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Mons. Josef Hrdlička na slavnostní 
mši promlouvá k maturantům.

Mons. Jan Graubner slaví  
se školou Velikonoce.

Mons. Josef Nuzík při mši na zahájení  
nového školního roku.

P. Petr Kaňa při slavnosti  
Všech svatých.

Rozloučení s odcházejícími Salesiány  
na závěrečné mši svaté.

Předvánoční mši celebroval  
vícerektor Arcibiskupského kněž-

ského semináře Pavel Šupol.
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Slovo úvodem

Vážení čtenáři,
právě jsem se vrátil z kontrolní cesty po 
organizacích, kde studenti septimy vykoná-
vají sociální praxi, a usedám, abych napsal 
pár vět do úvodníku. Na srdci mám hřejivě, 
pocit hrdosti z toho, co jsem slyšel na čtyřech 
nezávislých místech „Máme řady studentů 
na praxi, ale ti vaši jsou vždycky výjimeční, 
ochotní, úžasní, zajímaví.“

Včera jsem byl na náměstí. Věda v ulicích. 
Stánky CMG. Kolem živo, Ondra z kvarty 
baví skrze mikrofon okolí povídáním o sen-
zační škole a výuce, lidi se zastavují, zkoušejí 
pokusy, baví se. 

Neznámá žena. „Pane řediteli, mám vnučku 
ve čtvrté třídě, ona strašně moc chce k vám na 
školu. Byla na Dni otevřených dveří a celý den 
vyprávěla, jak se jí tam líbilo a jak si mohla 
povídat s těmi staršími. Už se učí na přijímač-
ky, které budou za rok. A kdyby se nedostala 
na gympl, půjde k vám na základku.“

Ranní telefonát maminky: „Kuba s Laďou 
vyhráli v tom Izraeli.“ A s Adamem jsou do-
konce nejlepší debatéři v ČR.

„Klimatizaci a zastínění do druhého patra 
stejně, jak je tomu o patro níž.“ Nejčastější 
požadavek ve studentských dotaznících.  
30× častější než „Vyměňte nám učitele!“

Kulatý stůl po kariérní praxi sexty – doporu-
čení od zaměstnavatelů je zcela jasné: „Přiví-
tali bychom praxi vašich studentů minimálně 
na 14 dní.“

„Pane řediteli, jak je možné, že si pamatujete 
jména všech studentů školy, jenom mě ne?“ 
„To není tak těžké, Karle.“ „Ale já jsem Hon-
za!“ „Aha.“

„Jednadvacet vyznamenaných z dvaceti sed-
mi, z toho devět se samými výbornými.“  

To není možné, to se nikdy nestalo, chyba ve 
statistikách. Ne! Profesionální práce, oktaváni.

S budoucím kaplanem procházíme školu. 
O přestávce vstupujeme do kaple, za námi 
pětice děvčat, pokleknou před svatostánkem 
a chviličku se modlí. Registruji příjemné pře-
kvapení v jeho očích. „Hmmm...“

Spousta střípků, které si uvědomuji, když 
přemýšlím, jak vypadal ten uplynulý škol-
ní rok. Vnímám, jak jsme všichni unaveni 
(červen) – žáci a studenti, kantoři. Příjemně 
unaveni. Dali jsme tomu školnímu roku opět 
maximum, seskládali jsme mozaiku z řady 
úžasných výsledků, setkání, akcí a reakcí 
a vytvořili obraz školního roku 2018/19. Díky 
vám všem! Studenti, kteří jste do toho šli 
s námi naplno. Věřím, že znovu půjdete. Díky 
vám, kolegyně, kolegové, že jste tady byli 
a jste DOOPRAVDY pro studenty. 

Nějaký hlas z chodby: 
„Kdy teda začíná ten 
další rok. Jóó, až dru-
hýho. Tak to konečně 
pořádně rozjedem…“

Krásné počtení a pro-
hlédnutí obrazu. My 
jdeme skládat další .

 Pavel Polcr, ředitel školy

Úvodní slovo



2

Slovo úvodem
Ro

č
e

n
ka

 C
M

G
 2

01
8/

20
19

Znát a neztratit svou hodnotu
V knížce od Bruna Ferrera Úsměvy pro duši 
je příběh o stoeurové bankovce.  
Píše se v něm, jak přednášející na začátek své-
ho vystoupení nejprve zamával stoeurovou 
bankovkou a zeptal se: „Kdo chce tuhle sto- 
eurovku?“ Zvedl se les rukou. Pak bankovku 
zmačkal, pošlapal. Byla špinavá a poničená. 
Přesto se vždy zvedly ruce lidí, kteří ji chtěli. 
Nic neztratila ze své hodnoty. 

Podobně jako stoeurovou bankovku můžeme 
vnímat spoustu věcí. Někdy nás druzí vidí 
dobře, jindy trochu jinak. Ale to nejdůležitější 
přes všechno vnější působení je znát svoji 
hodnotu, znát své obdarování. A když druzí 
o nás vědí, co můžeme nabídnout, co umíme, 
máme trochu vyhráno. 

Za těch pár let, co jsem mohl na této škole pů-
sobit, jsem potkal spoustu skvělých studentů 
i kantorů. Moc díky za vše, co jsem se od vás 
nebo díky vám mohl všechno naučit. I když 
se na první pohled vše nezdálo vždy tak 
ideální, a některé chvíle byly pro mě hodně 
náročné, nelituji, že 
jsem kousek života 
mohl prožít na této 
škole s vámi.  

Přeji všem v novém 
školním roce, aby 
nezapomněli, že mají 
pro druhé svou nevy-
číslitelnou hodnotu.

P. Mgr. Petr Matula SDB

Všechno má určenou chvíli
Ve starozákonní knize Kazatel čteme:  
„Všechno má určenou chvíli, veškeré dění 
pod nebem má svůj čas.“ S tím můžeme plně 
souhlasit. Je čas školní rok ukončit, aby vzá-
pětí (co jsou to dva měsíce) nastal čas nový 
školní rok začít. Je čas se studiem započít 
a přijde čas, nejlépe maturitou, je zakončit. 
A totéž platí i z pohledu vyučujícího. Je čas 
do školy nastoupit a také čas své pedago-
gické působení skončit. A právě z pohledu 
posledně uvedeného přistupuji k napsání 
následujících řádků. Zažil jsem toho za své 
více než dvacetileté působení na CMG  
mnoho. Stěhování po různých objektech  
ve městě, ještě za působení prvního  
ředitele RNDr. Václava Marka a profesorky 
RNDr. Anny Švécarové, od níž jsem o pře-
stávkách nasával její nejen pedagogická, ale 
především životní moudra. Působil jsem na 
škole v době získání vlastního objektu i jeho 
velkolepé rekonstrukce, v době rozšíření 
o MŠ a posléze ZŠ. Jedno se však po celou 
dobu mého účinkování nezměnilo, byť říká-
me: „Mládež je dnes jiná, máme nové vyučo-
vací metody, moderní pomůcky.“ Nezměnilo 
se totiž to, že vyučování je založeno na vzta-
zích vyučujícího ke studentům a studentů 
k vyučujícímu. Vždy jsem se snažil, je mi to 
tak asi dáno do vínku, přicházet do vyučová-
ní takříkajíc „se srdcem na dlani“. Od toho, 
jakým způsobem byl tento přístup pochopen, 
se potom obvykle odvíjel celý školní rok. Jest-
liže jej žáci vnímali jako slabost vyučujícího, 
většinou se pak školní rok nesl ve znamení 
vzájemného souboje. Když jej však ucho-
pili jako šanci prožít smysluplné a záživné 
hodiny, okořeněné i nějakým tím humorem, 
bez výjimky se vždy podařilo navázat mnoho 
pěkných vztahů a také, jako takový vedlejší 
produkt, se mnohem víc a snadněji naučit. 
Taková je moje letitá zkušenost, pro většinu 
čtenářů jistě nijak objevná. Přesto bych chtěl 
popřát všem studentům a žákům školy ve 
chvíli, kdy nadchází 
čas nový školní rok 
začít, aby za nimi 
„se srdcem na dlani“ 
přicházelo co nejvíce 
vyučujících. A všem 
vyučujícím, aby tento 
jejich přístup v co 
největší míře studenti 
a žáci správně pocho-
pili.

Mgr. Ing. Petr Hubáček, vyučující KEV
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Asistentka ve výuce cizího jazyka
Díky Fulbrightově nadaci měla naše škola 
letos štěstí na skvělou asistentku výuky an-
glického jazyka. Catherine Blume k nám při-
jela z Pittsburghu ve státě Pensylvanie USA. 
Stala se nedílnou součástí výuky anglického 
jazyka, vedla kroužek „hry v angličtině”, 
spoluorganizovala mše, a hlavně pomáhala 
studentům rozvíjet komunikační dovednosti. 

Zeptali jsme se na její dojmy z pobytu 
a Catherine se vyjádřila vlastními slovy. Pro 
zachování autentičnosti uvádíme v originále, 
v anglickém jazyce:

When I arrived to the Czech Republic back in 
August, I brought with me a lot of luggage, 
a little bit of Czech, and absolutely no friends 
or people that I knew. As I return home in June, 
I still have a lot of luggage and a little bit of 
Czech, but I now have many, many friends and 
people that I hope to know forever. This year 
was a year of firsts for me: the first time living 
alone, the first time working as a full-time 
teacher, and the first time living in a foreign 
country where I didn’t speak the language. 
With all of these big changes in my life, I was 
so grateful for the warm way in which I was so 
quickly welcomed into the community of CMG. 

Thanks to the teachers and the students, it 
didn’t take long for me to feel as if I had a place 
over here in the Czech Republic, specifically 
at CMG. The students graciously never com-
plained about my random topics for lesson 
plans each week, or my fast way of speaking 
when I got excited about something. They let 
me share my love for my hometown of Pitts-
burgh and they even tried to keep track of the 
million and one family members that I have. 
They asked interesting questions and oftenti-
mes knew more than I did about some topic. 
I truly believe I was spoiled this year with such 
intelligent, articulate, and curious students and 
I can only hope that my future students are as 
easy to teach.

The teachers also kindly and wholehearted-
ly welcomed me into the school community, 
whether by taking me on a weekend trip with 
their family or letting me tag along on a school 
trip as an honorary student. They provided 
me with the freedom in the classroom to teach 
topics which I considered to be most useful 
and interesting for the students. They made it 
possible for me to start an English club, to orga-
nize a weekly Mass in English, and even to tag 
along to P.E. lessons each week. They helped 
solve any small problems I had and I will alwa-
ys be extremely grateful for how supported  
and appreciated they made me feel.

I’ve always hated saying goodbye and I’ve 
never been very good at it, but as I leave 
CMG and the Czech Republic, I mostly just 
feel overwhelmed with gratitude for this past 
year and the many, many people that made it 
such an incredible one. Before the year began, 
I had no idea what to expect, but I never could 
have anticipated how much I would learn this 
year and how many friendships I would form. 
I can’t wait to bring everything I learned back 
to the U.S. with me and to teach my future stu-
dents all about the Czech Republic. I also can’t 
wait to come back to the Czech Republic, where 
I will always feel like I have a home thanks to 
all the incredible people that I met this year.

Catherine Blume

Americké odpoledne v Klubu.
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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 školy: Mgr. Pavel Polcr 
Zástupci ředitele pro výuku: Mgr. Martina Šubčíková, Mgr. Lenka Halouzková 
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; základní škola, 79-01-C/01
Zaměření studia: všeobecné s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií
Počet žáků ve školním roce 2018/2019: gymnázium – 239 , základní škola – 107

Mateřská škola
Sídlo MŠ: Sídliště Svobody 53, 796 01 Prostějov
Vedoucí učitelka: Veronika Zatloukalová
Počet žáků ve školním roce 2018/2019: 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: Mgr. Kateřina Straková
Počet žáků ve školním klubu: 228
Počet žáků ve středisku volného času mládeže: 163
Webové stránky: oaza.cmgpv.cz
E-mail: klub@cmgpv.cz

Rada školské právnické osoby
Mons. Josef Hrdlička, biskupský vikář pro školy, hrdlicka.josef@ado.cz
Mgr. Petr Bulvas, předseda Rady ŠPO a biskupský delegát pro pastoraci, bulvas.petr@ado.cz
Mgr. Helena Polcrová, polcrova.helena@ado.cz

Kdo jsme...

Základní data školy
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Kdo jsme...

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, Mgr. Kateřina Opatrná
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 633/1, 110 00 Praha 1
Telefon:  777 985 630
E-mail: gdpr@jakubkriz.cz

Budova školy s novou venkovní učebnou.
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Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Materská 
škola
ˇ

Hodně jsme toho během školního roku prožili – pravidelně jsme chodili do hvězdárny, navštěvova-
li jsme s P. Jožkou Glogarem kaple a kostely v blízkosti školky, jezdili jsme autobusem do Plumlo-
va, kde na nás čekal pan myslivec, se kterým jsme chodili do lesa. Také  jsme chodili do divadla 
a do kina, a někdy přijelo divadélko až k nám do školky. A protože naše školka patří ke gymnáziu 
a základní škole, slavili jsme společně mše svaté.

I letos byl školní rok plný perliček našich dětí:

Půjdeme rýčovat (rýt) zahrádku. Paní učitelko, já jsem okousala všechnu kůru z chleba.

Na housle se hraje smykem (smyčcem). Holky, vy jste Pat a Mat a já jsem váš trenér.

Lupa je jako lupič. Pane Bože, děkujeme ti, že máme auta a nemusíme chodit pěšky.

Paní učitelko, zazpíváme taky ,,Nafukuj mě duchem svým (Naplňuj mě duchem svým)?‘‘

Mně rostou na rukách vousy. Paní učitelko a tady máme močál (močový měchýř).

Viróza, to znamená, že chodíme na návštěvu. I love you znamená, miluju tě na měsíc a zpátky.

Jezdíme i do lesa za panem myslivcem, se kterým poznáváme krásy lesa.

Adamcová Adéla, Baťková Kateřina, Baťková Monika, Baťková Veronika, Brůžková Běla, 
Hálková Anežka, Huňatá Daniela, Chudík Jakub, Julínková Anna, Kratochvíl Jakub, 

Musilová Marie, Pavlíková Adéla, Pejř Jan, Polcrová Anna, Růžička Vít, Schneeweissová Markéta,
 Schneeweissová Veronika, Skulník Mikuláš, Veselá Jana, Vysloužil Matěj, Zatloukal Tomáš, 

Zatloukalová Dominika, Znojilová Michaela

Připravujeme zeleninový salát.

Učitelky MŠ: Bc. Tereza Slezáková, Veronika Zatloukalová, Mgr. Liliana Pospíšilová,Věra Pospíšilová
Asistentka: Lucie Vysloužilová

Školnice: Jana Ehlová
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Tvoříme pokusy, které nás baví.

Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Každý měsíc navštěvujeme s o. Jožkou Glogarem 
nějakou kapli nebo kostel.

Ranní kroužek a povídání o rostlinách.

Oslavili jsme den dětí 
soutěžemi. 

Připravujeme zahrádku  
na zimu.

Mikulášská besídka v kostele sv. Josefa dělníka  
v Krasicích s návštěvou sv. Mikuláše.

Vánoční besídka a dárečky.

Zdobíme břízku na náměstí.

Slavíme narozeniny.

Jíme zdravě.
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Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Šestka
Mgr. Pavla Urbášková

Bartková Alžběta, Benda František, Bittnerová Kateřina, Čech Michal, Duroňová Amálie, 
Dvorská Nikol, Frelich Filip, Halama Dominik, Hladký Vojtěch, Hruban Josef, Janáková Zuzana, 

Kadlecová Nikol, Kapounková Markéta, Konečná Markéta, Krejčí Maxmilián, Kulhaj Tadeáš, 
Labuťová Justýna, Labuťová Nikola, Latýnová Eliška, Medina Christian, Nováková Anežka, 

Parák Jáchym, Parák Václav, Příhodová Veronika, Sekaninová Pavlína, Šmídová Adriana, 
Šmidrová Lucie, Šplíchalová Julie, Tichá Hana, Vysloužil Jakub, Zábojová Ludmila

Teď už se všichni známe.

Jako sardinky... Zkouška spolupráce.
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Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Ráda chodím do skautu, jezdím 
na koni a kreslím.

Rád natáčím, fotím a pracuji 
s technikou.

Ráda tancuji, hraji na flétnu 
a sportuji.

Rád hraji florbal. Ráda hraji volejbal a starám se 
o druhé.

Ráda sportuji a mám ráda 
zvířata, hlavně jednorožce.

Rád hraju na bubny  
a sportuju rád.

Rád plavu, rád chodím se psem 
ven a mám rád biologii.

Rád jezdím na kole, rád plavu, 
rád chodím ven a cestuji.

Rád jezdím na kole, rád hraji 
fotbal a rád plavu.

Ráda sportuju, maluju  
a tančím.

Ráda vyrábím nebo maluju 
a zpívám a jezdím na koloběžce.

Mám ráda zvířata. Hraji na 
klavír a na kytaru.

Hraji na klavír a ráda si 
kreslím.

Rád hraji na housle, hraji 
florbal a fotbal.

Rád chytám ryby, hraji s klukama 
airsoft a rád skládám modely.

Nikol Kadlecová Markéta Kapounková Markéta Konečná Maxmilián Krejčí

Dominik Halama Vojtěch Hladký Josef Hruban Zuzana Janáková

Michal Čech Amálie Duroňová Nikol Dvorská Filip Frelich

Mgr. Pavla Urbášková Alžběta Bartková František Benda Kateřina Bittnerová

Mám ráda sport a chodím  
do basketbalu.

Ráda se dívám na videa a hraji 
si s dětmi.

Tadeáš Kulhaj Justýna Labuťová Nikola Labuťová

Ráda zpívám, ráda chodím ven 
a baví mě si číst a sbírat houby.

Eliška Latýnová

třídní učitelka
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Ráda jezdím na koni, chodím do  
přírody, sportuji a chodím se psem.

Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Baví mě speleologie, plavání, ak- 
tivní hry, kolo a bruslení na ledě.

Mám rád speleologii, přírodní 
vědy a historii.

Anežka Nováková Jáchym Parák Václav Parák

Ráda plavu, mám ráda sport, 
maluju a mám ráda akční věci.

Veronika Příhodová

Rád sportuju. Mám rád progra-
mování a rád chodím do přírody.

Baví mě florbal, ping pong 
a ježdění na penyboardu.

Ráda tančím, kreslím a jezdím 
také ráda na kole.

Christian Medina Ruiz Pavlína Sekaninová Adriana Šmídová

Baví mě bojové umění, tančení, 
starat se o koně a jezdit na nich.

Julie Šplíchalová

Ráda jezdím na kole. Mám rád sport. Hraji na kytaru 
a zpívám ve sboru.

Ráda chodím do baletu, jezdím 
na kole a běhám po venku.

Hana Tichá Jakub Vysloužil Ludmila Zábojová

Slavnostní přivítání při mši.

Výlet do Olomouce. V Pevnosti poznání.
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Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Sedmicka
Mgr. Dominika Šmidrová 

Asistentka: Mgr. Jana Pokorníková 

ˇ

Balhárek Kryštof, Bendová Terezie, Dostál Tomáš, Ehlová Tereza, Hynek František, Kačer Jakub, 
Kašparová Agatha, 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

V Rajské zahradě.

Srdce pro třídní učitelku.
Nejsem tu sám.

Mléko do škol.
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Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Osmicka
Mgr. Štěpánka Švorčíková

ˇ

Andrejco Michal, Barták Petr, Bebčák Vojtěch, Bodrogi Dominik, Ehlová Markéta, Faltýnková Barbora,
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

Zimní lyžařský kurz.

Zážitková hra „Na stopě“.

V Javoříčských jeskyních.

Pasování na budoucí deváťáky.

Na kurzu ve Fryštáku.
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Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Devítka
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, Navrátil Matyáš, Pospíšilíková Eliška, Urbášková Eliška, 
Zábojová Marie, Žochová Justýna

Rozloučení s devítkou.

Kurz na Staré Vodě. Čekáme na vlak.



14

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
01

8/
20

19

Na Akademii – s třídním – šoumenem...

Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Samuel Buriánek Vendula Edlerová Marián Fica Anna Hartmannová

Prokop Janák Karolína Juříková Vincent Kašpar Filip Koutný

Robert Kravák Matouš Kusák Vojtěch Liedermann Šimon Latýn

Karolína Michlová Matyáš Navrátil Eliška Pospíšilíková Eliška Urbášková

Jsme dobrá parta...

Marie Zábojová
Jak rozlišit lásku a zamilovanost.
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Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

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

Jako žluťásci...

Holky na exkurzi našly žampion.
Biologická exkurze.

Prima
Mgr. Martina Malečková 

Asistentka: Veronika Špičáková 
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Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Johana Dubravová Tomáš Halíř Marie Hofmanová

Michaela Jahnová Jakub Janovský Jakub Koukal

Zdislava Balhárková Barbora Bělková Isabel BukvováMgr. Martina Malečková

Nela Drkošová

Václav Horák

Alex Matias Lošťák Jan Mička Anna Mošová Dominik Navrátil

Alice Novotná Ondřej Plachý Jakub Polcr Karolína Polcrová

Chci být architektka.třídní učitelka Chtěla bych být učitelkou. Chci být učitelka.

Bavilo by mě být knihovnicí. Chci být to, co mě bude bavit. Chci být architekt. Chtěla bych být učitelka.

Bavila by mě historie  
jako mého tátu.

Chtěla bych být zubařka. V budoucnu bych se chtěl stát 
programátorem.

Chtěl bych vynikat v biatlonu 
nebo ping pongu.

Chtěl bych být v čele nějaké 
automobilové firmy.

Chtěl bych být doktor  
nebo učitel.

Ještě nevím, ale asi bych chtěla 
být ilustrátorka nebo zpěvačka.

Rád bych byl IT technikem.

Dělat něco u čeho se musí 
myslet.

Já bych chtěl být programáto-
rem v tátově firmě.

Rád bych byl cestovatelem. Chtěla bych být učitelkou 
v mateřské školce.
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Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Lucie RubanováVendula Přikrylová Tadeáš Rozmánek Lukáš Růžička

Martina Sojková Robert Stavěl Martin Svoboda Sára Šedivá

Tomáš Vaněk Karolína Vránová Veronika Zachrdlová Albert Žilka

První společné foto...

Na seznamovacím kurzu.

Třídní pravidla.Na cestě vlakem.

Tak asi učitelkou ve Vrchoslavi-
cích. Tam je malá škola a všichni 

se tam znají.

Chtěla bych jednou být učitel-
kou v mateřské školce.

Chtěl bych být technikem  
ve vojenském oboru.

Asi dizajnérem aut.

Chtěla bych být zubařka. Já bych chtěl být doktor. Chtěla bych být lékárnicí 
v Prostějově.

Já bych rád dělal IT technika 
v německé firmě.

Já bych chtěl hrát profesionálně 
tenis.

Ráda bych dělala plastického 
lékaře nebo gynekoložku.

Já bych chtěl zkoumat vesmír.Ještě jsem se nerozhodla, ale asi 
bych chtěla být archeoložka.
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Snímek ze zážitkové hry.

První vystoupení na akci Studenti studentům.

Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Sekunda
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

Hurá na Starou Vodu.

Na exkurzi u Hranické propasti.

Na větvi.
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V tvarůžkové expozici.

Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Tercie
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

Návštěva Mladečských jeskyní.

V arboretu Bílá Lhota.

Duchovní obnova na Staré Vodě. Battlefield.



20

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
01

8/
20

19 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

Je nám spolu dobře.

V České televizi.

Pod svahem.

Utužujeme vztahy na kurzu.

Kurz láska a zamilovanost.

Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Kvarta
Mgr. Tereza Kapecová
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Kvinta
Mgr. Bohumila Měchurová

Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

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, Sittová Klára,

Skládal Kryštof, Snášel Matěj, Šimák Marek, Valentová Kristýna, Vlach Roman, Zbořilová Tereza Marie, 
Zedník Michal, Zíma Štěpán

Společný snímek z Třebíče.

Společně nám chutná...

Exkurze do Carnunta.

Taneční variace.

Vystoupení na Akademii.



22

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
01

8/
20

19
Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Majáles inspirovaný Danem Nekonečným.

Andělsko čertovské rojení.

Vyšlápli jsme si na Praděd.

Laboratorní pokusy.

V Sonnenbergu.

Sexta
Mgr. Jana Synková 

Asistentka: Lucie Hanáčková 

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
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Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Se  tima
Mgr. Ondřej Hubáček, Ph.D.

p

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

Pasování na maturanty.

Exkurze do Britského centra v Knihovně  
Univerzity Palackého v Olomouci.

Umíme spolupracovat.

Zatěžkávací zkouška mostu.

Naše debatní hvězdy v Senátu ČR.
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Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Oktáva
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

Maturitní ples.

Na společenskovědním kurzu v Praze.

Před návštěvou Národního divadla.
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Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Mgr. Pavel Polcr 
ředitel školy

Jan Adámek

Mgr. Jana Krčová 
třídní učitelka

Tomáš Batěk Pavla Doležalová Eliška Doušková

Tereza Dubravová Julie Dušková Klára Dvořáková Adam Hradil

Marie Hynková Veronika Janíková Kryštof Kotrys Pavlína Linhová

Zdeňka Lošťáková Karolína Ohlídalová Klára Popelková Tereza Pospíšilová
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Žáci a studenti ve školním roce 2018/2019

Helena Ptáčková Adéla Pudová Jiří Pur Eliška Rozsívalová

Ludmila Rubanová Jan Sklenář Nina Svobodová Karolína Šobrová

Viktorie Vinklerová Kristýna Vlachová Eliška Zbořilová

Poslední zvonění.

Slavnost v Rajské zahradě. Slavnostní završení studia.
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Studentská rada

Studentská rada se schází jedenkrát za měsíc spolu s vedením školy a snaží se nalézat nejvhod-
nější řešení návrhů a případných problémů studentů a garantovat realizaci takto nalezených ře-
šení. 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 2018/19 pracovala 
studentská rada ve složení:

Předseda: 
Adam Hradil, oktáva 

Místopředseda: 
Ladislav Burgr, septima

Zapisovatel: 
Matěj Snášel, kvinta

Zástupci tříd: 
Prima:   Ondřej Plachý 
Sekunda: Vojtěch Coufal, Vojtěch Kobylka 
Tercie:   Denisa Karásková, Marie Bendová 
Kvarta:   Miriam Bukvová, David Iránek 
Kvinta:   Matěj Snášel, Tereza Siková  
Sexta:   Natálie Paulů, Klaudie Kaplánková 
Septima: Ladislav Burgr, Adam Karásek 
Oktáva:   Tereza Pospíšilová, Adam Hradil  
 
6. A:   Jakub Vysloužil, Nikol Kadlecová 
7. A:   Tomáš Verbický, Marek Smékal 
8. A:   Vojtěch Bebčák, Dominik Bodrogi 
9. A:   Eliška Pospíšilíková, Marie Zábojová

Porada v Klubku.

Úvodní zasedání studentské rady.

Závěrečné zasedání  rady v letošním roce.

„Základem dialogu je schopnost naslouchat druhému  
a přesvědčit se, zda správně rozumím jeho námitkám.“

Pravidla dialogu Tomáše Akvinského
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Ocenění studenti Cyrilometodějského gymnázia

Ocenění studenti

Ocenění studenti maturitního ročníku 
Ceny byly předány při slavnostní mši svaté dne  
31. května 2019 v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostě-
jově. Mši celebroval biskup Josef Hrdlička.

• Cena zřizovatele školy, 
Arcibiskupství olomouc-
kého za aktivní přístup 
k naplňování poslání školy

 Cenu získala:
 Ludmila Rubanová 

 Cenu předal:  
biskup Josef Hrdlička

• Cena spirituála školy za 
aktivní přístup k naplňo-
vání duchovního rozměru 
církevní školy

 Cenu získala:
 Eliška Zbořilová   

 Cenu předal:  
P. Mgr. Petr Matula SDB, 
školní kaplan

• Cena iniciátorky vzniku 
a spoluzakladatelky školy 
RNDr. Anny Švécarové 
pro studenta s nejlepšími 
studijními výsledky v prů-
běhu celého studia

 Cenu získala:
 Klára Dvořáková za vý-

borný prospěch v průběhu 
celého studia

 Cenu předal:  
PaedDr. Karel Kotyza

„Učení má být takové, aby to, co se studentům předkládá, chápali jako  
cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.“

Albert Einstein

Ludmila  
Rubanová

Eliška  
Zbořilová

Klára  
Dvořáková

• Cena třídního učitele za 
práci pro třídní kolektiv

 Cenu získali:
 Tereza Pospíšilová 

Adam Hradil

 Cenu předala: 
Mgr. Jana Krčová

• Cena spolku přátel CMG 
v Prostějově za mimořád- 
ný výkon v průběhu  
studia

 Cenu získala:
 Veronika Janíková

 Cenu předala: 
Mgr. Martina Šubčíková,  
předsedkyně špolku

• Cena pedagogické rady 
za mimořádný výkon při 
maturitní zkoušce

 Cenu získala:
 Kristýna Vlachová

 Cenu předala: 
MVDr. Zuzana Bartošová

• Cenu dospělosti za pří-
kladný přístup ke studiu 
i k životu, za zodpověd-
nost a vytváření spolupra-
cující atmosféry

 Cenu získal:
 Adam Hradil

 Cenu předal: 
Mgr. Pavel Polcr,  
ředitel školy

Tereza  
Pospíšilová

Veronika  
Janíková

Kristýna  
Vlachová

Adam  
Hradil
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Ocenění studenti dalších ročníků 
Ceny byly předány při slavnostní mši svaté v kostele  
sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově dne 28. června 2019 
na závěr školního roku, mši celebroval P. Petr Matula SDB.

• Cena spirituála školy za 
aktivní naplňování poslá-
ní církevní školy

 Z  vyššího gymnázia cenu 
získala:

 Marie Coufalová  
(kvinta) za aktivní služ-
bu na bohoslužbách  

 Cenu předal:  
P. Mgr. Petr Matula SDB, 
spirituál školy

• Cena spolku přátel CMG 
pro studenta s nejlepšími 
výsledky v uměleckých 
soutěžích

 Cenu získaly:
 Nikol Janíková 

Tereza Siková  
(obě kvinta) za reprezen-
taci školy v literárních 
soutěžích  

 Cenu předala:  
Mgr. Martina Šubčíková

• Cena Ing. Václava Kopeč-
ného pro studenta, který 
dosáhl mimořádných 
výsledků v oboru přírod-
ních věd (F, Ch, Bi, Z) na 
vyšším gymnáziu

 Cenu získala:
 Veronika Francová 

(sexta) za 1. místo v  kraj- 
ském kole biologické 
olympiády  

 Cenu předal:  
Ing. Václav Kopečný

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

 Cenu získala:
 Jana Jankůjová  

(kvarta) za 3. místo 
v okresním kole biologic-
ké olympiády  

 Cenu předala:  
Mgr. Jana Synková

Marie  
Coufalová

Nikol  
Janíková

Tereza  
Siková

Veronika  
Francová

Jana  
Jankůjová

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

 Cenu získala:
 Elena Protivánková   

(sexta) za 1. místo v okres-
ním kole  a 3. místo v kraj-
ském kole Matematické 
olympiády  

 Cenu předal:  
PhDr. Miloš Kvapil

• „Cena iŠalamoun“ – cena od 
firmy InterInvest Moravia 
za mimořádnou práci v ob-
lasti informatiky

 Cenu získal:
 Daniel Grbin   

(septima) za 1. místo 
v okresním a 2. místo 
v  krajském kole Soutěže 
v programování   

 Cenu předala:  
Mgr. Ivana Matyášková

• Cena za nejlepší výsledek 
v oblasti humanitních a spo-
lečenských věd

 Cenu získal:
 David Iránek   

(tercie) za 1. místo 
v okresním kole Dějepisné 
olympiády   

 Cenu předala:  
PhDr. Renata Dohnálková

• Cena Pedagogické rady za 
nejlepší sportovní výsledky 
a reprezentaci školy

 Cenu získal:
 Michal Zbořil   

(7. A)   

 Cenu předal:  
Mgr. Ondřej Hubáček, Ph.D.

• Cena Francouzského divadle 
za aktivní přístup a repre-
zentaci školy

 Cenu získal:
 Petr Batěk   

(sexta)   

 Cenu předala:  
Bc. Jana Chammas

Elena  
Protivánková

Daniel  
Grbin

David  
Iránek

Michal  
Zbořil

Petr  
Batěk
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Úspěchy studentů  
ve školním roce 2018/2019

„Síla a spása lidu spočívá v jeho inteligenci, která  
poctivě smýšlí, cítí a dokáže něco vykonat.“

Anton Pavlovič Čechov

Matematika 

• Okresní kolo Matematické 
olympiády:

 1. místo:
 Michal Mnich (kvinta), 

Elena Protivánková (sexta), 
Lukáš Tabery (tercie)

 2. místo:
 Albert Žilka (prima)
 3. místo:
 Viktorie Vinklerová 

(oktáva), Karolína Vránová (prima)

• Krajské kolo Matematické olympiády:

 3. místo:
 Elena Protivánková (sexta)

• Okresní kolo Matematic- 
ký klokan:

 1. místo:
 Karolína Vránová (prima), 

Tereza Dostálová (kvarta), 
Veronika Francová  
(sexta)

 2. místo:
 Matyáš Karásek (septima),  

Vojtěch Skopal (septima)
 3. místo:
 Albert Žilka (septima),  

Jiřina Frýbortová 
(septima)

• Krajské kolo Matematický 
klokan:

 3. místo:
 Veronika Francová 

(sexta)

Elena  
Protivánková

Albert  
Žilka

• Okresní kolo Pythagoriády:
 1. místo:
 Albert Žilka (prima)
 2. místo:
 Lucie Reková (sekunda)
 3. místo:
 Lukáš Tabery (tercie)

Na soutěže žáky připravovali: Mgr. L. Halouz-
ková, Mgr. J. Krčová, Mgr. J. Růžičková,  
Mgr. P. Urbášková a Mgr. O. Hubáček Ph.D.

Německý jazyk 

• Okresní kolo konverzační  
soutěže z NJ:

 1. místo:
 Matyáš Svoboda  

(7. roč. ZŠ)
 3. místo:
 A. Warzyczková (tercie)

• Regionální kolo soutěže  
Bücherwurm:

 2. místo:
 Jakub Dostálek (tercie)
Na soutěže žáky  připravoval 
Mgr. T. David.

Český jazyk 

• Okresní kolo Olympiády 
v ČJ:

 1. místo:
 Lukáš Tabery (tercie)
 2. místo:
 Helena Ptáčková (oktáva)

Matyáš  
Svoboda

Jakub  
Dostálek

Helena  
Ptáčková

Veronika  
Francová

Lucie  
Reková
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• Krajské kolo Olympiády v ČJ:
 2. místo:
 Helena Ptáčková (oktáva)

• Literární soutěž „Dětství prarodičů“  
Cena Ivony Březinové:

 Vybráno 10 prací v celostátním kole, které 
byly otištěny ve Sborníku vítězných prací:

 2. místo:
 Nikol Janíková a Tereza  Siková (obě kvinta)

Na soutěž studenty připravovala Mgr. B. Měchu-
rová,  PhDr. R. Dohnálková.

Historie 
• Okresní kolo  

Olympiády v historii:
 1. místo:
 David Iránek (kvarta)
 2. místo:
 Veronika Trnečková 

(kvarta)

• Krajské kolo  
Olympiády v historii:

 7. místo:
 Veronika Trnečková  

(kvarta)

Na soutěž žáky připravovala 
PhDr. R. Dohnálková.

Anglický jazyk 

• Okresním kolo konver- 
zační soutěže v AJ:

 2. místo:
 Tomáš Švec (kvarta) 

Jakub Szymsza (septima)
 3. místo:
 Ladislav Burgr (septima)

•  Překladatelská soutěž  
pro Olomoucký region:

 3. místo:
 Klára Popelková (oktáva)
 Čestné uznání: 

Jakub Szymsza (septima)

Na soutěž e je připravila  
Mgr. Jolana Lucová a Bc. Ada 
Zikmundová.

Francouzský jazyk 
• Krajské kolo konverzační 

soutěže ve FJ:
 1. místo:
 Tereza Dragounová  

(septima)
 4. místo:
 Jana Jankůjová (kvinta)

Klára  
Popelková

• Překladatelská soutěž pro 
Olomoucký region:

 2. místo:
 Tereza Pospíšilová (oktáva)

Na soutěže je připravili  
Bc. J. Chammas a Mgr. R. Žatka.

Zeměpis 
• Okresní kolo Zeměpisné 

olympiády:
 1. místo:
 Václav Horák (prima) 

Kryštof Balhárek (7. roč. ZŠ) 
 2. místo:
 Adam Karásek (septima) 

Adéla Janečková (tercie)
 3. místo:
 Adam Rýdl (sekunda)

• Krajské kolo Zeměpisné 
olympiády:

 3. místo:
 Václav Horák (prima)
 4. místo:
 Adam Karásek (septima)
 5. místo:
 Kryštof Balhárek (7. r. ZŠ)

Na soutěž žáky připravily  
Mgr. M. Kubíčková a Mgr. L. Hofírková. 

Biologie 
• Okresní kolo Biologické 

olympiády:
 1. místo:
 Veronika Francová (sexta)
 3. místo:
 Jana Jankůjová (kvinta) 

Eva Ježková (sekunda) 

• Krajské kolo Biologické 
olympiády:

 1. místo:
 Veronika Francová (sexta)
 4. místo:
 Jana Jankůjová (kvinta) 

Elena Protivánková (sexta) 

• Okresní kolo Přírodověd-
ný klokan:

 1. místo:
 David Vychodil (tercie) 

Matyáš Běhavý (sexta)
 2. místo:
 Lukáš Tabery (tercie) 

Jiří Pazdera (sexta)
3. místo:
 Martin Čech (kvinta) 

Elena Protivánková (sexta)
Na soutěž je připravovaly Mgr. 
Jana Krčová a Mgr. J. Synková.

Václav  
Horák

David  
Vychodil

Matyáš  
Běhavý

Tereza  
Dragounová

Tereza  
Pospíšilová

Veronika  
Trnečková

Kryštof  
Balhárek

Adéla  
Janečková

Eva 
JežkováLadislav  

Burgr



32

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
01

8/
20

19
Úspěchy studentů ve školním roce 2018/2019

• V ekologické soutěži „Zelená stezka – zlatý 
list“ se družstvo studentů primy I. Bukvová, 
L. Rubanová, K. Polcrová, D. Navrátil,  
A. Žilka, T. Rozmánek umístilo v okresním 
kole na 1. místě a v krajském kole na krásném 
2. místě. Družstvo starších studentů  
J. Jankůjová, A. Janečková, M. Bukvová,  
K. Hemza, A. Klapková, M. Tesárek v okres-
ním kole rovněž zvítězilo a  v krajském kole 
získalo také 2. místo.

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

Chemie 
• Okresní kolo Chemické 

olympiády:
 3. místo:
 Lukáš Tabery (tercie)

Na soutěž studenta připravila 
Mgr. M. Šubčíková.

Umělecká činnost 
• Školní soutěž „O nejnápaditější adventní ná-

stěnku třídy“ vyhrála třída kvarta před třídou 
8. A ZŠ. O třetí místo se podělily třídy 7. A ZŠ 
a oktáva.

• Školní recitační soutěž pořádáme každoročně 
v lednu. Je rozdělena do několika věkových 
kategorií. 

 V první kategorii získali: 
 1. místo:  

Veronika Příhodová a Tadeáš Rozmánek
 2. místo  

nebylo uděleno 
 na 3. místě skončili sourozenci Aneta a Ondřej 

Plaší. 
 Ve druhé kategorii bylo uděleno pouze 2. místo  

Tee Svobodové. 
 Ve třetí kategorii se porota shodla na pořadí: 
 1. místo – Matěj Snášel 
 2. místo – Marie Coufalová 
 3. místo – Barbora Latýnová a Martin Tabery. 
 V nejstarší kategorii:
 1. místo získal Daniel Grbin 
 2. místo nebylo uděleno  
 3. místo obsadili Veronika Janíková  

a Štěpán Tichý.

• Výtvarné a umělecké soutěže:
 2. místo:  

Markéta Ehlová (6. A) okresní soutěž  
Požární ochrana očima dětí

 3.místo:  
Barbora Smýkalová (tercie) – okresní soutěž 
Barvy podzimu

 čestné uznání:  
Barbora Smýkalová (tercie) 
 – celostátní soutěž Lidice

• Celostátní přehlídka zájmové 
umělecké činnosti v Odrách:

 2. místo:  
Petr Dvořák (sekunda),  
literární práce

 2. místo:  
Magdalena Peterková  
(septima), poezie

Studenty na soutěže připravova- 
ly Mgr. Štěpánka  Švorčíková   
a  Mgr. Hana Martincová.

Programování 
• Krajské kolo soutěže  

v programování: 
 1. místo:  

Jakub Szymsza (septima)  
Tomáš Švec (kvarta)

 2. místo:  
Veronika Trnečková (kvarta) 
Daniel Grbin (septima)

 4. místo:  
Adam Karásek (septima)

• Krajské kolo Bobříka  
informatiky: 

 1. místo:  
Adam Karásek (septima)

Na soutěž studenty připravovala 
Mgr. Ivana Matyášková.

Jazykové certifikáty 
Certifikát PET/FCE/CAE  
v anglickém jazyku – získali 
Kristýna Vlachová, Karolína 
Ohlídalová, Tereza Dubravová, 
Jan Adámek, Tomáš Švec, Martin Mnich  
a Jakub Szymsza. 

Certifikát z německého jazyka ÖSD B1 získala 
Liška Zbořilová, certifikát ÖSD B2 – Klára Po-
pelková, Viktorie Vinklerová a Julie Dušková. 

Ve francouzském jazyku certifikáty DELF B1 
získali Ladislav Burgr, Natálie Burgetová, 
Tereza Dragounová, Eliška Doušková, Marie 
Hynková, Pavlína Linhová, Eliška Rozsívalo-
vá. Certifikát DELF B2 získaly Tereza Pospíši-
lová a Nina Svobodová.

Středoškolská odborná činnost 
• Okresní kolo: 
 1. místo:  

Matěj Masař, Veronika Francová,  
Martin Tabery, Magda Coufalová,  
Klaudie Kaplánková a Kateřina Šemnická

Petr  
Dvořák

Lukáš  
Tabery

Jakub  
Szymsza

Tomáš  
Švec

Adam  
Karásek
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 2. místo:  
Zdeněk Vchodil  
Lukáš Pazdera  
a Barbora Latýnová

 3. místo: Petr Batěk

• Krajské kolo: 
 1. místo:  

Marie Coufalová  
Martin Tabery 

 2. místo:  
Veronika Francová

 5. místo:  
Matěj Masař  
Zdeněk Vychodil  
a Barbora Latýnová

Sportovní soutěže 
• Odznak zdatnosti –  

okresní kolo:
 1. místo:
 Michal Zbořil (7. A ZŠ)

 2. místo:
 Adam Rýdl (sekunda)  

Diana Konečná (kvarta)

 3. místo:
 Karolína Polcrová (prima)

• Odznak zdatnosti –  
krajské kolo:

 5. místo: 
Michal Zbořil (7. A ZŠ)

• Orientační běh –  
krajské kolo:

 1. místo v soutěži jednotlivců:
 František Otruba (sekunda)

 4. místo:
 Adéla Janečková (tercie)

• Celostátní soutěž družstev ve florbalu:
 3. místo:
 družstvo CMG v sestavě L. Beran, J. Burget, 

O. Burget, D. Grbin, A. Karásek, J. Lakomý, 
Š. Tichý, V. Coufal a V. Laurenčík

František  
Otruba

Úspěšné družstvo florbalistů.

• Plavecký pohár CMG 
(kraj):

 1. místo:
 E. Marciánová, M. Kučera, 

B. Faltýnková, L. Burgr

 2. místo:
 M. Andrejco, J. Fiala

 3. místo:
 M. Zbořil, J. Frelich,  

Z. Vychodil, A. Žilka

Debatní liga 
Celostátní turnaj v debato- 
vání – probíhal celoročně. 

Tým studentů septimy v se- 
stavě: Adam Karásek, Jakub 
Szymsza a Ladislav Burgr  
obsadil celkově:

1. místo: v anglické verzi
2. místo: v české verzi
Titul nejlepší řečník a nová-
ček v anglické verzi  a druhý 
nejlepší řečník v české verzi – 
Jakub Szymsza. Na něko- 
lika turnajích tým doplnili 
Daniel Grbin a Štěpán Tichý 
(oba septima).

Jakub Szymsza a Ladislav Burgr zvítězili  
v mezinárodní debatní soutěži Rotary Young  

Debaters Competition 2019 v Izraeli.

Marie  
Coufalová

Martin  
Tabery

Eva  
Marciánová

Martin  
Kučera

Barbora  
Faltýnková

Michal  
Zbořil
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Přijímací zkoušky na CMG a ZŠ

Přijímací zkoušky 2019

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit,  
a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit.“

Konfucius

Den otevřených dveří
V prvním prosincovém týdnu si mohou zá-
jemci o studium na gymnáziu nebo o přestup 
na 2. stupeň ZŠ přijít prohlédnout školu. 
Kromě seznámení se vzdělávacím programem, 
učebnami a vybavením školy jsou pro děti 
vždy připraveny zábavné naučné úkoly a hry 
a jejich rodičům nabízíme základní prezentaci 
školy a setkání s vedením a vyučujícími.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 
Každým rokem stoupá zájem o tyto příprav-
né kurzy, jejichž cílem je seznámit uchazeče 
s druhem testů, způsobem vyplňování a roz-

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

sahem učiva i se zvládnutím časového limitu. 
Nabízíme tak možnost seznámit se s prostře-
dím, ve kterém budou uchazeči testy konat, 
čímž značně snižujeme případnou nervozitu 
před vlastními zkouškami.

Přijímací řízení do primy
Ve dnech 16. a 17. dubna 2019 se konaly 
přijímací zkoušky do primy pro školní rok 
2019/2020. 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 122 žáků a bylo přijato 
30 budoucích primánů: Karolína Balážová,  
Jan Bílý, Jindřich Coufal, Sarah Lily Dostálová, 
Jakub Hádr, Róbert Hrabčák, Martin Hublar, 
Zuzana Ježková, Alžběta  Klapková, Amálie  
Kolářová, Elen Kopcová, Lucie Kořínková, 
Jakub Lamplot,  Adéla Matečná, Anna Marie 
Matějková, Zdeněk Mejstřík, Martin Nesvad-
bík, Martin Peloušek, Aneta Pšeničková, Klára 
Ryšavá, Karolína Štecová, Klára Tesaříková, 
Marek Tichý, Ondřej Tyl, Ondřej Vogl, Adam 
Wawrzyczek, Adéla Zacharová, Adam Zedník, 
Natálie Zielonková, Jana Žilková.

Přípravné kurzy nabízíme bezplatně všem zájemcům o studium.
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Maturitní zkouška  
ve školním roce 2018/2019

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

Maturitní zkouška na Cyrilometodějském 
gymnáziu ve školním roce 2018–2019           
Zkouška se dělila na část společnou všem 
školám ČR a na část profilovou (určená pro- 
filem školy, zadávaná školou) a probíhala 
v rozmezí od 2. do 23. května 2019.  

Předsedkyní maturitní komise byla jmeno-
vána Mgr. Michaela Psíková ze Stojanova 
gymnázia Velehrad. 

Výsledky maturitních zkoušek
Jarní termín; 27 studentů

Celkový přehled             

samé výborné 9

prospěli s vyznamenáním 12

prospěli 6

neprospěli  0

Společná část maturitní zkoušky

Předmět Celkem 
žáků

Počet žáků  
s prospěchem Průměr

1 2 3 4 5

Český jazyk 
a literatura 27 22 5 0 0 0 1,18

Matematika 10 4 3 3 0 0 1,90

Anglický jazyk 16 16 0 0 0 0 1,00

Německý jazyk 0 0 0 0 0 0 –

Francouzský 
jazyk 1 1 0 0 0 0 1,00

Profilová část maturitní zkoušky

Předmět Celkem 
žáků

Počet žáků  
s prospěchem Průměr

1 2 3 4 5

Anglický jazyk 10 9 1 0 0 0 1,10

Německý jazyk 3 0 3 0 0 0 2,00

Francouzský 
jazyk 7 4 3 0 0 0 1,43

Základy společ. 
věd 6 6 0 0 0 0 1,00

Historie 3 1 2 0 0 0 1,67

Matematika 2 2 0 0 0 0 1,00

Chemie 6 4 1 1 0 0 1,50

Geografie 4 3 1 0 0 0 1,25

Informační  
technologie 1 1 0 0 0 0 1,00

Biologie 8 4 4 0 0 0 1,50

Fyzika 4 2 1 1 0 0 1,75

Maturity
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Zaměstnanci školy

Zaměstnanci Cyrilometodějského 
gymnázia, ZŠ a MŠ ve školním roce 
2018/2019

„Učitel má být v některém svém koutě duše věčným chlapcem,  
solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno...“

Ivan Andrejevič Kairov

Seznam pracovníků školy
Vedení školy:

Mgr. Pavel Polcr (ZSV, SOR)      ředitel školy 
Mgr. Martina Šubčíková (M, Ch) zástupkyně pro výuku (gymnázium) 
Mgr. Lenka Halouzková (M, Ge)  zástupkyně pro ZŠ       
P. Mgr. Petr Matula SDB (KEV) spirituál školy                
Ing. Marie Cagalová  zástupkyně pro ekonomiku  
Mgr. Martina Malečková (Čj, Nj)    výchovný poradce pro SŠ 
Mgr. Štěpánka Švorčíková (Čj) výchovný poradce pro ZŠ 
Martin Sitte   zástupce pro věci technické

Sedící zleva: Mgr. Kateřina Straková, Marie Richterová, Mgr. Martina Malečková, Bc. Jana Chammas,
 Mgr. Jana Synková, Mgr. Hana Martincová, Mgr. Lenka Hofírková, Mgr. Jitka Hubáčková, 

Mgr. Jana Pokorníková, P. Antonín Pražan Th.D. SDB
Prostřední řada zleva: PhDr. Renata Dohnálková, Mgr. Štěpánka Švorčíková, Daniela Tobolová, 

Mgr. Martina Kubíčková, Ing. Marie Cagalová, Mgr. Jitka Havlíčková, Bc. Ada Zikmundová, 
Catherine Blume, Květoslav Müller DiS, Mgr. Alena Spurná, Mgr. Jana Krčová, Mgr. Martina Šubčíková, 

Mgr. Jana Růžičková, Mgr. Dominika Šmidrová, Mgr. Pavla Urbášková, Veronika Špičáková, 
P. Mgr. Petr Matula, Lucie Hanáčková, sestra Alberta, Mgr. Bohumila Měchurová, 

Mgr. Lenka Halouzková, Mgr. Jolana Lucová, Mgr. Tereza Kapecová
Zadní řada zleva: Mgr. Marek Bartoník, Ondřej Kašuba, Martin Sitte, Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Radim Žatka,

 Mgr. Ondřej Hubáček PhD., Mgr. Martin Bradáč, Mgr. Petr Hubáček, Mgr. Tomáš David

Kancelář školy:

Marie Richterová 
Mgr. Jitka Hubáčková 
Mgr. Jitka Havlíčková
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Vedoucí předmětových sekcí:

Mgr. Bohumila Měchurová (Čj, Hv)      Čj, D, ZSV, Hv, Vv 
Mgr. Martina Malečková (Nj, Čj)      cizí jazyky  
Mgr. Jana Krčová (M, Bi)       M, Bi, Fy, Ch  
Mgr. Jana Synková (Bi, Tv)      Bi, Z, Tv 
P. Mgr. Petr Matula SDB ( KEV)      KEV, SOR

Mateřská škola:

Bc. Tereza Slezáková            ved. učitelka (na MD) 
Veronika Zatloukalová        ved. učitelka 
Mgr. Liliana Pospíšilová      učitelka 
Věra Pospíšilová                    učitelka (na MD) 
Lucie Vysloužilová               asistent pedagoga 
Jana Ehlová   správní zaměstnanec

Pedagogický sbor:

Ing. Mgr. Markéta Bobaľová (Aj) 
Mgr. Tomáš David (NJ, HV) 
PhDr. Renata Dohnálková (Čj, D) 
P. ThLic. Pavel Čáp SDB (KEV) 
Mgr. Jaroslav Hádr (M, F, EtV) 
Lucie Hanáčková (asistent pedagoga) 
Mgr. Lenka Hofírková (Fj)  
Mgr. Ondřej Hubáček PhD. (Tv, M) 
Mgr. Ing. Petr Hubáček (KEV) 
Bc. Jana Chammas (Fj) 
Mgr. Tereza Kapecová ( ČJ, ZSV) 
Mgr. Martina Kubíčková (Bi, Ge) 
Mgr. Zdeňka Laňková (Aj) na MD 
Mgr. Jana Ligurská (Čj, Aj) na MD 
Mgr. Jolana Lucová (Aj) 
Mgr. Hana Martincová (Vv) 

Mgr. Ivana Matyášková (M, Tv, IT) 
Ing. Aleš Matyášek (KEV) 
Mgr. Bohumila Měchurová (Čj, Hv) 
Ing. Aleš Michalec (ZEF) 
Mgr. Jana Pokorníková (asistent pedagoga) 
P. Mgr. Antonín Pražan Th.D. SDB (KEV, La) 
Mgr. Jana Růžičková (M,D) 
Mgr. Alena Spurná (Aj) 
Mgr. Dominika Šmidrová (Ch, Bi, Fy) 
Veronika Špičáková (asistent pedagoga) 
Mgr. Štěpánka Švorčíková (ČJ) 
Mgr. Pavla Urbášková (M, F) 
Bc. Ada Zikmundová (Aj, angl. konverzace,   
                                          statut rodilé mluvčí) 
Mgr. Radim Žatka (Fj, TV)

Správní zaměstnanci:

Květoslav Müller, DiS.         IT pracovník  
Ondřej Kašuba 
Daniela Tobolová            pastorační asistentka 
Anna Kratochvílová    
Ludmila Procházková 
Jana Kubínová

Studentský klub Oáza:

Mgr. Martin Bradáč          vedoucí školního klubu 
Mgr. Kateřina Straková   vedoucí SVČ 
Mgr. Marek Bartoník        pracovník škol. klubu  
Mgr. Jana Mlčůchová       vedoucí SVČ na MD

Centrum celoživotního učení:

Ing. Markéta Novotná  vedoucí CCU (na MD) 
Mgr. Jitka Havlíčková  vedoucí CCU

Informační centrum pro mládež, informační centrum CMG:

Bc. Stanislava Zedníková, Mgr. Kateřina Opatrná      vedoucí ICM 
Bc. Anna Müllerová                 vedoucí ICM (na MD) 
Tereza Rozehnalová                 pracovník ICM

Ocenění
Při příležitosti oslavy Dne učitelů bylo předáno v Městském divadle v Prostějově 
ocenění za vynikající práci Mgr. Tomáši Davidovi.

Ve Velkých Bílovicích.
Foto  
Mgr. T. Davida
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Školní vzdělávací program

„Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.“
Aristotelés

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola 
a mateřská škola v Prostějově svým specific-
kým zaměřením zahrnuje výchovně vzdě-
lávací působení od předškolního věku přes 
základní vzdělání až po středoškolské vzdě-
lání ukončené maturitou. Tomu jsou přizpů-
sobeny také naše školní vzdělávací programy 
Doopravdy (pro gymnázium a základní 
školu) a Cestička (pro mateřskou školu). Tyto 
programy informují o cílech a směrování ško-
ly v současnosti i ve výhledech do budoucna.

Konkrétní metody nejlépe odráží náplň 
osnov jednotlivých předmětů, které obsahují 
tematické celky, jimž se žáci při výuce pod 
vedením pedagogů věnují. Osnovy odpoví-
dají učebnímu plánu, v němž je jednotlivým 
předmětům přidělena týdenní časová dotace 
(viz přiložená tabulka na str. 39 a 40). 

Pro nás je tedy klíčové, zda a jakým způ-
sobem jsou cíle, vize, nápady realizovány 
v každodenní školní praxi. Na straně jedné 
je to  kvalitní pedagogický sbor opírající se 
o zázemí správních zaměstnanců  a na straně 
druhé potenciál v motivovaných a v mnoha 
oblastech nadaných žáků a studentů. To je 
zárukou pro budoucí rozvoj a růst v řadě 
oblastí nejen školního, ale i osobního a spole-
čenského života. 

Proto také základní povinné vyučovací 
předměty doplňuje a rozšiřuje celá škála 
předmětů volitelných tak, aby si každý stu-
dent vyššího gymnázia mohl nasměrovat své 
vzdělávání podle svých schopností a nadání.
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Nabídka volitelných předmětů
Seznam volitelných předmětů pro kvintu 
a sextu (student volí 1 předmět):
Konverzace v anglickém jazyce,  
Konverzace v německém jazyce,  
Konverzace ve francouzském jazyce.

Seznam volitelných předmětů pro septimu 
(student volí 2 předměty):
Seminář matematiky, Seminář informačních 
technologií, Konverzace v anglickém jazyce, 
Konverzace v německém jazyce, Konverzace 
ve francouzském jazyce, Deskriptivní geo-
metrie, Latina, Ruský jazyk, Španělský jazyk, 
Italský jazyk, Dějiny umění, Dějiny hudby.

Seznam volitelných předmětů pro oktávu  
(student volí celk. hodinou dotaci 10 hodin):
Předměty s tříhodinovou dotací:   
Seminář matematiky, Seminář informačních 
technologií, Discussion and Debating,  
English Revision, FCE/CAE Preparation, 
Konverzace v Nj, Konverzace ve Fj, Latina, 
Deskriptivní geometrie, Španělský jazyk,  
Ruský jazyk, Italský jazyk, Dějiny umění,  
Dějiny hudby.

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

Sociální praxe 

má délku deset pracovních dnů a 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 
až oktáva), zimní týdenní lyžařský kurz pro 
osmou třídu, tercii a kvartu, letní týdenní turis-
tický kurz studentů sexty (Jeseníky), Duchovní 
obnovy (sekunda – oktáva).

Učební plán CMG  
pro školní rok 2018/2019

Nižší gymnázium Vyšší gymnázium

ročník ročník

Vzdělávací oblast
 Vyučovaný předmět I II III IV V VI VII VIII

Jazyk a jazyková komunikace
 Český jazyk a tvůrčí psaní 3 3 3 2 2 2 2 2
 Literatura 1 1 1 2 2 2 2 3
 Anglický jazyk 3 3 3 4 3 3 3 5

 Německý/Francouzský jazyk 3 3 4 3 3 3 3 3
V–VII,  5–10 dní

Matematika a její aplikace
 Matematika 4 4 4 4 4 4 3 4
Informační a komunikační technologie
 Informační technologie 1 1 1 1 1 1
Člověk a společnost
 Historie 2 2 2 2 2 2 2
 Výchova k občanství /ZSV 1 1 1 1 2 2 4
 Strategie osobnostního rozvoje 1
 Křesťanská a etická výchova 1 1 1 1 1 1 1 1
 Sociální praxe studentů VII 2 týdny
Člověk a příroda
 Fyzika 1 2 2 2,5 2 2 3
 Chemie 2 2,5 2 2 3 2  
 Biologie 2 2 2 2,5 3 2 2
 Geografie 1 2 2 1 2 2  
Umění a kultura
 Hudební výchova 1 1 1 1 2
 Výtvarná výchova 2 1 1 2 2
Člověk a zdraví
 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelné předměty VG
 1. volitelný předmět     1 1 2 3
 2. volitelný předmět 2 3
 2. volitelný předmět 4
Nepovinné předměty
 Každý volitelný předmět         
 Sborový zpěv 1 1
 Dobrovolnická praxe pro studenty VG

Celková časová dotace ročníku 28 30 32 32 35 34 34 31
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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 předmě-
tům. Více týdenní dotace má např. český jazyk, 

výchovy, méně druhý cizí jazyk. Podobně i sys- 
tém doplňujících aktivit (kurzů, exkurzí) je 
výsledkem zkušeností, které jsme získali během 
let při výuce na nižším gymnáziu. 

Učební plán ZŠ  
pro školní rok 2018/2019

6.–9. ročník ZŠ

ročník

Vzdělávací oblast
 Vyučovaný předmět 6. 7. 8. 9.

Jazyk a jazyková komunikace
 Český jazyk a tvůrčí psaní 4 3 4 2
 Literatura 1 1 1 2
 Anglický jazyk 3 3 3 3
 Německý/Francouzský jazyk 2 2 2 2
Matematika a její aplikace
 Matematika 4 4 4 4
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
Člověk a příroda
 Fyzika 1 2 2 2,5
 Chemie 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
Člověk a zdraví
 Tělesná výchova 2 2 2 2
Člověk a svět práce 1
Třídnické hodiny 1 1 1 1

Celková časová dotace ročníku 29 30 31,5 31

Více k učebním plánům na www.cmgpv.cz.

Náš stánek na burze škol Scholaris.
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Dlouhodobé vzdělávací projekty

„Ideály poznání, štěstí a dobra splývají a prolínají se v jediné  
touze života po růstu, po harmonickém a košatém rozvinutí.“ 

Anatolij Vasiljevič Lunačarskij

Vzdělání je jedním, nikoli však jediným 
výstupem, který si vzdělávací instituce má 
vytyčovat jako cíl. Škola svým systémem 
dlouhodobých vzdělávacích projektů do-
plňuje výuku o budování postojů a hodnot 
v rámci celkového rozvoje osobnosti. Vzdělá-
vací projekty probíhají ve školicím středisku 
ve Staré Vodě u Karlovy Studánky nebo na 
salesiánské chaloupce na Annabergu. Někte-
ré tematické kurzy probíhají v salesiánském 
domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Další se 
uskutečňují v katechetickém sále fary Povýše-
ní sv. Kříže v Prostějově. Některé z programů 
studenti absolvují v ústavech sociální péče, 
u dalších zaměstnavatelů nebo v zahraničí. 

Projekt rozvoje klíčových kompetencí 
studentů
Zaměřuje se na rozvoj osobnosti mladého člo-
věka, na jeho schopnost žít ve společenství, 
schopnost efektivně řídit vlastní čas, řešit 
problémy a zvládat metody efektivního uče-
ní. Probíhá formou vícedenních pobytových 
nebo docházkových kurzů. Součástí progra-
mu jsou i duchovní obnovy. Každý ročník má 
své téma.

• Prima  a 6. třída ZŠ – seznamovací čtyřden-
ní pobytový kurz Kdo jsi?

 Seznamovací kurz primy.

• 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.

Kurz ve Fryštáku.

• Kvarta a 9. třída ZŠ – téma Láska a zami-
lovanost je pokračovacím kurzem partner-
ských vztahů.

Kurz devítky na Staré Vodě.
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• Kvinta – třídenní pobytový kurz věnovaný 
sebepoznání Kdo jsem já?

• Sexta – kurz rozvoje emoční inteligence 
Žádný člověk není ostrov.

• Septima – pobytový kurz Kam patřím? s te-
matikou sociálního učení, norem a hodnot.

• Oktáva – čtyřdenní společensko-vědní po-
znávací pobyt v Praze.

Kdo jsem já.

Aktivity na kurzu sexty...

I v septimě si umíme hrát.

Oktáva poznávala Prahu.

Projekt Environmentální výchova
Environmentální výchova má vést studen-
ty k aktivní a vědomé ochraně prostředí, ve 
kterém žijeme. Do tohoto prostředí patří nejen 
příroda okolo nás, ale také pozitivní mezi-
lidské vztahy a ekologie duše. Promítá se do 
všech ročníků formou mezipředmětových 
vztahů, samostatnými přednáškami, exkur-
zemi i každodenními praktickými činnostmi 
jako je například třídění odpadů v prostorách 
školy. 

Projekt Exkurze
Přirozenou součástí výuky biologie, geogra-
fie, fyziky i historie jsou exkurze a zájezdy. 
Jejich úkolem je rozšířit školní učivo a přiblí-
žit je studentům v praxi. 

Jedná se převážně o osvědčené každoroční 
exkurze, a tak ať už žáci na základní škole, 
nebo studenti gymnázia navštíví v průběhu 
studia spousty zajímavých míst a získají mno-
ho zážitků, vědomostí a zkušeností. V tomto 
roce studenti sekundy navštívili Zbrašovské 
aragonitové jeskyně a Hranickou propast,  
tercie se v rámci předmětu biologie vypravila 
na exkurzi do Mladečských jeskyní, Arboreta 
Bílá Lhota a zakočila v Muzeu Olomouckých 
tvarůžků v Lošticích. Studenti kvinty navští-
vili  jadernou elektrárnu Dukovany, přečer-
pávací elektrárnu Dalešice a historické město 
Třebíč a podnikli jednodenní výlet do Prahy. 
Studenti septimy se společně se svými vyuču-
jícími navštívili Britské centrum knihovny UP 
Olomouc. Třída 8.A vyrazila za poznáním krás 
Javoříčských jeskyní a do centra ekologické 
výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou.

Školní zážitková hra.

Jaderná elektrárna Dukovany kvinta.

Projekty realizované CMG
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Projekt Zahraniční jazyková praxe
Cílem je zvýšení úrovně jazykové vybave-
nosti každého absolventa školy. Již od primy 
gymnázia a 6. ročníku ZŠ se žáci učí dva cizí 
jazyky. Na vyšším gymnáziu pak mají studen-
ti možnost vybrat si další cizí jazyk v rámci 
volitelných předmětů. Projekt je realizován 
také formou jazykové praxe na partnerských 
školách v rámci výměnných pobytů.

Studenti tercie a kvarty gymnázia se v září 
2018 zúčastnili již tradičního jazykového po-
bytu v partnerské škole v německém Hütten-
feldu. Náplní programu byla i účast na výuce 
na německo-litevském gymnáziu a poznávání 
krásy okolních měst a památek. Nechyběla 
návštěva města Heidelberg, které je historic-
ky zajímavé. Plánovaná je opětovaná návště-
va ze strany německých kolegů. 

V termínu 20.–26. 10. 2018 jsme zahájili 
novou mezinárodní spolupráci s partnerskou 
školou v německých Brémách. 7 studentů 
a 2 pedagogové z Německa strávili týden 
v ČR společně s našimi studenty – především 
ze sexty a septimy. Zahájili jsme v Praze, 
kde jsme sbírali informace o česko-německé 
historii a v projektové činnosti jsme pokračo-
vali v Prostějově a Olomouci. Navštívili jsme 
např. archív Vědecké knihovny v Olomouci. 
Nosnými body programu se staly česko-
-německé vztahy v minulosti, současnosti 
a co bychom si přáli do budoucnosti, získali 
jsme přehled o školském systému partnerské 
země, o části přístavu v Hamburku, jehož 
část má pronajatou i Česká republika. Akce 
byla finančně podpořena Česko-německým 
fondem budoucnosti. 

Na základě spolupráce s partnerskou školou 
z Brém se podařilo zajistit sociální praxi (blíže 
o ní v oddíle Rozvoj kariérních a sociálních 

kompetencí) dvěma studentům septimy 
v tomto krásném německém městě. Jakub 
Szymsza a Natálie Burgetová si vyzkoušeli 
práci v cizojazyčném prostředí, kde jako do- 
brovolníci pomáhali při organizaci multikul-
turního festivalu v Brémách a navštěvovali 
různé sociální organizace. Mezi ně patřily ze-
jména ty pomáhající uprchlíkům, charita, SOS 
dětská vesnička či dům organizující semináře 
pro mladé o rasismu, politice apod. Přiložili 
ruku k dílu také v potravinové bance. 

V květnu jsme absolvovali s 24 studenty 
kvinty, sexty a septimy již tradiční jazyko-
vý pobyt v Sonnenbergu v národním parku 
Harz. Spolu s německými kolegy ze školy 
Porta Westfalica jsme zde týden diskutova-
li o historii obou zemí, společných bodech 
zájmů a plánovali další aktivity, které by 
mohly upevnit vztahy v Evropě a především 
spolupráci mezi oběma školami. Akce byla fi-
nančně podpořena Česko-německým fondem 
budoucnosti a se studenty ji realizoval  
Mgr. Tomáš David – vyučující německého 
jazyka.

Společně se zahraničními studenty v Sonnenbergu.

Výměnný jazykový pobyt se studenty z Hüttenfeldu.

Projekty realizované CMG
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Projekt SOČ – seminárními 
a projektovými pracemi k maturitě
Cílem projektu je naučit se komplexně řešit 
praktický problém s využitím znalostí získa-
ných studiem a prohloubit znalosti v určitém 
oboru nad rámec středoškolského učiva.  
Je určen pro studenty sexty a septimy. Student 
si vybírá problém ze zásobníků témat a pro-
blémů, které vyhlašují učitelé jednotlivých 
předmětů a externí spolupracovníci (učitelé 
VŠ či odborníci z praxe). Zvolený problém pak 
pod jejich vedením řeší. Práci, zpracovanou 
podle pravidel všeobecně platných pro odbor-
né práce, prezentuje a obhajuje před odbornou 
komisí. Nejlepší práce postupují do soutěže 
Středoškolská odborná činnost (SOČ).

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

Animátorské hnutí
Do Klubu Salesiánského hnutí mládeže v Pro-
stějově se aktivně zapojují mnozí studenti 
a žáci naší školy, jedni  jako účastníci táborů 
a různých pořádaných akcí, druzí jako animá-
toři a pořadatelé. V animátorské činnosti se 
odráží snaha vytvářet společenství mladých 
lidí v duchu preventivního systému sv. Jana 
Boska, založeného na duchovních 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. 

Obhajoba SOČ.

Pokud zájemce vytrvá a úspěšně složí zkouš-
ky, je definitivně přijat mezi animátory. Nyní 
formací prochází skupinka, která si říká Buráč-
ci. Přípravnou skupinku vede tým zkušených 
starších animátorů.

Animátor se pak během roku podílí na vytvá-
ření programů pro děti a mládež (jarní prázd-
niny, letní prázdniny, podzimní prázdniny, 
vánoční prázdniny a různé další akce). Animá-
tor má také možnost získat různé kvalifikace 
(hlavní vedoucí, zdravotník, instruktor lyžo-
vání apod.). Během roku se animátoři setkáva-
jí na víkendových akcích, které napomáhají ke 
stmelení animátorské party a k reflexi, formaci 
a plánování 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 školy 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 Srdíčkový den pod prospěšnou 
společností Život dětem a Český den proti 
rakovině pořádaný Ligou proti rakovině. Nej-
více studentů se zapojuje do Tříkrálové sbírky 
pořádané Charitou. Studenti si díky dobrovol-
né pomoci kultivují své komunikační doved-
nosti a uvědomují si své místo ve společnosti. 
V tomto roce pomáhalo přes třicet studentů 
z gymnázia a základní školy.

Setkání Buráčků.

Na duchovní obnově.

Naši koledníci před kostelem Povýšení sv. Kříže.
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Projekt Kultura
Pěvecký sbor CMG ve školním roce 2018/19

Pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia 
vznikl v roce 1995, vedoucí sboru je od jeho 
založení Mgr. Bohumila Měchurová. V rámci 
nepovinného předmětu a zájmové činnosti při-
pravuje sbor svá vystoupení na různých akcích.

Tradice adventních a vánočních koncertů 
pokračovala i v tomto školním roce Advent-
ním koncertem Pěveckého sboru a Konzer-
vatoře EA Olomouc. Pěvecký sbor předvedl 
pásmo duchovních a vánočních písní  za 
doprovodu komorního orchestru výkonných 
umělců a sólistů. Vystoupení v nemocnici na 
ul. Plumlovské pro pacienty LDN, onkologie, 
neurologie, rehabilitace, dětského oddělení 
už také patří k naším pravidelným aktivitám. 
V dubnu pěvecký sbor doprovodil slavnostní 
otevření učebních prostor CMG modernizo-
vaných v rámci projektu ITI z prostředků EU 
a Arcibiskupství olomouckého za přítomnosti 
otce arcibiskupa. Výjimečnou událost, kterou 
bylo  Jáhenské svěcení v katedrále sv. Václava 
v Olomouci, jsme prožili v červnu. Při této 
duchovní slavnosti byl posvěcen na jáhna i ab-
solvent naší školy Jan Černý a náš sbor měl tu 
čest doprovázet slavnost svým zpěvem.

Z postřehů studentů:

Proč si ráda zazpívá s pěveckým sborem např. 
Maruška Coufalová?

 „Přivádí mě to na různá místa a můžu nějaké 
akce vnímat z jiné strany. Hned se mi vybaví třeba 
zpívání koled v nemocnici. Neděláme nic velké-
ho – zkrátka nacvičíme  koledy, vezmeme varhany 
a jedeme autobusem do nemocnice, kde na odděle-
ních převážně u starších lidí zazpíváme. A přesto 
– alespoň pro mě a myslím že i pro další zpěváky 
a také posluchače – je tato maličkost velikou rados-
tí, kdy můžeme začít Vánoce tak, že se navzájem 
obdarujeme... My sice zpíváme, ale ještě mnohem 
více dostáváme: radost v očích druhých lidí.“

Francouzské divadlo

Francouzské divadlo – studentský divadelní 
souboru při CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, který 
je registrován v Databázi českého amatérského 
divadla a který se zabývá amatérskou diva-
delní tvorbou ve francouzském jazyce a jejich 

Pěvecký sbor při Adventním koncertě.

reprezentaci na kulturních akcích na regionál-
ního i nadregionálního významu, celorepubli-
kového charakteru, ale i v zahraničí. 

Soubor vede Bc. Jana Chammas, která vybírá, 
upravuje a se studenty připravuje divadelní 
vystoupení ve francouzském jazyce. Schází se 
čtyřikrát týdně a zabývají se nácvikem nových 
divadelních her, významem prezentovaného 
textu, divadelní dikcí a fonetikou. V současné 
době jsou členové rozděleni na čtyři skupiny, 
aby bylo možné připravit představení přiměře-
ně věku studentů.                                                                        

Nejmladší skupinu tvoří 14 studentů kvarty, 
kteří v tomto školním roce nacvičili inscenaci 
Hana. Scénář k této hře na motivy stejnojmen-
ného románu Aleny Mornštajnové napsala 
sama vedoucí souboru Jana Chammas. Hra 
pojednává o osudu dívky Hany a následcích 
hloupé chyby ze zamilovanosti, které se do-
pustila v době 2. světové války a za kterou celý 
život pyká.

Druhá skupina složená ze studentů kvinty 
nazkoušela hru Patrice Wiedmanna – Le Comte 
Gorladrafkarlacunestok, vampire indubitable 
(Hrabě Gorladrafkarlacunestok, bezpochyby 
upír) V této komedii se prolínají všechna klišé 
upířích příběhů. Děj je situován do jednoho 
večera, kdy za strašlivé bouřky, čeká rodina 
doktora Waltera návštěvu nových sousedů, 
hraběte s podivným jménem a jeho syna. Po 
jejich příchodu se však dějí prapodivné věci. 

Hru pro studenty sexty a septimy Femme  
au foyer (Žena v domácnosti) napsal septimán, 
scénárista a herec v jedné osobě Filip Kopa.
Na první pohled je rodinka Marie a Victora 
Deschamps jako z reklamy na prací prášek. 
Dům v dobré čtvrti, auto kvalitní značky, 
dospívající dcera Chloé a syn Jerémy studují-
cí na prestižní škole. Tuto idylku však naruší 
Victorova počínající krize středního věku, se 
kterou se jeho kompulsivní žena Marie, posedlá 
dokonale spořádaným životem, nehodlá smířit. 
Celá situace brzy nabere nečekané obrátky, se 
kterými se rodině pokusí pomoci Victorova 
matka Claudine.

Inscenace Hana v podání kvarty.
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Studenti maturitního ročníku se rozloučili 
adaptací hry Karla Čapka La maladie blanche 
(Bílá nemoc). Děj se odehrává v zemi, jejíž 
národ je plamennými projevy diktátora právě 
úspěšně přesvědčován o své nadřazenosti 
a oprávněnosti vojenské expanze, se rozšířil 
bacil silně destruktivní formy malomocenství. 
Je nazýván morbus Tshengi nebo lidově „bílá 
nemoc“. Jediný, kdo proti němu vyvinul účinný 
lék, je lékař chudých jménem Galén. Odmítá 
však tajemství svého medikamentu prozradit, 
dokud mocní maří lidské životy válkami.

Na konci kalendářního roku dvě nejstarší sku-
piny reprezentovali Českou republiku na  
Festivalu Maski v Moskvě. Všechny sku-
piny se v tomto roce zúčastnili Festivalu 
Frankoscény v Pardubicích  Druhá skupina 
francouzského divadla strávila týden ve 
Francii v bretaňském Saint Malo na Festivalu 
FETLYF. Vyvrcholením naší divadelní sezóny 
byl již tradiční Večer francouzského divadla 
v Městském divadle v Prostějově. V programu 
se předvedly všechny čtyři skupiny divadla. 
Kromě divadelních inscenací mohli diváci 
zhlédnout krátká videa z jejich cest, mohli se 
občerstvit francouzskými specialitami, které 
studenti nachystali, a také mohli zavzpomínat 
na minulá léta francouzského divadla během 
promítání fotek. Proběhlo také loučení s nej-
starší skupinou oktavánů.

Činnost divadla všestranně podporuje škola 
a Statutární město Prostějov, které podpořilo 
celoroční činnost divadla dotací z rozpočtu 
města.  

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 za-
stavení 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 

Projekty realizované CMG

Schola pod vedením Mgr. Martina Bradáče.

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 výcho-
va a v neposlední řadě i stmelení souboru. 
K tomu slouží především večerní společné hry 
a povídání. 

Školní kapela

Na CMG již několik let působí školní kapely. 
Jednu máme složenou ze žáků ZŠ a nižšího 
gymnázia, ve druhé hrají studenti vyššího 
gymnázia. Kapely vystupují na tradičních 
akcích, jako je Akademie Studenti studentům, 
zúčastnily se i přehlídky církevních škol v Od-
rách, kde po zásluze sklízely úspěch a přízeň 
posluchačů na galavečeru. V minulých letech 
jsme vystoupili na oslavách výročí založení 
školy a také výročí Charity Prostějov. Další 
významnou akcí bylo účinkování na dnech 
Evropy v Olomouci. 

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek neboli dramaťák pokra-
čoval ve své činnost i v tomto školním roce. 
Působí pod Školním klubem Oáza a má své 
zastoupení ve dvou věkových skupinách. 
Stávající obohatily nově příchozí členky 
z primy a z 6. třídy základní školy. Nejprve je 
čekal úkol poznat jedna druhou, začít spo-
lupracovat a naučit se základní dramatické 
postupy a prvky. V druhé půlce školního roku 
na těchto základech začaly stavět a podařilo 
se jim secvičit představení, se kterým úspěšně 
reprezentovaly školu na Celostátní přehlídce 
církevní škol v Odrách.

Dramatická výchova však není jen záležitostí 
kroužku, se základními prvky dramatických 
postupů, gest, jevištní mluvy nebo třeba pan-
tomimy se seznamují všichni studenti a žáci 
na kurzech sekundy a sedmičky.

Projekt Etická výchova
Výuka etické výchovy je na Cyrilometoděj-
ském gymnáziu zařazena do Školního vzdě-
lávacího programu. 

V rámci povinného předmětu Křesťanská 
a etická výchova se již studenti nižšího 
gymnázia i základní školy seznamují se 
základním programem etické výchovy. Výuka 
probíhá v každém ročníku víceletého gymná-

Školní kapela na Akademii.
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zia paralelně ve dvou skupinách.  Aplikační 
témata etické výchovy prolínají i do ostatních 
předmětů.

V tomto roce jsme opět zažádali MŠMT o pro-
dloužení  akreditace, abychom mohli progra-
my v rámci DVPP nabízet pro jednotlivce, ve-
dení škol nebo pro celé sborovny. Vzdělávací 
programy Etické výchovy zahrnují témata 
etické výchovy, osobnostního růstu studentů, 
rozvoj kompetencí pedagogů, efektivní hod-
nocení práce studentů, ale i zhodnocení práce 
školy systémem autoevaluace.  

Každoročně se naše škola zapojuje do Progra-
mu podpory Etické výchovy, kterou vyhlašuje 
Nadační fond Josefa Luxe jako soutěž pro 
základní a střední školy, ve kterých je zaveden 
předmět etická výchova, nebo je na nich etická 
výchova prokazatelně systematicky a struktu-
rovaně vyučována v rámci jiných předmětů. 
Cyrilometodějské gymnázium, základní škola 
a mateřská škola v Prostějově patřila v roce 
2018 mezi fondem nejlépe hodnocené školy 
a opět získala od nadačního fondu finanční 
příspěvek na podporu další činnosti.

Projekt Další vzdělávání pracovníků CMG
Systém dalšího vzdělávání pracovníků CMG  
si klade za cíl neustále zkvalitňovat výuku, 
věnovat zvýšenou pozornost mimořádně na-
daným žákům, i těm, kteří potřebují speciální 
přístup ke vzdělání nebo pomoc v oblasti 
osobního rozvoje, profesního směřování 
a podpoře zájmové a mimoškolní činnos-
ti. Zároveň chceme budovat efektivní tým 
zaměstnanců školy připravený realizovat cíle 
školy a rozšiřovat svou profesní i sociální 
odbornost. 

Zaměstnanci naší školy se vzdělávali 
v průběhu celého školního roku. Začali již 
v posledním týdnu prázdnin, kdy vyjeli do 
Velkých Bílovic. Zde strávili nejen společné 
chvíle utužováním vzájemných vztahů, sla-
vili společnou mši svatou u kaple sv. Cyrila 
a Metoděje, sv. Václava a sv. Urbana, ale hlav-
ně zahájili vzdělávání  prvním seminářem 
Práce s žáky s psychickými obtížemi, který 
nám zprostředkovala vzdělávací agentura 
ITC International TEFL certificate s.r.o. 

Další vzdělávání pokračovalo již ve ško-
le, kde učitelé základní školy pokračovali 

Ředitel školy přebírá ocenění z rukou Věry Luxové.

navazujícím seminářem z cyklu inkluzivního 
vzdělávání na téma Vzdělávací a výchovný 
styl učitele ve třídě plné individualit.

Naše gymnázium, základní i mateřská škola 
je zapojena do projektu MŠMT a EU v Ope-
račním programu Výzkum, vývoj a vzdělává-
ní – Zvyšování kvality výuky na MŠ a ZŠ na 
CMG v Prostějově a Zvyšování kvality výu-
ky SŠ na CMG v Prostějově, které probíhají 
po dobu dvou let. Do projektu jsou zapojeni 
pedagogičtí pracovníci mateřské i základní 
školy a gymnázia. Pedagogové  si dále podle 
svého zaměření vybírají z akreditovaných 
nabídek dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, spolupracují a sdílejí své zku-
šenosti i s pedagogy z jiných škol. Je podpo-
řena činnost sociálního pedagoga ve školce, 
školního kariérového poradce na gymnáziu. 
Profesní rozvoj předškolních pedagogů je 
zajištěn prostřednictvím supervize. 

Mnozí z pedagogů byli individuálně zapojeni 
do programu ONLINE learning, kde zvyšo-
vali své jazykové dovednosti.

Projekt Zvýšení kvality vzdělávání studentů 
gymnázia v klíčových kompetencích CMG 
Prostějov (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/000
5436). V tomto roce Cyrilometodějské gym-
názium, ZŠ a MŠ v Prostějově zrealizovalo 
investiční projekt podpořený z Integrovaného 
regionálního operačního programu. Cílem to-
hoto projektu bylo zkvalitnit výuku na CMG 
v návaznosti na klíčové kompetence cizí 
jazyky, přírodní vědy a práce s digitálními 
technologiemi s přímou vazbou na zlepšení 
uplatnitelnosti absolventů gymnázia na trhu 
práce, především při studiu na vysokých 
školách přírodovědného zaměření. Hlavním 
cílem projektu byla modernizace odborných 
učeben fyziky, matematiky, biologie a cizích 
jazyků prostřednictvím nezbytných staveb-
ních úprav a pořízením nového vybavení 
nábytkem a výukovými pomůckami. Sou-
částí projektu je i zajištění konektivity školy, 
vybudování odpočinkové zóny s venkovními 
a vegetačními úpravami v areálu školy včetně 
osazení nezbytným mobiliářem. 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií 
ve výši 8,85 mil. Kč a 1,14 mil. Kč poskytlo 
Arcibiskupství olomoucké. Vlastní zdroje 
školy na realizaci projektu činily 1,5 mil. Kč.

Vzdělávací seminář pro učitele ZŠ.
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Projekt Spolupráce s rodiči
V rámci projektu vytváříme podmínky pro 
jednotné působení školy a rodiny. Poskytuje-
me rodičům odbornou poradenskou službu 
profesionálních pedagogů v oblasti vedení 
mladého člověka. 

Snažíme se vytvářet společenství vzájemné 
důvěry a otevřenosti mezi pedagogy a rodiči. 
Jednou z forem spolupráce jsou i netradiční 
třídní schůzky rodičů žáků primy a tercie 
gymnázia a 6. a 8. ročníků základní školy, na 
kterých rodiče prostřednictvím pracovních 
listů „zakouší“ například etickou výchovu 
nebo strategii osobnostního rozvoje. Tradiční 
formou zůstávají třídní schůzky, konzultace 
a školní společenské akce (Adventní zastave-
ní, Reprezentační ples, Postní Křížová cesta, 
Zahradní slavnost, školní mše svaté).

Projekt Rozvoj kariérních a sociálních 
kompetencí studentů CMG
Cílem studia na gymnáziu nemůže být jen 
úspěšné složení maturitní zkoušky, ale také 
vhodné profesní zaměřování a systematický 
rozvoj schopnosti žáků, jak kvalifikovaně volit 
svoji další vzdělávací a profesní kariéru. Zvy-
šujeme zodpovědnost žáka za vlastní profesní 
kariéru i život rozvíjením kompetence žáků 
k učení, k řešení problémů, k podnikavosti i ke 
komunikativním dovednostem. Druhým vý-

 I rodiče se seznamují...

Studenti rozvíjeli sociální kompetence v domově seniorů.

stupem je pro nás také prohloubení sociálního 
cítění, schopnosti empatie a vzájemné lidské 
solidarity. Z toho vycházejí projekty kariérních 
a sociálních kompetencí, které realizujeme pro 
studenty sexty a septimy. 

Studenti sexty v květnu vykonali týdenní 
kariérní praxi na odborných pracovištích, 
odpovídající zájmu a zaměření žáků. V rámci 
absolvování praxe si studenti vedli deník 
praxe, který byl podkladem pro prezentaci 
při závěrečném semináři a sdílení zkušeností 
s ostatními studenty. Deník praxe bude sou-
částí profesního portfolia žáka. Následně po 
ukončení studenti prezentovali své zkuše-
nosti před ostatními spolužáky. Zhodnocení 
praxe se zástupci firem, školy a studenty 
proběhlo při setkání u kulatého stolu. Zkuše-
nosti, zážitky i pocity jsou různé. 

Úryvek z jednoho deníku praxe:

Očkované vzorky, které jsem včera zkoušela 
množit, sice nevyrostly úplně dokonale, ale nějaké 
kolonie vyrostly, takže byla paní doktorka s mou 
prací spokojená. Po svačině jsem opět popisova-
la prázdné předchystané misky a do všech jsem 
úspěšně napipetovala vzorky. Pak jsem dostala 
nový, ještě těžší úkol. Filtrovala jsem teplou 
vodu na legionelly. Tento složitý proces se skládal 
z polití přístroje lihem a následného zapálení (ste-
rilizace?), nasazení filtrů, upevnění plastových 
kelímků (další plastový odpad!) s dírou vespod na 
filtry, odměření testovaných vod do kelímků, sa-
motné filtrace a sejmutí filtrů, ty se pak vložily do 
Petriho misek s předpřipravenou speciální půdou, 
kde z nich rostly bakterie. Včera i dnes jsem měla 
pak ještě čas se projít než jel autobus, což bylo 
úžasné - žádné povinnosti, domácí úkoly, žádné 
učení se na písemky, nic. Doma jsem pak každý 
den stíhala všechny domácí práce. No nemůžu si 
stěžovat, těším se, až odmaturuju. 
Když jsem krásně úhledně srovnala všechny zá-
znamy o analýze vzorků od čísla 9 po číslo 15995 
(mimochodem, některá čísla chyběla, ale to už 
není můj problém 😄), šla jsem se laborantek do ve-
dlejší labiny zeptat, jestli nechtějí s něčím pomoct. 
Nechtěly, a vzhledem k tomu, že jsem už měla  
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20 hodin odpracovaných, jsem mohla jít domů.  
No přepadl mě pocit smutku, nebudu lhát. Už ty 
milé tváře, nadšené pro bakterie nikdy neuvidím. 
Už nikdy neotevřu dveře s nápisem infekční oddě-
lení a nikdy už mi nedá facku ten odporný smrad 
rostoucích bakterií. Uvědomila jsem si, že to bylo 
vlastně celkem hodně fajn, a že se mi vůbec, ale 
vůbec nechce do školy.

studentka sexty

Studenti septimy absolvovali Kurz sociálních 
kompetencí. Tato společenská praxe probí-
hala v ústavech sociální péče (dětské domo-
vy, speciální školy, domovy důchodců aj.) 
Před i po ukončení praxí proběhly semináře 
a workshopy. Studenti, učitelé, ale i zástup-
ci z řad zaměstnavatelů si navzájem sdíleli 
zkušenosti z  praxe. Pro studenty bývá tento 
kurz vždy hlubokým zážitkem. Nahlédnou 
totiž do světa, který má zcela jiný rozměr než 
ten, který běžně znají. Prožít deset dnů v za-
řízeních jako je dětský domov, domov pro 
seniory, školské zařízení pro handicapované 
děti pro některé studenty znamená i nasmě-
rování pro budoucí profesi. Po absolvování 
praxe každý student napíše krátkou reflexi. 
Jednu z nich uvádíme:

S prvním dnem přišly okamžité obavy, jestli 
všechny úkoly, které na nás paní ředitelka Andělo-
vá doslova vychrlila, zvládneme. Následně nás 
pak „hodili do vody“. Můj první klient (nikoli 
pacient, jak jsem se mylně domnívala) byl pán 
s roztroušenou sklerózou. Takového člověka jsem 
viděla poprvé. Netušila jsem, jak na něho mluvit, 
jeho cukavé pohyby mě děsily. Bylo nám důsledně 
řečeno, že se musíme ke klientům chovat profesio-
nálně a nemluvit s nimi jako s malými dětmi. Po 
prvním dni jsem se cítila velice vyčerpaná. Při-
padalo mi, že jsem spíše na obtíž a klienti o moje 
„nechcete na procházku, jéé vy jste vlastnili 
cukrárnu nebo můžu vám přečíst noviny“ nestáli. 
Hned druhý den jsem se seznámila s mladou soci-

ální pracovnicí, slečnou asi o dva roky starší než 
já. Šla z ní neskutečná energie, a to i když mluvila 
s umírajícími imobilními klienty. Prozradila mi, 
jak je náročné mít třeba dvě dvanáctihodinové 
směny dva dny po sobě, jak tuhle práce nechce 
nikdo dělat a že to osobně do budoucna nevidí. 
Cituji: „Buď rodina nebo toto“. Tím se dostávám 
k tomu, že smekám klobouk před všemi lidmi na 
světe, kteří pracují v jakémkoli sociálním zaříze-
ním. Je to zkrátka životní poslání a všechny tyto 
lidi mám v hluboké úctě. 

Třetí den se něco zlomilo. Byly to drobné názna-
ky toho, že si na nás klienti zvykli. Ráno nás 
zdravili, ptali se nás na jména, co studujeme, jak 
se máme. Co mě ale děsilo celou dobu bylo to, že 
jsme povětšinou pracovaly dokola pouze se stejný-
mi klienty. Byli to ti, kterým zdraví (ať už fyzické 
nebo psychické) umožňovalo se účastnit aktivit 
a vůbec opustit pokoj. Mohlo to být tak by očko 
25 klientů. V domově jich je momentálně kolem 
50. To znamená, že většina je imobilních a k těm 
nás moc nepouštěli. Dozvěděla jsem se, že paní 
ředitelka přijímá čím dál více vážnější případy. 
Zkrátka jsem si myslela, že zde bude více těch 
„aktivních čilých seniorů, co pletou a dívají se  
na Ulici“. Bylo jich minimum. Nemůžu si od-
pustit poznámku, že jsem nabyla dojmu, že to zde 
chodí jak na „běžícím páse“. Za 10 dní tu zemřeli 
dva lidé, do pár dnů měli vystěhované pokoje 
a místo nich nastoupili klienti zcela noví. Jak moc 
dlouhý pořadník je netuším, ale děsí mě už jen 
jeho samotná existence.

Velice smutný moment pro mě byl, když zemřel 
jeden klient, náš bývalý soused. Moc jsem se na 
něho těšila. Všichni zaměstnanci ho považovali za 
nejvíc čiperného a schopného klienta. Byl i jeden 
z důvodů, proč jsem si Soběsuky vybrala. Pár dní 
před naším nástupem měl úraz, skončil v nemoc-
nici a pak jednoho dne vyvěsili parte. Minuli jsme 
se a já ho už nikdy neuvidím. Pořád to ještě tro-
chu zpracovávám. Jinak jsem si ale už od nástupu 
slíbila, že nesmím být citlivá a musím si vytvořit 
trochu ostré lokty, ono to asi ani jinak v této 
profesi nelze. Postupem času jsem už věděla, jak 
na kterého klienta mluvit, komu můžu věřit, kdo 
třeba špatně slyší, kdo co má rád a o čem se máme 
bavit. Nejvíce mě bavilo, když jsem zkoušela na 
klienty mluvit, jak kdybych se bavila se svými 
kamarády. Nemyslím, že bych je oslovovala „hej 
kámo“, ale zkrátka tak nějak uvolněně, občas 
nějaký žertík, jemné popíchnutí. Dělala jsem to 
z důvodu, aby se necítili, že jsou už nějaké trosky, 
se kterými se mluví polopatě jak s malými dětmi. 
I když to už většina vyžadovala, nechtěla jsem to 
tak dělat.

Všimla jsem si, že každá z nás tří si potom postu-
pem času našla klienty, za kterými chodila trochu 
raději. Našly jsme s klienty společná témata, 
názory, byla tam vzájemná sympatie. S jedním 
pánem, bývalým cirkusákem a komikem jsme si 
toho tolik napovídali, on mi ukazoval fotky z cir-
kusu, já z cest francouzského divadla a bylo to 
perfektní! Nikdo z nás práci nedělal z donucení, 
a to se potom hodně promítlo do kvality odvedené 
práce. Nevadilo mi, že jsem každý den dělala něco 
přes čas. Práce mi den ode dne dávala větší smysl. 

Studentky na kariérní praxi v nemocnici.
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Někteří klienti si zapamatovali naše jména, děko- 
vali nám za připravené aktivity, více se nám ote-
vírali. Ráda jsem naslouchala zajímavým příbě-
hům, tito lidé toho zažili opravdu hodně, i když  
se život s nimi často nemazlil. Leckdy to bylo  
ale už velmi náročné. Být neustále pozorný,  
trpělivý, naslouchavý, usměvavý a positivní  
(+ jsem asi přišla o hlasivky). Domů jsem chodila 

Rozmanitá činnost na praxi.

vycucaná. Dalším děsivým uvědoměním byl fakt, 
že tito lidé se z domova už nikdy nedostanou 
a budou tady dokud zkrátka nezemřou a neuvolní 
místo druhým. Co jsem vypozorovala, tak tu zde 
existují dva tábory lidí. Ti, kteří byli tak nějak 
nad věcí, nežili minulostí ani budoucností a na 
život v domově si nějak zvykli. Pak to byli ale ti, 
kteří si na to i po dlouhých letech nezvykli a cítí 
se v domově jako ve vězení. Jsou utrápení a jde to 
na nich poznat. Vedli řeči typu „ať už to skončí, 
děvče nepřej si tady skončit, přej si umřít jinak“. 
A na tohle se zkrátka těžko reaguje. 

Z vyprávění některých klientů jsem i hodně čerpa-
la inspiraci. Spadla mi do klína spousta moudrých 
rad. Až teď si uvědomuju, že tohle místo asi byl 
můj osud, protože jsem si vyslechla tolik věcí, kte-
ré jsem si asi vyslechnout měla, že mi to všechno 
přijde až jako moc velká náhoda. A já na náhody 
nevěřím (díky pane sousede). 

Poslední den jsem měla velice silný zážitek s jed-
nou paní, za kterou jsem přišla na pokoj z jistého 
důvodu, když jsem ji ale uviděla slzy v očích, 
věděla jsem, že je něco špatně. Posadila jsem se 
k ní. Když jsem od ní nakonec odcházela, jedno 
prosté a tiché „děkuji vám, slečno, jste moc hodná. 
Ono vypovídat se, to se vám uleví“ mělo pro mě 
nevyčíslitelnou hodnotu. 

Praxe pro mě měly hodnotný přínos. Jsem nesmír-
ně ráda za tuto zkušenost. Všechny úkoly jsme 
nakonec i přes obavy zvládly. Volba byla skvělá, 
i jen kvůli tomu, že s Kamčou a Aďou byla výbor-
ná kooperace. Díky, že jsou sociální kompetence 
povinné. Je třeba tohle všechno vidět, o to více 
bude člověk reálněji připravený na život a jeho 
případná úskalí. 

studentka septimy

Setkání u kulatého stolu se zástupci zaměstnavatelů studentů sexty.

Projekty realizované CMG
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Kronika školního roku 2018/2019

Srpen
• 27.–28. 8. 2018 – Zahájení přípravného 

týdne ve Velkých Bílovicích
Na konci srpna se ve Velkých Bílovicích 
setkali pracovníci školy, aby načerpali nové 
cenné poznatky pro jejich práci s dětmi 
a mládeží. Zároveň se při mši svaté rozloučili 
s létem a potěšili se pohledem na letorosty 
vinné révy, na kterých visely velké střapce 
s nachovým nádechem. Do nového školního 
roku 2018/2019 vykročili pedagogové dobře 
naladěni a s úsměvem na rtech. 

Vstříc novému školnímu roku.

• 31. 8. 2018 – Kurz Vzdělávací a výchovný 
systém ve třídě plné individualit – pro 
pedagogy základní školy.

Září
• 3. 9. 2018 – Mše svatá na začátku školního 

roku
Školní rok jsme zahájili společnou mší svatou 
v kostele Povýšení sv. Kříže, kterou celebro-
val biskup Mons. Josef Nuzík. Po mši byli 
představeni noví studenti primy a šesté třídy. 

• 4. 9.–7. 9. 2018 – Seznamovací kurz primy 
Než zasedli do školních lavic, vyjeli studen-
ti primy na seznamovací kurz. Díky hrám, 
aktivitám a společně stráveným chvílím se 
poznali se svou třídní učitelkou Mgr. Mar-
tinou Malečkovou i mezi s sebou a stali se 
jednotnou třídou.

• 5.–7. 9. 2018 – Kurz kvinty Kdo jsem já? 
Na Annabergu proběhl zářijový kurz pro kvin-
tu s názvem Kdo jsem já? Studenti v podzim-
ních slunečních paprscích hledali a nalézali 
odpovědi na osobní otázky o svém životě.

CMG, ZŠ i MŠ společně na zahajovací mši.
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• 9.–12. 9. 2018 – Seznamovací kurz 6.A 
Na Staré Vodě strávili žáci 6.A čtyři dny plné 
aktivit a seznamovacích her. S paní třídní uči-
telkou Mgr. Pavlou Urbáškovou se lépe poznali 
a vytvořili si i vlastní pravidla třídy. Do nového 
školního roku 2018/2019 je vyprovodilo teplé 
zářijové sluníčko…

• 10. a 11. 9. 2018 – Mimořádné schůzky  
s rodiči žáků 6. třídy a primy 

Odborné tematické setkání bylo zaměřeno na 
seznámení rodičů s kyberprostorem, digitální-
mi a informačními systémy i na rizika kyber-
prostoru, pravidla používání chytrých telefonů 
žáků a předcházení kyberšikaně. Druhá část 
byla věnována formám spolupráce s rodiči, 
podpoře školního prostředí, ale i vzájemné 
interakci mezi rodiči. 

• 13. – 15. 9. 2018 – Kurz Nejsem tu sám pro 
žáky 7.A 

Sedmáci se v půlce září společně vydali na Sta-
rou Vodu. Tentokrát se učili metodám správné 
komunikace, prohlubovali vzájemné poznání, 
rozvíjeli své vyjadřovací schopnosti a empatic-
ké vnímání.

• 17. 9. 2018 – Mimořádné třídní schůzky  
pro rodiče tercie 

Rodiče byli seznámeni s průběhem výuky 
předmětu Etická výchova a mohli si i prakticky 
vyzkoušet některé z aktivit, které jejich děti 
budou během roku poznávat a objevovat při 
hodinách. 

Společná radost 6. A.

Golf v dešti.

• 17. 9. 2018 – Exkurze kvinty do Carnunta

• 18. 9. 2018 – Exkurze pro kvintu Dukovany, 
Dalešice, Třebíč

Každoroční exkurze pro studenty kvinty po 
památkách vědy i kultury do jaderné elektrár-
ny Dukovany, přečerpávací elektrárny Dalešic 
a do historického města Třebíče přinesla mnoho 
zážitků, vědomostí a zkušeností.

• 18. 9. 2018 – Zahájení kurzu Paličkování 
(CCU)

Kurz paličkování pod vedením výtvarnice Mi-
leny Malinové bude probíhat v průběhu celého 
školního roku.

• 20. 9. 2018 – Exkurze 8.A do Javoříčských 
jeskyní a do Sluňákova

Třída 8.A vyrazila ve čtvrtek za poznáním krás 
Javoříčských jeskyní. Autobus je také zavezl  do 
centra ekologické výchovy Sluňákov v Horce 
nad Moravou. Tam si vyzkoušeli spoustu zají-
mavých ekologických aktivit v přírodní galerii. 
V Lesním chrámu z dubových sloupů se chvíli 
pozdrželi a pak už hurá domů. Někteří si při-
vezli z exkurze lesní houby na večeři…

• 21. 9. 2018 – Výměnný pobyt Hüttenfeld
V tonto roce opět proběhl již tradiční jazykový 
pobyt pro studenty němčiny kvarty a tercie 
v partnerské škole v německém Hüttenfeldu. 
V rámci akce studenti navštěvovali výuku 
různých předmětů na německo – litevském 
gymnáziu a poznávali krásy okolních měst 
a památek.

• 23.–25. 9. 2018 – Kurz sekundy Nejsem tu sám
Stará Voda opět ožila díky studentům sekundy. 
Kurz na téma: „Nejsem tu sám“ doprovázelo 
pravé skotské počasí, které utužilo vztahy ve 
třídě. Studenti se vzájemně prostřednictvím no-
vých aktivit více poznali mezi sebou i s panem 
třídním učitelem Mgr. Jaroslavem Hádrem, 
také se učili empatickému vnímání spolužáků 
a do většiny her se vrhali bez váhání – po hlavě. 
Na závěr kurzu se na jesenických vrcholcích 
objevil první letošní sníh.

• 24. 9. 2018 – Zahájení kurzu Excelu (CCU)
Lektor Slávek Müller provedl účastníky 
základy programu Excel a naučil je pracovat 
s tabulkami a výpočty.

Osmáci ve Sluňákově.
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• 26. 9. 2018 – Přednáška Mons. Prof. Ladi-
slava Tichého, Th. D. Chvála lásky apošto-
lem Pavlem

V prostorách jazykové učebny Cyrilometoděj-
ského gymnázia proběhla veřejná přednáška na 
téma Chvála lásky apoštolem Pavlem. Morav- 
sko-slezská křesťanská akademie pozvala profe- 
sora novozákonní biblistiky na olomoucké teolo-
gické fakultě, aby pohovořil více o Pavlově listu 
Kor 13, jednom z nejznámějších biblických textů.

• 27. 9. 2018 – Přednáška Roberta Sedláčka, 
režiséra filmu Jan Palach

Známý scénárista a režisér Robert Sedláček po-
ctil svou návštěvou Cyrilometodějské gymnázi-
um dne 27. 9. 2018. Se studenty sexty a septimy 
si celé dvě hodiny povídal nejen o životě a osu-
du Jana Palacha. Přednáška některé studenty 
inspirovala vzhledem k jejich budoucí kariéře, 
v jiných probudila zájem o zhlédnutí.

Říjen
• 22.–26. 10. 2018 – Návštěva studentů  

z Německa
V tomto roce jsme zahájili novou mezinárodní 
spolupráci s partnerskou školou z Brém.  
7 studentů a 2 pedagogové z Německa strávili 
týden v České republice společně s našimi stu-
denty – především ze sexty a septimy. Zahájili 
jsme v Praze, kde jsme sbírali informace o čes-
ko-německé historii a v projektové činnosti 
jsme pokračovali v Prostějově a Olomouci.

• 1. 10. 2018
Na začátku měsíce října proběhlo úvodní za-
sedání Studentské rady. Zástupci žáků všech 
tříd společně s vedením školy řešili aktuální 
témata a demokratickou cestou zvolili před-
sedu  pro tento školní rok.

• 2. 10. 2018 – Zahájení Výtvarného kruhu 
(CCU)

Výtvarně nadané zájemkyně budou mít celý 
školní rok možnost navštěvovat kroužek pod 
vedením Hany Martincové.

• 3. 10. 2018 – Zahájení Počítačového kurzu 
pro začátečníky (CCU)

Jak pracovat s počítačem od úplných základů 
se dozvěděli účastníci kurzu pod vedením  
Bc. Anny Müllerové.

• 3. 10. – 6. 10. 2018 – Společenskovědní kurz 
do Prahy pro oktávu

 Čekání na metro nebyla nuda...

• 8. 10. 2018 Beseda se spisovatelkou a malíř-
kou Lenkou Hoňákovou Civade

Studenti kvinty a sexty měli možnost setkat se 
s prostějovskou rodačkou žijící už přes 20 let ve 
Francii. Hlavním tématem besedy bylo přiblížit 
studentům, jaký je život spisovatelky. Lenka 
Hoňáková Civade hovořila mimo jiné o tom, že 
dnešní mladí lidé mají veliké možnosti cestování 
a s tím související učení se jazykům. Obě třídy si 
procvičily francouzštinu ve společné diskuzi.

• 10. 10. 2018 Exkurze tercie Mladečské  
jeskyně, Bílá Lhota, Loštice

Tercie zažila ve středu den plný poznání a zá-
žitků. V rámci předmětu biologie se vypravili 
na exkurzi do Mladečských jeskyní, kde si 
prohlédli stopy po osídlení člověka kromaňon-
ského. V Arboretu Bílá Lhota jim „kouzelný 
dědeček“ představil účinky a léčivou sílu, kterou 
mají stromy a na závěr se přesunuli do Loštic. 
V Muzeu Olomouckých tvarůžků zhlédli video 
v hanáčtině a někteří si „voňavé“ sýry přivezli 
jako suvenýr domů.

• 7.–9. 10. 2018 – Kurz klíčových kompetencí 
kvarty – Láska a zamilovanost

Studenti kvarty se svojí třídní paní učitelkou 
strávili 3 podzimní dny na Chalupě Annaberg. 
I přes značně ztížené podmínky dokázali, že 
společné soužití pro ně není žádný problém. 
Vzájemná ohleduplnost a také chuť zapojit se do 
aktivit jim rozhodně nechyběla.

• 11.–13. 10. 2018 – Kurz klíčových kompe-
tencí 9. A – Láska a zamilovanost

Poslední z podzimních kurzů se konal na Staré 
Vodě. Třída 9. A si svůj kurz i s  panem učitelem 
třídním na téma Láska a zamilovanost vychut- 
nala se vším všudy.  S nasazením všech sil plnili 
fyzicky náročné výzvy a večer si zazpívali u tá-
boráku známé písně. 

• 12. 10. 2018 – Fond Lux
Naše gymnázium, ZŠ a MŠ získalo opět 1. místo 
v programu podpory etické výchovy na školách, 
které uděluje Nadační fond Josefa Luxe. Cenu 
osobně přebral v budově Senátu Parlamentu ČR 
v Praze ředitel školy Pavel Polcr.

• 12. 10. 2018 – Exkurze septimy do Britského 
centra v Knihovně Univerzity Palackého 
v Olomouci

Studenti septimy se společně se svými vyučují-
cími a s novou asistentkou do výuky anglických 

Táborák.

Kronika školního roku



54

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2
01

8/
20

19
Kronika školního roku

jazyků podívali do Olomouce. V Britském centru 
KUP se dozvěděli o zkouškách Cambridge Eng-
lish Qualifications. Při prohlídce rozsáhlé knihov-
ny se naučili, jak vyhledávat v databázi a také 
zjistili, že vstup do knihovny je možný i v noci.

• 16. 10. 2018 – English club s Američankou 
Catherine

Každé úterý a čtvrtek v klubu Oáza chystá Ame-
ričanka Catherine něco zajímavého v English 
club. Je to pro studenty příležitost procvičit 
si anglický jazyk a zároveň si zahrát některou 
z anglických her, zhlédnout zajímavý film či 
si poslechnout zahraniční hudbu. Naposledy 
ochutnali americkou specialitku – burákové 
máslo a brusinkovou marmeládu na vece.

• 16. 10. 2018 – Exkurze kvarty do Moravského 
krasu a Kaprálův Mlýn

• 17. 10. 2018 Sbírka Bílá pastelka
Dne 17. října proběhl 19. ročník veřejné sbír-
ky pro nevidomé a slabozraké Bílá pastelka. 
Tradičně se na této sbírce podílelo  Cyrilome-
todějské gymnázium a ZŠ. Čtyřem šikovným 
studentkám ze sexty, z kvinty a z 9. A se podaři-
lo vybrat v Prostějově dohromady přes 5000 Kč.

English club.

• 19. 10. 2018 – Den stromů
V pátek třídy 6. A a prima navštívily Kolářovy 
sady. Ekocentrum Iris zde připravilo naučné 
a praktické úkoly vztahující se ke Dni stromů. 
Děti se prostřednictvím 36 úkolů různě rozmís-
těných po parku seznámily s různými druhy 
dřevin. Mezi zvláštnosti parku patří např. liliov-
ník tulipánokvětý či lípa americká.  
Tři nejúspěšnější řešitelé si na závěr vyzvedli 
odměnu a pak se všichni vrátili zpět do školy.

• 21. 10. 2018 – Debatní liga

• 22. 10.–19. 11. 2018 – Piškvorkový turnaj
Na podzim se velké přestávky v klubu Oáza 
plnily příznivci křížků a koleček. Piškvorkoví 
nadšenci z řad studentů gymnázia i ZŠ si to 
na čtverečkovaném papíře rozdali v několi-
ka kolech. Překvapením turnaje byla šikovná 
studentka sekundy Lucie Vrbová, která obsadila 
2. místo. Vítězové dostali za odměnu sladké 
mlsotky i nové psací potřeby.

• 24. 10. 2018 – Okresní kolo soutěže  
středních škol ve volejbale

Listopad
• 1. 11. 2018 – Společná mše školy v kostele  

sv. Cyrila a Metoděje ke slavnosti  
Všech svatých

Na slavnost Všech svatých 1. 11. 2018 jsme se 
sešli v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Mši sloužil 
školní kaplan působící na Arcibiskupském 
gymnáziu v Kroměříži P. Petr Káňa. Svou 
výraznou promluvou oslovil mnohé ze zúčast-
něných. Schola pod taktovkou Martina Bradáče 
krásně a jemně zazpívala. Na závěr mše svaté 
pan ředitel ocenil žáky, kteří získali certifikáty 
z anglického jazyka, nejlepší řešitele soutěže 

Den stromů.
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Přírodovědný klokan a úplně nakonec ocenil 
i dvě žákyně z 6. A za vykonaný dobrý skutek.

• 7. 11. 2018 2018 – Oblastní turnaj  
v Pišqworkách

Několik let zkušeností, nadšení, spousta 
čtverečkovaného papíru pokresleného křížky 
a kolečky… Letošní ročník tradičního turnaje 
v piškvorkách už zná svého vítěze. Stal se jím 
tým PIXELY z CMG. Pět úžasných studentů 
našeho gymnázia získalo pohár v oblastním 
kole soutěže PIŠQWORKY. Převálcovali všech 
12 týmů na čtverečkovaném bojišti a postupují 
tak do krajského kola do Olomouce.

• 8. 11. 2018 – Scholaris
Ve čtvrtek ve Společenskovědním domě v Pros-
tějově proběhla jako každý rok Přehlídka střed-
ních škol Scholaris, kde se i naše škola zúčast-
nila. Na prezentaci byl přítomen stánek č. 19 se 
zástupci ICM (Informačního centra pro mládež) 
a MEIS (Městského evropského informačního 
střediska) Prostějov.

• 16. 11. 2018 – Poděkování SONS

• 16. 11. 2018 – 2. místo v okresním kole 
turnaje KB FLORBAL CHALLENGE

Hoši z různých ročníků vytvořili silný tým flor-
balistů, kterému chyběl opravdu kousek  
k 1. místu. Hráči za CMG museli změnit takti-
ku, poté co se dozvěděli, že zápasy se budou 
hrát jen 1 x 14 minut. Dokázali se perfektně 
sehrát, komunikace fungovala od prvního 
okamžiku a ukázali, že florbal je skvělý sport. 
Jedno vítězství a dvě remízy jim nakonec zajis-
tily krásné druhé místo v turnaji.

Konečně jsme zvítězili!

• 19. 11. 2018 – Informační seminář k užití 
výukových tabulí

Pedagogové se sešli v jedné z nově zrekon-
struovaných tříd, aby se dozvěděli více o práci 
s výukovou interaktivní tabulí. Školitel se 
snažil demonstrovat, jak tato pomůcka dokáže 
usnadnit výuku. Na „velkém tabletu“, jak na-
zval výukovou tabuli, předváděl, jak si ukládat 
nakreslené tahy a napsané texty. Je to pro nás 
výzva, naučit se dobře s touto unikátní novin-
kou pracovat a zvyknout si na ni.

• 20.11.2018 – Výchovný koncert Romantická 
hudba

Dva mladí špičkoví hudebníci Petr Mašlaň 
(violoncello) a Daniel Jun (klavír) zavítali do 
klubu Oáza. Romantické tóny violoncella a kla-
víru se roznesly po celé škole a navodily milou 
a příjemnou atmosféru.

• 20. – 21. 11. 2018 – Soustředění scholy  
ve Vrahovicích

Z úterý na středu proběhlo soustředění scholy 
ve Vrahovicích. Děvčata se pečlivě připravo-
vala s vedoucím Mgr. Martinem Bradáčem 
na Adventní zastavení. Nacvičovali pásmo 
Popelky Nazaretské od Václava Renče. Byl to 
příjemně strávený čas se spoustou nejen hudeb-
ních zážitků.

• 21. 11. 2018 – Přednáška Doc. P. Petra Cha-
lupy ThD., biblisty na teologické fakultě 
UP v Olomouci

V podvečer dne 21. 11. 2018 jsme si vyslechli 
další přednášku známého a v našem regionu 
pravidelně vystupujícího odborníka a peda-
goga P. Petra Chalupy na téma Mladí v Bibli. 
Přednášku zajistila MSKA, region Prostějov 
a byla jako obvykle velmi poutavá. Návštěv-
níci, kteří si ji přišli poslechnout, se dozvěděli 
velmi zajímavé skutečnosti o mladých lidech 
z pohledu Bible. Velká většina návštěvníků 
těchto přednášek přichází „z venku“ a jsou vel-
mi spokojení nejen s úrovní přednášek, ale také 
s prostorami a zázemím, které k těmto účelům 
propůjčuje Cyrilometodějské gymnázium.

• 22. 11. 2018 – Dobrodružství s počítačem
Tradičně proběhl na naší škole 14. ročník 
soutěže čtyřčlenných družstev 4. a 5. tříd ZŠ 
Dobrodružství s počítačem. Letošního roční-
ku se zúčastnilo 29 družstev, což je historicky 
největší účast. Žáci soutěží v těchto dovednos-
tech: hraní počítačové hry, kreslení obrázků na 

Tým našich florbalistů.
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dané téma, úprava letáčku v programu Word 
a vyhledávání informací na internetu. Loňské 
vítězství obhájilo družstvo žáků z Myslejovic.

• 25.11.2018 – Tým √1764 ovládl tabulku  
Debate League

O víkendu 23.–25. listopadu 2018 se náš tradič-
ní debatní tým ve složení Ladislav Burgr, Adam 
Karásek a Jakub Szymsza zúčastnil prvního 
turnaje Debate League, tedy debatní ligy v an-
glickém jazyce. Během víkendu jsme debatovali 
o jmenování nejvyššího soudce Spojených 
států, kladech a záporech jaderných zbraní či 
účasti české armády na zahraničních opera-
cích. Přestože konkurence byla velká, nakonec 
jsme všechny čtyři debaty vyhráli, tím pádem 
jsme se umístili na prvním místě, získali místo 
druhého nejlepšího řečníka celého turnaje 
a tabulku Debate League vedeme. Za týden nás 
čeká druhý turnaj české Debatní ligy v Šumper-
ku, kde budeme v debatách o postavení žen ve 
společnosti bojovat o posunutí v žebříčku na 
čelní příčku, po novém roce bude poté vrcholit 
jak česká, tak anglická Debatní liga, kde bude-
me ve vyřazovacích kolech soutěžit o účast na 
prestižním celorepublikovém finále v prosto-
rách Senátu. (J. Szymsza)

• 26. 11. 2018 – Okresní kolo soutěže  
Bible a my

V pondělí proběhlo okresní kolo soutěže Bible 
a my v prostorách CMG. Soutěže se celkem zú-
častnilo 54 žáků. Z toho 24 studentů z CMG, ZŠ 
a MŠ v Prostějově.  Ze čtyř kategorií postoupilo 
6 žáků do ústředního celostátního kola, které 
proběhne v Brně BIGY 22. března 2019.

• 27. 11. 2018 – Překladatelská soutěž  
v anglickém jazyce

• 28. 11. 2018 – Přednáška právní minimum 
pro kvartu a 9.A 

• 28.11.2018 – Kreativní odpoledne Výroba 
adventních věnců

Zajímavá přednáška z oblasti práva.

Poslední středu v měsíci listopadu jsme se po-
těšili setkáním v klubu Oáza, kde jsme společně 
vyrobili a nazdobili spoustu adventních věnců 
do našich domovů i pro školní kapli. Ten nej-
větší věnec nyní zdobí hlavní vchod do školy. 
Advent je tady…

• 29. 11. 2018 – 3. místo v krajském kole 
PIŠQWORKY

Ve čtvrtek se v Olomouci setkalo 16 pětičlen-
ných týmů z celého Olomouckého kraje, aby 
poměřily své schopnosti v PIŠQWORKÁCH. 
V silné konkurenci středních škol se naši 
studenti umístili na krásném 3. místě. Kostič-
kovaný tým Pixely patřil k nejmladším týmům 
turnaje Při cestě vlakem se už vymýšlela takti-
ka a jméno týmu na příští rok.

Prosinec
• 2. 12. 2018 – Adventní zastavení
První adventní neděli jsme strávili společně 
v chrámu Povýšení svatého Kříže při advent-
ním zastavení. Letošní téma bylo Popelka Na-
zaretská od známého básníka Václava Renče. 
Pásmo připravili žáci a studenti naší školy pod 
vedením spirituála školy Antonína Pražana, 
ThD. a vedoucího scholy Mgr. Martina Bradá-
če. Po skončení pásma bylo připraveno agapé 
v katechetickém sále.

Popelka Nazaretská ztvárněná studenty.

Kronika školního roku
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• 3. 12. 2018 – Hodnocení soutěže  
O adventní výzdobu třídy

• 4. 12. 2018 – Den otevřených dveří na CMG
Den otevřených dveří na CMG přilákal spous-
tu rodičů s dětmi. Zájemci o studium na naší 
škole se mohli na prezentaci setkat s panem 
ředitelem, který zodpověděl všechny otázky. 
Ve třídách s adventní výzdobou čekali učitelé 
a žáci s pečlivě připraveným programem.  
Soutěže, kvízy, hádanky, hmatové kartičky, che-
mické pokusy, slepé mapy, artefakty z přírody, 
francouzské speciality či německá slovíčka…
To a mnohem víc zažili příchozí hosté. Mikuláš 
s andělem se s  každým rozloučili a na cestu 
mu věnovali čokoládku.

• 5. 12. 2018 – Mikuláš, andělé a čerti…
I tento rok sexta dodržela tradici a převlékla se 
za tato stvoření, aby potěšila i potrápila ostatní 
studenty. Zodpovědně a v poklidu navštívili 
všechny třídy a společně si zazpívali.

• 7. 12. 2018 – Kroužek florbalu fandí  
na Mistrovství světa ve florbale 2018

V pátek 7. 12. 2018 si mladí florbalisti z krouž-
ku přivstali, aby vlakem přijeli včas do Prahy  
Libně na ojedinělou sportovní akci MS ve flor-
bale 2018. Divácky zajímavý florbalový zápas 
odehrál Singapur a Japonsko (2 : 4).   
Po utkání jsme se občerstvili v obchodní centru 
Harfa a mohli se opět vrátit na fandící tribunu. 
Tentokrát Polsko porazilo Thajsko (9 : 1). Byl 
to velký zážitek, že jsme se mohli stát součástí 
skvělé atmosféry v aréně.

• 10.–11. 12. 2018 Festival Francouzského 
divadla v Moskvě

• 12.–14. 12. 2018 – Kurz klíčových kompe-
tencí Mně se líbí… pro 8. A

Osmáci se svojí třídní paní učitelkou Štěpán-
kou Švorčíkovou strávila tři nezapomenutelné 
dny plné aktivit ve Fryštáku v Domě Ignáce 
Stuchlého. Žáci při aktivitách  přirozeně nará-
želi na různá témata, která jsou v tomto období 
lidského života aktuální a získávali nové zku-
šenosti prostřednictvím zážitků. Profesionální 
instruktoři Vašek a Monika připravili třídě 
nezapomenutelný program, který se zaměřoval 
především na poznání rozdílů v komunikaci 

Zábavné pokusy pro zájemce o studium.

dívek a chlapců a pochopení tělesných i psy-
chických změn v období puberty.

• 12.–14. 12. 2018 – Kurz klíčových kompe-
tencí Mně se líbí… pro tercii

Tercie se svojí třídní paní učitelkou Adou 
Zikmundovou prožila ve Fryštáku v Domě 
Ignáce Stuchlého tři nezapomenutelné dny 
plné aktivit, při kterých studenti přirozeně 
objevovali různá témata, která jsou v tomto 
období lidského života aktuální a visí nad nimi 
otazníky. Zkušené instruktorky Zuzka a Marťa 
připravily třídě program, který se zaměřoval 
především na poznání rozdílů v komunikaci 
dívek a chlapců a pochopení tělesných i psy-
chických změn v období puberty.  

• 12.–14. 12. 2018 – Obhajoba SOČ
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 pro-
blému. Sextáni zpracovali mnoho zajímavých 
a nápaditých témat.

• 15. 12. 2018 – Adventní koncert Cyrilome-
todějského gymnázia

V sobotu odpoledne se v chrámu Povýšení sva-
tého Kříže konal Adventní koncert Pěveckého 
sboru Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ. 
Představili se zpěváci z Konzervatoře Evan-
gelické akademie v Olomouci spolu s naším 
sborem pod vedením Mgr. Bohumily Měchuro-
vé. Posluchači se mohli naladit na adventní čas 
krásnými písněmi.

• 17. 12. 2018 – Školní kolo talentové soutěže 
Psaní všemi deseti

• 18. 12. 2018 – Ugly Christmas Sweater  
Party

• 20. 12. 2018 – Předvánoční mše
Předvánoční mši celebroval významný host 
vícerektor Arcibiskupského kněžského semi-
náře v Olomouci P. Pavel Šupol. Mše se konala 
v kostele svatého Cyrila a Metoděje. Nechyběly 
ani děti z mateřské školky. O hudbu se posta-
rala schola pod vedením Mgr. Martina Bradáče. 
Na závěr mše svaté pan ředitel vyhlásil vý-
sledky soutěže O nejhezčí adventní výzdobu 
třídy.

Hra na žraloky a záchranáře.

Kronika školního roku
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• 20. 12. 2018 – Akademie Studenti studentům
Než začaly vánoční prázdniny, prkna prostě-
jovského divadla zapružila pod studenty CMG. 
Každá třída si připravila krátké originální vy-
stoupení. Někteří zvolili tanec či zpěv, jiní dali 
přednost vtipné scénce. Pod taktovkou oktavá-
nů se všichni báječně bavili…

Leden
• Školní turnaj v pingpongu 2019
Zatímco venku za okny pingpongové místnosti 
poletovaly sněhové vločky, uvnitř se odehrá-
val školní turnaj ve stolním tenise. Celkem 21 
hráčů se setkávalo na koncích zeleného stolu 
celý měsíc prosinec. Byla to skvělá, napínavá 
podívaná. Teď už známe tři nejlepší hráče naší 
školy…

Překvapení oktavánů.

Vítězové školního turnaje v pingpongu.

Ostužkovaní maturanti.

• 4. 1. 2019 – Tříkrálová sbírka
Tříkrálové charitativní sbírky, kterou již tradič-
ně pořádá Charita, se i letos zúčastnilo mnoho 
studentů z naší školy. Dobrovolníci z víceletého 
gymnázia i ze základní školy navštívili nemoc-
nici, Centrum sociálních služeb Prostějov a také 
centrum města Prostějova. Rozdávali radost 
všude tam, kam přišli.

• 8. 1. 2019 – Žehnání maturitních stužek
V úterý na ranní mši požehnal spirituál školy 
otec Petr Matula růžovo-bílé maturitní stužky 
letošních maturantů, kterými budou ostužko-
vání na Reprezentačním plese CMG dne  
19. ledna 2019. Oktaváni, ať se vám daří jak 
na plese, tak i u maturitní zkoušky!

• 19. 1. 2019 – Reprezentační ples CMG 

• 25. 1. 2019 – Přípravný kurz k přijímacím 
zkouškám do budoucí primy 

Na konci ledna proběhl 1. přípravný kurz 
k přijímacím zkouškám do budoucí primy na 
CMG. Přípravné kurzy pokračují až do dubna. 
Testy jsou vždy bezprostředně po vypracování 
vyhodnocovány společně s vyučujícím a děti 
tak ihned zjistí, jakou udělaly chybu. Všichni 
zájemci o studium mají možnost na CMG přijít 
v dané termíny (pátky odpoledne) a bezplatně 
si vyzkoušet testy, se kterými se pak potkají 
u přijímacích zkoušek.

• 29. 1. 2019 – Kurz první pomoci  
s Mgr. Hubáčkem

• 30. 1. 2019 – Školní kolo recitační soutěže
Někteří až na poslední chvíli podali svou 
přihlášku na recitační soutěž. Letošní ročník 
soutěže stál za to. Výběr recitovaných textů 
byl různorodý a porota se bavila. Vedle kla-
sické Erbenovy Polednice z básnické sbírky 
Kytice se objevily i moderní texty od Woo-
dyho Allena vždy ve zcela osobitém podání 
našich studentů.
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• 31.1.2019 – Netradiční přespání ve škole
Ve čtvrtek se nás sešla velká parta v Klubu 
Oáza. Kluci i holky z primy, sekundy, ze šest-
ky a ze sedmičky se na Netradiční přespání 
ve škole těšili. Povečeřeli jsme, pozdravili se 
neobvyklými světovými pozdravy a při hře 
Aktivity se nám všechny svaly v těle zahřály. 
Na druhou večeři jsme si podle chuti objednali 
pizzu. Z pěti trailerů jsme téměř jednohlasně 
zvolili večerní film. Následovalo dobrodruž-
ství a trošku strachu, který jsme zažili při 
Velké noční hře s čelovkami. Zatančili jsme si 
JustDance. Někdo si ubrouskovou technikou 
vyrobil pěkný tácek či kolíček ukrývající vtip-
né překvapení. Všichni si večer moc užili.

Únor
• 10.–16. 2. 2019 – Zimní lyžařský kurz tercie
Studenti tercie jako první třída letošní sezó-
nu vyrazili na lyžařský výcvikový kurz na 
Annaberg.  Celý týden provázelo pěkné počasí 
a dobré sněhové podmínky. Všechna družstva 
absolvovala sjezdový výcvik a v půlce týdne 
vedoucí kurzu pan učitel Žatka zorganizoval 
společný půldenní výlet na běžkách.  Byl to 
příjemně strávený čas a tercie se o poznání více 
poznala. Hodně zábavy si užili při společném 
„palačinkovém večeru“ a při biatlonu, na který 
se přijel podívat i pan učitel Hubáček.

• 17. 2. 2019 – Turnaj ve stolním tenise
Dne 17. 2. 2019 proběhl velký turnaj ve stolním 
tenise v Ohrozimi. Turnaje se zúčastnili žáci 
CMG, jejich rodiče a přátelé.  Po celou dobu 
panovala výborná atmosféra v duchu fair play 
a na šesti zelených stolech létaly míčky sem 
a tam. Hlavní organizátor soutěže P. Pavel 
Caha SDB stojí za kroužkem stolního tenisu při 
CMG již řadu let. Pro vítěze tohoto klání byly 
připraveny diplomy, medaile a sladké ceny.

• 17.–23. 2. 2019 – Zimní lyžařský kurz kvarty
Zimní lyžařský kurz kvarty se konal jako již tra-
dičně na Annabergu. Studenti byli ubytovaní na 
chatě Sluníčko na Staré vodě a na svah dojížděli 
denně několik minut autobusem. Cílem kurzu 
bylo naučit se lyžovat a někteří pokročilí lyžaři 
už pouze zdokonalovali své lyžařské dovednosti. 
Byla tu také možnost naučit se jízdě na snow-
boardu, kterou někteří studenti využili. Po dvou 
dnech výuky  nejistými obloučky sjeli i náročnější 
terén.  Kurz se obešel bez vážných zranění a do 
Prostějova jsme si přivezli spoustu zážitků.

Rozcvička.

• 24. 2.–2. 3. 2019 – Zimní lyžařský kurz 8.A
Zimní lyžařský kurz 8. A se vydařil. Všichni žáci 
za týden strávený na Annabergu si zlepšili své 
lyžařské dovednosti a naučili se základním deseti 
pravidlům FIS. Vedoucí kurzu Mgr. Matyášek 
zajišťoval organizaci kurzu, o stravu se celý týden 
starali manželé Bradáčovi a P. Antonín Pražan 
společně s žáky připravoval modlitby.

Březen
• 5. 3. 2019 pokračovací kurz pro septimu 

Kam patřím
V úterý v Klubu Oáza proběhl pokračovací 
kurz pro septimu na téma Kam patřím. Studen-
ti se v rámci kurzu podíleli např. na společném 
projektu MOST a při zážitkové hře zaměřené 
na hlední řešení se ukázalo se, že jsou schopni 
velmi dobře zvládnout vzájemnou komunikaci 
a dojít tak bez obtíží ke společnému cíli.

• 6. 3. 2019 – Mše Popeleční středy
První den postního období se studenti a učitelé 
z gymnázia, základní školy a mateřské školy sešli 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje k společné mši 
svaté. Celebroval ji P. František Bezděk SDB, který 
působí na SOŠ svatého Jana Boska v Kroměříži. 
Všichni měli příležitost být požehnáni popelcem 
a začít tak postní dobu. Při mši krásně hrála a zpí-
vala schola pod vedením Mgr. Martia Bradáče 
a za doprovodu Mgr. Tomáše Davida.

• 8. 3. 2019 – Beseda s europoslancem  
Pavlem Svobodou

V pátek zavítal na naše gymnázium poslanec 
Evropského parlamentu, právník a vysokoškol-
ský pedagog Pavel Svoboda. Se studenty probíral 
aktuální témata v politickém dění a snažil se 
detailněji přiblížit svoji vlastní práci. Studenti se 
aktivně zapojili a využili možnosti blíže poznat, 
co obnáší práce europoslance.

• 8. 3. 2019 První místo v Olomoucké  
Argubitce 2019

Na krajském střetnutí debatních týmů, které 
proběhlo v Olomouci, se dvoučlenný tým z Cy-
rilometodějského gymnázia s názvem „NEGA-
CE“ umístil na první příčce. Několikrát do roka 
probíhají tzv. „argubitky“ v různých městech po 
celé České republice. Za měsíc se soutěžící setkají 
ve Zlíně a také Klub Oáza při CMG poskytne zá-
zemí pro jednu ze soutěží. Organizátorem těchto 
utkání je Česká debatní společnost.

Výzva.
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• 11. 3. 2019 – Pondělní postní modlitba
Vždy v pondělí v čase před Velikonocemi se 
scházíme u naší kukaně k ranní postní modlitbě, 
kterou připravuje vždy jeden z kněží působících 
na CMG. Písničky chystají a na kytaru doprovází 
studentky vyššího gymnázia, stálé členky scholy. 
Také si čteme evangelium. Tato společná modlit-
ba otevírá každý nový týden postní doby. 

• 11.–12. 3. 2019 – Pokračovací kurz pro kvintu 
Kdo jsem já

Dvoudenní pokračovací kurz osobnostního růstu 
Kdo jsem já strávila kvinta v prostorách Klubu 
Oáza. Kurz byl rozdělen na praktickou a teore-
tickou část a zaměřoval se především na sebepo-
znání. Prostřednictvím zážitkových aktivit měli 
studenti možnost dojít k uvědomění si vlastních 
postojů a k sebereflexi. Na realizaci kurzu se po- 
dílela také nová praktikantka Petra – studentka 
Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

• 14. 3. 2019 – Výchovný koncert manželů 
Kocůrkových v Oáze

Druhý březnový čtvrtek přijali manželé Kocůrko-
vi pozvání na CMG od paní učitelky Měchurové.  
Koncert s názvem Hudba starověkých kultur, 
středověku a renesance byl poutavý zejména 
proto, že studenti mohli poznat starodávné 
nástroje z různých období i z různých částí světa. 
Po koncertu si někteří zvídaví studenti nástroje 
osahali a vyptali se pana Kocůrka na zajímavosti. 
Manželé pocházejí z Brna a jsou absolventy Janáč-
kovy akademie múzických umění (JAMU). Jejich 
společným velkým zájmem je cestování a tak mají 
i mnoho co vyprávět ze svých cest.

• 18.–19. 3. 2019 Pokračovací kurz pro sextu 
Žádný člověk není ostrov

V pondělí a v úterý proběhl pokračovací kurz 
klíčových kompetencí s hlavním tématem Žádný 
člověk není ostrov. Obsah kurzu byl zaměřen 
především na zvládání emocí a význam stresu 
v našem životě. Studenti sexty zažili náročné a zá-
roveň přínosné a obohacující aktivity, které vedly 
opět k bližšímu poznání sebe samých. O přípravu 
a realizaci celého programu se postarali Kačka 
Straková a Marek Bartoník.

• 22. 3. 2019 – Soutěž Bible a my
Ústřední kolo soutěže Bible a my proběhlo 
v pátek 22. 3. 2019. Mezi zástupci ze 7 krajů ČR 
se zařadilo i CMG. Soutěž se konala v Brně na 
Biskupském gymnáziu. Nejdříve psaly test první 
dvě kategorie a zbytek studentů zhlédl přednáš-
ku o africkém kmeni Masajů, poté se skupiny 
v aule vystřídaly. U těžkých testů rozhodovaly 
body i čas a do ústního kola postupovalo pouze 
prvních 6 soutěžících. Každá kategorie měla 
své téma jako např. Sv. Pavel a jeho cesty, Kniha 
Exodus či Podobenství. Osm studentů na soutěž 
doprovodili a podpořili Petr Hubáček, Martin 
Bradáč a Marek Bartoník.

• 22.–24. 3. 2019 – Duchovní obnova tercie
Na cestu jsme se tentokrát vydali zcela odkázáni 
na dobrodiní našeho největšího vlakového do-
pravce, který nás s výlukami nezklamal.  
Pauzu čekání v Bruntále jsme využili k hledání  
PEKLA, NEBE  a ZEMĚ. Vaření bylo tentokrát 
zcela v režii sedmnácti studentů. Obzvláště lívan-
ce se povedly skvěle! Páteční večer jsme mohli 
prožít celonoční adoraci či pochod s křížovou 
cestou na Annaberg. V sobotu jsme skrze různé 
aktivity, večerní mši svatou a dobré jídlo zažívali, 
že „Štěstí začíná uvnitř.“ Vlakem jsme se v pořád-
ku v neděli vrátili domů.

Ústřední kolo soutěže Bible a my se konalo v Brně.

Sestra v akci.



61

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2018/2019
Kronika školního roku

• 25. 3. 2019 – Sbírka Srdíčkové dny
V pondělí 25. 3. 2019 se čtyři studentky naší školy 
zapojily do tradiční dobročinné sbírky Srdíč-
kové dny. V jarním neklidném počasí vyrazily 
do ulic města Prostějova s kasičkami a s kolekcí 
veselých magnetek a kolíčků. Zakoupením těchto 
drobných předmětů kolemjdoucí lidé přispěli na 
pořízení rehabilitačních pomůcek, invalidních vo-
zíčků, zdravotních kočárků a podobně. Výtěžek 
veřejné sbírky pomůže vážně nemocným dětem, 
které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu sta-
vu odkázány na celodenní péči jednoho z rodičů.

• 29.–31. 3. 2019 – Duchovní obnova septimy

• 29.–31. 3. 2019 – Duchovní obnova kvarty
S vírou, nadějí a láskou jsme od supermarketu  
Albert a se sestrou Albertou vyrazili do Bystřice 
pod Hostýnem. Jako správní poutníci jsme vy-
stoupili na poutní místo Svatý Hostýn, kde jsme 
při mši, při křížové cestě a při lízání zmrzliny 
mysleli na ostatní spolužáky z kvarty. Po krátké 
zastávce na hřbitově jsme už uháněli autem zpět 
k domovu.

Duben
• 2. 4. 2019 – Plavecké závody O pohár CMG
V úterý 2.4.2019 se v Městských lázních Pro-
stějov uskutečnily plavecké závody družstev 
i jednotlivců. Soutěžilo se ve dvou kategori-
ích: mladší žáci (6.–9. třídy ZŠ a NG) a starší 
studenti (1.–4. ročník SŠ). Plavci a plavkyně 
z CMG se s celkovým součtem bodů umístili 
na  2. místě v kategorii starší studenti za GJW. 
V kategorii mladší žáci obsadilo CMG  
5. příčku. Plavecké závody byly zrealizovány 
za podpory Statutárního města Prostějova.

• 3. 4. 2019 Historicky největší vítězství CMG  
na přeboru církevních škol ve florbale

Sen se proměnil ve skutečnost! Léta florba-
lových zkušeností na věhlasném přeboru 
církevních škol ve sportovní hale v Dubině 
se konečně zúročila. Chlapecký tým studentů 

pečlivě sestavený nejlepšími tělocvikáři CMG 
vyrazil před úsvitem v 5:45 hod z prostějovské-
ho nádraží. Rozespalí leč připraveni bojovat se 
utkali v prvním zápase s olomouckým Gymná-
ziem Německého řádu, které přijelo do Ostravy 
stejným rychlíkem. Prostějovský tým nasázel 
olomouckým 4 branky. 
Další soupeři, mezi kterými byly silné týmy 
např. z Ostravy či Brna, nedali našim chlapcům 
nic zadarmo. O třetí místo se hrálo se 100% 
nasazením až do poslední stopované minuty.
O půl třetí odpoledne dozněly zvuky plas-
tových florbalek a děrované míčky dolétaly. 
Umístění na bronzové příčce bylo zasloužené 
a skvělá domluva, organizace a spolupráce 
celého týmu k tomu velmi přispěly. V průběhu 
turnaje padaly na hřiště jen slova povzbuzení 
a vzájemné chvály. 
Ostravskými šatnami ještě dlouho zněly společ-
né písně a radostné výkřiky...

• 8. 4. 2019 – Odznak všestrannosti
Patnáct sportovců ze ZŠ a NG z CMG poměřilo 
síly s jinými sportovci z různých škol v sou-
těži Odznak všestrannosti nebo také Sazka 
Olympijský víceboj. Tento školní sportovní 
projekt patří v ČR k největším. Založili jej 
dva olympijští medailisté v desetiboji Robert 
Změlík a Roman Šebrle. Pod vedením pana 
učitele Hubáčka každý z žáků absolvoval deset 
disciplín, na které se v hodinách TV společně 
připravovali. Někteří přivezli i medaile.

• 14. 4. 2019 – Křížová cesta
Na květnou neděli proběhla v chrámu Povýše-
ní svatého Kříže modlitba Křížové cesty ECCE 
HOMO – Hle, člověk.  Autorkou zamyšlení 
k jednotlivým zastavením a doprovodných 
fotografií je Michaela Šmidrová, studentka 
sexty. Hudbou a zpěvem modlitbu doprovázela 
schola pod vedením Martina Bradáče.

• 15. 4. 2019 – Velikonoční kreativní odpoledne
V pondělí jsme měli v Oáze další oblíbené 
kreativní odpoledne. Tentokrát bylo hlavním 

Florbal 2019 – vítězství je naše!
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tématem pletení pomlázek a malování veliko-
nočních vajíček speciální technikou – voskem. 
Sešli se tu holky i kluci z různých tříd. Jak si 
uplést pěkný „kocar“ ukazoval Martin Bradáč, 
který pomlázky plete spoustu let. Dívky více 
času věnovaly nanášení barevných vosků špen-
dlíkovou hlavičkou na připravená čistá vajíčka. 
Zdobné vzory, dobré rady a klidnou atmosféru 
přinesla do klubu mezi děti Jana Bartoníková. 
Po chvilce trpělivosti si šikovné ruce odnesly 
vlastnoručně vyrobený symbol Velikonoc.

• 23. 4. 2019 – Battlefield
Již tradiční branný závod Battlefield měl letos 
naše čtyřnásobné zastoupení. Týmy CouCou, 
6 tigers, WWIA.T.M a Jablečný koláč s posyp-
kou bojovaly téměř do vypuštění dechu nejen 
s těžkou konkurencí, ale i s velkým větrem 
a vlastním pudem sebezáchovy. Soutěž se již 
poněkolikáté konala v olomouckém lanovém 
centru Proud. Týmy překonávaly překážky 
rozdílné obtížnosti v různých výškách, plnily 
logické úkoly, soutěžily v historických znalos-
tech a v prostorové orientaci. V nabídce bylo 
množství různorodých úkolů, jejichž výběr 
záležel pouze na strategické vyspělosti týmu. 
Všechny týmy zápasily do posledních minut 
časového limitu o příděl bodů. I když snaha 
všech týmů byla obrovská, zdrcujícím finišem 
a zřejmě i vtipně zvolenou formou prezentace 
historické osoby nakonec zvítězil tým Jablečný 
koláč s posypkou  a vybojoval si tak postup do 
celostátního finále, které proběhne v Praze.

• 23. 4. 2019 – Velikonoční mše CMG
Společnou velikonoční mši naší školy v kostele 
Sv. Cyrila a Metoděje vedl vzácný host olomo-
ucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Při mši 
zpívala a hrála schola tradičně pod vedením 
Mgr. Martina Bradáče, který vždy s velkým 
citem vybírá krásné písně. Otec arcibiskup měl 
připraveno poutavé a zároveň srozumitelné 
kázání pro studenty a zaměstnance školy. 
Na závěr mše si vzal slovo pan ředitel  
Mgr. Pavel Polcr a jmenovitě ocenil studenty, 
kteří se v průběhu roku umístili na předních 
pozicích ve vědomostních a jiných soutěžích  
či získali mezinárodní jazykový certifikát.

• 23. 4. 2019 – Slavnostní otevření a požehnání 
nových prostor

Cyrilometodějské gymnázium zmodernizova-
lo specializované učebny a venkovní prostory 
školního dvora díky podpoře z Integrovaného 
regionálního operačního programu Zvýšení 
kvality vzdělávání studentů gymnázia v klí-
čových kompetencích CMG Prostějov. Po mši 
svaté se konalo slavnostní otevření zmoderni-
zovaných učeben a nových venkovních prostor, 
které požehnal olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner. Celá akce proběhla za přítomnosti 
televize Noe a významných hostů z prostějovské 
radnice, mimo jiné i PaedDr. Jana Krchňavého 
náměstka primátora a MVDr. Zuzany Bartošové. 
Nechyběl ani pan architekt Ing. Otto Schneider, 
který celý projekt navrhoval.

• 25. 4. 2019 – Večer francouzského divadla
Večer francouzského divadla probíhal tento rok 
ve velkém stylu opět pod taktovkou paní Cha-
mmas. Čtyři vynikající představení v podání 
studentů CMG, výborní moderátoři, veselé pu-
blikum a ochutnávka typických francouzských 
pokrmů – to vše bylo ve čtvrtek večer (nejen) 
k vidění v Městském divadle v Prostějově. 
Studenti ukázali svůj herecký potenciál a vášeň 
pro divadlo před diváky a zúročili tak spoustu 
hodin příprav a zkoušení.

• 26. 4. 2019 – Poslední zvonění oktávy  
a pasování septimy

• 29. 4. 2019 Debatní tým √1764 ve finále  
v Senátu Parlamentu České republiky

O víkendu probíhal v Praze velký finálový 
turnaj v debatování anglické i české ligy. 

V anglické lize náš legendární debatní tým 
√1764  vyhrál základní část a postoupil do 
pondělního finále, které se uskutečnilo v Jed-
nacím sále Senátu Parlamentu České republiky. 
V Senátu bylo hlavním tématem debatování 
v anglickém jazyce Jaderné zbraně nám při-
nesly více škody než užitku, kde naši obha-
jovali opoziční stranu a debatu vyhráli. Pohár 
předával ministr školství Robert Plaga a pan 
senátor Jiří Růžička. Druhé finále české ligy se 

Vystoupení členů Francouzského divadla opět zaplnilo sál Městského divadla v Prostějově.
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zaměřilo na problematiku zadlužení. Debatní 
tým poskládaný ze studentů Ladislav Burgr, 
Adam Karásek a Jakub Szymsza ukořistil další 
dvě výhry a tudíž dva týmové poháry – za 
1. místo v anglické lize a za 2. místo v české 
lize z turnajů v průběhu celého roku. Jakub 
Szymsza navíc získal ocenění jakožto nejlepší 
anglický řečník, nejlepší nováček v anglické 
i české lize a druhý nejlepší český řečník.

• 30. 4. 2019 Majáles 2019 – K poctě Danielovi 
Nekonečnému

Květen
• 2. 5. 2019 – Studenti CMG četli na náměstí 

jména obětí holokaustu
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu, které pro-
bíhá v Praze každoročně od roku 2006, se letos 
uskutečnilo poprvé v Prostějově. Odpoledne  
2. 5. 2019 na náměstí T. G. Masaryka před bu-
dovou muzea se sešla široká veřejnost a mezi ní 
i někteří studenti CMG, aby se zapojili do čtení, 
do akce zvané Jom ha-šoa. Jádrem této akce byl 
maraton čtení jmen žen, mužů a dětí, kteří byli 
kvůli svému přisouzenému židovskému nebo 
romskému původu pronásledováni, perzekuo-
váni a zavražděni během druhé světové války.

• 11. 5. 2019 – Duchovní obnova 8. A  
Štěstí začíná uvnitř

Nebylo nás sice moc (4), ale stálo to za to! 
Z Prostějova jsme vyrazili vlakem do Starého 
Města u Uherského Hradiště. Každý ostatním 
představil na začátku nějakou postavu, která 
ho zaujala, a seznámil s jejím odkazem.  Po 
cestě jsme se pak snažili zachytit na foťák místa, 
která nám připomínají nebe, tento svět a peklo. 
Od vlaku jsme na Velehrad pokračovali pěšky 
a přemýšleli, co vede ke štěstí (dobrá komu-
nikace, zdravé sebepřijetí, že nás má někdo 
rád). Na Velehradě jsme pak ke kříži položili 
kamínky či dřívka symbolizující naše těžkosti, 
které Bohu odevzdáváme. Pomodlili jsme se 
v bazilice (i za ty, co nejeli), dali si zmrzlinu 
(i za ty, co nejeli) a vlakem uháněli k domovu.

• 11.– 6. 5. 2019 Sonnenberg
Vybraní žáci z kvinty, sexty a septimy měli 
možnost zažít jedinečný týden v německém 
městečku Sonnenberg, které leží 80 km 
severně od Berlína. Celý seminář byl na téma 
česko – německé vztahy a účastnily se ho česká 
i německá skupina studentů. Paní učitelka 
Dominika Šmidrová a pan učitel Tomáš David 

Studentský svátek.

doprovázeli studenty na všech aktivitách, které 
byly vedené v anglickém jazyce. Studenti si 
procvičili i němčinu při komunikaci s německý-
mi vrstevníky. Ubytování se nacházelo upro-
střed lesů v krásné přírodě a stravu zajišťovala 
hotelová kuchyně prostřednictvím švédských 
stolů  třikrát denně. Podnikli společně několik 
výletů, např. do historického města Goslar, 
ležícího uprostřed Německa v Dolním Sasku 
v pohoří Harz. Historie tohoto města je svázá-
na s těžbou rud v nedalekém Rammelsbergu 
a doly i s městem jsou součástí světového 
dědictví UNESCO.

• 15. 5. 2019 – Český den proti rakovině
I tento rok se naše škola zapojila do tradiční 
a známé sbírky Český den proti rakovině. Le-
tošní sbírka se konkrétněji zaměřila na nádoro-
vá onemocnění plic. Středa byla chladná a deš-
tivá a pro čtyři studenty z CMG  to byla velká 
výzva. Po dvojicích chodili městem s košíčkem 
žlutých symbolů sbírky a vybírali finanční 
prostředky prostřednictvím jejich prodeje. Obě 
dvojice vybrali celkem 6.198 Kč. Vybrané pení-
ze putovaly do občanského sdružení Liga proti 
rakovině Praha.

• 20.–21. 5. 2019 – Pokračovací kurz pro tercii 
Líbí se mně…

Kurz tercie navázal na předešlé zkušenosti 
z Fryštáku. Opět jsme se jako třída více sblížili, 
diskutovali jsme a vyměňovali si názory a také 
jsme si užili spoustu legrace. Děvčata i chlapci 
si tvořili profil ideálního partnera a srovnávali 
jej pak se skutečností. Venku bylo deštivo a tak 
jsme v suchu a teple Klubu Oáza nasávali pří-
jemnou a velmi otevřenou atmosféru. Parádní 
kurzík se vším všudy.

• 20.–24. 5. 2019 – Kariérní praxe studentů sexty
Studenti vykonali týdenní kariérní praxi na 
odborných pracovištích, odpovídající zájmu 
a zaměření žáků. V rámci absolvování praxe si 
studenti vedli deník praxe, který byl podkla-
dem pro prezentaci při  závěrečném semináři 
a sdílení zkušeností s ostatními studenty. Deník 
praxe bude součástí profesního portfolia žáka.

• 21.–24. 5. 2019 – Maturity
Maturanti završili své roky studia na gymnáziu 
maturitní zkouškou. Při mši dostali požehnání 
k úspěšným závěrečným zkouškám. Celá letoš-

Uvolněná cizojazyčná pracovní atmosféra.
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ní maturitní třída předvedla excelentní výkon. 
Někteří členové komise označili tuto maturitu 
za příjemné popovídání si o odborné proble-
matice. Při závěrečném zhodnocení byla cítit 
spokojenost na obou stranách. 

• 22. 5. 2019 – Přednáška Prof. Jiřího Drahoše

• 22.–23. 5. 2019 – Pokračovací kurz pro kvartu 
Láska a zamilovanost

I kvarta prožila letošní školní rok už poslední 
pokračovací kurz. Nejdříve jsme byli svědky 
soudního líčení v parku v altánku, potom jsme 
si odskočili na přednášku Prof. Drahoše, který 
zavítal na naši školu a hovořil shodou náhod 
o rodině. Pak už jsme se vrhli do společných 
projektů. Ukázalo se, že naše kvarta je skvělá 
parta a že debaty a probírání témat z různých 
úhlů pohledu – v tom jsou kvartáni jako ryby ve 
vodě. Užili jsme si kamarádskou a pohodovou 
atmosféru, otestovali se a každý si z kurzu odne-
sl svůj malý kousíček poznání. Shodli jsme se, že 
trávit čas společně se nám zkrátka moc líbí.

• 23. 5. 2019 – Středoškolský turnaj v plážovém 
volejbale Hrdinové z písku

I takto by se dalo popsat účinkování našich na-
dějných beach – volejbalistů Honzy a Dana ze 
septimy ve středoškolském turnaji v plážovém 
volejbale.
„Ranní teploty horkotěžko převyšovaly 15 stupňů  
Celsia, a tak se sportovnci museli vyrovnávat 
s chladným pískem, čemuž odpovídalo i nezvyklé 
odění. Zima však naše borce nezchladila, právě 
naopak, to oni byli ti, kteří zmrazili výsledkem  
15 : 12 soupeře a rivala z GJW a dosáhli překvapivé-
ho skalpu hned na úvod turnaje. Na povedený výkon 
z prvního duelu se však nepodařilo navázat. Proti 
párům z RG jsme byli bezzubí. V druhém derby 
s GJW se proti sobě postavily páry, které sehrály 
krásný set, ale pár zkažených míčů nás poslalo do 
kolen zabřednutých v chladném a mokrém písku. 
U srdce nás ale hřála jedna věc. Jedinou výhrou  do-
kázali porazit celkově druhý tým turnaje, za což jim 
patří náležité ovace studentů CMG.“ (Jan Lakomý)

• 28. 5. 2019 – Krajské kolo soutěže Odznak 
všestrannosti

V úterý se pět studentů z našeho gymnázia 
vypravilo reprezentovat školu v navazujícím 
postupovém kole náročného víceboje, který se 
konal na atletickém stadionu v Hranicích na Mo-
ravě. Závodníci v rámci Odznaku všestrannosti 
musí splnit šest disciplín: sprint 60 m, skok dale-
ký do písku z rozběhu, shyby na šikmé lavičce, 
leh-sedy, hod míčkem a pak si zvolí jednu ze tří 

Slavnostní zahájení maturit v kapli.

variant: běh 1000 m, plavání po dobu 2 minut či 
dribling basketbalovým míčem.

• 31. 5. 2019 – Předávání maturitních vysvěd-
čení, zahradní slavnost

Absolventi Cyrilometodějského gymnázia získa-
li z rukou biskupa Josefa Hrdličky svá maturitní 
vysvědčení poslední květnový pátek. Celý 
maturitní ročník, jejich rodiny  a blízcí přátelé 
a zaměstnanci školy  se setkali na slavnostní mši 
svaté v chrámu Povýšení sv. Kříže. O výběr pís-
niček na mši svatou  se postarali oktaváni spolu 
s Martinem Bradáčem, vedoucím scholy. Někteří  
ze studentů se dočkali speciálních ocenění, např. 
Cena zřizovatele školy, Cena školního kaplana, 
Cena maturitní komise.
Po slavnostní mši svaté jsme vyšli z chrámu  
Povýšení svatého Kříže bočními dveřmi do Raj-
ské zahrady. Zahradní slavnost právě začínala… 
Stoly se prohýbaly pod tácy s dobrým jídlem, 
sladkého ani slaného nechybělo, malé děti 
zobaly první červené třešně a vesele poskako-
valy okolo čerstvých maturantů a jejich rodičů. 
Zahradu naplňovala příjemná atmosféra až do 
pozdního večera.

Červen
• 21. 6. 2019 – Vyřazení deváťáků 
V pátek 21.6. proběhlo slavnostní vyřazení žáků 
9. A. Akce začala společnou mší ve školní kapli 
a následovala oficiální část za přítomnosti rodi-
čů, pedagogů a rodinných příslušníků ve ven-
kovní učebně. Po skončení formálního progra-
mu byli všichni pozváni na  přátelské povídání 
při příjemném občerstvení v klubu Oáza.

• 28. 6. 2019 – Mše na závěr školního roku 
Na závěr školního roku se konala mše svatá 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Při mši jsme se 
rozloučili s dlouholetým školním kaplanem  
P. Mgr. Petrem Matulou SDB. a jáhnem Petrem 
Hubáčkem, který odchází do důchodu. Po mši 
byla udělena významná ocenění z různých sou-
těží a předány výroční ceny studentům. 

Na startu.
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Tajemství staré knihy
Nikol Janíková, kvinta

Každá rodina by si příběhy měla předávat 
z generace na generaci, tak jako to dělávali 
naši předci. Předávali si jejich zážitky nejen 
ústně, ale i písemně. Já se snažila k příběhům 
dopátrat neobvyklou cestou.

Byl večer, ležela jsem na své posteli a četla 
knihu o dívce, které rodiče zemřeli při auto-
havárii, když jí bylo 5 let. Po tomto otřesném 
zážitku ji opatrovala babička, která jí nikdy 
neřekla, co se doopravdy v jejich rodině 
odehrálo. Na chvíli jsem přestala se čtením 
a zamyslela se: „Co prožívali moji prarodiče, 
když byli mladí? Viděli svět stejnýma očima, 
jako hrdinka knihy, anebo snad jako já?“   
V hlavě jsem měla více otázek než odpovědí. 
Zvedla jsem se z postele a chtěla jsem se jít 
zeptat své maminky, aby mi řekla více o mlá-
dí mých prarodičů. Nebyla ale zrovna doma. 
Nevěděla jsem, co mám dělat, abych otázku 
nezapomněla do té doby, než se vrátí. Vzpo-
mněla jsem si na jedno z maminčiných vyprá-
vění o starých denících, které leží zahrabané 
někde na půdě, napadlo mě, že i tam bych 
mohla najít odpovědi na spoustu otázek.

Vyběhla jsem po točitých vrzavých schodech 
nahoru, otevřela dveře a ocitla se na půdě.     
... Představte si, že přijdete na okouzlující 
místo, na kterém jste nikdy předtím nebyli. 
Přesně takové pocity jsem zažívala, když jsem 
nalezla starý zaprášený deník. Posadila jsem 
se, opřela se o zeď a otevřela jsem ho a začala 
v něm číst. Hned na 1. straně bylo napsáno: 

Milý deníčku,

jmenuji se Maruška a je mi 10 let. Chtěla jsem si 
Tě založit již dávno, abych své poznámky nemu-
sela psát na všelijaké papíry, ale bohužel mi ma-
minka nechtěla žádný deníček koupit. Ale zpátky 
o tom, kdo vůbec jsem. Mám sestru a 2 bratry. 
Všichni jsou starší než já. Moji rodiče jsou moc 
hodní. Máme velký dům a za domem obrovskou 

zahradu, na které máme malá políčka a spoustu 
stromů, také tam máme králíky a slepice. Nikdo 
z mých sourozenců nerozumí tomu, co prožívám. 
Doufám, že alespoň Ty budeš chápat mé pocity 
a nezahodíš je za sebe, jako ostatní.

Nalistovala jsem o pár stránek dál: 

25. dubna 1963

Drahý Deníčku,

Dnes jsme byli s rodinou na procházce okolo lesa 
Loupežníka. Vše probíhalo poklidně, smáli jsme 
se, hráli s bratry a sestrou na honěnou a říkali 
si různé slovní hříčky. Zhruba v polovině cesty 
bratři oznámili, že se mají v plánu odstěhovat 
do zahraničí. Beru to stále jako vtip, protože si 
nedovedu představit život bez nich. I přes jejich 
neustálé narážky na mě, by mi chyběli. Vím, že 
by tu zůstala sestra a naši rodiče, ale už by tu 
nebylo tolik zábavy jako předtím. Také si myslím, 
že by truchlila i maminka, má je též oba moc ráda. 
V průběhu dní Ti dodám další informace.

Zatím se měj, Tvoje Maruška

... Nemohla jsem již zadržet slzy. Ale i přesto 
jsem pokračovala dále:

5. května 1963

Opravdu odjeli. Včera večer se s námi loučili 
s tím, že přes noc se budou snažit odjet, aby je 
nikdo neviděl. Snad se jim na jejich cestě nic 
nestane a nám tady také ne. Loučení s nimi, bylo 
velmi dojemné. Všichni jsme se objímali, pusinko-
vali a brečeli, protože to mohlo být naposledy kdy 
bratry vidíme. Momentálně jsou bratři někde na 
cestě. Jak se asi musí cítit? A kde se chtějí usadit? 
Nechytl už je někdo? Koluje mi v hlavě nespočet 
otázek. Již musím jít pomoci s úklidem. 

Deníčku, zatím ahoj.

Zkuste se i vy na chvíli pozastavit a popře-
mýšlet, jestli i někde ve Vašem domě, nejsou 
staré zápisky, které by stály za přečtení. Často 
v nich naleznete něco, co vás nadchne a váš 
život bude mít najednou jiný smysl.
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Dávám památníček
Tereza Siková, kvinta

Ten den svítilo slunce. Na konci října to neby- 
lo nic běžného. A odpoledne, jinak tak obyčej-
né, tím snad chtělo oznámit, že se blíží něco 
neznámého.
„Pojď mi pomoct s vařením!“ ozvalo se najed-
nou. Ne, že by před tím bylo ticho – to večer na 
vesnicích nikdy nebývá. Sousedky si sdělují, co 
se přes den událo, lidé přicházejí z práce, a děti 
mezi tím vším zmatkem pobíhají sem a tam. 
Devítiletá holčička stála na prahu domu a vy-
hlížela tatínka na cestě z práce domů. Ani to by 
nebylo ničím speciálním. Ale dnešek se stejně 
vymykal všem pravidlům. Alespoň dívce to tak 
přišlo. Měla přece narozeniny!
Večeře se jí zdála nekonečná. 
„Sedlas do vosího hnízda?“ popíchl ji tatínek, 
když četl noviny.
„Ne!“ zasmála se. „Mám narozeniny! To přece 
víš!
„Tak narozeniny,“ zeptal se tatínek hlubokým 
hlasem. „A víš to určitě?“
„Ano! Devět!“ stála si neodbytně za svým. Ale 
kdesi hluboko už začala hlodat pochybnost. 
Mohl tatínek na její narozeniny vážně zapome-
nout? 
„Hm?“ nazdvihl nevěřícně obočí.
„Tak ju nech,“ usmála se i maminka.
Tatínek vševědoucně pokýval hlavou a začal 
prohmatávat velké kapsy kabátu. 
„Kde sem to jenom dal...“ napínal s úsměvem 
situaci. Holčičce oči jen zářily a když světlo 

Elena Protivánková (sexta )

světa spatřil červený balíček, nemohla snad být 
šťastnější. 
Červený papír ležel pečlivě schovaný v posled-
ní zásuvce za ponožkami. Desky knihy byly 
světle hnědé, s malou pomněnkou na přední 
straně. A uvnitř plno prázdných stran. 
„To je památníček, víš, Blani?“ vysvětlovala dů-
ležitě dívka večer mladší sestřičce. Ta velkýma 
očima prohlížela každý ohyb toho nezvyklého 
dárku. „Když máš někoho ráda, památníček 
mu půjčíš a on ti tam něco napíše.“
„Proč?“ zeptala se zvědavě mladší z obou 
dívek.
„No proč! Abysme na sebe třeba za padesát let 
nezapomněli!“
„Za padesát let? To budem ale strašně starý!“ 
zasmálo se děvčátko znalecky. „Ale já neumím 
psát, tak jak to mám udělat?“
„Můžeš i kreslit, to je stejně hezčí,“ uklidnila ji 
sestra.
První zápis v památníčku už byl. Psal ho 
tatínek, tím krásným písmem, které skoro 
nikdy nepoužíval! Maminka dokonce přidala 
i obrázek. Pět koťátek, zrovna takových, jaká se 
po vesnici toulala za sluníčkem. 
„Blani! To si nemůžeš číst!“ okřikla dívka sest-
řičku a ochranitelsky jí sešit vzala z rukou.  
„To je tajemství!“
„Jakýpak tajemství, je to i můj tatínek!“ divila 
se mladší holčička.
„Ale co je v památníčku, to je jenom pro toho, 
koho památníček je,“ vysvětlila trpělivě.  
„Až budeš starší, třeba budeš mít svůj vlastní. 
A pak ti tam tatínek taky něco napíše.“
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„A ty mi tam něco nakreslíš? Něco tak pěkný-
ho, jakos malovala ve škole?“ 
„To víš, že jo,“ usmála se.
Jak obrázky přibývaly a stránky se plnily vzka-
zy, dny ubíhaly rychleji než kdy dřív. Památ-
níček dívku doprovázel nejedním dobrodruž-
stvím. Květiny připomínají přátele, barevné 
krajinky zase zážitky. 
„Vzpomínej na léto!“ stálo v rohu pokrčené 
stránky, společně s obrázkem růže. 
Na jiných bylo vepsáno jednoduché „Na pa-
mátku“, které toho tolik skrývalo.
Od té doby uplynulo už spoustu let. Plno věcí 
se změnilo, ale snad ještě víc zůstává stejných. 
Dnes svítí slunce, a je to zvláštní, protože není 
říjen, ale listopad. A den je obyčejný, přesto 
něčím výjimečný.
„Mami! Mami! Víš, co se dneska děje?“ usmívá 
se malá holčička. 
„Hm... Je pondělí?“ škádlí maminka dceru.
„Ale ne! Mám devět let. Narozeniny!“
„Opravdu?“ vrtí maminka nevěřícně hlavou. 
„Víš to jistě?“
„Ale jo. A já vím, že to víš. Viděla jsem dort!“ 
stojí si holčička za svým. Maminka ji pohladí 
po vlasech.

„A co když je ten dort pro babičku? Taky měla 
přece narozeniny.“
„Tak...“ zapřemýšlí dívka na okamžik. „Tak se 
s ní rozdělíme.“
„To ráda slyším,“ ozve se babička z vedlejšího 
pokoje. V rukou má balíček, celý v červeném 
balicím papíru. „A všechno nejlepší, zlatíčko.“

Obě práce byly  publikovány ve sborníku vítězných prací 1. ročníku literární soutěže pro děti 
a mládež na téma Dávné příběhy naší rodiny aneb osmičkové roky trochu jinak.

Tereza Siková (kvinta)

Linda Ambrožová (sekunda).
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Čtyři typy učitelů
Matěj Tesárek, 8.A

Zazvonilo. Skupina žáků si šla sednout o po-
lední přestávce do parku, probrali známky, 
povídali si o škole. Vtom se dva z nich začali 
bavit o učitelích. 
První řekl: „Mně nejvíce vyhovuje učitel, 
který je jako DATEL.“ 
„Jak tě napadl datel?“ zeptal se druhý.
„Datel proto, že naslouchá druhým, je přátel-
ský a když máš otázku, tak tě vyslechne.“
„Aha, tak to mně nejvíce vyhovuje typ uči-
tele, který je jako SOVA, je moudrý a když 
přednáší před tabulí, tak jde poznat, že o tom 
doopravdy něco ví,“ řekl druhý žák.
Vtom se do jejich rozhovoru přidal třetí žák: 
„Každý učitel je jiný,“ prohlásil. „Mně se tře-
ba nelíbí typ učitele, který je jako LEV nebo 
jako BOBR, prohání se po třídě a je mu jedno, 
jestli se něco naučíme nebo ne,“ řekl.
A tak se rozběhla debata o tom, komu se líbí 
jaký typ učitele. Nakonec se všichni shodli, že 
nejlepší a čtvrtý typ je ten, kterému můžete 
věřit, je ohleduplný a když nevíte, tak vám 
klidně poradí, a že takový typ učitele se fakt 
nedá vyjádřit zvířetem.

Marie Zábojová (9.A)

Eliška Ganzarová, Adéla Kožoušková (sekunda)

Ukázky ze studentských prací
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Atom
Ondřej Plachý, prima

Byl jednou jeden malý atom, 
a ten se zlobil na to, 
že je v tvrdém diamantu, 
a že nemá moc kamarádů.

Vemte si diamant, má hustou mřížku, 
místa tam nemáš, šířku ani výšku. 
Chtělo by to nějakou izolaci, 
ale v diamantu smysl hledat, smysl ztrácí.

A co se kamarádů týče, 
atom nemá žádný míček, 
nemá si s kým kde hrát, 
a tak mu není akorát.

Hledání svobody
Magda Peterková, septima

Volám, křičím, běhám, hledám, 
ale ne bez důvodu. 
Věřte, že si pokoj nedám, 
než-li najdu svobodu.

Že hledám, co nejde najít? 
Možná ano, možná ne. 
Chci ji spatřit, chci s ní mluvit, 
jestli je to reálné.

Prochodil jsem už kus světa, 
nikdo mi neporadil. 
Z měsíců se stala léta, 
o nic blíž jsem však nebyl.

Po té nekonečné době, 
dotaz jsem si položil: 
Vytyčil jsem snad sám sobě 
nedosažitelný cíl?

Když si říkám, že hledání 
konečně bych ukončil, 
zjevila se znenadání, 
někdy v noci, když jsem snil.

Nebyl to muž ani žena. 
A měla hned tři tváře. 
Krásná bytost okřídlená, 
zahalená do záře.

Řeč se mi pomalu vrací, 
když na zázrak se dívám. 
Bytost se však náhle ztrácí, 
tváře přede mnou skrývá.

„Pročpak se před námi skrýváš? 
Proč tvé tváře neznáme? 
A proč tak málokdy býváš  
tam, kde na tě čekáme?“

Tohle se dozvědět toužím! 
Odpověď mi spát nedá! 
Kdekdo po svobodě touží, 
celý život ji hledá.

Klidně věčnost čekat nechá 
ty, jež potkal osud zlý. 
Proč jim na pomoc nespěchá? 
Ať mi tohle vysvětlí! 
„Spravedlnost není všude, 
já nemůžu být taky. 
Neovlivním to, co bude, 
vždyť neumím zázraky.

Ten, kdo si mě získat přeje, 
ten se nesmí nikdy vzdát, 
ať se děje, co se děje, 
musí za mne bojovat.“

Ukláním se, vzdávám jí dík. 
Něco tu však nehraje... 
„Pročpak máš tváři několik? 
A proč každá jiná je?”

„Protože mám podob více, 
různá totiž můžu být. 
Dovedu potěšit sice, 
ale taky uškodit.

Pro mnohé z vás jsem odměna, 
jíž si nejvíc přejete. 
Velebená, vytoužená, 
nejcennější na světě.

Jen chvíli skvělá se jeví 
absolutní svoboda. 
Co dělat pak člověk neví,  
omrzí ta pohoda.

Některé přílišná volnost 
promění k nepoznání. 
Do hlavy jim stoupne krutost, 
stanou se z nich tyrani.

Když můžou dělat, co chtějí, 
jen a jen zlo páchají. 
Zotročují, zabíjejí  
a na bohy si hrají.

Každý zvolí jinou mou tvář. 
Kteroupak si ty zvolíš? 
Rozvaž dobře, co uděláš, 
když teď tohle všechno víš.“

 2. místo v literární soutěži celostátní  
přehlídky církevních škol v Odrách.

Ukázky ze studentských prací

Kateřina Šemnická (sexta)
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Výroční zpráva o hospodaření školy  
za rok 2018

Výnosy                  v tis. Kč

1. Tržby za vlastní výkony    919
2. Ostatní výnosy     892
3. Tržby z prodeje majetku   1
4. Přijaté příspěvky    304
5.  Provozní dotace           26 810
Výnosy celkem                    28 926

Náklady             v tis. Kč

1. Spotřeba materiálu, energie  4 166
2. Služby      2 951
3. Osobní náklady           20 945
4. Daně a poplatky    11
5.  Ostatní náklady           263
6. Odpisy    1 412
7. Poskytnuté příspěvky    2
Náklady celkem                     29 750

v tis. Kč

Hospodářský výsledek            - 824

Přehled realizovaných projektů v roce 2018 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 
2018 financovány následujícími donátory:

Název projektu Anotace Dotace v Kč Poskytovatel

Francouzské divadlo Podpora činnosti Francouzského divadla 39 000 Město Prostějov

Plavecký pohár Podpora plavecké soutěže 8 000 Město Prostějov

Francouzské divadlo Podpora účasti Francouzského divadla  
na festivalech 30 000 Olomoucký kraj

Projekt Centra celoživotního učení Podpora vzdělávacích seminářů a kurzů  
pro veřejnost 29 191 Olomoucký kraj

Rozvoj kariérních a sociálních kompetencí Program osobnostního rozvoje studentů 20 000 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 MŠ a ZŠ 187 856 MŠMT

Zvyšování kvality výuky SŠ Podpora vzdělávání a vzájemné spolupráce 
pedagogů SŠ 388 886 MŠMT

Celkem 722 933

Barbora Faltýnková (8.A)
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Školní klub  
a Středisko volného času Oáza

Školní kluby Oáza a Klubko
V jedné anekdotě žák na otázku, co se mu 
ve škole nejvíc líbí, odpovídá jasně: Pře-
stávky!  Na naší škole o přestávkách ožívají 
především prostory Školního klubu Oáza 
v budově gymnázia a Klubka v budově 
základní školy. Jsou to místa přizpůsobená 
krátkému odpočinku, hrám, k protažení nebo 
jen popovídání. K dispozici jsou stolní hry, 
šipky, stolní hokej, místnost s ping-pongo-
vým stolem  a venkovní  prostory obohatil 
letos i basketbalový koš, který se rázem stal 
velkým hitem.

Poslední vyučovací hodina ještě vůbec ne-
znamená, že škola ztichne a osiří. V tu dobu 
ožívají aktivity Střediska volného času dětí 
a mládeže Oáza (SVČ), které nabízí kroužky, 
soutěže, jednorázové i cyklické a tradiční 
akce pro všechny zájemce různých věkových 
i zájmových skupin.   Zatímco školní klub je 
určen pouze pro žáky naší školy,  SVČ mohou 
navštěvovat i zájemci z jiných škol. Nabídka 
je opravdu pestrá (18 různých kroužků)  
a pro studenty a žáky je to vždy příležitost 
více poznat své spolužáky, potrénovat svůj 
mozek či tělo, zažít zábavu a samozřejmě si 
i odpočinout od učení.

Martin, Kačka a Marek.

Rivalové – nová hra v Klubku.

Basketbal na dvoře.

Kroužky
Poznat a naučit se francouzský jazyk trochu 
jinak nabízí kroužek Francouzského divadla 
(blíže o něm v oddíle Projekty). Pod vedením 
Bc. Jany Chammas studenti secvičili několik 
vydařených divadelních kousků. Francouz-
ské divadlo reprezentuje naší školu po České 
republice i v zahraničí. Vyvrcholení jejich 
dlouhodobého snažení mohli ocenit rodiče 
a kamarádi na Francouzském podvečeru 
konaném v Přednáškovém sále Národního 
domu v Prostějově. 
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Taneční skupina RUT patří mezi nejdéle fun-
gující zájmové kroužky na naší škole. Náplní 
je nácvik tradičních i moderních izraelských 
tanců. Svým uměním už tanečníci z RUT na-
dchli diváky na mnoha vystoupeních po celé 
republice. V tomto školním roce se soubor 
zaměřil i na nové zájemce z řad veřejnosti 
a připravil pro ně vždy jednou za čtrnáct dní 
možnost naučit se základy izraelských tanců.

Naše schola je nesmírně důležitá při všech 
mších a svátcích či během předávání matu-
ritních vysvědčení, kdy krásně hraje a zpívá 
vždy originálně vybrané písně. Pod vedením 
Mgr. Martina Bradáče se rozrostla o instru-
mentální doprovody a také vícehlasé úpravy 
písní jsou v jejím podání velmi krásné. Schola 
sdružuje studenty gymnázia i žáky základní 
školy všech ročníků. Jednou za rok na pod-
zim proběhne soustředění na Vrahovické faře, 
kde společně všichni ladí stávající repertoár 
a připravují nové písně.

Florbalový kroužek je určen pro ty, kteří milu-
jí pohyb a týmovou hru. Honba za děrovaným 
míčkem se opakuje každou středu a sbližuje 
mladší i starší ročníky studentů nejen z CMG. 
Tento školní rok se vydal kroužek florbalu 
podívat do Prahy na Mistrovství světa ve flor-
bale a zafandili jsme zahraničním sportovcům 
a viděli, jak se hraje tato hra na profesionální 
úrovni. Také jsme si pořídili kompletní výbavu 
pro brankaře. Kroužek vedla v roce 2018/2019 
Mgr. Kateřina Straková.

Další neméně zajímavá sportovní záležitost je 
historický šerm. Tento kroužek vedl Adrian 
Balog vždy ve čtvrtky odpoledne. Páteční od-
poledne se v katechetickém sále sportovně za-
ložení studenti, kterým nestačí hrát ping-pong 

Schola.

Školní klub a SVČ Oáza

jen o přestávce, zdokonalovali v této hře pod 
zkušeným vedením P. Pavla Cahy a aktivního 
sportovce Viktora Duška z kvinty.

Rovněž lezení na umělé horolezecké stěně 
láká mnoho zájemců. Ti, kteří se nebojí výšek, 
mohli navštěvovat dvakrát týdně lezeckou 
stěnu na ZŠ Horáka a setkávat se tam s vedoucí 
Mgr. Dominikou Šmidrovou.

Ti, které zajímá technika a počítače, měli mož-
nost navštěvovat pravidelně kroužek robotiky, 
psaní všemi deseti či programování v PHP. 
Na druhou stranu ani ti, které srdce táhne za 
uměním, nebyli ochuzeni o umělecky zaměře-
né kroužky. Vybrat si mohli z dramatického, 
filmového, keramického, výtvarného či kyta-
rového.

Soutěže
Tento rok zažili velikou radost naši „piškvor-
káři“. Hraní piškvorků se věnují již mnoho 
let a úspěch, kterého dosáhli na soutěži letos, 
zatím nemá v historii CMG obdoby. 

Ve školním kole zvítězila Jiřina Frýbortová. 
Tým „Pixely“ ve složení:  Ondřej Matoušek 
(III.), Lukáš Tabery (III.), Magdaléna Peterko-
vá (VII.), Jiřina Frýbortová (VII.), Jakub Fiala 
(VII.) postoupil z prvního místa v oblastním 
kole do krajského kola soutěže, kde vybojo-
val v tvrdé konkurenci 3. místo. 

V prosinci a lednu jsme uspořádali školní ping- 
pongový turnaj, kterého se zúčastnilo mnoho 

Na Mistrovství světa ve florbale v Praze.

Kroužek lezení.

Dramatický kroužek na celostátní přehlídce v Odrách.
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studentů. Nakonec ve velké konkurenci zvítězil 
Ondřej Sekanina (8.A). V lednu pak následova-
la již známá recitační soutěž pro všechny věko-
vé kategorie žáků (vítěze zmiňujeme v oddíle 
Úspěchy studentů).

V Olomouci se konalo krajské kolo branného 
závodu družstev pro nižší stupně gymnázia 
pod názvem Battlefield. Šestičlenná družstva 
bojovala o pohár. Týmu z tercie se povedlo 
získat stříbro a postoupit do celostátního kola 
v Praze kde se utkali s jednadvaceti  soutěžícími 
týmy a osmé místo je jistě krásným úspěchem.

Kreativní odpoledne
Studenti, rodiče a všichni, kdo rádi tvoří, měli 
příležitost se během roku potkat u tradičních 
aktivit. Před adventem se v Oáze rozvoněly 
jehličnaté větvičky, ze kterých jsme vyrobili 
a pak i nazdobili adventní věnce. Před veli-
konočními svátky jsme pletli pomlázky a vy-
zkoušeli jsme si zdobení kraslic voskem. 

Přespání ve škole
Ani v noci nemusí být škola nutně ztichlá. 
Alespoň jednou za rok před pololetními 

 Finále Battlefield.

prázdninami se školními chodbami nese 
hovor, hudba a šramot i v noci. Netradičního 
přespání se  tradičně účastní více jak dva-
cet dětí nižšího gymnázia a základní školy 
a místo učení si společně hrají hry, tvoří, 
zpívají, soutěží a bavili se. Ráno pak společně 
posnídají, následuje úklid a rozloučení. Co na 
tom, že toho spaní bylo docela málo, hlavně 
že prožili spolu pěkný čas, vytvořili pěkné 
a kamarádské společenství. 

Zážitková hra
Žáci nižšího gymnázia i základní školy se 
den před vysvědčením utkali v zážitkové hře. 
Týmová hra tentokrát s detektivní zápletkou 
nesla tajemný název „Na stopě…“ Studenti 
v rolích detektivů, pochůzkářů a znalců plnili 
úkoly na stanovištích, hledali domovní zna-
mení na prostějovských domech na náměstí 
a luštili šifry. Nakonec se všem týmům úspěš-
ně podařilo odhalit pachatele zločinu a v par-
ném letním dni prožili jedinečný zážitek.

Vodácký tábor
Už je to dávno zažitý pojem – vodácký tábor. 
Každý rok jiná řeka, trochu jiná parta, ale 
stejné nadšení pro vodácký sport. Tentokrát 
jsme sjížděli řeku Dyji na nových školních 
lodích. Bylo zajímavé prohlížet si Lednicko-
-valtický areál přímo z lodí. 

Výroba adventních věnců.

Netradiční přespání ve škole.

Školní klub a SVČ Oáza
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Informační centrum pro mládež 
Prostějov

Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež působí 
v prostorách CMG už od roku 2001 a poskytu-
je bezplatné informační a poradenské zázemí 
pro mladé lidi i pracovníky s mládeží, a to 
zejména z Prostějova a okolí. Zájem je přede-
vším o informace ohledně mobility mládeže, 
vzdělávání, práce, aktivního využití volného 
času a cestování. Dalšími tématy, kterým se 
ICM věnuje, jsou např. dobrovolnictví, sociál-
ně patologické jevy nebo aktivní občanství.

Pracovníci ICM vytváří i vlastní informační 
materiály. Jedná se zejména o měsíční Zpra-
vodaj ICM Prostějov a pravidelně aktualizo-
vanou informační brožuru o dobrovolnických 
příležitostech (nejen) v Olomouckém kraji 
– Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém 
kraji). Další neodmyslitelnou součástí práce 
ICM je nabídka vzdělávacích programů pro 
školy, které lektorují pracovníci ICM přímo 
na školách. Zájem je na základních školách 
o prezentace portálu Infoabsolvent.cz a na 
středních školách pak především o semináře 
věnované mobilitě nebo dobrovolnictví. 

ICM Prostějov poskytuje také řadu doplňko-
vých služeb: přístup na internet, tisk, kopí-
rování, skenování, laminování, kroužkovou 
nebo drátěnou vazbu, prodej slevových prů-
kazů (ISIC, ISIC SCHOLAR a ITIC), převod 
VHS na DVD a audiokazet na CD. Zájem 
návštěvníků je také o bezplatné služby sítě 
Eurodesk a Městského evropského informač-
ního střediska.

V prvním pololetí školního roku 2018/2019 
působila v ICM účastnice Evropské dobrovol-
né služby, Maria Hretculesei, z Rumunska. 
Vedle jazykových konverzací a tvorby ang-
lického magazínu E-VoiceS, v kterém popi-
sovala své zkušenosti z pobytu v ČR, vedla 
i pravidelné „Tvořivé dílny“, podílela se na 
workshopech pro studenty a navrhla pro 
ICM nové odznáčky. V druhém pololetí se 
do činnosti ICM zapojila praktikantka z UP 
v Olomouci, která obohatila aktivity ICM 
o promítání dokumentárních filmů z projektu 
„Promítej i ty!“ a besedy se zajímavými hosty.

Informační centrum pro mládež
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Centrum celoživotního učení

Centrum celoživotního učení při CMG 
ve školním roce 2018/2019

Poslání centra celoživotního učení
Centrum celoživotního učení při Cyrilome-
todějském gymnáziu, ZŠ a MŠ v Prostějově 
zaměřuje svou činnost na vzdělávání dospě-
lých. Nabízí nejen zájmové a odborné kurzy 
pro širokou veřejnost, ale také vzdělávání pe-
dagogickým pracovníkům našeho gymnázia. 
V nabídce jsou také akreditované vzdělávací 
programy Etické výchovy. Díky dlouhodo-
bým zkušenostem nabízíme ostatním školám 
témata etické výchovy, osobnostního růstu 
studentů, rozvoj kompetencí pedagogů, efek-
tivní hodnocení práce studentů, ale i zhodno-
cení práce školy systémem autoevaluace.

V tomto školním roce pedagogové a pracov-
níci gymnázia se setkali již na konci srpna na 
výjezdním semináři ve Velkých Bílovicích. 
Zabývali se tématem „Práce s žáky s psy-
chickými obtížemi“ – v rámci operačního 
programu Věda, vývoj a  vzdělání MŠMT – 
„Zvyšování kvality výuky SŠ na CMG v Pro-
stějově“. Učitelé pod vedením psycholožky 
Mgr. Andrey Šíchové aktivně zpracovávali 
předložená témata a modelové situace. Ve 
skupinách analyzovali problematická témata, 
projevy a řešení případů dané poruchy, spo-
lečně s lektorkou třídili znalosti a zkušenosti 
v dané oblasti a jejich využití pro praxi.

Další snahou Centra celoživotního učení je 
podpořit a realizovat vzdělávání pro různé 
věkové skupiny dospělých, včetně seniorů. 
Nabízíme několik počítačových i zájmových 
kurzů. Jako důležité vidíme rozvoj vlastních 
schopností a znalostí účastníků, oživení zá-
jmu o vlastní vzdělávání i v dospělém věku, 
aktivní začleňování do veřejného života 
a vlastní seberozvoj. 

Kurzy posouvají účastníky nejen odborně, ale 
také osobnostně, pomáhají získat potřebné 
informace a dovednosti a současně rozhled, 
schopnost se zorientovat, lépe zvládnout svůj 
čas a nároky dnešní doby.

V tomto roce jsme zrealizovali počítačové 
kurzy pro začátečníky a pro pokročilé, které 
vedla Bc. Anna Müllerová. Dále proběhly roz-
šiřující kurzy Práce s fotografií, Práce s flash 

diskem a Kurz MS Excel pod vedením Kvě-
toslava Müllera, Dis., kde se zájemci naučili 
tvorbu tabulek a funkcí. Tvorbu pohyblivých 
prezentací z fotek, textů a obrázků v pro-
gramu PowerPoint a jejich převod na video 
zájemce v kurzu před koncem školního roku 
naučila Bc. Anna Müllerová.

V průběhu školního roku se sedmi kurzů 
zúčastnilo 48 účastníků.

Ze zájmových kurzů nabízíme Výtvarný kruh 
pro dospělé a Kurz paličkování, které probí-
hají v průběhu celého školního roku. Výtvar-
ný kruh je určen všem zájemcům o kresbu 
a malbu. Ve vedení kurzu pokračovala  
Mgr. Hana Martincová. 

V kurzu Paličkování byla situace v tomto roce 
ztížená dlouhodobou zdravotní neschopností 
lektorky paní Mileny Malinové. 

Zájmové kruhy v průběhu celého školního 
roku navštěvovalo 22 účastníků.

Aktuální nabídky jsou průběžně zveřejňo-
vány na webu CCU, v regionálním tisku, 
Radničních listech, prostřednictvím letáků, 
plakátů a Facebooku. 

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 dotaci jsme 
mohli zachovat stávající ceny kurzů.

Počítačový kurz Práce s fotografií.
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Školská rada a Spolek přátel CMG

„Lidská osoba je svou přirozeností dynamicky zaměřena k vlastnímu rozvoji.“ 

Benedikt XVI: Caritas in veritate

Školská rada
je orgán školy umožňující zákonným zástup-
cům nezletilých žáků, zletilým žákům, pe-
dagogickým 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 církevní-
ho 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, zájezd Francouzského divadla do Mosk-
vy, výměnné pobyty v zahraničí, reprezentace 
školy. Maturantům připadla část výtěžku 
Reprezentačního plesu, který spolek pořádá, 
studentka maturitního ročníku, Veronika Ja-
níková, byla odměněna za mimořádný výkon 
během studia a pro nejlepší studenty z každé-

ho ročníku spolek zakoupil odměny formou 
knižních poukázek. Finančně jsme podpořili 
účastníky Mezinárodní soutěže v debatování. 
Spolek je také zřizovatelem Informačního cen-
tra pro mládež, kterému je věnován zvláštní 
oddíl Ročenky.

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

Zahradní slavnost plná slunce a dobré nálady.

Cena Spolku pro maturanta.

Školská rada a Spolek přátel CMG
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Významné události

Významné události v historii školy 

Historické události

• 24. ledna 1992 – zakládací listina školy s ná-
zvem Církevní gymnázium v Prostějově.

• 6. května 1992 – založen Klub rodičů a přátel 
Církevního gymnázia.

• 1. září 1992 – slavnostní zahájení provozu 
školy, ředitelem školy se stává RNDr. Václav 
Marek, Csc.

• 1. října 1995 – nová zřizovací listina, upravu-
jící název školy na Cyrilometodějské gymná-
zium v Prostějově.

•  Červenec 1997 – ředitelem školy se stává 
Mgr. Jaroslav Fidrmuc.

•  23. července 1998 – škola získává od Školské-
ho úřadu v Prostějově do pronájmu součas-
nou budovu na Komenského ulici 17.

•  1. září 2001 – Klub rodičů a přátel CMG 
zakládá Informační centrum pro mládež.

•  23. září 2002 – slavnostní otevření nově vybu-
dovaných prostor gymnázia a oslava desátého 
výročí založení školy. 

•  1. září 2005 – MŠMT zařazuje jako součást 
školy Školní klub Oáza.

•  1. září 2006 – MŠMT zařazuje jako součást 
školy Středisko volného času mládeže.

•  1. září 2006 – CMG začíná učit podle  
vlastního školního vzdělávacího programu 
Doopravdy.

•  3. září 2006 – CMG vytvořilo a začíná učit 
nový předmět Strategie osobnostního  
rozvoje.

•  3. října 2007 – koupě pozemku za budovou 
školy.

Celkový pohled na venkovní učebnu a revitalizaci dvora.

Původní podoba školního dvora.
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• 23. leden 2017 – otevření nové klubové míst-
nosti pro ZŠ.

• Červenec – září 2018 – modernizace odbor-
ných učeben, úprava dvorního traktu a vybu-
dování venkovní učebny z projektu ITI.

• 23. duben 2019 – slavnostní otevření a požeh-
nání modernizovaných prostor. 

•  30. března 2009 – proběhl zápis dětí do při-
pravované mateřské školy při CMG.

• 30. září 2009 – slavnostní zahájení nového 
školního roku spojené se zahájením a po-
žehnáním činnosti Mateřské školy při CMG, 
škola nese nový název Cyrilometodějské 
gymnázium a mateřská škola v Prostějově.

• Červen 2012 – škola dostává do nájmu budo-
vu Komenského 19.

• Březen 2013 – škola dostává do nájmu první 
stálou tělocvičnu pro studenty CMG.

• 1. září 2015 – škola nese nový název Cyri-
lometodějské gymnázium, základní škola 
a mateřská škola.

• Září 2015 – červen 2016 – rekonstrukce budo-
vy Komenského 19 pro 2. stupeň ZŠ a šaten 
gymnázia.

• 1. duben 2016 – Mgr. Pavel Polcr jmenován 
ředitelem školy.

• 1. září 2016 – slavnostní otevření a požehnání 
budovy základní školy.

Žehnání rekonstruovaných venkovních prostor.

Tercie vytvořila nápis vlastními těly.

Pohled do modernizované učebny biologie.

Učebna fyziky před rekonstrukcí.

Významné události

Nově zrekonstruovaná fyzikální učebna.



79

Ro
č

e
n

ka
 C

M
G

 2018/2019
Resumé

Resumé

English
The Grammar School, Basic School and Kin-
dergarten of Saints Cyril and Methodius in 
Prostějov, Czech Republic is a school inclu-
ding an eight-year secondary co-educational 
grammar school, basic school and kindergar-
ten. 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 Kroměříž.

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 Ger-
many, 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 com-
munication. They are given theoretical and 
practical training in all subjects and assesed 
on a point system.

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

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

Ema Trnková (tercie)
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Resumé

Deutsch
CMG ist ein kirchliches achtjähriges Gym-
nasium allgemeiner Ausrichtung mit fami-
liärer Atmosphäre, zum Gymnasium gehört 
auch der Kindergarten und seit dem Jahr 
2015 auch die zweite Stufe der Grundschule. 
Das Gymnasium hat ein breites Wahlfachan-
gebot für Schüler von 11 bis 19 Jahren.  

Die Schule wurde im Jahre 1992 vom Erzbis-
tum Olomouc eröffnet. Zu ihren Zielsetzungen 
gehört, eine hochwertige Bildung und Erzie-
hung, die auf christlichen Werten gegründet 
ist, zu vermitteln. Die Tradition der kirchli-
chen Schule ist die Betonung auf ein hohes 
Bildungsniveau, systematische Persönlichkeit-
sentwicklung und Erziehung zum Verständnis 
für alltägliche Tätigkeiten. Diesen Plan können 
wir dank einem einzigartigen Programm, gut  
ausgebildetem Personal und technischer Ein-
richtung mit Erfolg erfüllen. Davon zeugt die 
Aufnahmequote unserer Schüler (über 90 %), 
die ohne Probleme zu weiterem Studium an 
Hochschulen und Universitäten von verschie-
denen Richtungen und Typen angenommen 
werden, und die erfolgreiche Beteiligung der 
Schüler in Olympiaden und Fachwettbewer-
ben  für Mittelschulen.

Wir bieten an:
• die systematische Vorbereitung zum Studi-

um 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 (Deutsch-
land),

• 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 Freizeitak-
tivitäten im Studentenklub Oáza,

• die Möglichkeit der individuellen Studi-
umsrichtung durch die Auswahl von der 
breiten Skala der fakultativen und obligato-
rischen Fächer,

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

• freundliche Arbeitsatmosphäre, die auf 
der Freundschaft und dem gegenseitigen 
Respekt aufgebaut ist,

• barriereloser Zugang.

Das achtjährige Lernen legt Wert auf die Mo-
tivation 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 Persönlichkeit-
sentwicklung“ erweitert. 

Der theoretische Unterricht wird durch  prak-
tische Übungen und Exkursionen erweitert. 
Der Lernerfolg der Schüler wird durch ein 
Punktsystem gemessen, hierbei wird Wert auf 
die Selbstbewertung des Schülers gelegt und 
auf das Anlegen eines Schülerportfolio.

Wir arbeiten mit Schulen im Ausland zusam-
men: 
• 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 Re-
publik). 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’archi-
épiscopat 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 

Julie Stříteská (tercie)
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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 sou-
tenance de thèse) et dans les Olympiades qui 
prouvent  l’accomplissement de la mission  
de l’école. 

Nous offrons:

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

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

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

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

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

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

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

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

• une attitude bienveillante qui ne tolère 
aucune rudesse et violence; l’éducation et 
l’amour du travail; l’exigence,

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

• tous les espaces accessibles aux handicapés.

Le programme scolaire met en valeur  
la motivation des élèves pour le développe-
ment 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’édu-
cation éthique » et « la stratégie de la progre-
ssion personnelle ».

L’enseignement théorique est complété par des 
exercices pratiques et des excursions. Les résul-
tats scolaires sont appréciés avec l’aide d’un 
système de points, mettant l’accent sur l’autoé-
valuation 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 Hütten-
feld in Deutschland,

• Internationales Haus Sonnenberg – die Bil-
dungstätte im Harz – internationale Projek-
tarbeit 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 Répub-
lique Tchèque). Il dispose d’un centre de stage  
à la montagne « Jeseníky » (pas loin de Karlova 
Studánka).

Lucie Rubanová (prima)
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Ing. Dana Weidová
Ing. Vlastimil Weida

auditoři a daňoví 
poradci

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

e-mail: weidovi@volny.cz
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Mons. Josef Hrdlička na slavnostní 
mši promlouvá k maturantům.

Mons. Jan Graubner slaví  
se školou Velikonoce.

Mons. Josef Nuzík při mši na zahájení  
nového školního roku.

P. Petr Kaňa při slavnosti  
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Rozloučení s odcházejícími Salesiány  
na závěrečné mši svaté.

Předvánoční mši celebroval  
vícerektor Arcibiskupského kněž-

ského semináře Pavel Šupol.
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