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Slovo úvodem

Úvodní slovo

každoročně se na následujících stránkách můžete
alespoň na chvilku ponořit do toho, co se v uplynulém školním roce odehrálo v životě Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské
školy v Prostějově. A že toho nebylo opět málo.
Po oslavách 25. výročí založení školy jsme se
všichni pustili opět do každodenní poctivé
a svědomité práce. Tím všichni myslím jak učitele, správní zaměstnance, tak i naše studenty
a žáky. Důkazem toho nechť je řada aktivit
a úspěchů, které jsou popsány dále. Když se
dílo daří, je to vždy příjemné. A musím otevřeně a zároveň hrdě říct, že dílu v podobě školy
se opravdu daří.
Občas slýchám, že jsme příliš nároční, zbytečně
řešíme banality, někdy jsme příliš konzervativní. Když jsem ale na konci školního roku prošel
statistikou výborných a vyznamenaných, byla
to téměř polovina všech studentů a žáků.
Potvrdil jsem si, že před lety nastoupený trend
v podobě interního motta zaměstnanců „Laskavost – náročnost – důslednost“ je opravdu
správným směrem.
Ano, jsme nároční! Sami k sobě především. Často vidím, že řada kolegyň a kolegů do pozdních
odpoledních hodin sedí v kabinetech a opravuje písemky či se připravuje do dalších hodin
a dnů. Často slyším, jak paní uklízečka říká, že
už bychom měli jít domů, aby mohla uklidit
kanceláře. Jsme nároční ke studentům! Ale tím
je učíme, protože věřím, že i v soudobé společnosti budou kladeny na jejich odbornost a kvalitu vysoké nároky. A když pak posloucháte jejich
radost, když se dostanou na vysněné obory na
VŠ, jen vás to utvrdí v tom, že je to správné.
Snažíme se být důslední, ne přísní. Ano, snažíme se dodržovat to, co slíbíme, dotahovat věci
do konce, vytvářet jasné a přitom dostatečně
široké hranice, být vzorem těm, které vzděláváme a vychováváme. A na řadě studentů,

kteří uspěli v SOČkách, olympiádách, soutěžích
nejrůznějšího typu, či se aktivně účastní na chodu školy (sbírky, reprezentace), nebo vám jen
pochválí, že ta dnešní hodina se jim moc líbila,
můžeme vidět, že je to správné.
A také se snažíme být laskaví – většina z nás,
učitelů i žáků, se upřímně zajímá o lidi v okolí,
přeje si, aby se měli co nejlépe, a uznává jejich
touhy, potřeby, ambice a dokonce i obavy. To je
to, co se pak přetaví ve fenomén zvaný „atmosféra školy“, o které mluví nejen ti, kteří v ní
žijí, ale i ti, co ji zažijí jen na chvíli, při návštěvě,
nebo ze společenské šeptandy. Je to něco, co
vás znovu a znovu vrací zpět, co vás udrží i ve
chvílích, kdy se objeví problémy či krize, které
byste jinak nezvládli. Prostě škola téměř jako
rodina. A to je také asi správné.
Myslím, že by vše výše uvedené mělo být téměř
samozřejmé na všech školách. My k tomu máme
ještě jednu výhodu, víru, že v tom lidském
snažení nejsme sami, že nás na té cestě školními
i osobními zdary a nezdary provází Bůh.
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Vážení přátelé,

Tím potvrzením správné cesty je nám i stále
se zvyšující zájem o všechny součásti školy. Jak
v případě školky, tak i základní školy a gymnázia
jsme museli bohužel řadu uchazečů (a rodičů)
zklamat a z kapacitních důvodů odmítnout.
Těm, kteří o naši školu budou usilovat v dalším
školním roce, chceme nabídnout zase o něco více.
O prázdninách nově zrekonstruované a vybavené
učebny v budově gymnázia, které budou naplňovat moderní trendy pro
odbornou přípravu v přírodních vědách.
Nechť jsou pro vás následující řádky zpříjemněním
všedních i nevšedních dní
vám přeje
Pavel Polcr, ředitel školy
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Slovo úvodem
Ideál

Vzpomínka na Ing. Zbyňka Švécara

V jednom příběhu se vypráví o mistru, který
učil své žáky, že není možné žít bez ideálu, cíle
a vysněné představy. Mistr mladíkovi ukázal
na modravou linii horizontu a řekl mu: „Až
tam musíš dojít. To je tvůj cíl!“ Mladík rychle
vyrazil na cestu. Když dospěl k prvním kopcům, modravá linie se mu posunula za hřeben
hor. Znovu se vydal na cestu, ale modravá linie
se opět posunula na konec rozlehlé roviny.
Mladík se zklamaně vrátil k mistrovi. „Když
postoupím o deset kroků, horizont se posune
o deset kroků dál. Cesta je sice dlouhá, ale já
tam dospěju.“ „Ano, správně!“ odpověděl
mistr. „A k čemu je dobrá vysněná představa?“
Mistr odpověděl: „Abychom kráčeli dopředu.“

Na podzim uplynulého školního roku jsme se
zarmoucením přijali zprávu o úmrtí Ing. Zbyňka
Švécara, jednoho z iniciátorů vzniku církevního
gymnázia v Prostějově. Spolu se svou manželkou,
RNDr. Annou Švécarovou (+2012) byl neúnavným
podporovatelem a propagátorem naší školy. Na to,
jakým obdivuhodným člověkem pan inženýr byl,
zavzpomínal jeho dlouholetý přítel a také významný
podporovatel školy, PhDr. Miloš Kvapil:

Jeden školní rok se končí a druhý začíná. Může
nám to připadat podobně jako v příběhu.
Záleží na ideálu, cíli, vysněné představě, kam
chceme dojít. Čeho chceme v životě dosáhnout.
A také záleží na mistrovi, kterého potkáme, na
jaký horizont nás nasměruje.
Modlím se, aby každý student, studentka,
učitel i zaměstnanec naší školy dobře viděl svůj
ideál, cíl, měl svůj sen o svém životě a dařilo se
mu za tímto snem jít. Zakladatel salesiánů, italský
kněz Jan Bosko, byl známý svými sny. Někteří
ho obdivovali, jiní se mu smáli. S pomocí Panny
Marie, Pomocnice křesťanů, se mu podařilo tyto
sny uskutečnit. Moc dobře věděl, kolik těžkostí
a utrpení ho to stálo. Jednou Jan Bosko prohlásil:
„Kdybych věděl, co všechno
mě čeká, nevím, jestli bych
měl odvahu se do díla na
záchranu mládeže pustit.“
Přeji všem v novém školním
roce hodně dobrých snů, ale
také vytrvalost je uskutečnit.
Petr Matula SDB,
školní kaplan

Ing. Zbyněk Švécar
17. 4. 1936–6. 11. 2017
Svatý Tomáš Aquinský ve své Summě theologické napsal, že Boha nelze poznat. Je ten, který
je, a proto se k němu lze přibližovat pouze
poznáváním jeho atributů.
Pan Ing. Zbyněk Švécar byl poslední čtvrtstoletí
mým úhlavním přítelem. Sdíleli jsme spolu
mnoho času, vyměnili jsme si názory na mnoho
věcí, zvláště na ty, nad kterými spousta lidí
kroutila hlavami. Byly to diskuse břitké a jasné.
Nebyly to ovšem polemiky, my jsme se o nic
nedohadovali, natož hádali, spíše jsme se utvrzovali v našich názorech, postojích a životních
orientacích.
Když jsem se s ním fysicky seznámil, bylo to na
brněnském autobusovém nádraží. Věděli jsme
o sobě již jistou dobu, ale právě tam jsme se
poprvé setkali. Pak následoval osobní kontakt
a naše cesta do Říma, tu vymyslel amigo
Carlos, další člen katolické sekce KČT, jak jsme
vždy rádi zdůrazňovali. Šli jsme, diskutovali,
smáli se, rozhlíželi se po krajině, zastavovali se
ve vábících hospodách a vnímali Boží přítomnost. Už tenkrát jsem přemýšlel o tom, odkud
Zbyňka znám. Poměrně brzy jsem na to přišel.
Vzdělaný, společenský, aktivně přistupující
k životu, se smyslem pro humor… nebude on
nějaký zapomenutý bratranec ze Ságy rodu Forsytů…? Nebyl, ale klidně by do noblesní viktoriánské společnosti zapadl jako perla do mušle.
A nemusila by to být ani mušle sv. Jakuba…
Zbyněk nás zavedl a uvedl do krásných chřibských hor. Víme, jaký je rozhled z Ocásku,
víme, jak krásné mohou být buky. Víme, jaké
proměny života nabízí Řím, jak po sestupu
z Kapitolu zní věta: “Dovolil bych si vás pozvat
na sklenku dobrého vína.“
Jezdil jsem s ním na kole velmi často, někdy
jsme mlčeli, mnohdy jsme mluvili a nejčastěji
jsme se radovali nad darem života a našeho
přátelství. Přátelství v něm.

Ehlová Markéta, 7.A
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Zažil jsem Zbyňka v Tatrách. Rád vzpomínal
na minulé pobyty. Vystoupali jsme na mnohé
vrcholy, prošli sněhovými cestami, unaveni,
ale šťastní z toho, že jdeme bok po boku. Na
hřebenech i v dřevěných lavicích kostelíků.
V Tatrách, na Moravě, v Římě u Tovaryšstva
Ježíšova, v Bavorsku, v jižních Čechách.

Slovo úvodem
Byl vždycky první na kopci a čekal na nás.
Vítal nás úsměvem, mnohdy štamprlkou toho
nejlepšího, co měl.
Před třemi lety, na Křížové hoře, nám sdělil, že
je zde asi naposled. Ozvěna toho sdělení je mezi
námi stále slyšitelná. Bohužel i pravdivá…
Vracím se ke sv. Tomáši. Boha lze poznat jen
v jeho atributech. Patrně je to stejné i u lidí.
Jestliže je někdo prozíravý, spravedlivý, statečný a uměřený, navíc šarmantní a noblesní, je to
správný chlap a navíc gentleman. Malý Princ ale
říká, že vše důležité je očím neviditelné, správně
vidíme jen srdcem… a to měl náš přítel pan
Ing. Zbyněk Švécar velké, citlivé a otevřené…
Ing. Zbyněk Švécar

Ročenka CMG 2017/2018

Kamila Pírková, sexta
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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:
Osmileté gymnázium, základní a mateřskou školu, školní klub a středisko volného času Oáza,
Centrum celoživotního učení a Informační centrum mládeže
Gymnázium a základní škola
Studijní obor: gymnázium, 79-41-K/81
Zaměření studia: všeobecné s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií
Počet žáků ve školním roce 2017/18: gymnázium – 235, základní škola – 73
Mateřská škola
Sídlo MŠ: Sídliště Svobody 53, 796 01 Prostějov
Vedoucí učitelka: Bc. Tereza Slezáková
Počet žáků ve školním roce 2017/18: 20
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 Krejčí
Počet žáků ve školním klubu: 196
Počet žáků ve středisku volného času mládeže:: 113
Webové stránky: oaza.cmgpv.cz
E-mail: klub@cmgpv.cz

4

Základní data školy

Budova školy

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: Bc. Stanislava Rotterová
Webové stránky: www.icmprostejov.cz
E-mail: info@icmprostejov.cz
Centrum celoživotního učení
Vedoucí: Mgr. Jitka Havlíčková
Webové stránky: ccu.cmgpv.cz
E-mail: havlickova@cmgpv.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
JUDr. Jakub Kříž Ph.D., advokát
Adresa: Týnská 633/12
		110 00 Praha 1
Telefon: 		777 985 630
E-mail: 		gdpr@jakubkriz.cz

Kaple

Ročenka CMG 2017/2018

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
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Studenti ve školním roce 2017/2018

ˇ
´
MATERSKA
ˇ
SKOLA
Ve školním roce naši mateřskou školu navštěvovali:
Adéla Adamcová, Běla Brůžková, Dominik Gut, Michael Gut, Anežka Hálková, Patrik Huňatý,
Daniela Huňatá, Jakub Chudík, Jakub Kratochvíl, Marie Musilová, Adéla Pavlíková, Jan Pejř,
Vít Růžička, Markéta Schneeweissová, Mikuláš Skulník, Jana Veselá, Matěj Vysloužil,
Tomáš Zatloukal, Dominika Zatloukalová, Michaela Znojilová.
Co nového ve školce? Třeba novotvary českého jazyka:

A zajímavé fyzikální poznatky:

V otázkách náboženské věrouky také něco nového:

6

Ano, zkrátka ve školce platí více, než kde
jinde – pořád se něco děje!

Mnozí již mají jasno o budoucím povolání:

Studenti ve školním roce 2017/2018

Rychlá jízda na dopravním hřišti.

Táhli, táhli a řepu nakonec vytáhli.

Návštěva v domově pro seniory - společné cvičení.

Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země...

Muzikohrátky - hrajeme tělem i duší

Tříkráloví koledníci v akci

Ježek na návštěvě ve školce s programem Ekocentra Iris

Ročenka CMG 2017/2018

Ranní kroužek v adventním čase.
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Studenti ve školním roce 2017/2018

ŠESTKA

Mgr. Dominika Šmidrová
Bendová Terezie, Dostál Tomáš, Hynek František, Kačer Jakub, Kaláb Jakub, Kejík Martin, Klofáčová Anna,
Lukáš Ondřej, Michalcová Denisa, Michlová Barbora, Nováková Dominika, Novotná Marie, Oplocká
Monika, Pukl Matěj, Růžička Pavel, Sitte Jakub, Smékal Marek, Sovíčková Agáta, Svoboda Matyáš,
Ščuka Jaroslav, Šebestová Veronika, Šplíchal Matěj, Šteigl Šimon, Verbický Tomáš, Zbořil Michal

to

První společné fo
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Radostné chvíle

Radost z úsp

ěšného stavěn

í stanu

Seznamovací aktivity

Studenti ve školním roce 2017/2018

Třídní učitelka
Mgr. Dominika Šmidrová

Tomáš Dostál

Baví mě hodně věcí, ráda
plavu, skáču na trampolíně
nebo hraji házenou.

Zajímá mě historie a rád
chodím do hasiče.

František Hynek

Jakub Kaláb

Jakub Kačer

Ve volném čase hraji šachy. Také mám rád sporty
– vybíjenou a přehazku.

Rád se starám o papoušky a jezdím na kole.

Moc rád cestuji, hraji na
klavír a lyžuji.

Anna Klofáčová

Ondřej Lukáš

Denisa Michalcová

Mám hodně zájmů,
například čtení, jazyky,
hudba, malování, sporty.
Také mám ráda koně.

Strašně rád hraji fotbal.

Marie Novotná

Dominika Nováková

Když mám čas, tak vyrábím, kreslím a tvořím
náušnice.

Ráda si vyrábím, maluji,
jsem ráda v přírodě.

Ráda zpívám a trávím
čas se zvířaty.

Monika Oplocká
Hodně mě baví tančení
a atletika.

Tereza Ehlová
Ráda spím a dívám se
na filmy.

Martin Kejík
Když mám čas tak jezdím na kole, hraji tenis
a lyžuji.

Barbora Michlová

Ročenka CMG 2017/2018

Terezie Bendová

Jsem ráda se zvířaty a hraji na počítači.

Matěj Pukl
Chodím závodně plavat.
Věnuji se modelářství.
Když mám volno, dělám
všechno, co jde venku.
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Studenti ve školním roce 2017/2018

10

Pavel Růžička

Jakub Sitte

Marek Smékal

Baví mě rampy, jízda na
freestylové koloběžce. Rád
pracuji na Youtube.

Rád pozoruji dravce, lezu
po skalách, chodím do
jeskyní.

Ve volnu hraji fotbal, baví
mě všechny sporty.

Matyáš Svoboda

Tomáš Verbický

Michal Zbořil

Můj největší koníček je
házená. Hraji ji profesionálně. Nebo hraji na
počítači.

Zajímám se o hru na cajon
(kachon), fyziku a fotbal.

Agáta Sovíčková

Matěj Šplíchal

Baví mě všechny sporty,
zejména plavání a stolní tenis. Taky mám rád
dramaťák.

Veronika Šebestová

Šimon Šteigl

Mám ráda psy. Baví mě hrát
na klarinet.

Baví mě florbal, stolní tenis
a modelařina.

Zajímám se o tancování
a malování.

Ze všeho mám nejraději
rybaření a bojové sporty.

Jaroslav Ščuka
Mám rád psy. Jezdím na
kole a pennyboardu.

Studenti ve školním roce 2017/2018

Mgr. Štěpánka Švorčíková

Andrejco Michal, Barták Petr, Bebčák Vojtěch, Bodrogi Dominik, Ehlová Markéta, Ficová Agáta,
Frelich Jan, Havlíčková Emílie, Havlíková Natálie, Huňatý Richard, Jankůjová Jarmila, Kaplánková Lucie,
Konečná Kristýna, Koutný Alexandr, Kučera Martin, Laurenčík Jakub, Martinec Prokop, Mikešová Pavla,
Moravčíková Ester, Papica Marek, Pazdera Martin, Pluháček František, Přikryl Václav, Rubanová Alžběta,
Sekanina Ondřej, Tesárek Matěj, Vopalecký Martin, Vychodil Adam, Žouželka Adam

Aktivity při přespání ve

škole

m

sá
Kurz Nejsem tu

Dosažení cí
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ˇ
OSMICKA

Mgr. Tomáš David

Buriánek Samuel, Edlerová Vendula, Fica Marián, Hartmannová Anna, Janák Prokop, Juříková Karolína,
Kašpar Vincent, Koutný Filip, Kravák Robert, Kusák Matouš, Latýn Šimon, Liedermann Vojtěch,
Michlová Karolína, Morris Evza Radovan, Navrátil Matyáš, Pospíšilíková Eliška, Urbášková Eliška, Zábojová Marie

táku

Na kurzu ve Fryš

V kostýmech z film

ů
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Holky naslo

uchají kluků

m

e
í na zážitkové hř

Získání oceněn

Studenti ve školním roce 2017/2018

Mgr. Jaroslav Hádr

Ambrožová Linda, Brablec Vojtěch, Coufal Vojtěch, Černá Nikola, Doláková Adéla, Dvořák Petr,
Gamba Ernest, Ganzarová Eliška, Hozman Jan, Cholinská Markéta, Janíková Markéta, Ježek Tomáš,
Ježková Eva, Kalvoda Jaroslav, Kobylka Vojtěch, Kožoušková Adéla, Krásná Kristýna, Nový Jakub,
Otruba František, Pajchl Petr, Plachá Aneta, Poláček Tomáš, Reková Lucie, Rýdl Adam, Slavíková Nela,
Sobota Viktor, Suchánková Tereza, Sysel Metoděj, Urban Lukáš, Vrbová Lucie

Na společném

výletě

Nová kamarádství

Primáni za

Ročenka CMG 2017/2018

Prima

žívají posled

ní zvonění

Zážitková hra
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Třídní učitel

Linda Ambrožová

Mgr. Jaroslav Hádr

Chtěla bych být právnička.

Vojtěch Coufal

Adéla Doláková

Nejraději bych pracoval
jako podnikatel.

Eliška Ganzarová
Mé vysněné povolání je
pediatrička.

Eva Ježková
Budu dětská rehabilitační
doktorka.

14

Doufám, že ze mě bude
lékařka.

Jan Hozman
Asi bych byl hokejista.

Jaroslav Kalvoda
Já chci být chirurg.

Vojtěch Brablec
Rád bych se stal právníkem.

Petr Dvořák
Chtěl bych pracovat jako
geodet.

Markéta Janíková
Ráda něco vytvářím, jsem
kreativní, takže možná švadlena nebo jiná ruční výroba.

Vojtěch Kobylka
Líbilo by se mi být managerem nějaké velké firmy.

Markéta Cholinská
Chtěla bych pracovat na
očním jako doktorka.

Ernest Gamba
Chci dělat práci, která má
vysokou mentalitu.

Tomáš Ježek
Rád stavím z lega, takže
možná budu architekt.

Adéla Kožoušková
Bavilo by mě pracovat
v ZOO, nebo ve školce,
nebo jako návrhářka.

Studenti ve školním roce 2017/2018

Jakub Nový

Ráda bych se jednou stala
dětskou lékařkou.

Přeji si stát se milionářem.

Aneta Plachá

Tomáš Poláček

Bavilo by mě být herečka
nebo spisovatelka, ale moc
mě nebaví psát.

Nejspíš budu zubařem nebo
lékařem. Budu dělat to, co
vydělává hodně peněz.

Nela Slavíková

Viktor Sobota

Myslím, že jednou budu
architektkou.

František Otruba

Chci vystudovat lékařskou
fakultu v Plzni a pak být
zubař.

Chci pracovat ve firmě
Microsoft.

Chci být milionářem.

Lucie Reková

Adam Rýdl

V budoucnu bych chtěla
být chirurgem.

Nejraději bych byl nějaký
sportovec. Tenis nebo
plavání.

Tereza Suchánková

Asi budu fotbalista nebo
inženýr.

Lukáš Urban

Petr Pajchl

Metoděj Sysel

Bavilo by mě dělat designérku.

Lucie Vrbová
Moc by se mi líbilo být
architektka.

Ročenka CMG 2017/2018

Kristýna Krásná

Jednou budu psycholog.

Nikola Černá
Ráda se starám o zvířata,
proto chci být veterinářkou.
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Sekunda

Bc. Ada Zikmundová

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, Siková Magdalena, Skulil Lukáš, Skulil Šimon, Smýkalová Barbora,
Stříteská Julie, Sysel Jan, Tabery Lukáš, Trnková Ema, Valenta Albert, Vrbová Eliška,
Vychodil David, Vypušťáková Adéla

í obnově

Na duchovn

Večer na Annabergu
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Nejsme sami

Vystoupení na Akademii

Studenti ve školním roce 2017/2018

Mgr. Tereza Kapecová

Blažek Ondřej, Bukvová Miriam, Burget Jan, Dostálová Tereza, Dubrava Šimon, Fajstlová Lucie,
Hemza Kryštof, Horák Jan, Chytilová Natálie, Iránek David, Jankůjová Jana, Konečná Diana,
Labuťová Natálie, Melková Pavlína, Mráčková Nela, Najer Boris, Neckařová Jana, Novák David,
Novák Tomáš, Pazderová Adéla, Poulíčková Veronika, Ptáčková Michaela, Spáčilová Hana,
Svobodová Tea, Šmíd Filip, Šustrová Hana, Švec Tomáš, Táborský Jindřich, Trnečková Veronika,
Wawrzyczková Anna

uzštině

ení ve franco

dstav
Divadelní pře

rzu

Společné zakončení ku
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KVARTA

Mgr. Bohumila Měchurová

Adamčík Samuel, Čech Martin, Dušek Viktor, Edlerová Klára, Havlíček Ondřej, Janíková Nikol,
Karásek Matyáš, Klemešová Terezie, Kolařík Dalibor, Kottová Michaela, Kubíčková Kristýna,
Laurenčík Vojtěch, Matečná Barbora, Minx Oliver, Mnich Michal, Novotná Eliška, Novotná Veronika,
Pelíšková Lucie, Peška Jan, Pevný Filip, Pudová Lucie, Rubanová Anna, Siková Tereza,
Skládal Kryštof, Snášel Matěj, Šimák Marek, Valentová Kristýna, Vlach Roman, Zbořilová Tereza
Marie, Zedník Michal, Zíma Štěpán

Lyžařský výcvik

Naposledy na zážitkové hře
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Jaká je ideální žena

lanetáriu

Na exkurzi v P

Studenti ve školním roce 2017/2018

Mgr. Jana Synková

Batěk Petr, Běhavý Matyáš, Coufalová Marie, Dittmannová Alžběta, Francová Veronika,
Kaplánková Klaudie, Konšel Martin, Kučerová Zuzana, Latýnová Barbora, Marciánová Eva,
Masař Matěj, Michalcová Michaela, Navrátil Daniel, Nedomová Barbora, Paulů Natálie Alexandra,
Pazdera Jiří, Pazdera Lukáš, Pazderová Lucie, Peterka Jonáš, Petrová Martina, Protivánková Elena,
Smýkal Daniel, Sojková Monika, Šemnická Kateřina, Šmídová Jaroslava, Šmidrová Michaela,
Štorek David, Vybíralová Adéla, Vychodil Zdeněk, Žouželková Anita

jálesu

ech na Ma

stým
Dívky v ko

U Dalešické př
ehrady

Reprezentan
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Výroba masky vn
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SEXTA

Mgr. Ondřej Hubáček, Ph.D.

Bednářová Lucie, Beran Lukáš, Burget Ondřej, Burgetová Natálie, Burgr Ladislav,
Čižmář Adam, Dragounová Tereza, Fiala Jakub, Frýbortová Jiřina, Grbin Daniel, Grepl Jan,
Karásek Adam, Kopa Filip, Kotrlová Mariana, Kotrysová Jana, Lakomý Jan, Maráková Lenka,
Neckař Šimon, Peterková Magdaléna, Pírková Kamila, Pospíšilíková Michaela, Protivánek Robert,
Skopal Vojtěch, Smékalová Dominika, Staroštík Petr, Szymsza Jakub, Šustrová Adéla, Tabery
Martin, Tichý Štěpán

kurz
Osobnostní
í ostrov
en
n
ěk
v
Žádný člo

Jazykový poby
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t v Sonnenberg

u

Předtančení na matu
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ním plese

ále Majálesu

Čekání na kr
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Mgr. Jana Krčová

Adámek Jan, Batěk Tomáš, Doležalová Pavla, Doušková Eliška, Dubravová Tereza, Dušková
Julie, Dvořáková Klára, Hradil Adam, Hynková Marie, Janíková Veronika, Kotrys Kryštof,
Linhová Pavlína, Lošťáková Zdeňka, Ohlídalová Karolína, Popelková Klára, Pospíšilová Tereza,
Ptáčková Helena, Pudová Adéla, Pur Jiří, Rozsívalová Eliška, Rubanová Ludmila, Sklenář Jan,
Svobodová Nina, Šobrová Karolína, Vinklerová Viktorie, Vlachová Kristýna, Zbořilová Eliška

Aktivita Komu to

Studentské vo

dnes sluší

lby prezidenta

ČR

Pasováni
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OKTÁVA

Mgr. Martina Malečková

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

spělosti

čení Zkoušky do

Radostné ukon
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Půlnoční překvapení
na maturitním plese

Poslední zv

onění

lventi

Spokojení abso
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Třídní učitelka
Mgr. Martina Malečková

Adriana Klemscheová

Adéla Skládalová

Aneta Žáková

Tereza Soldánová

Neber život tak vážně,
stejně všichni umřeme. 

You weren't born to just
get good grades and die.

–

„Be the change you wish
to see in the world.”
-Mahatma Gandhi

Dinh Duc Viet

Eliška Klinovská

Tomáš Vysloužil

Filip Kubíček

„If you only do what
you can do, you‘ll never
be better than what you
are.“ - Shifu

„Women are considered
fragile, but I‘ve never seen
anything as easily wounded as a man‘s ego.“

„I may be on the side
of the angels, but don‘t
think for one second that
I am one of them.“ - SH

To nejkrásnější na světě
nejsou věci, nýbrž chvíle,
okamžiky, nezachytitelné
vteřiny. - Karel Čapek

Jakub Kadlec

Jaroslav Konečný

Karla Tomanová

Karolína Taberyová

„One day in retrospect
the years of struggle will
strike you as the most
beautiful.“ - Sigmund
Freud

It always seems
impossible, until it is
done. - Nelson Mandela

„Nezáleží na tom, kolik
toho sníte, vždycky
je místo na dezert. Dezert
totiž nejde do žaludku,
ale do srdce.”

„Berme život
s nadhledem, stejně
z něho nevyvázneme
živí.“

Ročenka CMG 2017/2018

Ředitel školy
Mgr. Pavel Polcr
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Kateřina Polcrová

Kristýna Sýkorová

Tereza Vysloužilová

Marcela Handlová

„Co se podařilo jiným,
zvládneš také!“ - Antoine
de Saint-Exupéry

„Kdo se umí smát sám
sobě, má právo smát se
všemu ostatnímu, co mu
k smíchu připadá.“ Jan
Werich

„Be the change you wish
to see in the world.”
-Mahatma Gandhi

„The future doesn‘t
belong to the fainthearted;
it belongs to the brave.“ Ronald Reagan

Markéta Lisická

Michaela Trunečková

Michal Buriánek

Nikol Chytilová

“The noblest art is that of
making others happy.” P.T.Barnum

„As you grow older, you
will discover that you
have two hands, one for
helping yourself, the
other for helping others.“
- Audrey Hepburn

Love the life you live.
Live the life you love.

„Proměňte svůj život
v sen, a své sny ve
skutečnost.“ - Antoine de
Saint-Exupéry

Ondřej Nejezchleba

Pavla Orálková

Magdaléna Talandová

Tereza Marková

„Rozhodl se, že bude žít
věčně a zemře, jen když
mu to nevyjde.“ - Joseph
Heller: Hlava XXII

Imbesiho zákon zachování
špíny: Aby bylo možno
jedno vyčistit, musí se
něco jiného ušpinit.

„Je lepší rozsvítit byť jen
malou svíčku, než proklínat temnotu.“
Konfucius

„Jsem mimořádně trpělivá, za předpokladu, že
nakonec dosáhnu svého.“
- Margaret Thatcher

Daniel Vychodil

Radim Zeman

Ema Gottwaldová

Modli se a pracuj.

“Kdo není schopen
legrace, toho utlučte”

–

Studentská rada

Studentská rada

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 2017/18 pracovala studentská rada ve složení:
Předseda:

Adam Hradil,
septima
Místopředseda:

Ladislav Burgr,
sexta

Adam Hradil

Ladislav Burgr

Ročenka CMG 2017/2018

„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

Jakub Szymsza

Zapisovatel:

Jakub Szymsza,
sexta

Zástupci tříd:
Prima:

Adéla Kožoušková,
Adéla Doláková

Sekunda: Denisa Karásková, Ema Trnková
Tercie:

Veronika Poulíčková

Kvarta:

Matěj Snášel, Tereza Siková

Kvinta:

Jiří Pazdera, Zuzana Kučerová

Sexta:

Jakub Szymsza, Ladislav Burgr

Septima: Tereza Pospíšilová, Adam Hradil
Oktáva: Tereza Marková, Filip Kubíček

školní kapela na oslavách 25 let vzniku školy

6. A:

Tomáš Verbický, Martin Kejík

7. A:

Emílie Havlíčková, Lucie Kaplánková

8. A:

Eliška Pospíšilíková, Marie Zábojová
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Ocenění studenti CMG
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Ocenění studenti

Ocenění studenti maturitního ročníku
Ceny byly předány při slavnostní mši svaté dne
1. června 2018 v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Mši celebroval otec arcibiskup Jan Graubner.
• Cena zřizovatele školy,
Arcibiskupství olomouckého
Tereza Vysloužilová za
aktivní přístup k naplňování
poslání školy
• Cena spirituála školy
Daniel Vychodil za aktivní
přístup k naplňování duchovního rozměru církevní školy
Cenu předal
P. Mgr. Petr Matula SDB

• Cena Spolku přátel
CMG v Prostějově
Tereza Marková za mimořádný výkon v průběhu
studia
Cenu předal předseda spolku
Ing. František Hynek
• Cena pedagogické rady
Tereza Marková
Filip Kubíček za mimořádný výkon při maturitní zkoušce
Cenu předal
Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Tereza
Vysloužilová

• Cena KDU ČSL
za práci pro třídní kolektiv
Tereza Marková, za dlouhodobou práci pro třídní kolektiv a spolupráci s třídním
učitelem, při přípravě plesu,
Daniel Vychodil
tabla a všech akcí školy
Cenu předala
náměstkyně primátorky Mgr. Ivana Hemerková

• Cena dospělosti
Karla Tomanová za příkladný přístup ke studiu i k životu, za zodpovědnost a vytváření spolupracující atmosféry.
Cenu předal ředitel školy,
Mgr. Pavel Polcr

Karla Tomanová

• Cena iniciátorky vzniku
a spoluzakladatelky školy RNDr. Anny Švécarové
Pro studenta s nejlepšími studijními výsledky v průběhu
celého studia
Filip Kubíček, výborný prospěch v průběhu celého studia.
Cenu předala paní Anna Mrázková
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Filip Kubíček

Mons. Jan Graubner předává
Cenu zřizovatele Tereze Vysloužilové

Ocenění studenti CMG
Ocenění studenti dalších ročníků
Ceny byly předány při slavnostní mši svaté v kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově dne 29. června 2018
na závěr školního roku, mši celebroval P. Tomáš Strogan.
• Cena spirituála školy
za aktivní naplňování
poslání církevní školy
Marie Coufalová (kvinta) za
aktivní službu na bohoslužbách
Cenu předal spirituál školy
P. Mgr. Petr Matula SDB

i celostátním kole Soutěže
v programování a 1. místo
v krajském a 4. místo v celostátním kole SOČ
Cenu předal:
Ing. Aleš Matyášek
• Cena za nejlepší výsledek v oblasti humanitních a společenských věd
Cenu získali: Kryštof Kotrys
a Nina Svobodová (oba septima) za účast v celostátním
kole ekonomické olympiády

• Cena Ing. Václava Kopečného pro studenta, který dosáhl mimořádných výsledků
v oboru přírodních věd (F, Ch, Bi, Z) na
vyšším gymnáziu
Cenu získala:
Veronika Francová (kvinta)
za 2. místo krajském kole
biologické olympiády,
Cenu předal: Ing. Václav Kopečný
• Cena manželů Švécarových pro studenta
Francová Veronika
s nejlepšími výsledky
v přírodních vědách
(F, Ch, Bi, Z) na nižším
gymnáziu
Cenu získala:
Adéla Janečková
(sekunda) za 1. místo
v krajském kole zeměpisné
olympiády
Janečková Adéla
Cenu předala: Mgr. Jana Krčová

Cenu předal: Mgr. Pavel Polcr
• Cena Pedagogické rady
za nejlepší sportovní
výsledky a reprezentaci
Otruba František
školy
Cenu získal: František Otruba
(prima)
Cenu předal:
Mgr. Ondřej Hubáček, Ph.D.
• Cena lidskosti za příkladnou a nezištnou
pomoc spolužákům ve
studijních i mimoškolních záležitostech
Cenu získala:
Marie Coufalová (kvinta)
Cenu předal: Mgr. Pavel Polcr

Svobodová Nina
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• Cena Spolku přátel CMG Coufalová Marie
pro studenta s nejlepšími
výsledky v uměleckých soutěžích
Marie Coufalová za reprezentaci školy v literárních soutěžích
Cenu předala: Mgr. Martina Šubčíková

Kotrys Kryštof

• „Cena Q“ - cena PhDr. Miloše Kvapila za nejlepší
výsledek v matematice
Cenu získala:
Viktorie Vinklerová (septima) za 2. místo v okresním
kole Matematické olympiády
a Matematického klokana
Vinklerová Viktorie
Cena předal PhDr. Miloš Kvapil
• „Cena iŠalamoun“ –
cena od firmy Inter
Invest Moravia za mimořádnou práci v oblasti
informatiky
Cenu získal:
Jakub Szymsza (sexta)
za 1. místo v krajském

Szymsza Jakub

Ředitel školy Mgr. Pavel Polcr předává
Cenu lidskosti Marušce Coufalové
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Výsledky studentů v soutěžích
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Úspěchy studentů
ve školním roce 2017/2018

Matematika

Český jazyk

Okresní kolo Matematické

Okresní kolo Olympiády v ČJ:

olympiády:
2. místo: Viktorie Vinklerová (septima), Lukáš Tabery
(sekunda)
3. místo: Klára Dvořáková
(septima), Veronika Trnečková (tercie), Ema Trnková
(sekunda)

1. místo: Nikol Janíková
(kvarta),
3. místo: Mariana Kotrlová
(sexta)

Krajské kolo Olympiády v ČJ:
Tabery Lukáš

Okresní kolo soutěže
Matematický klokan:
1. místo: Lukáš Tabery, David
Novák, Jiřina Frýbortová
2. místo: Aneta Plachá, Vojtěch Skopal, Klára Dvořáková
3. místo: Ema Trnková, Petr
Staroštík, Viktorie Vinklerová
Frýbortová Jiřina

Okresní kolo Pythagoriády:
2. místo: Nela Slavíková,
Lukáš Tabery, Tomáš Švec
Na soutěže žáky připravovali
Mgr. L. Halouzková, Mgr. J.
Krčová, Mgr. J. Růžičková
a Mgr. O. Hubáček, Ph.D.

Německý jazyk

Literární soutěž „Evropa
ve škole“:
1. místo v krajském kole
Magdalena Talandová (oktáva)
2. místo: Tereza Marková
(oktáva)

Literární soutěž „Komenský a my“
čestné uznání v celostátním
kole: Tereza Marková (oktáva)

Talandová
Magdaléna

1. místo: Marie Coufalová
(kvinta) a Magdalena Peterková (sexta)
2. místo: Tereza Marková
(oktáva)

Peterková
Magdaléna

Okresní kolo soutěže
„Sovičkiáda“

Krajské kolo překladatelské
soutěže z německého jazyka

1. místo: Agáta Ficová (7. A)
2. místo: Tereza Siková
(kvarta)

1. místo: Klára Popelková
(septima)
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Janíková Nikol

Literární soutěž „Pardubické
střípky“ – krajské kolo

Novák David

Na soutěže žákyni
připravoval Mgr. T. David

6. místo: Mariana Kotrlová
(sexta)

Popelková Klára

Ficová Agáta

Výsledky studentů v soutěžích
Celostátní soutěž O nejlepší studentskou úvahu

Okresní kolo soutěže Přírodovědný klokan:

#FOLLOWMASARYK

1. místo: Dalibor Kolařík
2. místo: Samuel Adamčík
3. místo: Martin Čech, Natálie Paulů
Na soutěž je připravovaly Mgr. Jana Krčová
a Mgr. J. Synková.

4. místo: Filip Kubíček
Na soutěže studenty připravovala Mgr. B. Měchurová, Mgr. Š. Švorčíková, Mgr. M. Malečková a Mgr. T. Kapecová

Anglický jazyk
Okresním kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Na soutěž je připravila Mgr. J. Synková,
Mgr. J. Krčová, Mgr. D. Šmidrová
a Mgr. M. Kubíčková

Vypušťáková
Adéla

Zeměpis
Okresní kolo Zeměpisné
olympiády:

Szymsza Jakub

1. místo: Adam Karásek
(sexta),
2. místo: Martin Čech (kvarta)
3. místo: Adéla Janečková,
Adam Rýdl (sekunda)

Krajské kolo zeměpisné
olympiády
1. místo: Adéla Janečková
(sekunda)
Na soutěž žáky připravily
Mgr. M. Kubíčková
a Mgr. L. Halouzková.

Umělecká činnost
Školní soutěž „O nejnápaditější adventní
nástěnku třídy“ vyhrála třída septima před
třídou primou a 8. A ZŠ.

Janečková Adéla

Biologie
Okresní kolo Biologické
olympiády
1. místo: Helena Ptáčková
(septima) a Veronika Francová (kvinta)
3. místo: Jana Jankůjová
(tercie)

Ptáčková Helena

Krajské kolo Biologické
olympiády
2. místo: Veronika Francová
(kvinta)
5. místo: Jana Jankůjová
(tercie)

Přírodovědný klokan

Francová Veronika

Školní recitační soutěž proběhla v lednu
a v první kategorii získal 1. místo Miriam
Klimtová, 2. místo obsadila Ema Trnková, třetí
místo Eva Ježková, Kristýna Krásná, Markéta
Cholinská, Markéta Janíková. Ve druhé kategorii zvítězil Matěj Snášel, druhé místo nebylo
uděleno a třetí skončila Nikol Janíková. Ve třetí
kategorii se porota shodla na pořadí: Marie
Coufalová, Daniel Grbin s Barborou Latýnovou a Michaela Šmidrová. V nejstarší kategorii
nebylo 1. místo uděleno, na druhém a třetím místě byly Tereza Marková a Veronika Janíková.
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1. místo: Adéla Vypušťáková
(sekunda)
2. místo: Kateřina Mlatečková
(sekunda), Veronika Novotná (kvarta), Jakub Szymsza
(sexta)
Na soutěž je připravila Mgr.
Jolana Lucová a Bc. Ada Zikmundová, která také každoročně vypisuje školní soutěž
English Writing, kterou
v tomto školním roce vyhrál
student sexty Jakub Szymsza
před Marianou Kotrlovou
a Ladislavem Burgrem (oba
ze sexty).

V ekologické soutěži „Zelená stezka – zlatý
list“ se družstvo Ježek, Ježková, Rýdl, Otruba,
Janíková, Černá umístilo v okresním kole na
2. místě a stejně tak i družstvo Hemza, Iránek,
Jankůjová, Janečková, Stříteská , Tesárek
v okresním kole zvítězilo a v krajském kole
získalo druhé místo.

Výtvarné soutěže:
1. místo: Elena Protivánková
(kvinta) celostátní soutěž
Fauna naší přírody
2. místo: Pavel Růžička
(6. A) okresní soutěž Svazu
zahrádkářů
čestné uznání: Barbora Smýkalová (sekunda) – celostátní
soutěž Lidice

Protivánková
Elena
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Výsledky studentů v soutěžích
Středoškolská
odborná činnost

Celostátní přehlídka zájmové
umělecké činnosti v Odrách
Zlaté pásmo: Adéla Pudová
(septima), zpěv, autorská
tvorba
Studenty na soutěže připravovaly Mgr. Bohumila Měchurová a Mgr. Hana Martincová

Programování

Okresní kolo:

Pudová Adéla

Krajské kolo:

Krajské kolo soutěže

1. místo: Jakub Szymsza,
4. místo: Jan Lakomý, Michaela Pospíšilíková,
5. místo: Jana Kotrysová

v programování

Ročenka CMG 2017/2018

1. místo: Jakub Szymsza
(sexta) a Michal Mnich
(kvarta)
3. místo: Tereza Siková
(kvarta)

Ústřední kolo soutěže
v programování

1. místo: Michaela Pospíšilíková, Jakub Szymsza
2. místo: Robert Protivánek, Dan Grbin, Petr
Staroštík, Jana Kotrysová, Lukáš Beran, Jan
Lakomý
3. místo: Vojtěch Skopal, Jiřina Frýbortová

Celostátní kolo:
4. místo: Jakub Szymsza (sexta)
Mnich Michal

Soutěž Bible a my

1. místo: Jakub Szymsza
(sexta)
Na soutěž je připravovala
Mgr. Ivana Matyášková

Celostátní kolo:
5. místo: Daniel Vychodil (oktáva)

Sportovní soutěže

Jazykové certifikáty
Certifikát PET/FCE/CAE
v anglickém jazyku – získali
Siková Tereza
Eliška Klinovská, Tereza Soldánová, Marcela Handlová,
Veronika Francová, Tereza Marková, Michaela
Trunečková, Pavla Orálková, Mariana Kotrlová,
Magda Peterková, Adéla Vypušťáková, Michal
Zedník, Jonáš Peterka, Ema Gottwaldová,
Jakub Kadlec, Adriana Klemscheová.
Certifikát z německého jazyka ÖSD B1 získala Ema Gottwaldová, Michaela Trunečková
a Kristýna Sýkorová, ÖSD B2 Klára Dvořáková, Karolína Taberyová, Tereza Marková,
Marcela Handlová, Zertifikat Deutsch získal
Filip Kubíček.

přespolní běh:
okresní kolo:

2. místo jednotlivci: Marie
Coufalová, (kvinta) a družstvo kvinty a sexty
3. místo jednotlivci: Mariana
Kotrlová (sexta) a družstvo
primy a 6 A. ZŠ

orientační běh:
krajské kolo:

1. místo v soutěži jednotlivců: František Otruba
(prima)
5. místo: Adéla Janečková (sekunda)

Ve francouzském jazyku certifikáty DELF B1 obdržely Nikola Chytilová a Adriana Klemscheová.
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Otruba František

Jakub Szymsza při obhajobě SOČ

Přijímací zkoušky na CMG a ZŠ
„Lidská osoba je svou přirozeností dynamicky
zaměřena k vlastnímu rozvoji.“
(Benedikt XVI: Caritas in veritate)

Přijímací zkoušky
do primy 2018

První seznámení se školou nabízíme zájemcům
o studium nebo o 2. stupeň ZŠ již tradičně začátkem prosince. Kromě seznámení se vzdělávacím programem, učebnami a vybavením školy jsou vždy připraveny zábavné naučné úkoly
a hry pro uchazeče a jejich rodičům nabízíme
základní prezentaci školy a setkání s vedením
školy a vyučujícími.

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

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
do primy

vyplňování a rozsahem učiva i se zvládnutím
časového limitu. Seznamují se s prostředím,
ve kterém budou testy konat, a také navzájem
mezi sebou, čímž značně snižujeme případnou
nervozitu před vlastními zkouškami.

Přijímací řízení do primy
Ve dnech 13. a 19. dubna 2018 se konaly
přijímací zkoušky do primy pro školní rok
2018/2019. Jednotné přijímací testy z českého
jazyka a matematiky připravila společnost
CERMAT. Naši školní zkoušku tvořil test
z kulturně historického přehledu. O přijetí se
ucházelo celkem 149 žáků a bylo přijato
31 budoucích primánů:
Balhárková Zdislava, Bělková Barbora, Bukvová
Isabel, Drkošová Nela, Dubravová Johana, Halíř
Tomáš, Hofmanová Marie, Horák Václav, Jahnová
Michaela, Janovský Jakub, Koukal Jakub, Lošťák
Alex Matias, Mička Jan, Mošová Anna, Navrátil
Dominik, Novotná Alice, Plachý Ondřej, Polcr
Jakub, Polcrová Karolína, Přikrylová Vendula,
Rozmánek Tadeáš, Rubanová Lucie, Růžička Lukáš,
Sojková Martina, Stavěl Robert, Svoboda Martin,
Šedivá Sára, Vaněk Tomáš, Vránová Karolína, Zachrdlová Veronika, Žilka Albert.
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Den otevřených dveří

Kurzy pořádáme každým rokem. Jejich cílem je
seznámit uchazeče s druhem testů, způsobem

Přípravné kurzy nabízíme bezplatně všem zájemcům o studium
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Maturitní zkouška
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Maturitní zkouška
ve školním roce 2017/2018

„Rozloučení těžké jest, však v něm je život! „
(Jaroslav Vrchlický)

Maturitní zkouška na Cyrilometodějském
gymnáziu ve školním roce 2017 - 2018
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 24. května 2018.
Předsedkyní maturitní komise byla jmenována
PaedDr. Aranka Řezníčková z Arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži.

Profilová část maturitní zkoušky

Výsledky maturitních zkoušek 2018

Předmět

Celkový přehled:
Jarní termín – 26 studentů
samé výborné: 		
dále prospěli s vyznamenáním: 		
prospěli: 		
neprospěli: 		

6
10
10
0

Společná část maturitní zkoušky

Předmět
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Maturantka na „potítku“

Celk.
žáků

Počet žáků
s prospěchem
1

2

3

4

Průměr
5

Český jazyk
a lit.

26

14

11

1

1,5

Matematika

15

4

7

4

2

Anglický jazyk

6

6

Německý jazyk

3

3

2

Francouzský
jazyk

2

2

2

Anglický jazyk
nepovinný

1

Matematika +

1

Celk.
žáků

Počet žáků
s prospěchem

Průměr

1

2

3

4

5

Anglický jazyk

14

10

3

1

0

0

1,36

Německý
jazyk

5

3

2

0

0

0

1,40

Francouzský
jazyk

4

2

2

0

0

0

1,50

Základy společenských
věd

8

6

1

1

0

0

1,38

Historie

4

2

1

1

0

0

1,75

Matematika

1

0

1

0

0

0

2,00

Chemie

3

3

0

0

0

0

1,00

Geografie

4

2

1

0

1

0

2,00

Biologie

4

3

1

0

0

0

1,25

Fyzika

5

3

1

1

0

0

1,60

1

uspěl

Maturity s úsměvem

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

Zaměstnanci Cyrilometodějského
gymnázia, ZŠ a MŠ ve školním roce
2017/2018

Ročenka CMG 2017/2018

Zaměstnanci
Sedící zleva: Ondřej Kašuba , Mgr. Hana Martincová, Bc. Jana Chammas, Magdalena Krejčí,
Mgr. Ivana Matyášková, Mgr. Jitka Hubáčková, Mgr. Jana Růžičková, Mgr. Martina Šubčíková,
P. Mgr. Pavel Čáp SDB
Prostřední řada zleva: Bc. Stanislava Rotterová, Ing. Marie Cagalová, Lucie Hanáčková,
Mgr. Martina Kubíčková, Mgr. Lenka Halouzková, Mgr. Bohumila Měchurová, Mgr. Tereza Kapecová,
Mgr. Jana Krčová, Mgr. Alena Spurná, PhDr. Renata Dohnálková, Bc. Ada Zikmundová,
Mgr. Jolana Lucová, Mgr. Dominika Šmidrová, Mgr. Martina Malečková, Marie Richterová,
Mgr. Štěpánka Švorčíková, Daniela Tobolová, Mgr. Jitka Havlíčková
Zadní řada zleva: Mgr. Radim Žatka, Maria Hretculesei, Bc. Ivana Kocourková, Mgr. Martin Bradáč,
Květoslav Müller DiS, sestra Alberta, Mgr. Tomáš David, Mgr. Petr Hubáček, Mgr. Pavel Polcr,
P. Mgr. Antonín Pražan Th.D., Martin Sitte

Teambuilding

Vzdělávací

seminář

Výšlap na
Hostýn
v rámci pří
pravného tý

dne
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Zaměstnanci CMG
Seznam pracovníků školy
Vedení školy:
Mgr. Pavel Polcr (ZSV, EtV)
Mgr. Martina Šubčíková (M, Ch)
Mgr. Lenka Halouzková (M, Geo)
P. Mgr. Petr Matula SDB (KEV)
Ing. Marie Cagalová
Mgr. Martina Malečková (Čj, Nj)
Martin Sitte

ředitel školy
zástupkyně pro výuku (gymnázium)
zástupkyně pro ZŠ
spirituál školy
zástupkyně pro ekonomiku
výchovný poradce
zástupce pro věci technické

Ročenka CMG 2017/2018

Vedoucí předmětových sekcí
Mgr. Pavel Polcr (Čj, ZSV, SOR, Etv)
Mgr. Martina Malečková (Nj, Čj)
Mgr. Jana Krčová (M, Bi)
Mgr. Jana Synková (Bi, Tv)
Pedagogický sbor
Ing. Markéta Bobáľová (Aj)
Mgr. Tomáš David (NJ, HV)
PhDr. Renata Dohnálková (Čj, D)
P. Mgr. Pavel Čáp ThLic SDB (KEV)
Mgr. Jaroslav Hádr (M, F, EtV)
Lucie Hanáčková (asistent pedagoga)
Mgr. Lenka Hofírková (Fj)

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

mii

ci při vystoupení na Akade

vedoucí školního klubu
vedoucí SVČ
pracovník školního klubu
(na MD)

Mgr. Jana Ligurská (Čj, Aj, Latina) na MD
Mgr. Jolana Lucová (Aj)
Mgr. Hana Martincová (Vv)
Mgr. Ivana Matyášková (M, Tv, IT)
Ing. Aleš Matyášek (EV)
Mgr. Bohumila Měchurová (Čj, Hv)
Ing. Aleš Michalec (ZEF)
P. Mgr. Antonín Pražan Th.D. SDB (KEV)
Mgr. Jana Růžičková (M,D)
Mgr. Alena Spurná (Aj)
Mgr. Dominika Šmidrová (Ch, Bi)
Mgr. Štěpánka Švorčíková (ČJ)
Mgr. Jaroslava Vingrálková (D)
Bc. Ada Zikmundová (Aj, angl. konverzace-statut rodilé mluvčí)
Mgr. Radim Žatka (Fj, TV)

Mateřská škola
Bc. Tereza Slezáková
Mgr. Liliana Pospíšilová
Věra Pospíšilová		
Veronika Zatloukalová
Jana Ehlová		

Informační centrum pro mládež, informační centrum CMG
Mgr. Kateřina Opatrná vedoucí ICM (na MD)
Bc. Anna Müllerová
vedoucí ICM (na MD)
Stanislava Rotterová
vedoucí ICM
Bc. Ivana Kocourková
pracovník ICM
Centrum celoživotního učení
Ing. Markéta Novotná (na MD)
Mgr. Jitka Havlíčková
Při příležitosti oslavy Dne učitelů bylo předáno na Magistrátě
města Prostějova ocenění Mgr. Aleně Spurné.
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Správní zaměstnanci
Květoslav Müller, DiS.
(IT pracovník)
Ondřej Kašuba
Daniela Tobolová
(pastorační asistentka)
Anna Kratochvílová
Ludmila Procházková
Jana Kubínová

Mgr. Ondřej Hubáček, Ph.D. (Tv, M)
Mgr. Ing. Petr Hubáček (KEV)
Bc. Jana Chammas (Fj)
Mgr. Tereza Kapecová ( ČJ, ZSV)
Mgr. Veronika Kaprálová (FJ) na MD
Mgr. Martina Kubíčková (Bi, Geo)
Mgr. Zdeňka Laňková (Aj)

Pedagogové a zaměstnan

Studentský klub Oáza
Mgr. Martin Bradáč
Magdalena Krejčí
Mgr. Jana Mlčůchová
			

Kancelář školy
Marie Richterová
Mgr. Jitka Hubáčková

vedoucí učitelka
učitelka
učitelka (na MD)
asistent pedagoga
správní zaměstnanec

Učební plán CMG a ZŠ
„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se
stále učí, zůstává mladý. Je lepší v životě zůstat mladý.“			
			
(Henry Ford)

Školní vzdělávací program

v životě uplatnit nejen ve svých profesích, ale
především ve svých rodinách a ve společnosti
jako odpovědní, morálně vyspělí lidé.
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).

Učební plán ZŠ při CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově pro školní rok 2017/18
Vzdělávací oblast/Předmět

Ročník

Nižší gymnázium

Vyšší gymnázium

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

3
1
3
3

3
1
3
3

3
1
3
4

2
2
4
3

2
2
3
3

2
2
3
3

2
2
3
3

2
3
4
3

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

2
2

2
3

1

1

1

1

2
3
2
2

3
2
2

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a tvůrčí psaní
Literatura
Anglický jazyk
Německý/Francouzský jazyk
Matematika a její aplikace
Matematika

Ročenka CMG 2017/2018

Doopravdy a Cestička jsou názvy školních
vzdělávacích programů, podle kterých Cyrilometodějské gymnázium, základní škola
a mateřská škola v Prostějově postupuje. Pro
ty, kteří jsou součástí vzdělávání na škole, je to
dokument, ve kterém mohou nalézt, v jaké fázi
výchovně vzdělávacího procesu se nacházejí.
Současně informují o cílech, vizích a směrování
školy do budoucna. Program Doopravdy nabízí
celou řadu aktivit a postupů, které používáme
k tomu, aby se absolventi naší školy mohli

Informační a komunikační technologie
Informační technologie
Člověk a společnost
Historie
Výchova k občanství /ZSV
Strategie osobnostního rozvoje
Křesťanská a etická výchova
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie
Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova

1
2
1

2
1

2
1

2
1

1

1

1

1

2
2
1
1

1
2
1

2
2
2
2

2
2,5
2
2

2,5
2
2,5
1

2
2
3
2

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2
2

35

34

34

3
3
4
1
30

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Volitelné předměty VG
volitelný předmět
volitelný předmět
volitelný předmět
Třídnické hodiny
Celková časová dotace ročníku

1
28

1
30

1
32

1
32

35

Učební plán CMG a ZŠ
Školní vzdělávací program může na papíře
vypadat skvěle, ale pokud není oboustranný
zájem (učitel – žák) na jeho naplňování, stává
se neefektivním. Pro nás je tedy klíčové, zda
a jakým způsobem jsou cíle, vize, nápady
realizovány v každodenní školní praxi. Máme
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. Proto také
základní povinné vyučovací předměty doplňuje a rozšiřuje celá škála předmětů volitelných
tak, aby si každý student vyššího gymnázia
mohl nasměrovat své vzdělávání podle svých
schopností a nadání.

Ročenka CMG 2017/2018

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
Studenti oktávy si volí celkem deset hodin
volitelných předmětů z nabídky:
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
Předměty se čtyřhodinovou dotací: Seminář historie, Seminář ZSV, Seminář fyziky, Seminář
chemie, Seminář biologie, Seminář geografie
nebo kombinace těchto předmětů ve společném semináři
Sociální praxe v délce 10 pracovních dní je určena žákům septimy. Smyslem praxe je porozumět světu hendikepovaných lidí a naučit se jim
efektivně pomáhat.
Kariérní praxe je určena žákům sexty v délce
5 dnů a jejím cílem je seznámit žáky přímo
s provozem různých pracovišť, podle profesních zájmů, vyzkoušet si přímo „v terénu“,
co jednotlivé profese obsahují v praxi.

Moderní metody zážitkové pedagogiky se
uplatňují např.:
• 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)

Učební plán pro základní školu
Učební plán pro základní školu se od nižšího
gymnázia nijak výrazně neliší, 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.

Učební plán ZŠ při CMG, ZŠ a MŠ
v Prostějově pro školní rok 2017/18
6. – 9. ročník
základní školy
Vzdělávací oblast/
Předmět

Ročník

6.

7.

8.

9.

4

3

4

2

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
a tvůrčí psaní
Literatura

1

1

1

2

Anglický jazyk

3

3

3

3

Německý/
Francouzský jazyk

2

2

2

2

4

4

4

4

Matematika a její aplikace
Matematika
Informační a komunikační
technologie
Informační technologie

1

Člověk a společnost
Historie

2

2

2

2

Výchova k občanství /ZSV

1

1

1

1

Křesťanská a etická
výchova

1

1

1

1

2,5

Člověk a příroda
Fyzika

1

Chemie

2

2

1

2,5

2

Biologie

2

2

2

2,5

Geografie

1

2

2

1

Umění a kultura
Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

2

2

2

2

2

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Třídnické hodiny
Celková časová dotace ročníku

2
1

1

1

1

1

29

30

31,5

31

Více na www.cmgpv.cz
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Projekty realizované CMG
„Teď, když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné – naučit se žít na zemi jako lidé.“ 			
					
(Georg Bernard Shaw)

Dlouhodobé vzdělávací projekty

Projekt rozvoje klíčových kompetencí
studentů
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.
Probíhá formou vícedenních pobytových nebo
docházkových kurzů. Součástí programu jsou
i duchovní obnovy. Každý ročník má své téma.

Sekunda a 7. třída ZŠ – třídenní pobytový kurz
s prvky dramatické výchovy „Nejsem tu sám“

Osobnostní kurz sekundy
Tercie a 8. třída ZŠ– třídenní pobytový kurz
„Mně se líbí“ s úvodem do partnerských
vztahů

Ročenka CMG 2017/2018

Systém dlouhodobých vzdělávacích projektů
má za úkol doplnit výuku o budování postojů
a hodnot v rámci celkového rozvoje osobnosti.
Škola klade na osobnostní rozvoj každého
žáka velký důraz, protože si uvědomujeme,
že vzdělání je jedním nikoli však jediným
výstupem, který si vzdělávací instituce má
vytyčovat jako cíl. Některé vzdělávací projekty
probíhají ve školicím středisku ve Staré
Vodě u Karlovy Studánky či na salesiánské
chaloupce na Annabergu. Další se uskutečňují
v katechetickém sále fary Povýšení sv. Kříže
v Prostějově. Některé z programů studenti
absolvují v ústavech sociální péče, u dalších
zaměstnavatelů nebo v zahraničí.

Prima a 6. třída ZŠ – seznamovací čtyřdenní
pobytový kurz „Kdo jsi?“

Večerní rozjímání ve Fyštáku
Kvarta –
téma „Láska
a zamilovanost“
je pokračovacím
kurzem
partnerských
vztahů
Společná duchovní obnova pro šestku a primu

Jak si v kvartě představují
ideální protějšek
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Projekty realizované CMG
Kvinta – čtyřdenní pobytový kurz věnovaný
sebepoznání „Kdo jsem já?“

Můžeme se na sebe spolehnout
Sexta – kurz rozvoje emoční inteligence „Žádný
člověk není ostrov“

Oktáva – čtyřdenní společensko-vědní
poznávací pobyt v Praze

Oktáva poznávala Prahu

Projekt „Environmentální výchova“

Ročenka CMG 2017/2018

Cílem projektu je vést studenty k aktivní
a vědomé ochraně prostředí, ve kterém
žijeme. Do tohoto prostředí patří nejen příroda
okolo nás, ale také pozitivní mezilidské
vztahy a ekologie duše. Promítá se do všech
ročníků formou výuky (mezipředmětové
vztahy), samostatných přednášek, exkurzí
i každodenních praktických činností (třídění
odpadů v prostorách školy). Zvláštní formou
je zážitková hra na konci školního roku, kterou
pro studenty nižšího gymnázia a základní
školy připravují pracovníci Školního klubu
Oáza a Střediska volného času. Ta letošní měla
název „Po stopách hraběte Seilerna“.

Hrabě Seilern vysvětluje pravidla zážitkové hry
Superhrdinky ze sexty
Septima – pobytový kurz „Kam patřím?“
s tematikou sociálního učení, norem a hodnot
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Pokračovací kurz septimy Kam patřím

Projekt Exkurze
Exkurze a zájezdy
jsou přirozenou
součástí výuky
biologie, geografie,
fyziky i historie.
Jejich úkolem je
rozšířit školní
učivo a přiblížit
je studentům
v praxi. V tomto
roce studenti
kvinty navštívili
Dukovany,
Dalešice a Třebíč.
Na přelomu
října a listopadu

Kvinta na exkurzi v Třebíči

Projekty realizované CMG
měli zájemci z řad studentů možnost
poznávat Benátky, Assisi a hlavně Řím s jeho
nejznámějšími památkami, jako je Forum
Romanum, Koloseum, Pantheon a prošli
Vatikánská muzea. V květnu kvartáni se svým
vyučujícím Mgr. Jaroslavem Hádrem, vypravili
do Hvězdárny v Brně.

Projekt Zahraniční jazyková praxe
Již od primy se žáci učí 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. Projekt
je realizován především formou jazykové praxe
na partnerských školách v rámci výměnných
pobytů.

Společně se zahraničními studenty v Sonnenbergu
Během jednoho týdne v září se všichni
studenti gymnázia a základní školy zapojili do
multikulturního projektu Edison. Čtyři mladí
vysokoškolsky vzdělaní lidé přijeli, aby spolu
s žáky mluvili o zvycích, tradicích a situaci
v jejich zemi.
V říjnu 2017 se 16 žáků nižšího gymnázia za
doprovodu vyučujících němčiny zúčastnilo
týdenního pobytu v německém městečku
Hüttenfeld. Jeho součástí byla účast ve výuce
i výlety do okolních měst. Jedním z nich byla
opět perla mezi německými městy – Heidelberg
a tentokrát i návštěva historického hradu nad
městem, kde se nachází například muzeum
lékárnictví. Studenti se zúčastnili výuky

Projekt splnil účel a byl oboustranně přínosný
z hlediska jazykového i obsahového. Sami žáci
hodnotili tento strávený čas velmi pozitivně
a mají zájem zúčastnit se dalšího plánovaného
projektu.

Projekt Edison

Projekt „SOČ - seminárními
a projektovými pracemi k maturitě“
Do projektu se zapojují studenti sexty
a septimy. Cílem projektu je naučit se
komplexně řešit praktický problém
s využitím znalostí získaných studiem
a prohloubit znalosti v určitém oboru nad
rámec středoškolského učiva. Díky tomu
mohou studenti získat rozhled a představu
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. Práci, zpracovanou podle předem
zadaných pravidel, prezentuje a obhajuje před
odbornou komisí. Nejlepší práce postupují do
soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ).

Ročenka CMG 2017/2018

Poznávací zájezd do Itálie

angličtiny, němčiny a reálií. Přátelé z partnerské
školy v Hüttenfeldu navštíví naši školu
v říjnu 2018.

V případě zajímavého tématu a kvalitně
zpracované projektové práce je její obhajoba
před maturitní komisí jednou z možných forem
profilové části maturitní zkoušky.
Ve školním roce 2017/2018 uspěli v okresním
kole: Michaela Pospíšilíková a Jakub Szym-

Obhajoba SOČ
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Projekty realizované CMG
sza, kteří ve svých oborech zvítězili, Robert Protivánek, Dan Grbin, Petr Staroštík, Jana Kotrysová, Jan Lakomý, Lukáš Beran obsadili 2. místo
a Jiřina Frýbortová a Vojtěch Skopal 3. místo.
V krajském kole zvítězil Jakub Szymsza
a v celostátním kole získal krásné 4. místo..
Michaela Pospíšilíková a Jan Lakomý si z krajského kola odnesli diplom za 2. místo.

Animátorské hnutí

Ročenka CMG 2017/2018

Mnozí studenti a žáci naší školy se také aktivně
zapojují do animátorského hnutí pod hlavičkou
Klubu Salesiánského hnutí mládeže v Prostějově. V něm se odráží snaha vytvářet společenství
mladých lidí v duchu preventivního systému
sv. Jana Boska, založeného na duchovních

vání dalších akcí pro děti a mládež. V rámci
činnosti školy se animátoři zapojují do vytváření programu kurzů osobnostního rozvoje
a duchovních obnov jednotlivých tříd.
Více na: www.shmpv.cz

Charitativní sbírky
Studenti gymnázia se během celého školního
roku zapojují do veřejných charitativních sbírek, které jsou pořádány na pomoc nemocným,
postiženým, nevidomým nebo lidem a dětem
v nouzi. Letos se studenti zúčastnili čtyř sbírek.
V první polovině roku to byla „Bílá pastelka“
zaštítěná organizací SONS, v druhém pololetí sbírky ˇ“Srdíčkový den“ pod prospěšnou
společností Život dětem a „Český den proti
rakovině“ pořádaný Ligou proti rakovině. Nejvíce studentů se zapojuje do Tříkrálové sbírky
pořádané Charitou. Studenti si díky dobrovolné pomoci kultivují své komunikativní dovednosti a uvědomují si své místo ve společnosti.
Letos pomáhalo přes třicet studentů z gymnázia a základní školy.

Den dětí 2018
hodnotách, rozumnosti a laskavosti. Animátoři tvoří dvě skupinky. První skupinku tvoří
zájemci, kteří by se jednou chtěli stát animátory.
Ti během tří let prochází formační přípravou
s různými akcemi. Pokud zájemce vytrvá
a úspěšně složí zkoušky, je definitivně přijat
mezi animátory. V letošním roce pět našich
studentů úspěšně složilo animátorské zkoušky.
Zároveň se začíná formovat další přípravná
skupinka, která si říká Buráčci. Celkově čítá 22
kandidátů animátorství a z nich asi polovina
jsou studenti naší školy. Přípravnou skupinku
vede tým zkušených starších animátorů.

Dobrovolníci na Tříkrálové sbírce

Projekt „Kultura“
Rozvíjet estetické cítění, kulturní znalosti
i schopnost aktivní umělecké tvůrčí činnosti
žáků školy je naším cílem v oblasti uměleckých
činností. Studenti mohou své umělecké vlohy
rozvíjet jak v rámci výuky (hudební výchova,
výtvarná výchova, návštěva kulturních pořadů,
výstav, koncertů), tak i v nabídce mimoškolních
činností.

Pěvecký sbor CMG

Noví animátoři Buráčci
Animátor se pak během roku podílí na vytváření programů pro děti a mládež (jarní prázdniny,
letní prázdniny, podzimní prázdniny, vánoční
prázdniny a různé další akce). Animátor má
také možnost získat různé kvalifikace (hlavní vedoucí, zdravotník, instruktor lyžování
apod.). Během roku se animátoři setkávají na
pěti víkendech, které napomáhají ke stmelení
animátorské party a k reflexi, formaci a pláno-
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Pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia
vznikl v roce 1995, vedoucí sboru je od jeho
založení Mgr. Bohumila Měchurová. Sbor má
v současné době třicet sedm členů a tvoří jej
žáci základní školy a studenti od primy po
oktávu. Na koncertech bývá sbor posilován
o bývalé studenty, kteří si ale i nyní rádi
zazpívají.
Během školního roku vystoupil sbor
v programu oslav 25. výročí vzniku
Cyrilometodějského gymnázia s písněmi
J. Voskovce a J. Wericha. Po loňské úspěšné
premiéře Koncertu dvou sborů pokračovala
spolupráce sboru CMG s Konzervatoří EA
v Olomouci dalším společným koncertem

Projekty realizované CMG
17. prosince v kostele Povýšení sv. Kříže.
Konzervatoř z Olomouce předvedla
písně z Taizé, Otčenáš M. Luthera a J. A.
Komenského, píseň We Arethe World M.
Jacksona a píseň L. Richieho. Sborové
skladby našeho gymnázia zpestřila skladba
Meditation J. Masseneta absolventky brněnské
konzervatoře. Hostujícími sólisty byli
absolventi brněnské JAMU. Vánoční písněmi
a sbory F.Macka, R.V.Williamse, B.Irwinga,
T.old Frenche, S. De Forda.
V prosinci sbor (25 studentů) navštívil oddělení
prostějovské nemocnice - LDN, onkologii,
neurologii, dětské oddělení, aby tak vnesl
vánočními písněmi do srdcí přítomných dětí
a seniorů trochu radosti a vánoční nálady.

V závěru školního roku studenti nacvičovali
žalmy a duchovní písně, kterými 23. června
doprovodili Jáhenské svěcení v katedrále
sv. Václava v Olomouci.

Školní sbor při koncertě

Francouzské divadlo
Ve školním roce 2017/2018 jsme ve francouzském divadle udělali spoustu práce. Celkem
fungovaly tři skupiny, nováčky v tomto oboru
byli studenti tercie, dále skupinka složená ze
studentů kvarty a kvinty a nejstarší již zkušená
skupina 17 studentů kvinty až oktávy. Každá
z nich nazkoušela jednu hru a zúčastnila se jednoho festivalu v zahraničí či České Republice.
Nejmladší prezentovali svoji hru s názvem
Gare à la momie! (Pozor na mumii !) od Ann
Rocard na tradičním Festivadle. Letos se tento
český festival frankofonních divadel konal
v Pardubicích a byl velmi povedený. Nejmladší členové se tak mohli poprvé konfrontovat
s jinými skupinami, zapojili se do hereckých
ateliérů profesionálních herců, prošli si historické centrum a zámek v Pardubicích a samozřej-

Pozor na mumii
Druhá skupina francouzského divadla strávila
10 dnů ve Francii. Během cesty na úplný západ
Francie do bretaňského Saint Malo se studenti
stihli podívat například do Verdunu, na katedrálu v Remeši, zámek ve Versailles, Rouen,
Giverny, na významná místa druhé světové
války, pláže v Normandii, a další historicky významná místa. Společně nacvičili 4 komediální
skeče od autora Jean-Paul Cantineaux, které
dohromady nesou název Paris c’est fou (Paříž,
to je šílenství). Všichni členové skupinky jeli
na festival s odhodláním publikum co nejvíce
pobavit. To se jim splnilo, když jim v plném
divadelním sále aplaudovalo více než 600
diváků. Konkurence byla ovšem letos opravdu
velká, a tak jevištní boj mezi sebou sváděly
rovnou dvě české skupinky a přes 10 dalších
divadelních skupinek z celého světa. Letos poprvé navštívily festival i skupinky z exotického
Mauricia či Turecka. Na kvalitě celého festivalu přispívá fakt, že jsou účastníci ubytování
v místních rodinách. To je bezpochyby velká
příležitost, jak si procvičit jazykové dovednosti
a zárověň poznat bohatou kulturu Francie.
Třešničkou na dortu byl výlet na světoznámý
Mont-Saint-Michel.

Ročenka CMG 2017/2018

V březnu reprezentovaly v Odrách na
Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti církevních škol naši školu za
hudební obor dvě studentky: Adéla Pudová
ze septimy a Lucie Vrbová z primy. Obě
studentky byly vybrány do Galaprogramu
večera pro oderské posluchače a též
k natáčení do televize Noe. Adéla Pudová
vystoupila s vlastní autorskou písní a Lucie
Vrbová zaujala hrou na flétnu.

mě konverzovali ve francouzštině, nebo se o to
pokoušeli.

Naše nejstarší skupina se vydala na jeden
z nejslavnějších festivalů studentských frankofonních divadel, putovní Festival des festival,
který se letos v dubnu odehrával v Litvě ve
měste Kaunas. Studenti měli příležitost prohlédnout si města Varšavu, Vilnius a Kaunas
a pak už byli plně vytíženi spoustou divadelních představení a velmi různorodými ateliéry,
na kterých se učili například bubnovat, tančit,
pohybům těla na jevišti, práci s loutkami, klaunovskou gestikulaci a jiné. Představili se hrou
Le tour du monde en 80 jours (Cesta kolem
světa za 80 dní), kterou na motivy slavného
románu Julese Verna upravil Alain Beaudouin.
Celý festival probíhal ve velmi přátelském
duchu a vygradoval společným vystoupením
všech souborů.
Vyvrcholením naší divadelní sezóny byl již
pátý ročník Večera francouzského divadla.
Tentokrát se akce kvůli kapacitě diváků konala
v Městském divadle v Prostějově. V progra-
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mu se předvedly všechny tři skupiny divadla
a kromě divadelních inscenací mohli diváci
shlédnout krátká videa z našich cest, mohli se
občerstvit francouzskými specialitami, které
studenti nachystali, a také mohli zavzpomínat
na minulá léta francouzského divadla během
promítání fotek. Program večera byl zakončen
loučením se s maturantkou a dlouholetou členkou divadla Karlou Tomanovou, které krásným
zpěvem doprovodila Adéla Pudová.

Ročenka CMG 2017/2018

Činnost divadla všestranně podporuje škola,
ale i Olomoucký kraj formou dotace z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji
a rovněž Statutární město Prostějov podpořilo
celoroční činnost divadla dotací z rozpočtu
města. Je to velké povzbuzení pro další činnost
a zároveň i reprezentace města Prostějova
i celého Olomouckého kraje v mezinárodním
měřítku.

42

Školní kapela
Na škole působí již několik let školní kapela
pod „taktovkou“ vyučujícího Mgr. Tomáše
Davida, která nezůstává jen v budově gymnázia na zkouškách, ale má za sebou již řadu
úspěšných vystoupení. Kapela v tomto roce
vystoupila při oslavách 25 let existence gymnázia, v rámci školní akademie a na koncertech
v Prostějově i Olomouci. Kapela vystupuje ve
složení Natálie Burgetová – zpěv, Jakub Szymsza – kytara, Jan Grepl – kytara, Robert Protivánek – baskytara, Jiří Pur – bicí. V letošním
roce se utvořila nová kapela ze studentů primy
a sedmé třídy.

Kapela na CMGfestu

Dramatický kroužek
Závěrečné vystoupení francouzského divadla

Schola
Schola spojuje studenty, kteří rádi zpívají a hrají
na hudební nástroje v soubor, který připravuje
hudební část školních mší. Kromě cílů uměleckých si klade i cíle v duchovním životě žáků.
Připravuje tradiční Adventní zastavení s duchovním slovem a hudbou, určené veřejnosti,
kterého se pravidelně zúčastňují i představitelé
veřejného života. V posledních letech se také
aktivně zapojuje do přípravy Křížové cesty.
Všechny školní mše během celého roku provází
svým zpěvem pod vedením Mgr. Martina
Bradáče. Jednou až dvakrát ročně se schola intenzivně připravuje na dvoudenním soustředění, jehož cílem je procvičení repertoáru, nácvik
nových skladeb s hudebním doprovodem,
hlasová výchova a v neposlední řadě i stmelení souboru. K tomu slouží především večerní
společné hry a povídání.

Schola při Slavnosti všech svatých

Dramatický kroužek neboli dramaťák měl
v tomto školním roce zastoupení ve dvou věkových skupinách. Nové žákyně z primy
a z 6. třídy základní školy se připojily k dívkám
ze sekundy a 8. A. Nejprve je čekal úkol poznat
jedna druhou, začít spolupracovat a naučit se
základní dramatické postupy a prvky. V druhé
půlce školního roku na těchto základech začaly
stavět a podařilo se jim secvičit drobné představení na motivy povídky Jamie a upíři od Briana
Jacquese.
Druhá skupinka dívek je tvořena studentkami
z kvarty, kvinty a septimy. Společně už vytvořily několik divadelních představení a za sebou
mají řadu vystoupení. Na začátku školního
roku se vrátily k loňské inscenaci
(Ne)přátelé v rámci CMGfestu při oslavách
25 let školy. V letošním roce se rozhodly vyzkoušet si opravdovou divadelní hru. V devíti
dívkách zinscenovaly Zkrocení zlé ženy od
Williama Shakespeara. Premiéru měly spo-

Z představení Zkrocení zlé ženy
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lečně s mladší skupinou, poté vystoupily na
prostějovském festivalu studentského divadla
MEDart. Naposledy hru předvedly v rámci
slavnostního večera, kde zavzpomínaly na poslední tři roky a pro své rodiče, přátele i pedagogy zahrály tři různá představení.

Projekt Etická výchova
Výuka etické výchovy probíhá úspěšně na
Cyrilometodějském gymnáziu v rámci povinného předmětu Křesťanská a etická výchova
zařazeného do Školního vzdělávacího programu. Studenti nižšího gymnázia i základní školy
se seznamují se základním programem etické
výchovy. Výuka probíhá v každém ročníku
víceletého gymnázia paralelně ve dvou skupinách. Aplikační témata etické výchovy prolínají i do ostatních předmětů.

Jednotliví pedagogové si dále podle svého
zaměření vybírali z akreditovaných nabídek
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
vzájemně spolupracovali a sdíleli své zkušenosti i s pedagogy z jiných škol.
Do projektu jsou zapojeni i pedagogičtí pracovníci naší mateřské školy. Profesní rozvoj
předškolních pedagogů je zajištěn prostřednictvím supervize.
Mnozí z pedagogů byli individuálně zapojeni
do programu ONLINE learning, kde zvyšovali
své jazykové dovednosti.

V tomto roce již poněkolikáté získalo naše gymnázium 1. místo v programu podpory etické
výchovy na základních a středních školách
pro rok 2017, které uděluje nadační fond Josefa
Luxe.

Vzdělávací seminář na Staré Vodě

Projekt „Spolupráce s rodiči“

Ocenění Etická škola

Projekt „Další vzdělávání pracovníků CMG“

Budovat efektivní tým zaměstnanců školy
připravený realizovat cíle školy si klade za cíl
Systém dalšího vzdělávání pracovníků CMG
v oblasti rozvoje osobnosti, informačních technologií, cizích jazyků i v oblasti vlastní profesní odbornosti. Projekt probíhá ve spolupráci
s Centrem celoživotního učení (CCU).

Zaměstnanci naší školy se vzdělávali v průběhu celého školního roku. Vzdělávání bylo
v tomto roce zaměřeno především na „Principy
systému prevence rizikového chování“ a obsahovalo dva semináře na téma „Efektivní komunikace s problémovým žákem“ a „Třídnické
hodiny – pozitivní třídní klima“. Vzdělávali
nás lektoři ze Sdružení D, z.ú. z Olomouce.

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
i netradičních třídních schůzek, konzultací,
školních společenských akcí (Adventní zastavení, Reprezentační ples, Postní Křížová cesta,
Zahradní slavnost, školní mše svaté).

Ukázková výuka rodiče terciánů bavila

Ročenka CMG 2017/2018

Do škol Olomouckého kraje a do všech církevních škol České republiky je rozesílána nabídka
na realizaci akreditovaných seminářů, které
náš tým pedagogů - lektorů a školitelů nabízí.
Jedná se o 5 akreditovaných programů, které
pokrývají základní oblasti a aplikační témata
etické výchovy a které nabízíme v rámci DVPP
v seminářích pro jednotlivce, vedení škol nebo
pro celé sborovny.

V tomto roce se naši pedagogové zapojili do
projektu MŠMT a EU v Operačním programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání - „Zvyšování
kvality výuky na MŠ a ZŠ na CMG v Prostějově“
a „Zvyšování kvality výuky SŠ na CMG v Prostějově“. Celá sborovna byla proškolena v inkluzivním tématu „Práce s nadanými a mimořádně
nadanými žáky v hodinách“ a učitelé ZŠ zahájili
sérii seminářů na téma "Vzdělávací a výchovný
styl učitele ve třídě plné individualit“.
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Projekt „Rozvoj kariérních a sociálních
kompetencí studentů CMG“
Cílem projektu je systematický rozvoj schopnosti žáků, jak kvalifikovaně volit svoji další
vzdělávací a profesní kariéru, ale také prohloubení sociálního cítění, schopnosti empatie
a vzájemné lidské solidarity. Vytváří vizi budoucí profese, čímž dlouhodobě motivuje žáky
k učení, zvyšuje zodpovědnost žáka za vlastní
profesní kariéru i život, rozvíjí kompetence
žáků k učení, k řešení problémů, kompetence
komunikativní, k podnikavosti i kompetence
intrapersonální a interpersonální.
Projekt byl podpořen z prostředků Nadace
Renovabis.

Ročenka CMG 2017/2018

V průběhu roku studenti sexty vykonali týdenní kariérní praxi na odborných pracovištích,
odpovídající zájmu a zaměření žáka.
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Studenti septimy absolvovali Kurz sociálních
kompetencí. Tato společenská praxe probíhala v ústavech sociální péče (dětské domovy,
speciální školy, domovy důchodců aj.) Před i po
ukončení praxí proběhly semináře a workshopy.
Studenti, učitelé, ale i zástupci z řad zaměstnavatelů si navzájem sdíleli zkušenosti z praxe.
Kurz sociálních kompetencí pro třídu septimu znamená vždy hluboký zážitek. Studenti
nahlédnou do světa, který má jiný rozměr než
ten, který běžně znají. Dětské domovy, domovy
seniorů, školská zařízení pro handicapované
děti jsou místa, která, pokud se nás osobně
nedotýkají, většinou neznáme. Prožít deset dnů
aktivně v těchto zařízeních pro mnohé studenty
znamená i nasměrování pro budoucí profesi.
Několik z nich se s vámi nyní podělí o své
dojmy:
Nejdříve jsem navštívila klientku, které jsem
pomáhala s technickými záležitostmi a poté
jsem jela na Hloučelu s mentálně a zdravotně
postiženým klientem. Byla jsem překvapená,
že si mě pamatuje a ačkoliv to pro něj nebylo
lehké, stále jsme si o něčem povídali. V pá-

tek jsme pracovní dobu strávili s psychicky
nemocnými klienty. V pondělí a úterý jsme
měli možnost navštívit charitní šatník a pomáhali jsme zde s tříděním oblečení. V úterý
jsme byli i v kontaktu s lidmi bez přístřeší.
Ve středu jsme opět pomáhali dobrovolnicím
a s klienty připravovali výrobky, které se
budou prodávat např. na Velehradě. Celou
praxi nakonec hodnotím jako přínos – nikdy
jsem nebyla vděčnější za svůj život a za svoje
zdraví. Velmi obdivuji práci a trpělivost všech
asistentek a sociálních pracovnic, které jsou
nejen na tomto pracovišti, ale i na pracovištích
podobných. Odvádějí náročnou práci a přitom jsou velmi vstřícné a usměvavé. Nebyla
jsem si ze začátku jistá, zda praxi dokončím
a divila jsem se, že letošní oktáva o ní mluvila
jako o pozitivní zkušenosti. Myslím ale, že by
si podobnou práci měli zkusit všichni, aby si
dokázali vážit ostatních a posunuli hranice
vlastní komfortní zóny.
Klára Popelková, kurz absolvovala v Charitě Prostějov
…okamžitě se všechny mé dřívější předsudky začaly rozplývat, a já pochopila, že děti
z domova jsou doopravdy úplně normální
děti, které zkrátka jen nežijí u svých rodičů. Po
navázání kontaktu s některými dětmi, kdy šlo
ve většině případů především o chlapce, jsem
dostala přehled nejen o jejich životě v domově, ale postupně začali povídat také o svých
zálibách, škole a ostatních osobnějších věcech,
což na mě působilo velmi kladně a byla jsem
opravdu ráda za každý čas, který jsem s nimi
mohla strávit. A ačkoliv některé děti mají v brzkém věku problémy např. se sprostými slovy
nebo s kouřením, jsou ve výsledku vlastně
všechny opravdu milé, velmi dobře vychované a co především, opravdu připravené na
běžný dospělý život. A to je v podstatě i jedna
z hlavních věcí, kterou si z praxí odnáším,
jelikož jsem se utvrdila v tom, že dětský domov
v Plumlově, a pravděpodobně ani žádný jiný,
opravdu není žádné peklo a že se o děti jim
svěřené stará s tou největší láskou, jakou je
schopen jim poskytnout. Za celou praxi jsem

Své poznatky a zkušenosti si studenti navzájem sdělují při závěrečném workshopu
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opravdu nesmírně ráda a již teď vím, že se do
dětského domova o prázdninách minimálně
jednou vrátím.
Karolína Ohlídalová, kurz absolvovala v Dětském
domově v Plumlově
V průběhu praxí jsem přemýšlela, jestli bych
byla schopná ve školce pracovat. Těchto
pár dní mě dovedlo k tomu, že by se mohlo
jednat o jednu z profesí, která by mě opravdu bavila. Sama mám sice namířeno trochu
jiných směrem, ale nemohu říct, že bych
tuto práci zavrhovala. Vím ale, že by mi
spíše vyhovovalo pracovat v menší skupině,
s lehce alternativním způsobem vzdělávání
(typu Montessori), právě jako je mateřská
škola při CMG.

Na začátku jsem trochu bojovala sama se
sebou, protože mi všechno bylo strašně líto,
třeba kdy jsme se bavili o smrti nebo o tom co
dřív rádi dělali, ale teď už vlastně ví, že jsou
natolik nemohoucí, že už nikdy z toho znova
nezkusí. Silný zážitek pro mě byl kontakt
s paní, co jenom leží a těžce mluví. Teď bych
náš vztah hodnotila jako jeden z nejsilnějších a nejmilejších, protože i když byla po
čtení unavená, vždy si se mnou popovídala,
poděkovala a pochválila mě. Toho si velmi
vážím. Těžce jsem si uvědomovala a přijímala

Praxe mi mnohé dala. Nejvděčnější však jsem
za vztahy, které jsme vybudovali s klienty (teď
už je konečně můžu nazvat jako babičky a dědečci, protože náš vztah byl často takový, jako
bych byla jejich vnučka). Stáří je věc běžná, ale
s takovým stářím, jaké denně vidím na ulicích,
jsem se opravdu v Soběsukách nesetkala. Řekla
bych, že jsem odešla z praxí více obeznámená
s realitou a o něco dospělejší.
Eliška Doušková, kurz absolvovala v Domově
seniorů v Soběsukách
Na závěr bych chtěla říci, že jsem vážně
vděčná, že naše škola nabízí žákům tento kurz
sociálních kompetencí. I když plánuji v budoucnu směřovat na medicínu a bývala by pro
mě možná vhodnější praxe v některém domově
seniorů, nemyslím si, že by pro mě byl pobyt ve
speciální škole zbytečný. Bylo pro mě zajímavé
poznat, jak se ve školní praxi pracuje s postiženými jedinci, protože i ti jsou součástí naší
lidské rodiny. Mám pocit, že mi praxe pomohla
si lépe uvědomit, jak je opravdu důležité věnovat nemalou dávku pozornosti a trpělivosti,
ale také naučit je základním úkonům v běžném
životě, vést je podle možností k co největší samostatnosti. A poslední, možná trochu podivně
znějící důvod, proč jsem ráda za nově nabyté
zkušenosti: nikdy nemůžu vědět, co mě v životě potká. Klidně to můžu být já, kdo bude za
pár let vozit svou dceru nebo syna do Základní
školy Jistota…
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Je těžké říct, nakolik naše praxe byla sociální.
Nejednalo se o práci tolik náročnou na psychickou stránku člověka, jako spíše na tu fyzickou
(protože i pouhé hraní vyžaduje obrovskou
kupu energie a nadšení). Neodnášíme si žádné
negativní vzpomínky, spíše naopak. Pobyt ve
školce byl nádherných návratem do dětských
let a exkurzí do absolutně čistého a nevinného
světa, kde si člověk mohl odpočinout od pokřivené, neupřímné a falešné reality všedního dne.
Proto bych určitě neměnila. Jsem velmi ráda
za tuto krásnou příležitost a ze srdce děkuji
všem, kteří se na ní podíleli. Z praxí tak mohu
odcházet plná nového poznání, s kupou zážitků a nových malých kamarádů, kteří mě toho
spoustu naučili.
Tereza Pospíšilová, kurz absolvovala v MŠ

fakt, že se člověk vrací zpět do svých úplných
začátků. Nemám na mysli například vše, co
se týče hygieny, ale jejich vnímání. Klienti
si často nepamatují příjmení, ale oslovování jménem pro ně bylo snazší, protože to
slýchávali od svého dětství. Hráli jsme hry na
poznávání povolání a oni si často nepamatovali, já bych řekla, základní věci. Pozorovala
jsem taky, už jinak projevují pocity. Když
se jim něco nelíbí tak to řeknout, když jsou
naštvaní, tak to ze sebe dostanou a když jsou
šťastní, tak se radují celým srdcem.

Helena Ptáčková, kurz absolvovala v SŠ, ZŠ a MŠ
Jistota, o.p.s.

Zhodnocení kariérní praxe v sextě
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Srpen
• 28. – 29. 8. 2017 Zahájení přípravného tý
dne v Bystřici pod Hostýnem
Zaměstnanci zahájili nový školní rok vzdělávacím pobytem v Bystřici pod Hostýnem. Po společné pouti na Hostýn a mši svaté, následovalo
vzdělávání v rámci systému prevence rizikového chování na školách - Efektivní komunikace
s problémovým žákem, které nám zprostředkovali přednášející z olomouckého Sdružení D, z.s.

• 5. – 8. 9. 2017 Seznamovací kurz studentů
primy
Noví studenti primy poprvé společně vyrazili
na Starou Vodu, aby zažili seznamovací kurz.
Společně s třídním učitelem Mgr. Jaroslavem
Hádrem hráli hry, poznávali se, vzájemně se
učili svoje jména a vytvářeli kolektiv.
• 7. - 9. 9. 2017 Kurz osobnostního růstu pro
studenty kvinty „Kdo jsem já?“
Na chalupě Annaberg proběhl kurz osobnostního rozvoje kvintánů. Společné aktivity prozářilo podzimní slunce a studenti v jeho paprscích
hledali a nalézali odpovědi na osobní otázky
o svém životě.

Vzdělávání pedagogů

Září
• 4. 9. 2017 Zahájení školního roku
Školní rok byl zahájen společnou mší svatou
v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Celebroval ji provinciál Salesiánů Dona Boska P.
Petr Vaculík, SDB. Přivítal také nové studenty
primy a šesté třídy, kteří se připojili ke svým
starším spolužákům ze školy, aby prožili krásný školní rok.

Salesiánská komunita se svým představeným Petrem
Vaculíkem při mši na záhájení školního roku
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Pomoc při překonávání překážek
• 12. 9. 2017 – Zahájení kurzu Paličkování
(CCU)
Celoroční kurz Paličkování v rámci CCU zahájila lektorka Milena Malinová. Pod rukama jedenácti účastnic budou v průběhu celého roku
vznikat originální paličkované krajky, doplňky
a jiné výrobky.
• 10. - 13. 9. 2017 Seznamovací kurz žáků
6. třídy
Noví žáci šesté třídy rozšířili řady studentů
základní školy. Po prvním týdnu ve školních
lavicích spolu odjeli na školicí středisko na
Staré Vodě, aby lépe poznali svou novou třídní
učitelku Mgr. Dominiku Šmidrovou i své
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spolužáky. Zažili čtyři dny plné dobrodružství.
Žáci se prošli poslepu, zkusili svoji spolupráci
i koordinaci při přesouvání pokladu nebo prolézání pavučinou.

Zamyšlení nad tématem kurzu

Učení spolupráce

Říjen
• 3. 10. 2017 – Zahájení Výtvarného kruhu
pro dospělé (CCU)
Výtvarný kruh zahájil svou činnost pod vedením Mgr. Hany Martincové. V průběhu celého
roku se bude různým výtvarným technikám
učit dvanáct účastnic.
• 4. 10. 2017 Studentské volby
Škola se v tomto roce zapojila do celostátního
projektu Člověka v tísni. Studenti vyššího gymnázia si vyzkoušeli, jak probíhají volby. Jejich
hlasy nerozhodovaly, ale odrážely popularitu
volených stran do Poslanecké sněmovny.

Radostné zakončení oslavy
• 18. – 22. 9. 2017 Projekt Edison
Během jednoho týdne se všichni studenti
gymnázia a základní školy zapojili do multikulturního projektu Edison. Čtyři mladí vysokoškolsky vzdělaní lidé přijeli, aby spolu s žáky
mluvili o zvycích, tradicích a situaci v jejich
zemi.
• 19. 9. 2017 Mimořádné třídní schůzky pro
rodiče tercie
Studenti tercie v tomto roce začínají s vyučováním Etiky. Rodiče se proto dozvídají, co jejich
děti, budou během roku poznávat a objevovat. Některé aktivity si mohou vyzkoušet i na
vlastní kůži.
• 24. – 26. 9. 2017 Kurz 7.A
Sedmáci se už podruhé společně vydali na Starou Vodu. Tentokrát se učili metodám správné
komunikace, prohlubovali vzájemné poznání
a rozvíjeli vyjadřovací schopnosti.

• 4. 10. – 1. 11. 2016 Počítačový kurz pro začátečníky (CCU)
Jak pracovat s počítačem od úplných základů
se dozvěděli účastníci kurzu pod vedením Bc.
Anny Müllerové.
• 4. – 7. 10. 2017 Společenskovědní kurz oktávy
v Praze
Maturanti se na začátku října vydali na poslední společný kurz do naší metropole. Program
měli naplněný prohlídkami historických památek, kulturními událostmi i společenskými
a hlavně společnými zážitky.
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• 15. 9. 2017 CMG Fest
Oslavy čtvrtstoletí existence Cyrilometodějského gymnázia byly zahájeny děkovnou mší
svatou v kostele Povýšení sv. Kříže. Následoval
studentský happening, který byl přehlídkou
volnočasových aktivit a vystoupení jednotlivců
i souborů. Všichni zúčastnění mohli plnit úkoly
na stanovištích, zaposlouchat se do vystoupení,
zavzpomínat a prožívat radost ze setkání.

• 26. 9. 2017 Exkurze kvinty do Dukovan
Každoroční exkurze pro studenty kvinty po
památkách vědy i kultury do Dukovan, Dalešic
a Třebíče proběhla na konci září a jako každý
rok, i letos přinesla mnoho zážitků, vědomostí
a zkušeností.

• 5. – 7. 10. 2017 Kurz „Nejsem tu sám“ pro
studenty sekundy
Chata Annaberg se zaplnila na tři dny studenty
sekundy během jejich kurzu na téma: „Nejsem tu sám“. Spolužáci během osobnostního
kurzu nebyli ani chvíli sami a díky tomu prožili
spoustu společné zábavy.
• 5. – 7. 10. 2017 Kurz septimy „Kam patřím?“
Kurz pro septimu nesoucí název „Kam patřím?“ se nesl v duchu společenství a sdílení
prožitků. Septimáni si na Staré Vodě užívali
chvíle posledního společného kurzu a upevňovali svá místa v třídním kolektivu.
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děje. Zapojili se i děti z mateřské školky, když
přinášeli otci Antonínu Pražanovi, který mši
celebroval, atributy svatých.
• 2. 11. 2017 Olomoucký debatní pohár
Pětičlenný tým mladých debatérů se vypravil
na svou první debatní soutěž do Olomouce.
Poctivě se připravovali na zajímavé teze a díky
tomu jim soutěž přinesla jen dobré a potřebné
zkušenosti do dalších diskuzí.

Ročenka CMG 2017/2018

Odpovědnost za druhé
• 7. – 9. 10. 2017 Kurz sexty
Na Staré Vodě se konal kurz sexty, který nese
název: „Žádný člověk není ostrov“. Aktivity,
kde sextáni museli překonávat sami sebe, dívali
se do svého nitra a společně zvládali překážky,
naplnili tři dny úžasného osobnostního kurzu.

• 9. 11. 2017 Scholaris
Burza středních škol v Olomouckém kraji jako
každý rok přilákala mnoho studentů. V široké
nabídce se mohou vybrat, kam se budou ubírat
jejich kroky dál. Potřebné informace o studiu
zjišťovali studenti i rodiče u nás a ve stánku
Informačního centra pro mládež, kdy se mohli
zapojit do ankety a vyrobit si originální placku.

• 8. – 10. 10. 2017 Kurz kvarty
Krásně slunné podzimní počasí doprovázelo
kurz kvartánů na chalupě na Annabergu. Kurz
nesl název „Láska a zamilovanost“. Studenti
zkoušeli projít mnoha zkouškami ve dvojicích.
Hledali, jaké jsou jejich názory a debatovali
o nich s ostatními. A společně nalézali porozumění jeden druhému i sobě.
• 11. 10. 2017 Sbírka Bílá pastelka
Charitativní celorepubliková sbírka Bílá pastelka,
podporuje nevidomé. Do akce se zapojili naše
studentky a přispěli tak ke zdárnému průběhu.
• 30. 10 – 4. 11. 2017 Zájezd do Říma
Studenti spolu s PhDr. Renatou Dohnálkovou,
Mgr. Terezou Kapecovou a P. Mgr. Petrem Matulou SDB projeli významná města Itálie. Navštívili Benátky, Assisi a hlavně Řím. Navštívili
Forum Romanu, Koloseum, Pantheon a prošli
Vatikánská muzea.
• 31. 10. 2017 Ocenění Fondu LUX
Naše gymnázium, ZŠ a MŠ získalo opět 1. místo
v programu podpory etické výchovy na školách,
které uděluje Nadační fond Josefa Luxe.

Přehlídka sředních škol Scholaris
• 15. 11. 2017 Soustředění scholy
Na faře ve Vrahovicích se sešly zpěvačky
scholy s vedoucím Martinem Bradáčem, aby
nacvičili písně na adventní zastavení. Studentky základní školy i gymnázia od primy až
po oktávu celý den zpívaly, hrály na hudební
nástroje a hlavně se bavily.
• 16. 11. 2017 Dobrodružství s počítačem
Své dovednosti a znalosti práce s počítačem
porovnalo 27 družstev ve třináctém ročníku
soutěže Dobrodružství s počítačem. Výhru si
zaslouženě odnesl tým ze ZŠ Myslejovice.

Listopad
• 1. 11. 2017 Mše ke Slavnosti Všech svatých
Slavnostní společná mše při památce Všech
svatých se konala v kostele Sv. Cyrila a Meto-
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Slavnost Všech svatých

Soutěž Dobrobružství s počítačem
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• 16. 11. 2017 Okresní kolo soutěže Pisqworky
Pět studentů gymnázia, dva ze sekundy a tři ze
sexty se utkalo v logické hře piškvorky s dalšími 13 týmy z Olomouckého kraje. Zde se umístili na 2. místě a postoupili do kola krajského,
které se konalo v Olomouci. Tam se probojovali
až do play off.
• 20. 11. 2017 Soutěž Bible a my
Okresní kolo soutěže přivítalo ty nejlepší ze
školních kol celého Prostějovska. Ve čtyřech
kategoriích se spolu utkali se svými znalostmi
Bible.
• 24. 11. 2017 Soutěž Na stopě literatuře
Pět studentů z oktávy si ještě před maturitou
prověřili své znalosti literatury na soutěži
pořádané Městskou knihovnou. Společnými
znalostmi vybojovali první místo.

• 30. 11. 2017 Výchovný koncert
Klavírista Daniel Jun a violista Jiří Kabát představili studentům kvarty až septimy nejrůznější
podoby klasické hudby. S použitím grafiky
a moderní technologie chtěli přiblížit vážnou
hudbu mladým posluchačům.

Prosinec
• 3. 12. 2017 Adventní zastavení
První neděli adventní se v chrámu Povýšení
svatého kříže konalo adventní zastavení, které
si společně s žáky a zaměstnanci nachystal otec
Petr Matula SDB. Po jeho skončení bylo připraveno agapé v katechetickém sále.
• 4. 12. 2017 Žehnání adventních věnců
Žáci, učitelé a zaměstnanci školy se první
adventní pondělí sešli, aby požehnali adventní věnce a zapálili první svíci a tak společně
započali advent. Každé další pondělí společně
zpívali k zapálení následujících svící.
• 4. 12. 2017 Adventní nástěnky tříd
Na začátku adventu komise složená z učitelů vybrala nejnápaditější adventní výzdobu
v kmenových třídách.

• 8. 12. 2017 Přijímací zkoušky „Nanečisto“
Žáci pátých tříd si přišli vyzkoušet své vědomosti před přijímacími zkouškami. Bez starostí
a stresu si napsali testy, jak se říká nanečisto.
Mohli si tak vyzkoušet, co jim jde a na co se
musí ještě učit. Na ty pravé písemky už můžou
přijít více v klidu.
• 11. – 13. 12. 2017 Středoškolská odborná
činnost
SOČ neboli Středoškolská odborná činnost
je velké téma ve studijním životě studentů
sexty. Ve třech dnech předvedli před spolužáky a učiteli své půlroční snažení na vybraném
problému. Sextáni přinesli mnoho zajímavých
a nápaditých témat. Podpořit je přišli i studenti
kvinty, podívat se, co je čeká příští rok.
• 12. 12. 2017 Studentské volby prezidenta
ČR
Studenti, kteří již dosáhli patnácti let, se zapojili
do projektu Studentských voleb i na důležitou
volbu prezidenta. V prvním kole studenti mohli vybírat ze všech kandidátů. Projekt se snaží
přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů.
• 13. 12. 2017 Přednáška Právní minimum
policistka Kafková
Studenti kvarty a kvinty mohli vyslechnout
zajímavou a podnětnou přednášku paní Ivany
Kafková, emeritní vrchní policejní inspektorky.
• 13. – 15. 12. 2017 Osobnostní kurz pro studenty tercie a 8. A
Studenti tercie a žáci osmé třídy jeli na svůj
kurz osobnostního rozvoje do Fryštáku do
Domu Ignáce Stuchlého, kde pro ně zkušení
vedoucí měli přichystaný program na téma
„Mně se líbí“. Pohybové hry v přírodě či kreativní natáčení filmů, ale hlavně spousta zábavy
a sblížení celé třídy přineslo tři nádherné nezapomenutelné dny.
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• 29. 11. 2017 Výroba adventních věnců
Před adventem se klub Oáza rozvoněl jedlovým jehličím a naplnil kreativní atmosférou.
Studenti, studentky, rodiče i zaměstnanci vyráběli pro sebe i do školy adventní věnce.

Zájem o studium na naší škole je veliký

• 5. 12. 2017 Den otevřených dveří
Den otevřených dveří přilákal spoustu rodičů
s dětmi, kteří mají zájem o studium. Pro zájemce byly nachystané drobné soutěže a úkoly,
mohli si vyzkoušet pokusy a zjistit odpovědi
na vše, co je o škole zajímalo. K dispozici pro
ně byli studenti i učitelé a dokonce i Mikuláš
s andělem s malým sladkým dárečkem.

Tercie na kurzu ve Fryštáku
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• 17. 12. 2017 Adventní koncert
V chrámu Povýšení svatého Kříže se konal Adventní koncert Cyrilometodějského gymnázia.
Přestavili se zpěváci z Olomoucké evangelické
konzervatoře spolu s naším sborem pod vedením Mgr. Bohumily Měchurové. Posluchači se
mohli naladit na adventní čas krásnými zpěvy
písní z Taizé a nádhernými koledami a vánočními písněmi.
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• 21. 12. 2017 Akademie Studenti studentům
Před vánočními prázdninami se jeviště prostějovského divadla zaplnilo studenty. Třídy si
navzájem předváděli své taneční vystoupení,
scénky či videa. Pod taktovkou oktavánů se
všichni báječně bavili.

• 17. 1. 2018 Studentské prezidentské volby
– 2. kolo
Ve druhém kole studentských voleb již zájemci
vybírali ze dvou kandidátů. Studenti se díky
tomuto projektu na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy
zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky.
• 20. 1. 2018 Maturitní ples
Maturitní ples oktávy ve stylu amerických dvacátých let, byl velkolepý. Oktaváni nachystali
krásnou výzdobu, nástup a tedy i atmosféru.

• 21. 12. 2017 Předvánoční mše
Předvánoční mši celebroval významný host
Mons. Antonín Basler. Mše se konala v kostele Cyrila a Metoděje. Přišli i děti z mateřské
školky a přinesli s sebou své adventní putování. O hudbu se postarala schola pod vedením
Martina Bradáče.

Leden
• 5. 1. 2018 Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá Charita
a naši studenti pomáhají a stávají se dobrovolníky. Letos se zúčastnilo 23 žáků jak z gymnázia, tak ze základní školy. Tři králové roznášeli
radost v nemocnici, v centru sociálních služeb,
v denním stacionáři Lipka i na ulicích.
• 10. 1. 2018 Žehnání maturitních stužek
Aby se maturantům dařilo nejen na plese, ale
hlavně při zkoušce dospělosti požehnal spirituál školy otec Petr Matula jejich maturitním
stužkám, které žáci oktávy dostanou na plese.

Maturanti
• 26. 1. 2018 Pokračovací kurz septimy
V katechetickém sále se naposledy sešli studenti septimy, aby společně rozvinuli otázku “Kam
patřím“, kterou si pokládali již na podzimním
kurzu. Rozvíjeli společenské vztahy ve třídě,
ale také hledali své místo ve světě.
• 29. – 30. 1. 2018 Pokračovací kurz kvinty
Otázka „kdo jsem já“ zněla po dva dny v katechetickém sále. Rozvíjení osobnostního kurzu
z podzimu doprovázeli kreativní aktivity, smyslové hry nebo i vytváření živých soch. Kvintáni pomocí testů a společných diskuzí zjišťovali,
co mají v nitru.
• 30. 1. 2018 Školní kolo recitační soutěže
Školního kola recitační soutěže se letos zúčastnilo 15 studentů a studentek. V první kategorii
vyhrála Miriam Klimtová ze sekundy, druhou
ovládl kvartán Matěj Snášel. Z vyššího gymnázia ve třetí kategorii nejvíce zaujala Marie Coufalová z kvinty s autorským textem a v nejstarší
kategorii již tradičně zvítězila oktavánka Karla
Tomanová.

Únor
• 1. – 2. 2. 2018 Přespání ve škole
Večer a noc před pololetními prázdninami se
již tradičně mohli žáci zúčastnit netradiční
Žehnání maturitních stužek
• 15. 1. 2018 Výchovný koncert
Výchovný koncert hudební skupiny a agentury Marbo provedl žáky osmé třídy, kvinty
a kvarty dějinami jazzu. Písně instrumentální
i zpívané, české i anglické seznámili studenty
s různými podobami jazzové hudby.
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události ve škole. Zažili společnou večeři, hry
po škole, kreativní dílny a na závěr promítání
filmu. Akce se mohli zúčastnit žáci šesté a sedmé třídy a primy a sekundy. Snad se všem zdáli
krásné školní sny.
• 4. – 10. 2. 2018 Lyžařský výcvikový kurz
kvarty
Kvartáni se vydali již podruhé na společný výcvikový lyžařský kurz na Starou Vodu v Jeseníkách. Zdokonalovali své sportovní dovednosti
na lyžích i snowboardu. Vyzkoušeli si i biatlonové a sjezdové závody. Užili si týden plný
zábavy a sněhu.

Březen
• 20. 3. 2018 Plavecký pohár CMG
Závod „Plavecký pohár CMG“ jako každoročně
přilákal do Prostějovských lázní plavce z Olomouckého kraje, kteří se snažili proplavat na
stupně vítězů. Jako v předchozích letech i letos
na soutěži panovala přátelská nálada a díky
tomu si všichni závod užili a již se těší na příští
ročník.

• 5. – 6. 2. 2018 Pokračovací kurz sexty
„Žádný člověk není ostrov“ je motto kurzů pro
studenty sexty. V katechetickém sále se společně zamýšleli, jak se mění pohled člověka a jak
spolu komunikovat. Během her a aktivit žáci
museli spolupracovat a vzájemně si pomáhat.
Stupně vítězů
• 22. – 3. 3. 2018 Francouzské divadlo ve
Francii
Soubor francouzského divadla vycestoval
s představením plným pařížských památek do
francouzského města Saint- Malo na festival
frankofonních studentských divadel. Studenti
nejen předvedli svůj um, ale mohli se inspirovat herci z celého světa. Vše mohli zažít díky
přispění města Prostějova a Olomouckého
kraje.
• 23. 3. 2018 Bible a my Strážnice
Ústřední kolo soutěže Bible a my letos probíhalo ve Strážnici. Na výročním 25. ročníku nás
reprezentovalo 5 studentů a studentek. Daniel
Vychodil z oktávy se probojoval až do finále
a získal překrásné 5. místo.

Terciáni a osmáci společně na svahu
• 14. 2. 2018 Mše Popeleční středy
První den postního období se žáci, učitelé a zaměstnanci z gymnázia, základní školy a dokonce
i mateřské školy sešli v kostele Cyrila a Metoděje
k popeleční mši. Celebroval ji P. Josef Glogar
SDB. Všichni měli příležitost být požehnáni popelcem a začít tak postní dobu. Hudbou a zpěvem celou mši doprovázela schola.
• 2. – 4. 3. 2018 Duchovní obnova sekundy
Duchovní obnova sekundy se konala na chalupě na Staré Vodě. Se studenty se na ni vydal
otec Pavel Čáp. Pomáhal mu otec Antonín
Pražan a dvě starší studentky. Sekundáni prožili tři společné dny modliteb, ticha, sdílených
zážitků, ale i smíchu.

• 25. 3. 2018 Křížová cesta
Na květnou neděli proběhla v chrámu Povýšení svatého Kříže modlitba Křížové cesty.
Zamyšlení jednotlivých zastavení četli studenti
a zaměstnanci školy, Hudbou a zpěvem modlitbu doprovázela schola pod vedením Martina
Bradáče. Modlitbu připravil otec Petr Matula
SDB.
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• 11. – 17. 2. 2018 Lyžařský výcvikový kurz
tercie a 8. A
Studenti tercie a osmé třídy se poprvé společně
vypravili na Starou Vodu a Annaberg, kde se
někteří učili, někteří oprašovali a někteří zdokonalovali své umění lyžovat.

• 28. 3. 2018 Pletení velikonoční pomlázky
Kreativní odpoledne v klubu Oáza bylo opět
před Velikonocemi zaměřeno na pletení pomlázek. Pro zájemce byly nachystány vrbové
proutky. Někteří účastníci si upletli svou první
pomlázku, jiní už jich mají doma několik, ale
všichni se společně připravili na český tradiční
zvyk.
• 28. – 29. 3. 2018 Přespání ve škole pro
maturanty
Večer a noc před velikonočními prázdninami si
maturanti zorganizovali přespání ve škole, které je již tradiční akcí ovšem mladších ročníků.

51

Kronika školního roku 2017/2018
• 14. – 20. 4. 2018 Francouzské divadlo v Litvě
Nejstarší skupina Francouzského divadla vycestovala společně s vedoucí Janou Chammas
na festival do Litvy. Zde se zúčastnili zajímavých workshopů a předvedli krásné představení o cestě kolem světa. Nové a nevšední zážitky
získali i díky přispění města Prostějova a Olomouckého kraje.

Poslední společné zážitky ve škole
Společně strávený čas vyplnili společná večeře,
hry po škole, tancem na tanečních podložkách
a karaoke zpěvem.
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DUBEN
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• 3. 4. 2018 Velikonoční mše
Společnou velikonoční mši školy v kostele
Sv. Cyrila a Metoděje vedl P. Pavel Caha SDB.
Jako vždy na školních mších hrála a zpívala
schola pod vedením Mgr. Martina Bradáče za
doprovodu Mgr. Tomáše. Do zpěvu a mše se
zapojili i žáčci mateřské školy.
• 4. – 6. 4. 2018 Celostátní přehlídka církevních škol v Odrách
Čtyři studentky reprezentovaly naši školu
na výročním 25. ročníku přehlídky v Odrách.
Dívkám se všechna vystoupení velmi podařila
a zaujaly publikum i porotu. Adéla Pudová
obdržela zlaté pásmo, Marie Coufalová získala
čestné uznání. Obě i s Lucií Vrbovou vystoupily
na galaprogramu a slavnostním večeru natáčeném televizí Noe.
• 6. – 8. 4. 2018 Francouzské divadlo v Pardubicích
Nejmladší žáci kroužku Francouzského divadla
navštívili s představením o Egyptě Pardubický frankofonní festival. První zkušenost jim
dodala sebevědomí do dalších divadelních let.
Studenti mohli vyjet díky přispění města Prostějova a Olomouckého kraje.

• 17. 4. 2018 Okresní kolo SOČ
Na naší škole se konalo okresní kolo soutěže
v Středoškolské odborné činnosti. Gymnázium
reprezentovalo mnoho studentů ze sexty, kteří
také postoupili do kola krajského.
• 19. 4. 2018 Legie
Šest studentů kvinty se vydalo do lanového
centra Proud v Olomouci zápolit v nelehkých
fyzických i vědomostních úkolech v soutěži
zaměřeném na 1. světovou válku. Ve velké konkurenci vybojovali krásné sedmé místo.

Kvinta na branné soutěži
• 20. – 26. 4. 2018 Sonnenberg
Na týden se studenti spolu s Mgr. Tomášem
Davidem a Mgr. Dominikou Šmidrovou vydali
na vzdělávací zahraniční pobyt do německého
Sonnenbergu.
• 24. 4. 2018 Battlefield
Dvě šestičlenné skupiny vytvořené ze studentů
sekundy se poprvé vydali prozkoumat zajímavé úkoly na soutěži Battlefield s tématem
2. světové války. V lanovém centru Proud
v Olomouci je čekali úkoly prověřující jejich
fyzickou zdatnost, ale i vědomosti.

• 11. 4. 2018 Večer francouzského divadla
Kroužek francouzského divadla pod vedením
Jany Chammas si připravil již pátý slavnostní
večer, kde se představili všechny skupinky
a jejich celoroční divadelní snažení. Tentokrát
vše proběhlo v Městském divadle. Nechybělo
ani občerstvení francouzských specialit. Krásný
kulturní večer proběhl díky přispění města
Prostějova a Olomouckého kraje.

• 27. 4. 2018 Poslední zvonění oktávy a pasování septimy
Maturanti se naposledy vesele rozloučili s učiteli a ostatními studenty na škole. V krásných
maskách předali septimánům roli nejstarších

Potlesk pro mladé herce

Rozloučení s ostatními studenty
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žáků. S úsměvem a písní odešli připravit se na
tu poslední zkoušku.
• 30. 4. 2018 Beseda s poslancem
Marianem Jurečkou
Poslanec Parlamentu České republiky
Ing. Marian Jurečka navštívil naši školu a setkal se se studenty sexty a septimy. Zajímavá
beseda o společenské a politické situaci v naší
zemi byla pro studenty jistě zajímavým obohacením.

KVĚTEN
• 4. 5. 2018 Majáles
Naši studenti vyššího gymnázia se i letos zapojili do středoškolského happeningu Majáles. Na
pódiu je reprezentovali studenti ze sexty a taneční vystoupení dívek z kvinty. Vystoupením
a kostýmem Ježíše zaujali natolik, že se student
Jakub stal letošním králem Majálesu.

• 23. 5. 2018 Hvězdárna a planetárium Brno
Kvarta
Kvartáni se spolu s Mgr. Jaroslavem Hádrem
vypravili do Hvězdárny v Brně. Připraveny
tam pro ně byly přednášky a zajímavé experimenty. Krásný den tak přinesl nejen odpočinek,
ale především vědomosti.
• 23. – 24. 5. 2018 Pokračovací kurz tercie
Terciáni poprvé společně navštívili katechetický sál v rámci pokračovacích kurzů. Navázali
na prosincový kurz, který trávili ve Fryštáku.
Na téma „Mně se líbí“ se zamýšleli, jaké jsou
rozdíly mezi dívky a chlapci, bavili se o tom,
čeho si na druhém pohlaví váží nebo čemu
nerozumí.

• 21. 5. 2018 Zahájení maturit
Maturitní týden byl zahájen slavnostní mší svatou v kapli gymnázia. Následně již byly taženy
první maturitní otázky.
• 21. – 22. 5. 2018 Pokračovací kurz kvarty
V maturitním týdnu se studenti kvarty sešli
v katechetickém sále, aby rozebírali nejrůznější otázky ohledně lásky a zamilovanosti.
Děvčata a chlapci dohromady, ve skupinách
i každý zvlášť přemýšleli nad tématy týkající
se vztahů.

Kurz tercie v katechetickém sále
• 24. 5. 2018 Slavnostní ukončení maturit
Studenti se sešli ke slavnostnímu zakončení
maturitního týdne, aby poděkovali zkoušejícím
i ostatním pedagogům za osmileté úsilí.
• 29. 5. 2018 Seminář sexty pro kariérní
praxi
Studenti sexty v týdnu od 21. do 25. května
opustili školní lavice a vyzkoušeli si pracovat.

Církevní tématika Majálesu
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• 11. 5. 2018 Beseda s poslancem Parlamentu ČR Janem Farským, téma Legislativní
proces
Poslanec Parlamentu České republiky
Mgr. Jan Farský přednášel studentům kvinty
a sexty. Téma byl legislativní proces v republice. Během besedy měli studenti možnost
pokládat otázky a pan poslanec na všechny
odpovídal. Díky tomu se všichni dozvěděli
pravdivé odpovědi.
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Lanové aktivity na kurzu
Každý z nich si mohl ověřit, co vysněná či
pouze zvažovaná profese obnáší. Společně si
na závěrečném semináři sdělili klady a zápory
vybrané práce a zhodnotili, zde by se jí v budoucnu chtěli věnovat.

ČERVEN
• 1. 6. 2018 Zahradní slavnost
Zahradní slavnost spojená se slavnostním předáváním maturitních vysvědčení absolventům
se již tradičně konala v chrámu Povýšení svatého Kříže. Mši celebroval olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner. Následně studenti i rodiče
přešli oslavovat na farní zahradu.
• 5. 6. 2018 Debatní soutěž CMGCup
Druhý ročník debatní soutěže CMGCup opět
přilákal šikovné dvojice debatérů z nejrůznějších
středních škol. Teze přinesly zajímavé názory
a argumenty. Naši studenti, kteří soutěž spolupořádali, se zapojili jako soutěžící i jako porotci.
• 6. 6. 2018 5. ročník CMGfilm fest
Pátý ročník studentského filmového festivalu
představil šestici krátkých filmů. Diváci mohli
zhlédnout pohádku, drama i sociální příběh.
Na filmech pracovali žáci kvarty pod vedením
Ing. Markéty Novotné.
• 6. 6. 2018 Přednáška kyberšikana
Kvinta a kvarta se zúčastnila přednášky paní
Ivany Kafková, emeritní vrchní policejní
inspektorky se specializací kriminalita mládeže a drogová kriminalita. Získali povědomí
o základních pojmech, co to znamená šikana
a kyberšikana, ale díky zkušenosti přednášející,
se mohli ptát i na otázky, které je zajímají.
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• 14. – 28. 6. 2018 Kurz sociálních kompetencí
Septimáni na konci školního roku již tradičně
vyrazili prozkoušet své sociální dovednosti.
V domovech důchodců, ve speciálních školách,
v centech sociálních služeb či školkách deset
dnů pomáhali pracovníkům i klientům. Díky
přispění Renovabis zakusili studenti nové zkušenosti a prožitky.
• 17. – 22. 6. 2018 Turistický kurz
Sextáni na Staré Vodě v rámci svého turistického kurzu vyzkoušeli své síly a dovednosti na
vodě, na skalách, na kolech, v přírodě. A hlavně
společně dokázali, že jsou výborný kolektiv
a umí se bavit.
• 19. – 20. 6. 2018 Vzdělávací kurz pro učitele
základní školy
V tomto roce se naši pedagogové zapojili do projektu MŠMT a EU - „Zvyšování kvality výuky na
MŠ a ZŠ na CMG v Prostějově“. Učitelé ZŠ zahájili sérii seminářů na téma „Vzdělávací a výchovný styl učitele ve třídě plné individualit“.
• 27. – 28. 6. 2018 Zážitková hra
Ve dvou dnech probíhala zážitková hra.
Nejprve se na cestu vydali žáci základní školy
společně s primány. Druhý den putovali zbývající studenti nižšího gymnázia. Všichni úspěšně
našli sídlo hraběte ve Vrahovicích a tak před
prázdninami mohli oslavovat.
• 29. 6. 2018 Mše na závěr školního roku
Mši na závěr školního roku celebroval kaplan
pro mládež P. Mgr. Tomáš Strogan. Popřál
studentům gymnázia, žákům základní školy,
dětem z mateřské školy i všem pedagogům
a zaměstnancům CMG krásné prázdniny.

Ukázky ze studentských prací

Ukázky ze studentských prací

Dobrý den, dnes Vám budu popisovat obraz
Leonida Afremova se jménem Carpe diem.
Dominantou obrazu jsou lidi procházející deštivým
parkem. V popředí
můžeme zahlédnout umírající
lístečky, které se
vybarvily v barvách
podzimu. Na zemi
je vodní zrcadlo,
Carpe diem
které ukazuje svou
krásu. Ve vodním
zrcadle se jako pingpongový míček od stolu
odráží slunce, jež zbarvuje celý svět.
Středem prochází chlapeček v červené bundě a černých kalhotách s mladou dívenkou
v tmavě hnědé mikině s modrými kalhotami
a s deštníkem v ruce. Také tu najdeme vysoké
stromy, jež se vinou k nebesům. Vítr chytá lidi
na obrázku za nohy, ale oni se nedají a prorážejí
si cestu dál. Ze stromů kapou kapky velké jako
prst. V pozadí je silné světlo, jež vypadá jako
den po temné, strašidelné noci.
V tomto obrazu je plno barev, umělec si vyhrál
s kontrastem. Celková atmosféra je taková
veselá, světlo na konci mi dává jistotu, že všeho
špatného je jednou konec.
František Pluháček, 7 ročník ZŠ

Život je změna?
(úryvek z vítězné práce v oblastní soutěži
„Pardubické střípky“)
Na změny jsem zvyklá. Za svůj život jsem jich
zažila už spoustu. Někdy ale přijdou tak nenadále, že se ani nestačíte divit.

Nejprve mnichovská dohoda. Rodiče nechtěli
riskovat a okamžitě se rozhodli, že se z Rakouska přestěhujeme někam, kde to bude bezpečnější. Československo se zdálo jako dobrý
nápad. Zdálo, ale nebylo. Pochopili jsme to při
Křišťálové noci.
Představte si, že vás probudí strašlivý rámus, vy
sejdete dolů a zjistíte, že vám nacisté rozdrancovali celý obchod. Poněkud nepříjemný překvapení. A od té chvíle se všechno jen horšilo.
Nikdo nás tu nebere jako plnoprávné občany.
Jo, už jste to asi pochopili - jsem židovka. Jmenuju se Laura a do svých šestnácti let jsem měla
jakžtakž poklidný život. Teď je ale všechno jinak.
S rodiči a dvěma mladšími sourozenci – Robertem a Eliškou – bydlíme blízko Prahy a máme
(nebo spíš měli jsme) obchůdek s potravinami.
Upřímně – je to tu strašný. Lidi se prostě zbláznili. Poslouchají Hitlera jak omámení a myslí si,
že jsme… nevím, napůl zvířata?!
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Procházka parkem v dešti

Kdybychom mohli, okamžitě vycestujem,
jenomže na to nemáme dost peněz. A nejsme
jediná rodina. Tak se začal plánovat odjezd jen
nás mladších, bez rodičů. Stovky dětí se šly
fotit, v řadě jsme prostály několik hodin. Muž
jménem Nicholas Winton nám slíbil, že udělá,
co může, abychom se všechny dostaly pryč.
Jenomže jakou máme doopravdy šanci?
Dnešek nám však měl dokázat, že malá naděje
se tu stále najde.
Nejdřív si rodiče zavolali mě. Mamka mě
vzbudila až podivně brzo a hned jsem za nimi
měla přijít do vedlejší místnosti. Vůbec by mě
nenapadlo, že by se odjezd opravdu povedl.
Absolutně jsem nechápala, co se děje.
Když jsem otevřela dveře, oba už na mě čekali.
„Dobré ráno, Lauri!“ pousmál se na mě táta, ale
vypadal smutně. Očima jsem tázavě přejížděla
z jednoho na druhého.
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Ukázky ze studentských prací
„Posaď se,“ vyzval mě. Mlčky jsem ho poslechla a čekala.
„Lauri, pan Winton našel vhodné rodiny,“
zhluboka se nadechl, „už zítra odjíždí vlak do
Británie.“ Váhavě se podíval na mamku a pak
zase zpět na mě. „Jenže… je mi to líto, ale zatím
mohou odjet jen Eliška s Robertem, tebe si ještě
nikdo neadoptoval.“
Pomalu jsem to vstřebávala. Eliška a Robert.
Odcestují. Zítra. A já tu zůstanu.
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„To… to je skvělé. Budou v bezpečí,“ zašeptala
jsem roztřeseným hlasem. Mamka to asi pochopila tak, že jsem naštvaná, jelikož nejedu taky.
„Promiň, holčičko, několikrát jsem s panem
Wintonem mluvila, ale…“ Najednou se zajíkla
a já si všimla, že i ona má slzy na krajíčku.

„Přijeli jsme sem vyhrát, tak mě nezklamte!
Rozuměly jste? Čeká nás zápas o všechno. A já
vás chci na konci vidět se zlatem na krku!“ Ema
si povzdechla, tohle bylo pro jejich trenéra tak
typické, nic než vítězství pro něj neexistovalo.
Ať už pro to musel udělat cokoli.
Když s florbalem začínala, neskutečně ji to
bavilo, trávila v tělocvičně všechen svůj volný
čas, všechno podřídila tomu, aby se neustále
zlepšovala. Vedla vždy tabulky střelců v divizní soutěži, a tak nebylo divu, že si jí všiml
reprezentační trenér a dostala se do národní
juniorské reprezentace.
Znělo to téměř jako pohádka, ale počáteční
euforii z úspěchu brzy vystřídalo obrovské
zklamání. Ema byla často mimo domov, na své
kamarády ze školy neměla žádný čas a holky
z týmu je rozhodně nahradit nemohly. Ani
jedna se nechtěla moc kamarádit, každá si šla
hlavně za osobním úspěchem. Emě to připadalo dost ironické, vždyť florbal byl týmový sport.
Proč tedy raději nehrály tenis nebo golf?
Přesto se nominovaly na mistrovství Evropy do
21 let a za pár minut jim začínal finálový zápas
proti velmi silnému Švédsku. Švédky dokonce
obhajovaly titul z předchozího šampionátu.
Ema si nemohla pomoct, ale necítila vůbec nic,
žádnou nervozitu, žádné vzrušení, prostě vůbec nic. „Tak jděte na to!“ zaburácel trenér.

Adéla Doláková (prima)
„Ne mami, vždyť já se nezlobím! Jen si nedokážu představit, že Eli s Robem opravdu
odjedou...“ To už jsem brečela taky. Vždyť je už
nemusím nikdy vidět!
Ten pocit byl strašný, a pak mi došlo, jak těžké
to asi je pro rodiče. Teď jim musím pomoct.
Vrhla jsem se k nim a silně je objala. „Nevadí,
že já tu zůstanu. Vždyť už za rok a půl budu
dospělá. Oni jsou malí, je dobře, že jedou pryč.
Bude se jim tam líbit a třeba se tak za rok za
dva vrátí.“ Blábolila jsem takový nesmysly,
abych nás všechny uchlácholila.
A asi se mi to podařilo, jelikož další den jsme
stáli na nádraží a má drahá sestřička a bratříček
odjeli nadobro pryč.
Marie Coufalová, kvinta
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Týmový duch – opravdu všichni táhnou za
jeden provaz?

Holky si rozebraly hokejky, šly do kolečka,
odříkaly svůj pokřik a rozeběhly se po palubovce, aby se připravily na zahájení utkání.
Ema se rozhlédla po hale, která byla narvaná
k prasknutí, mistrovství se totiž konalo právě
ve Švédsku, kde byl florbal velmi populární.
Modro-žlutí fanoušci obsadili skoro všechny
tribuny. Až úplně v rohu seděla hrstka fanoušků s českými vlajkami a transparenty jako:
„Holky do toho!“ nebo „Lvice se rvou až do
konce!“ Lvice byl totiž název jejich týmu, měl
charakterizovat, jaké jsou hráčky. Teď se Ema
tak ani trochu necítila, spíš jako ustrašené kotě.
Znovu ji zamrzelo, že tu nemá nikoho z rodiny,
ale takovou cestu si prostě nemohli dovolit.
Uslyšela hvizd píšťalky, zápas začal. Jako by na
ni ten hvizd měl magický účinek, zapomněla
úplně na vše, probudila se v ní ta pravá lvice
a ihned se vrhla po míčku.
Těžší zápas snad v životě nehrála, Švédky skvěle bránily, a když už je pustily k nějaké šanci,
vždy je podržela brankářka. Přesto za celou
první třetinu nepadl ani jeden gól. Ve druhé
části byly soupeřky ještě nebezpečnější a do
sítě umístily hned tři branky. V poslední třetině
jako by se Emin tým trochu probudil, začaly
také dobře bránit a měly i více šancí. Deset minut před koncem posledního dějství už prohrá-
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valy jen o jediný gól. Ema dostala na středovou
čáru perfektní přihrávku, rozhlédla se po hřišti,
byla úplně volná, nikdo ji nebránil a brankářka
měla navíc zakrytý výhled. Tohle byla skvělá
šance. Pořádně se napřáhla a vystřelila. Raději
přitom zavřela oči, byla nervózní, co se s její
střelou stane. Zaslechla však hvizd píšťalky,
míč skončil v síti! Emě se podařilo vyrovnat.
Holky se seběhly do kolečka a narychlo se
objaly, chybělo k tomu však to správné zapálení, vypadalo to, jako že snad ani nemají radost.
S Emou si plácly pouze dvě spoluhráčky a jen
jedna jí řekla, že odvedla skvělou práci. I trenér
s pochvalami šetřil.

Utkání však pokračovalo, Emin tým začal mít
jasnou převahu. Dívky opravdu chodily do
soubojů více agresivně, ostřelovaly branku soupeřek ze všech stran, ale míč stále nebyl v síti.
Pak to ale jedna Emina spoluhráčka přehnala
a velmi tvrdě faulovala soupeřku. Švédka ošklivě spadla, hokejka jí odletěla téměř přes celé
hřiště. Okamžitě se k ní seběhly její soupeřky,
hra byla zastavena. Ema jen tak stála a nevěřila
vlastním očím – její spoluhráčky se zeširoka

Pak nastalo přesně to, co očekávala, trenér
ji stáhl z elitní formace a ona si už nezahrála. Navíc za velmi krutý a krvavý faul bylo
nařízené trestní střílení, které Švédky proměnily a o chvíli později už se radovaly ze zisku
mistrovského titulu.
Ema si přebírala stříbrnou medaili a, stejně jako
před zápasem, vůbec nic necítila. Její spoluhráčky byly všechny do jedné naštvané a vrhaly
po ní vražedné pohledy a výjimkou nebyl ani
trenér. Člověk by řekl, že stříbrná medaile je obrovský úspěch, vždyť to byl jejich první velký
turnaj. Jim to však nikomu nestačilo.
„Nikdy bych neřekl, že někdo, kdo se právě
stal vicemistryní Evropy, může znít tak smutně,“ říkal Emě do telefonu její kamarád Marek, kterému se Ema večer rozhodla zavolat.
S rodiči to teď opravdu řešit nechtěla. „Jenže
to je těžký, víš? Ani jedna z nich si se mnou
ani neplácla. A potom, co jsem pomohla té
Švédce, jsem se pro ně stala asi zrádkyní nebo
co.“ „Kašli na ně na všechny, všechno jsou to
káči, kterým jde jenom o vítězství,“ snažil se
ji kamarád uklidnit. „Jenže to já právě nechci!
Florbal je týmový sport a to se o naší hře zcela
jistě říct nedá,“ trvala Ema stále na svém. „A co
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Zbývalo pět minut do konce a skóre bylo stále
vyrovnané. Český trenér si vzal oddechový
čas. „Teď mě poslouchejte, hrajte agresivně, za
každou cenu dostaňte míček do jejich branky.
Nebo si o vás začnu myslet, že jste úplně neschopný! Je to jasný? Tak to dokažte!“ Emu jeho
řeč vůbec nepovzbudila, spíš jí ještě víc zkazila
náladu. Už ani neměla takovou radost ze hry
jako na začátku.

usmívaly, plácaly se a trenér jim ukazoval zdvižený palec. To byla pro Emu poslední kapka,
přešla přes celé hřiště, došla pro odhozenou
hokejku a podala ji zraněné Švédce. Té tekla
z nosu krev a stále ještě seděla na zemi, ale jinak vypadala v pořádku. „Thank you,“ usmála
se na Emu a vstala. Ema jí úsměv oplatila.

Adam Čižmář (sexta)
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chceš teda dělat?“ „Přemýšlela jsem, že odejdu
z týmu,“ měla slzy na krajíčku, ale tohle bylo
opravdu jediné možné řešení. „Cože? Vždyť
florbal tak miluješ!“ „To bylo dřív, teď nějak
nevím,“ najednou už opravdu propukla v pláč:
„Promiň, musím končit,“ řekla a rychle hovor
ukončila.
Ještě, že měla pokoj sama pro sebe a nikdo ji neviděl plakat. Cítila se naprosto prázdná, nevěděla, co má dělat. Rozhodla se jít trochu projít
a provětrat si hlavu. Vyšla z pokoje a vydala se
směrem k východu z hotelu. Za rohem však do
někoho narazila. „Oh, I´m sorry,“ promluvila
druhá dívka. Ema se na ni podívala a všimla si,
že se jí na krku houpe zlaté medaile. Na tohle
teď opravdu neměla náladu. Přesto si Švédku
prohlédla pozorněji, byla to totiž ta, která byla
v poslední třetině zfaulovaná a Ema jí podala hokejku. „Are you okay?“ zeptala se Emy.
„Yes, congratulations for victory in this match.“
„Thanks, that you helped me. It was very nice,“
usmála se na ni soupeřka. „That wasn´t problem for me.“ „You´re really kind. What´s your
name?“ zeptala se jí. „I´m Ema and you?“ „I´m
Hanna. Nice to meet you. But why you look so
sad?“ zeptala se jí Hanna, která si až teď všimla, jak moc smutně se tváří.
Ema stála u dveří velké sportovní haly v Drážďanech a stále tomu nemohla uvěřit. Bylo
tu úplně narváno a jí se plnil její velký sen.
Najednou za sebou zaslechla hlas: „Emo, ty
jsi to vážně dokázala! Jak se ti to celé vlastně
povedlo?“ Otočila se a za sebou viděla svého
nejlepšího kamaráda Marka. „Co tady děláš?“
nechápala. „Přijel jsem tě podpořit,“ řekl a věnoval jí krásný úsměv. Ema se mu vrhla kolem
krku: „Děkuju moc. Hodně to pro mě znamená.“ „To byla samozřejmost a teď mi řekni, jak
jsi to dokázala.“ Ema si povzdechla a dala se
do vyprávění, jak se jí začal plnit jeden z jejích
největších snů:
„Po mistrovství Evropy jsem se seznámila se
Švédkou Hannou, které jsem předtím v tom
zápase zvedla hokejku. Je moc milá a sympatická,
hned poznala, že se mnou není něco v pořádku,
a zeptala se mě, co mě trápí. Tak jsem se jí svěřila
se svým velkým problémem, který jsem měla
s florbalem. To, že mi v něm chybí týmový duch
a nevím, jak to mám zlepšit. Hanna se mnou souhlasila. Říkala, že si toho všimla u všech týmů, ale
že u nás to bylo nejzjevnější. Společně jsme začaly
přemýšlet, co s tím udělat. Vždyť florbal je přece
týmový sport a na hřišti by to mělo být poznat.
No a napadlo nás tohle, uspořádat mezinárodní
turnaj, kde se ale bude hrát v náhodně vylosovaných týmech. Holky se proto musí opravdu
hodně semknout a táhnout za jeden provaz.“
„Nápad skvělý, ale stejně pořád nějak moc
nechápu, jak dvě osmnáctileté holky zvládly
uspořádat turnaj na mezinárodní úrovni,“ nechápal Marek. Ema se potutelně usmála:
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„Samozřejmě, potřebovaly jsme lidi na organizaci a nejdůležitější byly rozhodně peníze.
A tady se mi akorát potvrdilo, že jsem tehdy
na té chodbě byla ve správný čas na správném
místě. Hannin táta je totiž jeden z nejvýše postavených lidí v Mezinárodní florbalové federaci. Přednesly jsme mu náš nápad, on to předal
na poradě, všichni tím byli unešení. A výsledkem je tohle - první ročník Team cupu.“
„Emo, to je úžasný. Jsem na tebe pyšnej,“ Marek
se celý rozzářil. Ema naopak hrozně zrudla, nebyla zvyklá přijímat komplimenty. „A zahraješ
si taky?“ zeptal se ještě. „Jasně, to je na tom to
nejlepší, budu hrát taky! Za pár minut začínám,
tak mi drž palce!“ Přesně v ten okamžik k nim
došla malá usmívající se blondýnka. „Marku,
ještě ti někoho musím představit,“ řekla Ema
a otočila se k příchozí. „Hi, this is my friend,
Marek. A Marku tohle je Hanna.“ Potřásli si
rukama. Hanna se otočila na Emu: „We have to
go.“ Ema přikývla, objala se s Markem, ten jí
popřál hodně štěstí, a odešly se připravovat.
Stále tomu nemohla uvěřit. Stála tu a na krku
jí visela zlatá medaile z mistrovství světa. Byl
to téměř rok, co prohrály ve finále mistrovství
Evropy a ona se rozhodla k radikální změně. Po
extrémně vydařeném Team cupu, kde nakonec
hrálo celkem dvanáct týmů, a hráčky pocházely
z různých států Evropy, si myslela, že už nic
lepšího nezažije. Ale to nejlepší ji teprve čekalo.
Po skončení turnaje za ní přišel osobně její trenér a uznal, že měla pravdu. Že týmový duch
je podstatnější než sólový úspěch jedné hráčky.
Rovněž jí nabídl kapitánskou pásku jeho výběru. A hlavně, naprosto změnil svůj přístup. Nutil holky, aby spolu trávily co nejvíce času. Na
trénincích byl mnohem příjemnější a ani jednou
neřekl, že vítězství je to nejdůležitější, a zakazoval to říkat i ostatním. Některým holkám nový
systém nevyhovoval a reprezentaci opustily.
Tým se pak stal ještě silnějším, holky se naučily
si navzájem věřit, věděly, že jestli některá něco
pokazí, jsou za ní její spoluhráčky. Mistrovství
světa si jely hlavně užít.
Arénou v Helsinkách se rozezněla česká hymna. Ema zpívala z plných plic, dokud ji nepřemohly slzy. Rozhlédla se okolo, na tribuně
viděla své rodiče, kteří plakali dojetím, a kamaráda Marka, který se nepřestával usmívat. Její
oči však hledaly někoho úplně jiného. Chvíli
jí trvalo, než v davu našla malou blondýnku
s výraznýma modrýma očima. Hanna si jí
taky všimla, zářivě se na ni usmála a ukázala
zdvižený palec. Švédsko sice včera prohrálo
semifinálový zápas, dnes však dívky dokázaly
vybojovat bronz, proto Hanna na tribuně jen
zářila.
Ema jí byla za všechno neskutečně vděčná.
Vždyť hlavně díky ní se jí podařilo vysvětlit trenérovi, že ve florbalu je nejdůležitější hrát jako
jeden tým, být pořádně zapálený pro hru a ne-
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hledat jenom svůj vlastní prospěch. Zároveň
získala nové kamarády, jak z vlastního týmu,
tak i z ostatních zemí, a to pro ni bylo vždycky
mnohem víc. A ten pocit, že někam patří, může
se o někoho opřít, svěřit se někomu se svými
starostmi a prožívat radost se svými přáteli byl
naprosto k nezaplacení. Ani zlatá medaile se
mu nemohla vyrovnat.
Magdalena Talandová,
oktáva, 1. místo v krajském kole soutěže Evropa ve škole

Jak a kudy za hudbou
Hudba je něco, co nás provází odpradávna.
A jak se za ní dostaneme? Pojďte za mnou a já
vám ukážu cestu.

A teď již můžeme směle zastrčit klíč do zámku a libovolně stoupat po notových schodech
nahoru a dolů. Schodů máme celkem pět. Říká
se jim linky. A mezi linkami jsou čtyři díry, tzv.
mezery. Na linkách i mezi nimi poskakují černé
puntíky s nožičkami i bez nich. Říká se jim
noty. Tak jako lidé, i noty mají své vlastnosti.
Některé se mají rády, a tak se drží u sebe. Některé jsou zase haštěřivé a urážlivé, a tak sedí
v mezeře nebo na schodku samy. A podle toho,
jak dlouho vydrží uražené, tak jsou dlouhé
nebo krátké. Na tohle všechno dohlíží tetička
Melodie Notová. Dává především pozor na
to, aby její neteřinky Cecilka, Deniska, Emilka, Fanynka, Gábinka, Anička a Hanička byly
slušně vychované, krásně si spolu hrály, ladily,
neskákaly z místa na místo příliš rychle, aby
z linek nepadaly, neodbíhaly z notové osnovy
pryč, nepraly se a zkrátka měly se všechny
rády jako slušné notičky. Ale tetička Melodie
je již stará a ne vždy se jí to daří. Přece jen ji
někdy (hlavně po obědě) přemůže spaní a to
pak mají notové holky rej.
Napřed je veselo, notičky si notují, vyhrávají,
trylkují, ale pak jako když utne a hádka je na
světě. Ale to už je vzhůru i tetička a už lamentuje, holkám domlouvá, přemlouvá je a nevím
co ještě. A to máte vidět, jak jsou některé z nich
tvrdohlavé, hlavně Cilka s Ankou. S těmi je velká potíž, jsou to holky nafoukané, malicherné
a často taky nafrněné. Ale co naplat, když ani
domluvy nestačí, musí na jejich místo nastoupit sestřenice pomlky. Nejstarší je Celinka.
Moc milá holčička, taková celá zlatá. Po ní je
Půlinka, ta nosí vlásky přesně na pěšinku. Třetí
v řadě je Čtvrtinka a po ní nejmladší Osminka.

Největší radost mají holky notové, když se
ohlásí návštěva. A to ne jen tak ledajaká.
Strýčkové ze Skladatelova totiž nejsou jen tak
obyčejní strýčci. Když mají přijet, musí se celá
notová osnova vysmejčit odshora až dolů,
pěkně poklidit a všechny schody naleštit. A že
vy je neznáte? Ale znáte. Je to třeba oblíbený
strýc Béďa ze Smetanic, strýc Tonda od Dvořáků nebo strýc Leoš z Janáčkova. A málem bych
zapomněla na strýčka Bohouše z Martinic. Jéje,
to je pak na notové osnově veselo. Máte vidět,
jak se holky předvádí, div se nepřetrhnou
vejpůl, jen aby se ukázaly, která nejvíc vyskočí
na nejvyšší linku nebo naopak podleze zas tu
nejnižší. Nebo která nejdéle vydrží stát na jedné
noze, nejvíce zatají dech nebo nejrychleji dokáže poskakovat. Prostě hotová notová olympiáda. A strýčkové? Ti si vše poctivě zapisují, aby
žádnou notičku a ani pomlku neošidili. A hotové výsledky zaznamenávají do notového sešitu
a pošlou expres notovou poštou do nedalekých
Hudebnic.
V Hudebnicích je totiž velká továrna na hudbu.
Tam se pošťáckými auty sváží hudba z celého
světa. Některá musí urazit pořádný kus hudební cesty. Napřed se tu došlé balíčky rozbalí
a roztřídí podle žánru. Pak se svážou v hudební dílo a šup s ním do krabice. Krabice jsou
buď klasické, operní, lidové, rockové, popové,
jazzové a ještě mnoho dalších.
A co teď? Teď už přece záleží jen na vás, kterou
tu krabici otevřete a ponoříte se tak do Krajiny
hudby. Hudba nás provází totiž prakticky na
každém kroku. Když je nám veselo a do zpěvu,
i když je nám smutno až k pláči. Jen si pokaždé
vybereme jinou muziku.

Ročenka CMG 2017/2018

Nejlépe a nejčastěji vstupujeme do Krajiny
hudby po notových schodech, zvaných notová
osnova. Ale pozor, na schody se nedostaneme
jen tak. Na jejich začátku je hudební brána, kterou musíme otevřít zpravidla houslovým nebo
basovým klíčem. A kde takový klíč vezmeme?
Přece u pana Franka, zakladatele notové osnovy. Když máme štěstí a zastihneme ho doma,
můžeme si ho od něj vypůjčit, ale zase také
vrátit. Pořádek musí být nejen v hudbě.

Obě dvě jsou to holky čiperné a moc toho na
notové osnově neposedí. Ale všechny notičky
i pomlky se mají moc rády, a tak když můžou
být spolu, tak vesele dovádějí, hrají si, hašteří
se – až vznikne melodie, neboli rytmicky uspořádaný sled tónů.

Agáta Ficová, 7 ročník ZŠ

Anna Klofáčová, 6. A
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM
JAZYCE
ENGLISH WRITING CUP
This year was the sixth year of the competition. It is
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 2018 English Writing Cup was
Jakub Szymsza.
Congratulations to all who participated.
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Ada Zikmundová
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Jedna z prací: Vánoce jsou příliš komerční

Christmas has become too commercialised
If we really want to answer this question it
is necessary to take a deep dive into the original meaning of Christmas in the first place. We
often imagine Christmas as a Christian holiday
that celebrates the birth of Jesus and is meant
to be spent with your loved ones, but this is not

true at all. Christmas started as a pagan winter
party and many traditions that we know today,
e. g. the Christmas tree, carols and gifts, are
completely pagan. And since no one really
knows when Jesus was born there is no real
religious aspect neither.
So what are these holidays about and are they
too commercialised?
Well, the coin has always two sides. If you
look in the past on how people celebrated
Christmas a few centuries ago, nowadays
it’s definitely more commercial. People spend
more money, buy more gifts and there are ads
everywhere. However, this is just how everything works these days. People buy more
things, but it doesn’t mean it’s wrong. There’s still Christmas spirit because people are
together which wasn’t always possible in the
past.
And I believe people start to appreciate the
Christmas spirit more and more.
Christmas has become more commercialised
than in the past, but I don’t believe it’s too
much. And since people still spend Christmas
together, I think the main purpose of Christmas
is still alive.

Alžběta Rubanová, 7.A

Jakub Szymsza, sexta, 1. místo

Výroční zpráva

Výroční zpráva o hospodaření
školy za rok 2017

Výnosy				

v tis. Kč

		
		
		
		
		

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

843
862
1
140
21 098
22 944

b)

Náklady			

v tis. Kč

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

1 897
2 124
17 689

N á k l a d y c e l k e m 		

22 889

Hospodářský výsledek			

55

191
933
4
51
Vendula Edlerová, 8.A
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a)

Přehled realizovaných projektů v roce 2017 včetně výše jednotlivých dotací
Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově aktivně působí v různých oblastech výchovy
a vzdělávání.Aktivity Cyrilometodějského gymnázia nad rámec zabezpečení výuky byly v roce
2017 financovány následujícími donátory:
Název projektu

Anotace

„Francouzské divadlo“

Podpora činnosti Francouzského divadla

„Plavecký pohár“

Podpora plavecké soutěže

„Francouzské divadlo“

Dotace v Kč

Poskytovatel

15 000

Město Prostějov

5 000

Město Prostějov

Podpora účasti Francouzského divadla na festivalech

30 000

Olomoucký kraj

„Projekt Centra celoživotního učení“

Podpora vzdělávacích seminářů a kurzů pro
veřejnost

12 000

Olomoucký kraj

„Rozvoj kariérních a sociálních kompetencí“

Program osobnostního rozvoje studentů

80 000

ČBK z prostředků
Nadace Renovabis

„Podpora etické výchovy“

Podpora výuky etické výchovy

20 000

Nadační fond
Josefa Luxe

„Zvyšování kvality výuky
MŠ a ZŠ“

Podpora vzdělávání a vzájemné spolupráce
pedagogů

26 000

MŠMT

Celkem

188 000
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Školní klub a SVČ Oáza
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Školní klub
a Středisko volného času Oáza

Dvě klubové místnosti plné her, aktivit a příjemného posezení a spousta volnočasových
kroužků byly i letos připraveny pro studenty
gymnázia a žáky základní školy, aby měli kde
smysluplně trávit svůj volný čas. Každý si
mohl vybrat z velké nabídky podle svých vlastních zájmů. Studentům byly nabídnuty turnaje,
školní soutěže, kreativní dílny a mnoho jiných
akcí konajících se v prostředí jim známého
školního klubu Oáza a Klub-ka. Každý rok tuto
nabídku využívá mnoho studentů a žáků, je to
totiž příležitost poznat své spolužáky z trochu
jiné strany, zdokonalit se ve svých dovednostech a schopnostech nebo si odpočinout od
učení.

Lezení na horolezecké stěně
Některé kroužky v průběhu roku předvádějí,
co se účastníci naučili. Pořádají nejrůznější vystoupení, navštěvují soutěže, podporují školní
akce.

Studenti se baví u stolních her

Velkou tradici má na škole kroužek Francouzského divadla. Pod vedením Bc. Jany Chammas
secvičili žáci tři divadelní kusy. Francouzské
divadlo reprezentuje školu po celé České
republice, ale i v zahraničí. Vyvrcholení jejich
snažení mohli ocenit rodiče i kamarádi na Francouzském večeru konaném v divalením sále
Národního domu v Prostějově. Velké divadelní
sny se studentům mohou plnit i díky přispění
města Prostějova a Olomouckého kraje.

Kroužky
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Letos si studenti mohli vybrat z 18 volnočasových kroužků. K dispozici má každý podle
svého zaměření a záliby, přesně ten, ve kterém
by se chtěl rozvíjet. Otevřeny jsou kroužky
sportovní – florbal, historický šerm, stolní tenis,
lezecká stěna, kroužky kreativní – výtvarný, keramický, dramatický, taneční, hudební, filmový
nebo i takové kroužky, ve kterých si zdokonalují své znalosti získané ve školních lavicích
– přírodovědný, psaní všemi deseti, debatování
či robotika.

Vystoupení nejmladší skupiny na Večeru
francouského divadla

Školní klub a SVČ Oáza
Mgr. Martin Bradáč i tento rok připravoval
studenty ve školní Schole. Mladí zpěváci 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. Svá vystoupení
ozvláštňují i hudebními nástroji. Doprovází je
kytary, basová kytara, flétny, housle, bicí či cajon. Pokaždé zpívají jiné písně a jejich spolužáci
se mají vždy na co těšit.
Kreativní prostředí na kroužku

Soutěže

Dramatický kroužek nabídl hned několik pozvání na představení. Mladší skupina předvedla krátkou strašidelnou hříčku podle povídky
z knihy Sedm strašidelných příběhů. Diváci se
mohli bát spolu s dívkou Jamie, kterou díky
její mamince nepokousal upír. Starší skupina se letos pustila do Williama Shakespeara
a jeho Zkrocení zlé ženy. Předvedla své umění
na prostějovském festivalu MEDart. Pro své
fanoušky dívky uspořádaly slavnostní večer,
kde předvedly tři představení z posledních tří
let. Vystoupení se konala v divadelním sále
dramatického oboru ZUŠ na zámku.

Velké soustředění na turnaji v piškvorkách
Školní kolo recitační soutěže mělo čtyři věkové
kategorie, všechny hojně obsazené. Recitátoři byli velmi šikovní, a proto dvě recitátorky
z nižšího gymnázia byly i v okresním kole
soutěže v recitaci Dětská scéna. I starší recitátoři neskončili školním kolem. Barbora Latýnová
a Daniel Grbin přednesli své básně na krajském
kole Wolkrova Prostějova. Dvě recitátorky
přednášely také na přehlídce církevních škol
v Odrách.
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Schola při mši na závěr školního roku

Logické uvažování si potrápili soutěžící v piškvorkách. Nejprve se utkali ve školním kole.
Žáci šesté třídy vyzkoušeli mozkové závity oktavánů a společně zažili u této logické soutěže
zábavu i poučení. Pětice studentů reprezentovala školu i na okresním kole soutěže koleček
a křížků. Obsadili zde krásné druhé místo.
Díky tomu putovali do krajského kola v Olomouci. Zde se dostali až do semifinále, kde je
porazil vítězný tým.

Představení Zkrocení zlé ženy
Žákyně navštěvující výtvarný kroužek si mohly
vyzkoušet nejrůznější malířské techniky. Pod
vedením Mgr. Lucie Hradilové vznikala krásná
umělecká díla. Dívky se mohly svými výtvory
pochlubit spolužákům na chodbách, kde obrazy vysely. Výtvarné práce účastnic se poslaly
do řady malířských soutěží a byly oceňovány.
Dokonce jedna ze studentek obdržela čestné
uznání na mezinárodní výtvarné soutěži Lidice.

Zpěv, kytara a vlastní píseň v podání Adély Pudové
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Školní klub a SVČ Oáza
Letos přehlídka církevních škol v Odrách
slavila 25. jubileum. Naše škola toto výročí
oslavila čtyřmi krásnými vystoupeními, která
si studentky připravily. Marie Coufalová, jedna
ze dvou recitátorek, vystoupila se svou vlastní
povídkou a díky tomu velmi zaujala a vystoupila i na galaprogramu a získala čestné uznání.
Úspěch slavily i dívky s hudebním vystoupením, Lucie Vrbová na flétnu a Adéla Pudová se
zpěvem vlastní písně doprovázeným kytarou.
Obě vystoupily jak na galaprogramu, tak i na
slavnostním programu pro televizi Noe. Adéla
Pudová navíc obdržela cenu Zlaté pásmo.

Kluci zabraní do práce na pomlázkách
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Přespání ve škole

Vystoupení na přehlídce církevních škol v Odrách

Večer a noc před pololetními prázdninami se
škola otevřela pro žáky. Ale ti se tu neučili.
Společně hráli hry, tvořili, soutěžili a bavili se.
Netradiční přespání ve škole se stalo vyhledávanou tradicí a i tento rok o něj byl velký
zájem. Letos měl podtitul bez mobilů a žáci se
tak bavili více spolu. Letos se konala ještě jedna
výjimka a to přespání ve škole pro maturanty.
Nejvyšší ročník si chtěl zavzpomínat na svoje
začátky na škole. Připravili si fotografie, společně si zazpívali a zahráli hru po škole.

V Olomouci se konalo krajské kolo branného
závodu družstev pro nižší stupně gymnázia
pod názvem Battlefield a pro vyšší stupeň legie.
Dvě šestičlenná družstva ze sekundy se poprvé
poprala v soutěži s tematikou 2. světové války.
Jejich připravená prezentace zabodovala na celé
čáře, bohužel to tentokrát na postup nestačilo.
Ani na Legiích družstvo tvořené ze studentů
kvinty nepostoupilo do celostátního kola. Studenti ale bojovali do posledního dechu, vše si
vyzkoušeli a příští rok se soutěží určitě s radostí zúčastní znovu.
Seznamovací hry pro třídy

Zážitková hra

Kvintáni při plnění úkolu

Kreativní odpoledne
Studenti, rodiče a všichni kdo rádi tvoří, měli
příležitost se potkat u kreativního tvoření.
Před adventem se v Oáze rozvoněly jehličnaté
větvičky, ze kterých návštěvníci pletli adventní
věnce. A pře Velikonocemi se v klubu sešli nejenom chlapci, aby si upletli velikonoční pomlázky ze zajištěného proutí.
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Žáci nižšího gymnázia a základní školy se před
vysvědčením utkali v zážitkové hře. Letos byli
rozděleni na dva dny. První den spolu hru
zažívali žáci primy, 6. A, 7. A, 8. A. Druhý den
se na cestu vydali již zkušení hráči ze sekundy,
tercie a kvarty. Na pomoc jim oba dva dny byli
kvintáni. Před nimi byl náročný úkol vydat se
po stopách a najít sídlo hraběte Seilerna. Cesta
byla namáhavá, plná otázek a úkolů. Pátrací
osmičlenné týmy musely být pozorné, ale nakonec všichni doputovali zdárně do cíle a hrabě
Seilern se všem odměnil.

Tábory
I tento rok se konal vodácký tábor. Tento rok se
sjížděla řeka Lužnice. Cesta po vodě umí být
náročná, ale zážitky z ní jsou nezapomenutelné.

Informační centrum mládeže
Motto:
Když nevíš, zeptej se!

Informační centrum
pro mládež Prostějov

V červnu jsme přivítaly účastníky Valné hromady Asociace pro podporu rozvoje informačních
center pro mládež v ČR z.s. Delegace pracovníků z členských ICM ČR byla přijata i představiteli města Prostějov, které činnost ICM v tomto
školním roce podpořilo příspěvkem na kreativní dílny a soutěže Zřizovatelem ICM Prostějov
je Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově.

Vytváříme i vlastní informační materiály. Jedná
se zejména o měsíční Zpravodaj ICM Prostějov
a aktualizaci informační brožury o dobrovolnických příležitostech a možnostech (nejen)
v Olomouckém kraji – Chci být dobrovolníkem
(v Olomouckém kraji). Oblíbeným se stal také
leták Dny otevřených dveří SŠ na Prostějovsku
a Netiketa o chování na internetu. V nabídce
zůstává naše vlastní brožura pro mladé lidi
„Moje první bydlení“.
Od února 2018 v ICM působí účastnice Evropské dobrovolné služby, Maria Hretculesei, z Rumunska. Vedle vedení jazykových konverzací
a tvorby anglického magazín E-VoiceS, v němž
ve značné míře reflektuje svoje zkušenosti nejen
z pobytu v ČR ale i z mezinárodních projektů,
se zapojila do organizace „Tvořivých dílen“
a prázdninového programu ICM Prostějov –
„Herní odpoledne“ a „DDR odpoledne“.
ICM Prostějov poskytuje i řadu doplňkových
služeb: přístup na internet, tisk, kopírování,
skenování, laminování, kroužkovou nebo
drátěnou vazbu, prodej slevových karet (ISIC,
ISIC SCHOLAR a ITIC), převod VHS na DVD
a audiokazet na CD. Zájem návštěvníků je
o bezplatné služby sítě Eurodesk a Městského
evropského informačního střediska.
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Když nevím, zeptám se! V Informačním centru
pro mládež, které v prostorách CMG funguje
od 25. října 2001, odpovídají na otázky kvalifikované pracovnice. ICM poskytuje bezplatně
informace a poradenství v oblastech, které jsou
důležité pro mladé lidi i pracovníky s mládeží.
Zájem je především o informace ohledně mobility mládeže, zejména v rámci EU, vzdělávání,
práce, aktivního využití volného času a cestování. Nevyhýbá se ani tématům zaměřeným na
sociálně patologické jevy a na podporu aktivního občanství.

Vedoucí ICM Stanislava Rotterová a dobrovolnice Maria Hretculesei z Rumunska na Dni EU v Olomouci

ICM při oslavách 25 let CMG
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Centrum celoživotního učení
„Na učení není nikdy pozdě. Nejchytřejší lidé
jsou ti, kteří umějí být šťastní.“ ( Hal Urban)
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Centrum celoživotního učení

Centrum celoživotního učení působí při Cyrilometodějském gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově pod tímto názvem již
od roku 2009, kde navazuje na téměř dlouholetou praxi v oblasti pořádání vzdělávacích
kurzů pro dospělé.

Aktivity při kurzu
Současná činnost Centra se zaměřuje na oblast
vzdělávání pedagogických pracovníků našeho
gymnázia a na nabídku vzdělávacích programů
pro učitele a pracovníky jiných církevních škol
v rámci celé České republiky. Nabídka zahrnuje
akreditované semináře se zaměřením na smysl
a poslání církevních škol, kompetence pedagogů na církevních školách, autoevaluci či na
osobnostní rozvoj žáků.

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

Pokročilí zájemci kurzu Excelu
Vzdělávání zaměstnanců naší školy bylo v tomto roce zaměřeno na „Principy systému prevence rizikového chování“. Už v přípravném
týdnu zahájili prvním seminářem na téma Efektivní komunikace s problémovým žákem.
Seminář byl realizován v Bystřici pod Hostýnem. Druhá část „Třídnické hodiny – pozitivní
třídní klima“ proběhla na gymnáziu dne 18.12.
Obojí pod záštitou Sdružení D, z.ú. z Olomouce.
V tomto roce se naši pedagogové zapojili do
projektu MŠMT a EU v Operačním programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání - „Zvyšování kvality výuky na MŠ a ZŠ na CMG v Prostějově“
a „Zvyšování kvality výuky SŠ na CMG v Prostějově“. Celá sborovna byla proškolena v inkluzivním tématu „Práce s nadanými a mimořádně
nadanými žáky v hodinách“ a učitelé ZŠ zahájili
sérii seminářů na téma „Vzdělávací a výchovný
styl učitele ve třídě plné individualit“.
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Inkluzivní kurz pro učitele základní školy

Centrum celoživotního učení
Jednotliví pedagogové si dále podle svého
zaměření vybírali z akreditovaných nabídek
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
vzájemně spolupracovali a sdíleli své zkušenosti i s pedagogy z jiných škol.

učí touto tradiční technikou tvořit krásné šperky, obrázky a různé krajkové doplňky.

Do projektu jsou zapojeni i pedagogičtí pracovníci naší mateřské školy. Je podpořena činnost
sociálního pedagoga ve školce, jednotlivé
učitelky zvyšují vzdělávání ve čtenářské, matematické pregramotnosti, inkluzi, ale rozvíjí se
i po osobnostně sociální stránce. Profesní rozvoj
předškolních pedagogů je zajištěn prostřednictvím supervize.
Tvůrčí atmosféra ve Výtvarném kruhu
V tomto roce se nám podařilo zrealizovat společnou výstavu obou zájmových skupin v galerii „Na schodech“ v prostorách gymnázia.

Tvůrčí atmosféra v kroužku Paličkování

Počítačové kurzy pro začátečníky
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, Kurz práce s fotografií a Kurz MS Excel pod vedením Květoslava Müllera, Dis., kde se zájemci naučili tvorbu
tabulek a funkcí.

Náklady CCU jsou pokryty z kurzovného
a z dotačního programu Olomouckého kraje,
směřující k sociálnímu začleňování a prevenci
sociálního vyloučení ohrožených skupin, jako
jsou senioři, maminky na MD, nezaměstnaní
a ostatní široká veřejnost, díky kterému jsme
mohli zachovat stávající ceny kurzu.
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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.

Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách. Nabídky jsou
zveřejňovány také v Radničních listech a články
vychází v regionálním tisku, dále prostřednictvím letáků, plakátů a Facebooku.
Mezi nabízené zájmové kurzy patří Výtvarný
kruh pro dospělé a Kurz paličkování, které
probíhají v průběhu celého školního roku. Výtvarný kruh je určen všem zájemcům o kresbu
a malbu a pod vedením Mgr. Hany Martincové
vznikají osobitá díla.
Výtvarně nadaní a tvořiví zájemci mohou navštěvovat také celoroční kurz Paličkování. Pod
vedením zkušené lektorky Mileny Malinové se

V Paličkování vznikají osobitá díla
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Školská rada
„Strom roste nejlépe v zemi svých předků“
(John Ronald Reuel Tolkien)
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Školská rada

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
Spolupráce rodičů se školou byla vždy jedním
z pilířů existence školy, vždyť i vznik církevního gymnázia byl iniciován rodiči a pedagogy,
jimž citelně chyběl model školy, založený na
křesťanských principech. Tato spolupráce pak
vykrystalizovala ve vzniku Spolku přátel Cyrilometodějského gymnázia a dosud trvá. 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, studentka maturitního ročníku,
Tereza Marková, byla odměněna za mimořádný výkon během studia, na závěr roku byla
Cenu Spolku přátel předává
předseda spolku Ing. František Hynek
oceněna Marie Coufalová z kvinty za úspěch
v uměleckých soutěžích a pro nejlepší studenty
z každého ročníku spolek zakoupil odměny
formou knižních poukázek.

Zasedání Rady spolku
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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.
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Resumé

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:
• a systematic preparation for university
studies
• a spiritual and psychological formation
• foreign language studies with native
teachers and preparation for international
language certificates (FCE, DELF, Zertifikat
Deutsch)
• language exchange programmes (with
Germany, the Netherlands)
• 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.
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English

Deutsch
CMG ist ein kirchliches achtjähriges
Gymnasium allgemeiner Ausrichtung mit
familiärer Atmosphäre, zum Gymnasium
gehört auch der Kindergarten und seit
dem Jahr 2015 auch die zweite Stufe der
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
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Resumé
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
(über 90 %), die ohne Probleme zu weiterem
Studium an Hochschulen und Universitäten
von verschiedenen Richtungen und Typen
angenommen werden, und die erfolgreiche
Beteiligung der Schüler in Olympiaden und
Fachwettbewerben für Mittelschulen.
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Wir bieten an:

70

• die systematische Vorbereitung zum
Studium an allen Typen von Hochschulen
und höheren Fachschulen;
• Zusammenarbeit mit Priestern
• Unterricht in zwei lebendigen Sprachen ab
der ersten Klasse, weitere Fremdsprachen
in höheren Jahrgangsstufen
• Austauschaufenthalte im Ausland
(Deutschland)
• Erwerbung von international anerkannten
Sprachzertifikaten (FCE, Delf, Zertifikat
Deutsch, ÖSD)
• 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
barriereloser Zugang

Das achtjährige Lernen 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:

Studenti v počítačové učebně

Resumé
• Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica in
Deutschland
• Litauischses Gymnasium in Hüttenfeld
(Deutschland)
• Schulzentrum SII UT Bremen Europaschule (Deutschland).
Wir nehmen an internationalen Workshops in
Sonnenberg (Deutschland) teil.
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 (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)
• des échanges réciproques avec l’étranger

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 Deutschland
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).

Co nás čeká?
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Prima vytváří třídní pravidla

(l’Allemagne, la Hollande)
• des cours de développement personnel, de
« time management », d’études effectives
etc.
• des ateliers créatifs + des activités de
loisir dans le cadre du club des élèves «
OÁZA » (oasis).
• des séjours pendant les week-ends ou les
vacances orientés vers le développement
de la personnalité
• une attitude bienveillante qui ne tolère
aucune rudesse et violence ; l’éducation et
l’amour du travail ; l’exigence
• une atmosphère de travail, basée sur
l’amitié et le respect réciproque
• tous les espaces accessibles aux
handicapés
Le programme scolaire met en valeur la
motivation des élèves pour le développement
personnel, un emploi du temps effectif,
l’étude des langues, de l’informatique et
des mathématiques. Le programme est
enrichi d’une matière intitulée « la religion
et l’éducation éthique » et « la stratégie de la
progression personnelle ».
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Reklama
Ing. Dana Weidová
Ing. Vlastimil Weida
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auditoři a daňoví
poradci
Krasická 61
796 01 Prostějov
tel. 604 18 12 41
www.weida.cz
e-mail: weidovi@volny.cz

Nakladatelství a vydavatelství Computer Media s. r. o.

Kompletní řada učebnic Občanského
a společenskovědního základu

Příprava k maturitě
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Učebnice pro výuku
informatiky

Nakladatelství a vydavatelství

www.computer media.cz

R

Mons. Antonín Basler při předvánoční mši

Slavnostní mši na zahájení školního roku celebroval
provinciál salesiánů P. Petr Vaculík SDB

Mons. Josef Nuzík
při děkovné mši při výročí školy

Představitelé města přišli slavit společně se školou

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.
P. Josef Glogar na Popeleční středu

P. Tomáš Strogan spolu s námi děkuje
za uplynulý rok

Mons. Jan Graubner promlouvá
k maturantům při slavnostní mši svaté

www.infos.cz
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