problematice islámu. Jakožto bývalý muslim začlenil do přednášky kromě
faktů i hodně svých osobních zkušeností.

Ročenka CMG 2015/2016

Rok se s rokem sešel a do dalšího ročníku
soutěže Dobrodružství s počítačem se zapojilo 112 žáků čtvrtých a pátých tříd ze třinácti
základních škol z Prostějova a okolí. Ukázali,
jak dobře si poradí s počítačem a se zadanými
úkoly. Z celodopoledního klání pak jako vítěz
vyšlo družstvo ze ZŠ a MŠ Myslejovice.

• 7. 11. 2015 – Festdivadlo
Francouzské divadlo vystoupilo na festivale
v Brně s divadelní hrou Le Rustre.
• 8. – 14. 11. 2015 – Zájezd do Londýna s výukou angličtiny
25 studentů pod vedením Mgr. Zikmundové
a Mgr. Spurné absolvovalo zájezd do Londýna
v rámci projektu Rozvoj jazykových kompetencí na CMG v Prostějově
• 9. 11. 2015 – Oblastní turnaj v piškvorkách
Celorepubliková soutěž s názvem Pišqworky
uspořádala oblastní kolo, kterého se zúčastnilo
i pět našich studentů, Petr Tomčiak, Dominika Vincourková, Veronika Portešová, Radim
Zeman a David Indra. Vedli si velmi dobře,
dostali se až do play off.
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• 10. 11. 2015 – Čtvrtletní třídní schůzky
• 12. 11. 2015 – Exkurze do Ústavu experimentální botaniky
Exkurze studentů oktávy pod vedením Mgr.
Jany Krčové.
• 16. – 27.11. 2015 – Jazykový kurz
Mgr. Laňkové na Maltě
Mgr. Zdeňka Laňková absolvovala jazykový
kurz na Maltě v rámci projektu Rozvoj jazykových kompetencí na CMG v Prostějově.
• 15. – 20. 11. 2015 – Stínování Mgr. Martiny
Malečkové a Mgr. Tomáše Davida v Německu

Ročenka CMG 2015/2016

Vyučující němčiny absolvovali stáž v Německu
na škole Litaunisches Gymnasium v rámci projektu Rozvoj jazykových kompetencí na CMG
v Prostějově.

Zahájení soutěže Bible a my
• 25. 11. 2015 – Výroba adventních věnců
Ve školním klubu se uskutečnilo tradiční kreativní odpoledne s výrobou adventních věnců.
Jedlové větvičky byly přichystané pro všechny
zúčastněné.

• 18. 11. 2015 – Ocenění z Nadačního fondu
Josefa Luxe
CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově získalo 1. místo v programu podpory etické výchovy na
základních a středních školách pro rok 2015.
Ocenění předával náměstek pro regionální
školství a vzdělávání Mgr. Jaroslav Fidrmuc,
bývalý ředitel Cyrilometodějského Gymnázia
v Prostějově.
• 18. – 19. 11. 2015 – Soustředění scholy ve
Vrahovicích
Příprava Adventního zastavení, nové písničky
i utužení party – to bylo na programu soustředění scholy.
• 19. 11. 2015 – Scholaris Prostějov
Na burze škol se představilo CMG, ZŠ a MŠ
v Prostějově společně s Informačním centrem
pro mládež.
Šimon si vyrobil adventní věnec
• 26. 11. 2015 – Exkurze studentů tercie do Loštic
• 28. 11. – 4. 12. 2015 – Zájezd do Berlína
s výukou němčiny
13 studentů pod vedením Mgr. Malečkové
a Mgr. Kapecové absolvovalo zájezd do Berlína
v rámci projektu Rozvoj jazykových kompetencí na CMG v Prostějově
• 29. 11. 2015 – Adventní zastavení
Přehlídka středních škol Scholaris
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• 23. 11. 2015 – Okresní kolo soutěže Bible
a my
Na našem gymnáziu se sešli žáci základních
a středních škol okresu Prostějov, aby změřili
své síly ve znalostech Bible. Soutěžilo se ve
čtyřech kategoriích. Nejprve všichni účastníci
vyzkoušeli své znalosti v připraveném testu.
Šest nejlepších z každé kategorie se poté utkalo
v souboji pěti otázek. Naši studenti se umístili
na velmi dobrých místech.

Adventní zastavení připravili studenti a zaměstnanci gymnázia, schola pod vedením Martina Bradáče a spirituál o. Petr Matula, SDB.

Adventní zastavení

Kronika školního roku 2015/16
• 30. 11. 2015 – Rozsvěcení adventního věnce
První svíci na adventním věnci jsme zapálili
v klubu Oáza.

Školní pěvecký sbor vystoupil v Městském divadle pod vedením Mgr. Bohumily Měchurové.

Rozsvěcení 1. svíce na adventním věnci

Školní pěvecký soubor za doprovodu
komorního orchestru

Prosinec

• 14. 12. 2015 – Soutěž v psaní na klávesnici
Před Vánocemi se ve škole uskutečnila také
soutěž v psaní na klávesnici.

• 4. 12. 2015 – Výchovný koncert „Od Baroka
po současnost“
Výchovný koncert uspořádal pro studenty
prostějovský klavírista Daniel Jun.
• 7. – 11. 12. 2015 – Stínování Mgr. Jaroslava
Hádra na Slovensku
Mgr. Hádr absolvoval stáž na Slovensku na
Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha zaměřenou
na výuku fyziky v rámci projektu Rozvoj jazykových kompetencí na CMG v Prostějově.
• 7. 12. 2015 – Mikuláš ve škole
Studenti sexty připravili pro ostatní studenty
Mikulášskou nadílku. S Mikulášem přiletěl
velký zástup andělů, ale i čertů. Aby žáci nebyli
pomalováni uhlím, museli sami nebo celá třída
zazpívat písničku.
• 8. 12. 2015 – Den otevřených dveří
Na Dnu otevřených dveří jsme přivítali několik
desítek zájemců o studium na gymnáziu nebo
na církevní základní škole. Program si pro ně
připravili vyučující i studenti gymnázia. Prezentaci pro rodiče zájemců vedl ředitel
Mgr. Pavel Polcr.

Den otevřených dveří-se studenty CMG

Vyhodnocení soutěže ve psaní na klávesnici všemi deseti
• 14. 12. 2015 – Vánoční debatiáda
Soutěže v debatování na GJW se zúčastnili Karolína Taberyová, Kristýna Vlachová, Tomáš Batěk,
Adam Hradil a Adam Karásek. V předvánočním
čase se sešlo několik prostějovských středních
škol. Naši studenti se sice neumístili na předních
místech, ale nabrali cenné zkušenosti.
• 16. 12. 2015 – Přednáška o Haiti
Povídání o Haiti pro studenty tercie a kvarty
připravila Charita Prostějov.

Ročenka CMG 2015/2016

• 3. 12. 2015 – Kreativní odpoledne v klubu
Oáza
Vánoční přání si mohli studenti vytvořit během
kreativního odpoledne ve školním klubu. Na
ozdobení se daly použít raznice s vánočními
motivy, barevné papíry i razítka.

• 13. 12. 2015 – Vánoční koncert pěveckého sboru

• 16. – 18. 12. 2015 – Obhajoby seminárních
prací studentů sexty
Studenti představili své projekty a práce před
porotou i ostatními spolužáky.
• 22. 12. 2015 – Slavnostní mše na závěr roku
Vánoční mši celebroval P. Petr Bulvas. Zpěvem
doprovodila schola pod vedením Martina Bradáče.

Účastníci mše na závěr roku
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• 22. 12. 2015 – Akademie Studenti studentům
V Městském divadle v Prostějově se studenti před Vánočními prázdninami rozloučili
tradiční Akademií. Každá třída si připravila
krátké vystoupení. K vidění byly vtipné scénky,
krásné písničky, taneční vystoupení a dokonce
i jedna přednáška o tom, jak připravit kvalitní
vystoupení na Akademii.

Ročenka CMG 2015/2016

Maturitní pochodeň

Oktaváni tančí na školní akademi

Leden
• 20. 1. 2016 – Zahájení výstavy Výtvarného
kruhu (CCU)
Účastnice Výtvarného kruhu pod vedením
PeadDr. Květoslavy Snášelové uspořádaly výstavu svých celoročních prací v Galerii pro duši
na schodišti školy.
• 22. 1. 2016 – Přípravný kurz na přijímací
zkoušky
Žáci pátých tříd základních škol měli možnost
se pod vedením našich učitelů připravovat na
přijímací zkoušky na gymnázium.

Maturitní předtančení
• 28. 1. 2016 – Netradiční přespání ve škole
Již tradičně se večer před pololetními prázdninami otevřely dveře školy pro zájemce o přespání ve škole. Tentokrát si účastníci mohli
vyrobit svícen ze starých CD a kamínků, nebo
se v týmu pokusit rozluštit křížovky a hlavolamy a vyhrát sladkou odměnu. Před spaním
si všichni společně zazpívali u umělého ohně,
který ozvláštnil již tak netradiční večer.

Netradiční přespání ve škole
Přípravný kurz
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• 23. 1. 2016 – Reprezentační ples CMG
Olympijskou přípravu zahájili oktaváni, kteří
byli na plese slavnostně stužkováni. Oktaváni
jako olympionici zažehli oheň jako symbol svého vrcholného závodu, maturity. K tanci hrála
skupina Novios, o předtančení se postarali
mladí tanečníci ze sexty. Všichni rodiče pyšně
sledovali své ratolesti. Celý večer byl vydařený
a maturanti tak začali poslední etapu svého
studia.

Únor
• 31. 1. – 6. 2. 2016 – Lyžařský kurz tercie
Terciáni vyrazili do Jeseníků vstříc zasněženým kopcům, carvingovým obloukům
a novým dobrodružstvím. Vedoucím kurzu
byl Mgr. Radim Žatka a s ním se o pohodu
a lyžařskou průpravu studentů starali Daniela
Tobolová, Petr Matula, Lucie Hanáčková, Aleš
Matyášek.

Kronika školního roku 2015/16
• 2. 2. – 8.3. 2016 – Počítačový kurz pro začátečníky (CCU)
Jak pracovat s počítačem od úplných základů
se dozví účastníci kurzu pod vedením Bc. Anny
Müllerové.
• 8. 2. –15.2.2016 – Počítačový kurz Práce
s flash diskem (CCU)
Se základy práce s flash diskem a uspořádáním
složek a souborů v počítači seznámí účastníky
lektor Slávek Müller.
Zkušení lyžaři z tercie

Okresní kolo soutěže v recitaci se uskutečnilo v Domě dětí a mládeže v Prostějově. Naši
školu šli reprezentovat studenti ze sekundy
a tercie a to Tereza Siková, Barbora Latýnová
a Michaela Šmidrová. Michaela Šmidrová z tercie získala druhé místo a postoupila tak až do
krajského kola v Olomouci.
• 26.2.2016 – Páteční křížová modlitba v kapli
Studentky septimy spolu se školním kaplanem
P. Petrem Matulou pozvali ostatní spolužáky
na krátkou modlitbu v postním období. Jelikož
byla účast nečekaná, tyto modlitby se konaly
každý pátek.

Březen
Konečně sněží
• 10.2. 2016 – Mše sv. na Popeleční středu
Popeleční středou jsme vstoupili do čtyřicetidenního postního období. Během mše svaté
zpívala schola pod vedením Mgr. Martina
Bradáče, za doprovodu basové kytary Mgr.
Tomáše Davida.

• 14.–16.3. 2016 – Pokračující kurz kvinty
Dvoudenní pokračovací kurz nesl název: „Kdo
jsem?“. První den byl trochu netradiční. Studenti si vyzkoušeli debatování, když za nimi
přijeli dva lektoři z České debatní společnosti
a vysvětlili žákům základy debatní soutěže.
• 15.3. 2016 – Odry, celostátní přehlídka
Na celostátní přehlídce církevních škol naše
gymnázium reprezentovali čtyři vystoupení.
Dvě sólové recitátorky Barbora Latýnová, která
byla oceněna čestným uznáním a Michaela
Šmidrová. Čestné uznání obdržel i dramatický
soubor s představením Bláznivá teta a já a taneční soubor Ruth pod vedením Mgr. Evy Štefkové. Tanečnice z Ruth byly dokonce vybrány,
aby se předvedly na slavnostním závěrečném
galaprogramu.

Ročenka CMG 2015/2016

• 7.2 – 13. 2. 2016 – Lyžařský kurz Kvarta
Kvartáni již podruhé během svého studia stáli
se třídou na lyžích. Pod vedením svého třídního učitele Mgr. Ondřeje Hubáčka si užívali krásy sněhu. O jejich pohodu a lyžařské schopnosti se ještě starali Daniela Tobolová, Petr Matula,
Aleš Matyášek.

• 18.2. 2016 – Bobřík informatiky
– krajské kolo
• 24.2.2016 – Okresní kolo recitační soutěže

Popeleční středa
• 11.–12.2.2016 – Pokračující kurz sexty
Celý pokračovací kurz rámovala myšlenka,
zda opravdu žádný člověk není ostrov. Během
dvou dnů byl katechetický sál naplněn empatií,
nasloucháním a přátelstvím. Studenti se také
vžívali do nejrůznějších společenských skupin
a vytvářeli živou fotografii z jejich života.

Divadelní soubor na přehlídce v Odrách
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• 7.3. –11.4.2016 – Počítačový kurz Práce
s fotografií (CCU)
Tvorbu pohyblivých prezentací z fotek, textů
a obrázků v programu PowerPoint a jejich převod na video zájemce naučil Ing. Petr Češka.
• 15.3. – 12.4. 2016 – Počítačový kurz pro
začátečníky – pokračující (CCU) s velkou
trpělivostí vedla Bc. Anna Müllerová
• 20.3. 2016 – Křížová cesta na Květnou
neděli

• 31. 3. 2016 – Debatní soutěž Verbattle
V Olomouci se konala soutěž v novém formátu
debatování nazvaném Verbattle pojmenovaná
olomoucká Argubitka. Soutěže se zúčastnili
dva dvoučlenné týmy našich studentů. Jakub Zálešák, Adam Karásek, Adéla Krpcová
a Adam Hradil. Se svými výkony nemohli být
spokojenější. V bitce slov si totiž vybojovali
první a druhé místo.

Křížová cesta se konala v chrámu povýšení sv.
Kříže. Jednotlivá zastavení byla čtena studenty,
animátory, učiteli a zaměstnanci Cyrilometodějského gymnázia. Modlitbu připravil a vedl
o. Petr Matula.

Ročenka CMG 2015/2016

• 21.3.2016 – Pletení velikonoční pomlázky
Každoročně před velikonocemi se v klubu
Oáza sejdou kluci, ale i holky aby si vlastnoručně upletli svoji pomlázku. Nachystány byly
proutky i zkušení odborníci na pletení pomlázek, připraveni všem pomoci a poradit.

Duben
• 4.4.2016 – Vyhlášení výsledků literární
soutěže Daniel
Studentka sexty Tereza Vysloužilová se zapojila
do literární soutěže vyhlášené Národním institutem dětí a mládeže pořádanou ve spolupráci
s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského
muzea v Praze. Za svou povídku na téma rasismus a holocaust byla oceněna čestným uznáním.
Pletení pomlázky
• 22.3. 2016 – Bücherwurm
V Olomouci se konala soutěž v předčítání
německých knih Büchnwurm neboli Knihomol.
Naši školu reprezentovaly dvě studentky –
Anita Žouželková a Tereza Marková. Obě byly
ve své kategorii velmi úspěšné. Tereza Marková získala 3. místo a Anita Žouželková dokonce
krásné 1. místo. ˇObě studentky připravovala
Mgr. Martina Malečková.
• 22.3. 2016 – Seminář pedagogů v katechetickém sále
Seminář v katechetickém sále byl na téma etická výchova. O seminář se postaral ředitel Mgr.
Pavel Polc s přispěním dalších učitelů etické
výchovy Mgr. Jaroslavem Hádrem a P. Mgr. Petrem Matulou SDB. Učitelé tak na vlastní kůži
zažili, jak probíhají hodiny etické výchovy.
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Vojta přebírá ocenění při Velikonoční mši

• 29.3.2016 – Rada Spolku přátel gymnázia
• 29.3.2016 – Velikonoční mše
Slavnostní mši sv. sloužil vícerektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci
P.Pavel Šupol. Na závěr mše si studenti přichystali překvapení pro své pedagogy. Ke dni
učitelů je obdarovali krásnou růží a poděkováním za jejich práci.

• 5.4.2016 – Přednáška ICM Zanzibar
Daniela Tobolová se se zájemci podělila o své
nezapomenutelné zážitky z návštěvy exotického ostrova v jihovýchodní Africe Zanzibar.
Posluchači mohli dokonce ochutnat tamní kávu
a čaj nebo zabořit prsty do autentického písku .
• 7.4.2016 – Večer francouzského divadla
Kroužek Francouzského divadla pořádá slavnostní Večer francouzské kultury, kde představí
všechny představení, na kterých celý rok pracoval. Tento rok se akce přesunula do přednáškového sálu Národního domu v Prostějově.
Zájem o vystoupení byl opravdu veliký a tak se
za chvíli celý sál naplnil. O přestávkách mohli
návštěvníci ochutnat francouzské speciality
a moravská vína.

Výborné občerstvení při večeru
francouzského divadla

Kronika školního roku 2015/16
• 8.4.2016 – Plavecké závody O pohár CMG
V městských lázních se již tradičně uskutečnila
plavecká soutěž o pohár Cyrilometodějského
gymnázia pořádaný Mgr. Ivanou Matyáškovou. Studenti jsou jako ryby ve vodě, proto se
v mnoha závodech umístili na stupních vítězů.

• 19.4.2016 – Okresní kolo SOČ
Na gymnáziu se konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Naši studenti byli
zastoupeni v každé tematické kategorii.
• 19.4. –17.5.2016 – Počítačový kurz Pohyblivé obrázky (CCU)
Tvorba pohyblivých prezentací z fotek, textu
a obrázků v programu PowerPoint a jejich
převod na video.
• 25.–30.4.2016 – Sonnenberg – Německo
– setkání naší školy a německých gymnázií

Plavecké závody

• 27.4.2016 – Pasování septimánů na maturanty
Před tím, než se maturanti začali připravovat
na maturitu, museli ještě předat svůj titul maturantů těm budoucím. Letošní septimáni byli
poslepu přivedeni na Rajskou zahradu a tam
před celou školou slavnostně pasování.

Duchovní obnova tercie
• 14.4.2016 – Krajské kolo soutěže dětí
a mládeže v programování
Studenti CMG se zúčastnili krajského soutěže
v programování.
• 15.–17.4.2016 – Duchovní obnova kvarty
Kvartu na duchovní obnově provázela tři
důležitá slova. Víkendové dny na Staré Vodě
byly plné kreativity, rozjímání a sdílení. To vše
prostoupeno vírou, nadějí a láskou.

Duchovní obnova kvarty

Ročenka CMG 2015/2016

• 8.–9.4.2016 – Duchovní obnova tercie
ve Vrahovicích
Duchovní obnova tercie nese motto: „štěstí začíná uvnitř“. Na faře ve Vrahovicích se nad tím
zamýšleli společně s Mgr. Martinem Bradáčem
a otcem Petrem Matulou.

Studenti kvinty až septimy se v dubnu vypravili do Německa na setkání se stejně starými
studenty z německých gymnázií. Hostil je
krásný a zasněžený Sonnenberg. Účastníci
diskutovali o závažných tématech, které hýbou
celým světem.

Pasování septimánů

Pasování septimánů si užívá celá škola
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Poslední zvonění
• 29.4.2016 – Poslední zvonění
Poslední rozloučení se školou pojali maturanti
opravdu radostně. Všichni si přišli poslední
zvonění poslechnout v nápaditých maskách.
S každou třídou i se svými učiteli se rozloučili
vesele a to s písní na rtech.

Květen
• 1.5.2016 – Vystoupení dramatického kroužku v Centru pro rodinu Prostějov
U příležitosti svátku svatého Josefa Dělníka
vystoupily dívky z dramatického kroužku na
společném setkání rodin. Sehráli krátké představení s názvem Bláznivá teta a já.
• 6.5.2016 – Majáles
Ve středoškolském prostějovském průvodu na
majáles vlála i vlajka CMG. Studenti vyššího
gymnázia si tentokrát vybrali téma pro své kostýmy celkem netypické, bylo jím typický Čech.

Hvězdy v TV Noe
• 11.5. 2016 – Koncert duchovní hudby Pěveckého sboru
V rámci Prostějovských dnů hudby zazpíval
pěvecký sbor CMG v chrámu Povýšení svatého
Kříže.
• 11.5.2016 – Lanové centrum Battlefield
Dvě družstva vytvořená z řad studentů nižšího
gymnázia se v lanovém centru Proud v Olomouci zúčastnili sportovně–historické soutěže. Závod má tematiku druhé světové války.
Družstva prokázala svou spolupráci na zemi
i ve vzduchu. Oddíl pojmenovaný Úžasňáci
se umístili na druhém místě a postoupili na
celostátní kolo do Prahy.

Majáles - pod vlajkou CMG
• 6.–8.5.2016 – Duchovní obnova kvinty
v Ostravě
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V Ostravě během duchovní obnovy navštívili
kvintáni mnoho zajímavých míst. Produkční
studio Telepace televize Noe, prostory vítkovických železáren, kostel Panny Marie královny
a přednášku doktorky Marie Fridrichové.

Přes překážky v lanovém centru

Kronika školního roku 2015/16
• 11.5.2016 – Sbírka Ligy proti rakovině
Český den proti rakovině probíhá v celé republice. Tradiční žluté kvítky tento rok zdobila
růžová stužka jako znak boje proti rakovině
prsu. K dobrovolníkům se přidalo i pět studentů gymnázia, kteří sbírku podpořili prodejem
těchto kvítků.
• 18.5.2016 – Přednáška o Janu Nepomuckém
Přednáška Moravsko–slezské křesťanské akademie
• 20.5.2016 – Beseda s Liborem Michálkem
Studenti kvinty, sexty a septimy měli jedinečnou možnost zúčastnit se besedy s panem
Liborem Michálkem senátorem za Prahu 2.
Mgr. Libor Michálek, MPA je český ekonom a je
známý odhalováním korupčních praktik.
• 20. – 22.5.2016 – Duchovní obnova septimy
na Velehradě

Práce ve skupinkách na kurzu
• 26.5.2016 – Závěrečné ukončení maturity
Maturanti se sešli k slavnostnímu zakončení
jejich maturitního týdne. Už z nich opadnul
všechen strach a napětí a nyní už s úsměvem
děkovali všem pedagogům za osmiletou práci
a podporu.

• 23.5.2016 – Zahájení maturit
Mší svatou ve školní kapli byl zahájen maturitní týden.
• 23. – 24.5.2016 – Pokračovací kurz tercie
Větou: „Mně se líbí“ se již podruhé zabývali
terciáni. Tentokrát na pokračovacím kurzu
v katechetickém sále. Povídali si o tom, co se
jim na opačném pohlaví líbí, čemu nerozumí
a jak by se navzájem mohli lépe pochopit.
• 24.5.2016 – Exkurze sekundy po církevních
památkách OL
Za krásami a tajemstvími Olomouce se vypravili studenti sekundy s Mgr. Hanou Martincovou a Mgr. Martinem Bradáčem. Z věže Dómu
svatého Václava se mohli rozhlédnout po celém
kraji.

Spokojení učitelé při závěrečném ukončení maturity
• 27.–29.5.2016 – Duchovní obnova sekundy
Téma duchovní obnovy pro sekundu zní: „Nazval jsem vás přáteli“. Odměnou za překonávání společných překážek jim byla ojedinělá
snídaně v přírodě a to rovnou na stromech.

Ročenka CMG 2015/2016

Po významných duchovních a církevních
památkách na Velehradě a v jeho okolí putovali
studenti septimy spolu s otcem Jaroslavem
a Mgr. Martinem Bradáčem.

• 24.5.2016 – Exkurze kvarty do Hvězdárny
a planetária Brno
Hvězdárnu a planetárium v Brně na Kraví hoře
navštívili studenti kvarty pod vedením Mgr.
Jaroslava Hádra. Díky moderní interaktivní
výstavě se mohli zábavnou formou dozvědět
o tajemstvích vesmíru.
• 25.5.2016 – Den odborníků pro VI. a VII.
PaeDr. Karel Kotyza, Ing. Václav Kopečný
a PhDr. Miloš Kvapil přednesli studentům sexty tři poutavé přednášky během Dne odborníků ve škole.
• 25.–26.5.2016 – Pokračovací kurz kvarta
Prohloubení tématu o lásce a vztazích se věnoval pokračovací kurz. Na modelových situacích
si studenti prošli několika fázemi partnerského
vztahu. Během dvou dnů spolu v katechetickém sále spolužáci debatovali o problémech,
které jsou pro ně důležité.

Večeře u ohně

Červen
• 3. 6. 2016 – Předávání maturitních vysvědčení a zahradní slavnost pro rodiče
a absolventy
Slavnostní mši celebroval a maturitní vysvědčení předával biskup Mons. Josef Hrdlička. Po
mši se na Rajské zahradě u kostela Povýšení
svatého Kříže konala zahradní slavnost plná
zábavy, hudby a občerstvení.
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Maturitní vysvědčení slavnostně předána
• 15. 6. 2016 – Battlefield v Praze
Celostátního finále v branném závodu šestičlenných týmů pro žáky středních škol s názvem Battlefield se zúčastnili i studenti tercie
CMG. Soutěž měla téma druhé světové války
konkrétně tajnou operaci Anthropoid. Soutěžící
měřili svoje síly na lanových překážkách, ale
i v logických aktivitách. Z jednadvaceti týmů
se naši studenti umístili na krásném šestém
místě.

Zahradní slavnost
• 8. 6. 2016 – CMG film fest
Třetí ročník filmového festivalu studentských
filmů proběhl v klubu Oáza. Mladí filmaři
z řad kvarty promítali šest krátkých autorských
filmů. Na jejich závěrečné dílo se přišli podívat
herci, kamarádi, spolužáci i rodinní příslušníci.

Battlefield
• 12.–17.6.2016 – Letní turistický kurz sexty
Studenti sexty se sportovně utužili na týdenním sportovním kurzu. Vyzkoušeli si obvyklé
sportovní disciplíny – jízdu na kole, plavání,
běh, ale i ty, které běžně nezažijí – horolezectví,
slaňování či kanoistiku.
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CMG film fest
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• 16.6.2016 – Biologická soutěž Zlatý list
Tým studentů primy se probojoval až na
ústřední kolo biologické soutěže Zlatý list.
Žáky na ni připravovala Mgr. Jana Daňková.
• 21.6.2016 – Věda v ulicích
Chemické reakce, fyzikální pokusy a vědecké
zajímavosti byly k vidění ve stánku naší školy
během akce Věda v ulicích. Do příprav se zapojilo několik studentů napříč ročníky.

• 29.6.2016 – Zážitková hra
Žáci nižšího gymnázia a základní školy se
předposlední den školního roku utkali v zážitkové hře. Jejich úkolem bylo postavit železnici
i s nádražím, lokomotivou a vagóny. Zapojilo
se dvanáct desetičlenných týmů a ani jeden
účastník neodešel bez odměny.

Výherci zážitkové hry

• 24.6.2016 – Pěší pouť do Olomouce
Pěší poutníci se vydali na cestu od brány naší
školy až k Olomoucké Svaté bráně. U ní se
k nim přidali i poutníci na kolech a tak završili
svou cestu společnou modlitbou.

• 30.6.2016 – Závěrečná mše na závěr školního roku 2015–2016
Mši svatou celebroval odcházející spirituál
školy P.Ing. Jaroslav Němec SDB

Ročenka CMG 2015/2016

Mladí vědci v ulicích

Cíl poutě dosažen
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Ukázky ze slohových prací žáků (vyučující
Mgr. Martina Malečková)
Můj oblíbený sport (úryvek)
„Naše celá rodina je velmi sportovně založena, a tím pádem i já sama mám ke sportu
velice blízko a to již od let, kdy jsem neuměla
skoro ani chodit. Už od té doby, co jsem sama
poprvé držela kojeneckou láhev a začala se
všude rozmachovat a házet ji na zem, si hledači
talentů všimli mého krásného sportovního
držení a řekli si, že by ze mě mohla být světoznámá tenistka. Bohužel, nepovedlo se. I přes
dílčí úspěchy jsem s tenisem brzy skončila na
„profesionální“ úrovni a dnes již hraji pouze
jako amatér.
Z atletiky se mi líbí především běh. Je úžasný
pocit stát na dráze a čekat na to, až se odstartuje závod. Potom vstát, co nejrychleji běžet
a dostat se do cíle jako první. Překonat všechny
ostatní soupeře a hlavně překonat sama sebe.
Stejně jako v atletice i v životě je potřeba ze
začátku si určit cíl a pak pracovat na tom, abyste ho dosáhli. Vytvořit si svůj vlastní osobní
rekord.
Aerobikem jsem strávila tisíce hodin zavřená
v tělocvičně na trénincích místo toho, abych
se bavila venku se svými kamarády. Byly zde
chvíle dobré i špatné. Hodně závodů jsem
probrečela. Skoro vždy jsem odjížděla naštvaná s tím, že mi tento sport za to trápení nestojí.
Ale to všechno vynahrazuje ten neskutečný
počet zážitků a nových zkušeností, který mi
tento sport dal. Bylo období velkých úspěchů
a také období velkých zklamání. Naštěstí jsem
kolem sebe měla kamarádky z týmu, kvůli
kterým jsem do aerobiku chodila ráda. Při
neúspěších mi byla velkou oporou i rodina
a trenérka. Několikrát jsem si řekla, že skončím a najdu si jiný, lepší sport, ale potom jsem

56

stála na ploše, koukla jsem se kolem sebe a viděla, jak se na mě upírají pohledy právě mých
rodičů a kamarádů. V tu chvíli jsem se cítila
zase odhodlaně, s chutí něco dokázat. Rozzářil
se mi úsměv a já jen čekala, až se v celém sále
rozezní hudba. Je to zvláštní pocit, který je
však nepopsatelný.
S lyžováním jsem na tom podobně. Tedy na
rozdíl od aerobiku se v létě lyžovat nedá, ale
za to v zimě jsem na horách takřka pořád.
Když jsem byla mladší, moc mě to nebavilo,
bylo to pořád jedno a to samé dokola. Sjedu
kopec, musím se vyhnout lidem, nesmím
spadnout, pak nasednu na lanovku a jedu
zase zpět nahoru jen kvůli tomu, abych to
samé absolvovala ještě dvacetkrát. Po celou
dobu je mi strašná zima, necítím prsty na
ruce a to i přes dvoje rukavice do -50 stupňů,
a to jsou právě dva nad nulou. Chtěla jsem
tedy zkusit něco nového. Tak přišel na řadu
snowboard. Po zjištění, že jsem se pro snowboard opravdu nenarodila, jsem se vrátila
hned zpět k lyžím. Najednou mě to chytlo.
Mrzí mě, že jsem nikdy nezkusila lyžovat
závodně, protože dnes už vím, že lyže prostě
miluji. Už jen ten pocit, stát na hoře, která má
3000 m.n.m. a vidět z ní krásně bílou zasněženou krajinu. Při sjezdu na nic nemyslím,
pouze na to, abych v rychlosti 100 km/h nespadla. Soustředím se jen, abych měla správný sklon, rychlost a délku oblouku. Mám
strach, ale to k tomu patří. Je to pro mě velký
adrenalin a také nejlepší lék na odreagování
a lepší náladu. Při lyžování jsem prostě šťastná, že mám vůbec tu možnost na těch lyžích
stát. Všeho si v tu chvíli vážím. Jeden z mých
nedosažitelných snů je vyhrát olympiádu
ve sjezdovém lyžování a reprezentovat naši
republiku v tak úžasném sportu.
Markéta Lisická, sexta -3. místo v krajském kole
soutěže Evropa ve škole

Ukázky ze studentských prací
Víra a její místo v životě člověka
Víra je podle tradiční křesťanské tradice společně s nadějí a láskou základní ctností, na které
stojí život člověka. Věřit někomu, v něco a sobě
jsou tři roviny tohoto lidského přesvědčení. Má
pro nás ale ještě víra, vzhledem k našemu stupni poznání, nějaký smysl? Není to spíše slabost,
která otupuje naši individualitu?
Věřit druhým lidem je snad ta nejzákladnější
lidská schopnost. Podle mě není možné žít
naplno a být se svým životem spokojený, pokud nejsme schopni důvěřovat okolí. Z vlastní
zkušenosti vím, že jsou osoby, na které s e
mohu spolehnout, ale také jedinci, se kterými je
lépe nepočítat. Právě proto jsem ve svém životě
zčásti závislý na těch, kteří při mně stojí.

I přes víru v druhé lidi a sebedůvěru jsou
v životě chvíle, kdy všechno selže. Nikdo
vám nemůže pomoct a ani vy sami s tím
nic nezmůžete. Křesťan se b této chvíli
obrací k Bohu. Muslim k Alláhovi,
budhista k Buddhovi….prostě k nejvyšší instanci, která existuje. Myslím,
že není důležité, jak tento nejvyšší
princip pojmenujeme. Podstatné
je to, že každý člověk potřebuje
věřit v něco, co ho převyšuje.
Ať už tomu říká jakkoliv.
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Druhý stupeň lidské víry je patrně víra v sebe
samého. Nejsou-li při nás lidé, na které jsme
spoléhali, začínáme se učit víře v sebe.
V dětství to bývá okamžik, kdy začínáme
chodit do školky a kdy mateřské pouto,
které bylo pro dítě alfou a omegou, začíná
slábnout. Získat zdravé sebevědomí je
důležitý krok pro budoucí cestu životem.
Myslím si, že nejúspěšnější lidé světa jsou
úspěšní právě díky sebevědomí. Každý
vrcholový sportovec vám potvrdí, že
medaili nevyhrává tělo, ale mysl.

Přesto bývá víra často spojování s náboženskými tradicemi, které v dnešní ateistické
společnosti nemají místo, jsem
přesvědčen, že víra patří k člověku.
Věřím, že víra není nic, co by šlo
proti zdravému rozumu, ale právě
naopak. Zachraňuje nás tam, kde na to
rozum nestačí.
Petr Tomčiak, oktáva

Karolína Kůrková, septima
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ENGLISH WRITING CUP
(LITERÁRNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE)
The English Writing Cup is an all year, ongoing
competition for kvinta, sexta, septima, and
oktava students. The competition aims to develop
communication, 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 2016 English Writing Cup
was Daniela Luňáčková.
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Congratulations to all who participated and
best wishes for the future.
Ada Zikmundová
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Around the world, people are living
and staying healthy for longer and longer. What changes does this bring
to today´s society?
Are these changes good or bad?
One of the most precious things in our lives is
our health. Nowadays it can be preserved for
longer and longer thanks to the evolution of
our health care and technology. It helps to keep
us healthy and has a great impact on the duration of our life which is increasing year by year.

Because of this a lot of things have changed in
our society. The main issue I see is that nowadays, the really old people don´t have as high
place in society as they used to have.
In the past it was very rare for people to live
long. It was a sign of wisdom and they were
treated with respect. People turned to them for
advice because they knew a lot and had gone
through much in their lives.
The situation nowadays is that older people
don´t have such respect . Often, families are
not capable of taking care of them and they put
them in a special retirement home. Nowadays,
being old isn´t the sign of wisdom for people.
However, there are also changes that are more
uplifting. You can spend more time with your
loved ones. I can imagine it´s very beautiful
to see your kids have their own children, and
to be able to watch your grandchildren grow.
So when the time comes you don´t leave this
planet alone, but you are surrounded with
love of your family and lots and lots of great
memories.
We have this amazing opportunity to live
a long life full of wonderful experiences so it
would be a shame to waste it.
Daniela Luňáčková, oktáva

Výroční zpráva

Výroční zpráva o hospodaření
školy za rok 2015
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v tis. Kč

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

780
613
1
118
17 523
19 035

v tis. Kč

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

1 967
2 481
13 865
45
193
647
4
34
19 234

Hospodářský výsledek

– 1 99

Helena Ptáčková, kvinta

c) Vnější kontroly hospodaření

V roce 2015 proběhly v organizaci kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatní povinností plátce pojistného u VZP a České průmyslové ZP – nebyly zjištěny nedostatky.

Přehled realizovaných projektů v roce 2015 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
2015 financovány následujícími donátory:
Název projektu

Anotace

"Moderní učitel"
„Rozvoj jazykových kompetencí
na CMG v Prostějově“
„Jazyková výuka na CMG
v Prostějově“
"Vánoční koncert Pěveckého sboru"
"Francouzské divadlo"
"Plavecký pohár"
"Francouzské divadlo"
"Doopravdy"

Podpora vzdělávání pedagogů s využitím tabletů
Jazykové studijní pobyty pedagogů a žáků v zahraničí

295 810 ESF
704 197 ESF

Nové formy výuky cizích jazyků a na rozvoj
kompetencí pedagogů.
Podpora realizace Vánočního koncertu
Podpora činnosti Francouzského divadla
Podpora plavecké soutěže
Podpora účasti Francouzského divadla na festivalech
Program osobnostního rozvoje studentů

414 460 ESF

Celkem

Dotace v Kč Poskytovatel

9 500
10 500
8 000
25 000
35 596
1 503 063

Město Prostějov
Město Prostějov
Město Prostějov
Olomoucký kraj
ČBK z prostředků
Nadace Renovabis
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Studentský klub a SVČ Oáza
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Školní klub
a Středisko volného času Oáza

Studenti měli příležitost přihlásit se do nejrůznějších kroužků podle svých zájmů. Mohli se
zapojit do turnajů, školních soutěží, kreativních
dílen a mnoho jiných akcí konajících se v prostředí jim známého školního klubu. Je to vždy
příležitost poznat své spolužáky z trochu jiné
strany, zdokonalit se ve svých dovednostech
a schopnostech nebo si odpočinout od učení.

Kroužky
Poznat a naučit se cizí jazyk trochu jinak nabízí
kroužek Francouzského divadla. Francouzské
divadlo reprezentuje školu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Mladší skupina se zúčastnila festivalu v Budapešti a v Saint Malo, ti starší
pak reprezentovali školu Na Sicílii. V dubnu
jsme uspořádali již třetí Francouzský podvečer,
na kterém předvedli členové pod vedením Bc.
Jany Chammas tři divadelní kusy, s kterými
úspěšně vystoupili na festivalech. Velké divadelní sny se studentům mohou plnit i díky přispění
města Prostějova a Olomouckého kraje.

RUT
Schola působí pod vedením Mgr. Martina
Bradáče již několik let a za tu dobu si mladí
zpěváci vybudovali velmi dobrou pověst. Zpívají nejen na každotýdenních školních mších,
ale také na slavnostní mši na začátku školního
roku, při adventním zastavení nebo svým zpěvem doprovází maturanty během předávání
maturitních vysvědčení.

Florbal

Historický šerm
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Taneční skupinu RUT, která vede Mgr. Eva
Štefková. Tanečnice se učí tradiční izraelské
tance. Se svými choreografiemi vystoupily na
celostátní přehlídce církevních škol v Odrách
a porotu zaujaly svým neotřelým tanečním
vystoupením.

Florbalový kroužek je určen pro ty, kteří mají
rádi pohyb a týmovou spolupráci. Kroužek lezení na umělé horolezecké stěně přiláká zájemce, kteří se nebojí výšek. Kroužek historického
šermu zase láká svou atraktivitou. Pro ty, které
zajímá technika a počítače, byly připraveny
opravdu zajímavé možnosti jako kroužek robotiky, psaní všemi deseti, programování v PHP
či elektrotechnický kroužek. Z uměleckých

Studentský klub a SVČ Oáza
kroužků je třeba jmenovat dramatický, filmový,
keramický, výtvarný či kytarový. Druhým rokem také působí kapela, která se letos představila i veřejnosti na prostějovském náměstí.

Předvánoční kreativní odpoledne

Lezecká stěna

Barevná a ručně vyrobená přání mohli ke svým
dárkům přidat účastníci další z kreativních dílniček. V neposlední řadě se pletly velikonoční
pomlázky ze zajištěného proutí.

Soutěže

Školní kolo recitační soutěže mělo čtyři věkové
kategorie, všechny hojně obsazené. Recitátoři
byli velmi šikovní, a proto dvě recitátorky, Barbora Latýnová a Michaela Šmidrová, reprezentovaly školu na přehlídce církevních škol v Odrách. Michaela Šmidrová získala druhé místo
v okresním kole s postupem do krajského kola.
Dvě studentky vyššího gymnázia, Klára Janíková a Karolína Kůrková, přednesly své básně na
krajském kole Wolkrova Prostějova.

Kytarová školička

Přespání ve škole
Večer a noc před pololetními prázdninami se
škola otevřela pro žáky. Ale ti se tu neučili.
Společně hráli hry, tvořili, zpívali, soutěžili
a bavili se. Netradiční přespání ve škole se
stalo vyhledávanou tradicí a i tento rok o něj
byl velký zájem.

Ročenka CMG 2015/2016

Piškvorky – hra, kterou si pamatují i rodiče
našich studentů. Pět studentů se zúčastnilo
i okresního kola soutěže koleček a křížků, kde
zůstali těsně pod stupni vítězů.

Zážitková hra
Školní kolo recitační soutěže
V Olomouci se konalo krajské kolo branného
závodu družstev pro nižší stupně gymnázia pod názvem Battlefield. Dvě šestičlenná
družstva bojovala o pohár. Studentům z tercie
se povedlo získat stříbro a postoupit do celostátního kola v Praze. Tam na soutěž přijelo
jednadvacet týmů a naši studenti se umístili na
krásném šestém místě.

Kreativní odpoledne
Studenti, rodiče a všichni, kdo rádi tvoří, měli
příležitost se třikrát během roku potkat na kreativních podvečerech. Před začátkem adventu
se v Oáze rozvoněly větvičky jehličnanů, ze
kterých návštěvníci pletli adventní věnce.

Žáci nižšího gymnázia i základní školy se
den před vydáváním vysvědčením utkali
v zážitkové hře. Před nimi byl náročný úkol
postavit železnici. Dělníci museli z dolů
natěžit suroviny, které potom přeměnili na
koleje, vlaky a nádraží. I když proti sobě stálo
dvanáct desetičlenných týmů, nikdo neodešel
bez odměny.

Tábory
CMG pořádá každoročně vodácký tábor.
Pokaždé zkoušíme jinou řeku. Tento rok se
sjížděla řeka Morava. Cesta po vodě umí být
náročná, ale zážitky z ní jsou nezapomenutelné.
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Informační centrum mládeže

Ročenka CMG 2015/2016

Informační centrum
pro mládež Prostějov
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ICM Prostějov poskytuje bezplatně informace
a poradenství v oblastech, které jsou důležité pro
mladé lidi i pracovníky s mládeží (vzdělávání,
práce, volný čas, cestování, sociálně patologické
jevy, občan a společnost, mládež a EU), a vytváří
vlastní informační materiály, např. brožura
„Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji)“. 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, kroužkovou/
drátěnou vazbu, prodej slevových karet (ISIC, ISIC

Dobrodružství s počítačem

SCHOLAR a ITIC), převod VHS na DVD a audiokazet na CD nebo bezplatné služby sítě Eurodesk
a Městského evropského informačního střediska.
Zřizovatelem ICM Prostějov je Spolek přátel
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově.
Svou činnost ICM Prostějov realizuje v úzké
spolupráci s Cyrilometodějským gymnáziem, ZŠ a MŠ v Prostějově, pro jehož studenty
a zaměstnance zajišťuje přístup do počítačové
učebny, služby školní knihovny aj. Ve školním
roce 2015/2016 se na jeho chodu podíleli tři
stálí pracovníci a dobrovolníci.
Vybrané akce a aktivity ICM Prostějov
ve školním roce 2015/2016:

3. listopadu 2015

Jedenáctého ročníku soutěže se zúčastnilo 112 žáků, tj. dvacet osm družstev z 13 ZŠ z Prostějova a okolí.

Informační centrum mládeže
Prezentace ICM na veřejnosti

Semináře, besedy a workshopy pro ZŠ, SŠ a knihovny
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Např. Burza volného času v Prostějově, Scholaris Prostějov a Den Evropy v Olomouci

Např. JeLibo, Infoabsolvent, Cestuj a buď aktivní s ICM
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Informační centrum mládeže
Mezinárodní projekty
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Mezinárodní výměna mládeže

6.–13. 9. 2015

Mezinárodní výměny mládeže „Dare to care, BE an ethical citizen“ v Rumunsku se zúčastnili čtyři studenti
CMG v Prostějově (Tomáš Batěk, Michal Buriánek, Lucie Čechová a Karolína Taberyová) společně s absolventem
gymnázia Jiřím Ševčíkem. Organizátorem projektu byla rumunská organizace Babel Education.

Evropská dobrovolná služba
Marion Bonnefoy, Francie
(říjen 2015 – srpen 2016)
Marion nabídla
mladým lidem
i veřejnosti
francouzskou
konverzaci a pro
děti ve věku 10–13
let Míčové hry in
English. Připravila
besedy o slavení
Vánoc ve Francii,
Francouzský podvečer nebo Francouzský kulinářský večer pro
Multikulturní centrum Mozaika. Společně
s Elenou připravovala tvořivé dílny, účastnila
se prezentací např. na Dnu Evropy v Olomouci nebo seminářů a besed pro studenty
i veřejnost. Společně oslovily také další EDS
dobrovolníky a sestříhaly dvě videa o Evropské dobrovolné službě. Společně s Marjorie
pak připravila na letní prázdniny Francouzský týden a aktivity na Setkání všech generací.
Elena Martínez Latorre, Španělsko
(září 2015 – srpen 2016)
Elena vedla v ICM celý školní rok anglickou
a španělskou konverzaci, pro zájemce připravila Španělský podvečer a během letních
prázdnin Španělský týden. Také pokračovala
v psaní blogu Young Europeans in Prostě-
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jov a několikrát
prezentovala
Španělsko, Evropskou dobrovolnou službu nebo
ICM při seminářích na školách
a v knihovnách.
Elena ráda kreslí,
a tak namalovala
pro ICM jak nové
odznáčky, tak např. dekorace pro Noc s Andersenem. Společně s Marion připravovaly
během roku tvořivé dílny nebo program na
jarní prázdniny a každý měsíc psaly příspěvky do anglického zpravodaje E-VoiceS, kde
si tak každý může přečíst o tom, co během
svého projektu zažily.
Marjorie Bonnefoy, Francie
(červen–srpen 2016)
Marjorie se hned
po svém příjezdu
zapojila do už probíhajících aktivit:
konverzace, tvořivé
dílny, příspěvky pro
E-VoiceS. Společně
s Marion připravovala program na
Francouzský týden
a aktivity na Setkání
všech generací.

Informační centrum mládeže
Aktivity Eleny, Marion a Marjorie (EDS)
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Např. Francouzský a španělský týden / Anglická, španělská a francouzská konverzace /
Jarní prázdniny / Noc s Andersenem / Kreativní workshopy /Prezentace na školách
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Centrum celoživotního učení
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Centrum celoživotního učení

Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu, ZŠ a MŠ v Prostějově
zaměřuje svou činnost na oblast dalšího
vzdělávání dospělých. Nabízí nejen zájmové a odborné kurzy pro širokou veřejnost,
ale také vzdělávání pedagogickým pracovníkům církevních škol z celé republiky, za
podpory zkušených interních i externích
lektorů.
I v tomto školním roce byla nabídka zaměřena
na několik oblastí:
• vzdělávání pedagogických pracovníků
našeho gymnázia
• nabídka vzdělávacích programů pro učitele
a pracovníky jiných církevních škol
• počítačové a zájmové kurzy pro širokou
veřejnost
Zaměstnanci zahájili nový školní rok seminářem na téma „Kooperativní výuka“ v rámci
rozvojového programu MŠMT - „Podpora
implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících
víceletých gymnázií v roce 2015“. Učitelé
se zabývali zásadami zavádění, plánování,
řízení a vyhodnocování kooperativní výuky, aktivně zpracovávali předložená témata
a modelové situace a do nového školního
roku vstupovali s praktickými náměty pro
své studenty.
V průběhu dalšího semináře, který proběhl
v říjnu si pedagogové prohloubili své znalosti moderních technologií díky projektu
„Moderní učitel“, který zahájili již v minulém školním roce. Vzdělávací seminář
„Online práce a online spolupráce, nástroj
pedagoga“ jejich znalosti a dovednosti oživil, utvrdil a naučil, jak v hodinách používat
nové metody spolupráce s využitím moderních technologií.
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Jaká mohou být rizika kooperativní výuky

Nové technologie v rukou moderního učitele
Druhým cílem Centra celoživotního učení je
podporovat další vzdělávání pedagogických
pracovníků církevních škol. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem se zaměřujeme na
témata etické výchovy, osobnostního růstu studentů, rozvoj kompetencí pedagogů, efektivní
hodnocení práce studentů, ale i zhodnocení
práce školy systémem autoevaluace.
Nyní nabízíme pět programů na podporu zavádění etické výchovy do výuky na školách. V tomto roce nám byla prodloužena akreditace, která je
vedena pod číslem: MSMT-10876/2016-1-235 na
základě § 25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Centrum celoživotního učení
V tomto školním roce se uskutečnily dva
semináře Etické výchovy v rozsahu 30 hodin
pro 30 pedagogů Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s. r. o. Zařazením etické
výchovy do vzdělávacího plánu školy se zvyšuje kvalita vzdělání, co se týče obsahu, ale
i sociálního klimatu na škole. Představuje také
účinný nástroj prevence sociálně nežádoucích
jevů.
Další oblastí snahy Centra celoživotního učení
je podpořit a realizovat vzdělávání pro různé
věkové skupiny dospělých, včetně seniorů.
Nabízíme širokou nabídku počítačových i zájmových kurzů. Zvláštní důraz klademe na rozvíjení schopností a znalostí účastníků. Důležité
je oživení zájmu o vlastní vzdělávání a seberozvoj i v dospělém věku a aktivní začleňování do
veřejného života.

Mezi nabízené zájmové kurzy patří Výtvarný kruh
pro dospělé a Kurz paličkování, které probíhají
v průběhu celého školního roku. V tomto školním
roce tuto možnost využilo třicet účastníků.
Výtvarný kruh je určen všem zájemcům o kresbu
a malbu. V příjemném a inspirativním prostředí
pod vedením členky Unie výtvarných umělců
olomoucka PeaDr. Květoslavy Snášelové vznikají osobitá díla. V tomto roce byla uspořádána
samostatná výstava prací Kruhu v Galerii pro
duši v prostorách gymnázia.

V průběhu školního roku se sedmi kurzů zúčastnilo přes šedesát účastníků.
Jemné krajky a obrázky vznikají
v kurzu Paličkování
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Zájemce o počítačové kurzy učíme základním praktickým dovednostem použití PC
a internetu. Kurz pro úplné začátečníky a rozšiřující pro začátečníky s velkou trpělivostí
vedla Bc. Anna Müllerová. Pro pokročilé jsme
nabídli Kurz Práce s flash diskem a Kurz Práce
s fotografií pod vedením Květoslava Müllera,
Dis. Tvorbu pohyblivých prezentací z fotek,
textů a obrázků v programu PowerPoint a jejich převod na video zájemce naučil Ing. Petr
Češka.

Ti nejšikovnější zvládli i PowerPoint

Tvůrčí atmosféra ve výtvarném kruhu
Začátky práce na počítači vyžadují
plné soustředění

Naši trpěliví lektoři

Výtvarně nadaní a tvořiví zájemci mohou navštěvovat také celoroční kurz Paličkování. Pod
vedením zkušené lektorky Mileny Malinové se
učí touto tradiční technikou tvořit krásné šperky,
obrázky a různé krajkové doplňky. V kurzech se
snažíme vytvářet vnímavé a sociálně ohleduplné
prostředí, které senioři a ostatní ve svém okolí
výrazně postrádají.
Vidíme stále vzrůstající zájem o takové kurzy, které nejen odborně, ale také osobnostně
posouvají, pomáhají získat potřebné informace
dovednosti a současně rozhled, schopnost se
zorientovat, lépe zvládnout svůj čas a nároky
dnešní doby, vědomě rozvíjet svou osobnost,
získávat větší kontakt s okolím a tím plnohodnotněji prožít svůj život.
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Školská rada
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Školská rada

68

„Síla bez lásky z nás dělá surovce,
síla v lásce nám velí pomáhat.“
Hans Kűng,
švýcarský katolický teolog
II. Vatikánského koncilu

Školská rada
je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli
a dalším osobám podílet se na správě školy.

Spolek přátel Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově
Jedním z cílů spolku je podpora žáků formou
odměn nebo finančních příspěvků na akce
školy, např. lyžařský kurz, duchovní obnovy
tříd, výměnné pobyty v zahraničí, reprezentace školy. Maturantům připadla část výtěžku
Reprezentačního plesu, odměnili jsme studenta za úspěch v uměleckých soutěžích a pro
nejlepší studenty z každého ročníku jsme připravili odměny formou knižních poukázek.

Jakub Vrána přebírá cenu Spolku přátel za mimořádný výkon

Školská rada
Zástupci rodičů studentů jednotlivých tříd,
zástupci vedení školy a zástupci zřizovatele
školy se scházeli na pravidelných setkáních
Rady spolku. Ve funkci předsedy spolku i nadále působí Ing. František Hynek.

Rada Spolku pracovala ve školním roce
2015/2016 ve složení:
Předseda:

Ing. František Hynek

Jednatelka:

Mgr. Martina Šubčíková

Pokladník:

Mgr. Jitka Hubáčková

Zapisovatelka:	  paní Daniela Tobolová
Kontrolní komise: paní Hana Reiterová,
		  Mgr. Iveta Frýbortová
		  a Ing. Alice Janíková

IV.

Mgr. Iveta Frýbortová
pan Pavel Neckař

V.

Mgr. Kateřina Adámková
MUDr. Barbora Baťková

VI.

Mgr. Jiří Marek
paní Andrea Nejezchlebová

VII.

Ing. František Hynek

VIII.

Ing. Michaela Lošťáková
paní Marie Richterová

Zástupci MŠ:
RNDr. Oto Přibyl
Mgr. Liliana Pospíšilová
Zástupci zřizovatele:

Třída

Zástupci

I.

paní Milada Táborská
Mgr. František Švec

II.

Ing. A. Janíková
pan Petr Zbožínek

III.

Mgr. Magadaléna Latýnová
Ing. Luděk Smýkal
pan Pavel Šmidra

Čestní členové:
PaedDr. Karel Kotyza
Ing. Hana Oulehlová
Ing. Zbyněk Švécar
Ing. Václav Kopečný
PhDr. Miloš Kvapil

Příjemná atmosféra na Zahradní slavnosti
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P. Ing. Jaroslav Němec SDB
P. Petr Matula SDB

Členové – zástupci tříd
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Resumé

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

Throughout the eight year study programme
students are trained to develop high quality
skills of ethics and spoken and written communication. They are given theoretical and
practical training in all subjects and assesed on
a point system.
CMG has a high success rate of students being
accepted to university and CMG students also
achieve very good results in language and
scientific research competitions between secondary-school students.
The seat of CMG is in a modern renovated
building in the centre of Prostějov (the Olomouc region, the Czech Republic) and has at its
disposal an educational centre in the Jeseníky
mountains near Karlova Studánka. This is often
used for retreats and sport activities organised
by the school.

Deutsch
CMG ist ein kirchliches achtjähriges Gymnasium allgemeiner Ausrichtung mit familiärer
Atmosphäre, zum Gymnasium gehört auch ein
Kindergarten und seit 2016 auch eine Grundschule. Das Gymnasium hat ein breites Wahlfachangebot für Schüler von 11 bis 19 Jahren.
Die Schule wurde im Jahre 1992 vom Erzbistum Olomouc eröffnet. Zu ihren Zielsetzungen
gehört eine hochwertige Bildung und Erziehung, die auf christlichen Werten gegründet
ist, zu vermitteln. Die Tradition der kirchlichen Schule ist die Betonung auf ein hohes
Bildungsniveau, systematische Persönlichkeitsentwicklung und Erziehung zum Verständnis für alltägliche Tätigkeiten. Diesen Plan können wir dank einem einzigartigen Programm,
gut ausgebildetem Personal und technischer
Einrichtung mit Erfolg erfüllen. Davon zeugt
die Aufnahmequote unserer Schüler von 90% an

Resumé
Hochschulen und die erfolgreiche Beteiligung
der Schüler in Olympiaden und Fachwettbewerben für Mittelschulen.
Wir bieten an:

Die Vorbereitung in der Schule legt Wert auf
die Motivation des Schülers zu seiner persönlichen Entfaltung, effektive Zeitausnutzung,
Erwerb des Fremdsprachenlernens, Informatik
und Mathematik. Das Curriculum wurde um
die Fächer „Religion und ethische Erziehung“
und das Fach „Strategien der Persönlichkeitsentwicklung“ erweitert.
Der theoretische Unterricht wird durch praktische Übungen und Exkursionen erweitert.
Der Lernerfolg der Schüler wird durch ein
Punktsystem gemessen, hierbei wird Wert auf
die Selbstbewertung des Schülers gelegt und
auf das Anlegen eines Schülerportfolio.
Wir arbeiten mit Schulen im Ausland zusammen:
• Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica in
Deutschland
• Privates Litauisches Gymnasium in Hüttenfeld in Deutschland
• Internationales Haus Sonnenberg – die Bildungstätte im Harz – internationale Projektarbeit mit deutschen Schulen
• St.Ursula Gymnasium Wien in Österreich
• Kloster Ensdorf in Deutschland
Die Schule hat sehr gute Ergebnisse bei der Aufnahme der Absolventen an Hochschulen von allen Typen und Richtungen. Die Schüler erreichen
auch hervorragende Ergebnisse bei Schulolympiaden und Fachwettbewerben für Mittelschulen.
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• die systematische Vorbereitung zum Studium an allen Typen von Hochschulen
• Zusammenarbeit mit Priester und Psychologen
• eine hochwertige Sprachbildung in Zusammenarbeit mit muttersprachlichen Lektoren
• Unterricht in zwei lebendigen Sprachen ab
der ersten Klasse, weitere Fremdsprachen in
höheren Jahrgangsstufen
• Austauschaufenthalte im Ausland (Deutschland, Niederlande)
• Erwerbung von international anerkannten
Sprachzertifikaten (FCE, Delf, Zertifikat
Deutsch, Österreichisches Sprachdiplom)
• Wochenend- und Ferienfreizeitangebote, die
auf die Persönlichkeitsentwicklung zielen
• Kurse für die Persönlichkeitsentfaltung,
time-management, Kurse für effektives
Lernen etc.
• kreative Werkstätte und weitere Freizeitaktivitäten im Studentenklub Oáza
• die Möglichkeit der individuellen Studiumsrichtung durch die Auswahl von der
breiten Skala der fakultativen und obligatorischen Fächer
• ein freundlicher pädagogischer Bezug, die
keine Grobheit und Gewalt toleriert, die Leitung zur Zielstrebigkeit und Arbeitsfreude,
ein angemessenes Maß von Ansprüchen

• freundliche Arbeitsatmosphäre, die auf
der Freundschaft und dem gegenseitigen
Respekt aufgebaut ist
• barrierefreier Zugang
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Resumé
• des cours de développement personnel, de «
time management », d’études effectives etc.
• des ateliers créatifs + des activités de loisir
dans le cadre du club des élèves « OÁZA »
(oasis).
• des séjours pendant les week-ends ou les
vacances orientés vers le développement de
la personnalité
• une attitude bienveillante qui ne tolère
aucune rudesse et violence ; l’éducation et
l’amour du travail ; l’exigence
• une atmosphère de travail, basée sur l’amitié et le respect réciproque
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• tous les espaces accessibles aux handicapés

Die Schule hat ihren Sitz in einem modern
rekonstruierten Gebäude im Zentrum von
Prostějov (Kreis Olomouc, Tschechische
Republik). Ihr steht ein Schulungszentrum in
Stará Voda bei 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
principes chrétiens. Le lycée met en valeur un
haut niveau de formation, un développement
systématique de la personnalité et du savoir
afin de trouver un sens dans les activités quotidiennes. C’est plus de 90 % lycéens admis en
Universités et écoles supérieures, le succès des
élèves dans les concours « SOČ » (la recherche
et la soutenance de thèse) et dans les Olympiades qui prouvent l’accomplissement de la
mission de l’école.
Nous offrons
• une préparation systématique aux études
dans tous types d’ écoles supérieures
• une coopération avec un prêtre et un psychologue qui conseillent les élèves
• une formation avec deux langues étrangères
à partir de la première classe, et une troisième langue dans les dernières années, avec
un soutien d’un lecteur étranger
• une possibilité d’obtenir un diplôme international en langues (FCE, DELF, Zertifikat
Deutsch)
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• des échanges réciproques avec l’étranger
(l’Allemagne, la Hollande)

Le programme scolaire met en valeur la
motivation des élèves pour le développement
personnel, un emploi du temps effectif, l’étude
des langues, de l’informatique et des mathématiques. Le programme est enrichi d’une
matière intitulée « la religion et l’éducation
éthique » et « la stratégie de la progression
personnelle ».
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:
• Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica in
Deutschland
• Privates Litauisches Gymnasium in Hüttenfeld in Deutschland
• Internationales Haus Sonnenberg – die Bildungstätte im Harz – internationale Projektarbeit mit deutschen Schulen
• St.Ursula Gymnasium Wien in Österreich
• Kloster Ensdorf in Deutschlan
Le siège du lycée est situé dans un bâtiment restauré de façon moderne dans centre de Prostějov
(département Olomouc, en République Tchèque).
Il dispose d’un centre de stage à la montagne «
Jeseníky » (pas loin de Karlova Studánka).

Historie školy v datech

Historie školy v datech

• 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 Prostějově 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 Středisko volného času mládeže;
CMG začíná vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu „Doopravdy“
• 3. září 2007 – CMG vytvořilo a začíná učit
nový předmět „Strategie osobnostního rozvoje“
• 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
gymnázium mateřská škola v Prostějově
• 1. září 2009 – zahájení činnosti Centra celoživotního učení
• červen 2012 – CMG dostává do nájmu část
budovy na Komenského 19 se záměrem rozšířit výukové prostory
• březen 2013 – dostala škola do nájmu první
stálou tělocvičnu pro studenty CMG
• 19. prosinec 2013 – Ocenění „Etická škola
stříbrného stupně“

Budova Cyrilometodějského gymnázia
• 15. srpen 2014 – dosavadní ředitel školy
Mgr. Jaroslav Fidrmuc nastupuje do funkce
náměstka ministra školství ČR. Arcibiskup
olomoucký, mons. Jan Graubner pověřuje
řízením školy Mgr. Pavla Polcra,učitele ČJ,
EV a ZSV.
• listopad 2014 – škola získává ocenění „Odpovědná škola“
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• 24. ledna 1992 – Zakládací listina školy
s názvem „Církevní gymnázium v Prostějově“, podepsaná metropolitou moravským,
arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem

• 8. 6. 2015 – Rozhodnutí o zápisu základní
školy do rejstříku ŠPO
• od 1. 9. 2015 – nový název školy – Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská
škola v Prostějově
• září 2015 – červen 2016 – probíhá rekonstrukce budovy Komenského 19 pro sídlo 2. stupně
základní školy
• 1. 4. 2016 – Mgr. Pavel Polcr jmenován arcibiskupem olomouckým, Mons. Janem Graubnerem,
ředitelem Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ
v Prostějově
• 1. 5. 2016 – P. Mgr. Petr Matula se stává školním
kaplanem
• 30. 6. 2016 – kolaudace budovy Komenského 19
• 1. 9. 2016 – Slavnostní otevření a požehnání
budovy základní školy
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Obrazy ze života školy
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Postup rekonstrukce
prostor pro základní školu

Tento původně nájemní dům byl od září 2015 rekonstruován pro II. stupeň základní školy při CMG

V celé budově došlo k vybourání stropů
a vybudování prostorů pro nová okna.

V prosinci přišly na nové podlahy i zdi,
postupně tak vznikly učebny i kabinety

V září proběhlo zbourání příček nájemních bytů, čímž
jsme získali dostatečný prostor pro budoucí učebny
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Budova byla zvýšena o podkrovní patro, ve kterém
budou dvě kmenové učebny

V novém roce se stavba dotkla i dvorku a zadního
vstupu současné budovy gymnázia – připojení a výměna kanalizace pod dvorkem poskytly příležitost
k zvětšení stísněného prostoru šaten gymnázia

Obrazy ze života školy

Střecha je již zcela dokončena

Do nových zdí přišly rozvody elektřiny,
plynu a vody, a na ně pak omítka

Instalace podlahového topení
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Učebny čeká finální úklid a vybalení nábytku

Základní škola – pohled z dvorku
Ze střechy vedou do učeben speciální střešní okna
– světlovody

Budování šaten a zadního vchodu

Základní škola – pohled z ulice
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 Mši sv. na počátku školního roku celebroval děkan P. Aleš Vrzala, ke studentům promluvila Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí centra pro školy.

 Ředitel školy přebírá ocenění Nadačního fondu Josefa Luxe – 1. Místo
v programu podpory etické výchovy za rok 2015. Na fotografii zleva:
Věra Luxová, Mgr. Pavel Polcr, školní kaplan P. Petr Matula a náměstek
ministryně školství a dlouholetý ředitel CMG, Mgr. Jaroslav Fidrmuc.

 Velikonoční školní mši sv. celebroval P. Pavel Šupol, vicerektor kněžského
semináře v Olomouci.

 Maturanti vítají biskupa Mons. Josefa Hrdličku na slavnostní mši
svaté spojené s předáním maturitních vysvědčení.

 Milým hostem slavnostní mše byl ministr zemědělství České republiky
Ing. Marian Jurečka.

 Primátorka města Prostějova RNDr. Alena Rašková při odměňování
úspěšných studentů.

TELEVIZE
INTERNET TELEFON
Digitální kabelová televize,
Internet a Telefon

dostupnost na optických přípojkách
v rámci celého Prostějova
vyjímečná kvalita HD TV 100+ programů,
testovací období zdarma

Objednávky a informace
.cz
588 882 111, internet@infos
 Mši sv. na konci školního roku koncelebroval P. Petr Bulvas, biskupský
delegát pro pastoraci.

 P. Ing. Jaroslav Němec SDB zůstane s gymnáziem spjat napořád.

www.infos.cz
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