Vážení přátelé,
každoročně se na úvod výroční zprávy zamýšlíme nad uplynulým rokem a přinášíme
informace, hodnocení a přehled činností a aktivit, které naše občanské sdružení připravilo
a realizovalo.
Klub studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově úzce spolupracuje se školou již bezmála
20let. Ve všech zásadních oblastech spolupráce, které si Klub při svém vzniku vytýčil, jsme
i v roce 2010 pokročili kupředu. Jak v podpoře materiálního, kulturního a společenského
zázemí školy, tak ve vytváření vlastních finančních zdrojů a jejich účelném využívání pro
potřeby studentů a školy.
Výsledky těchto snah předkládá Rada Klubu vždy na Valných hromadách občanského
sdružení, které v roce 2010 proběhly v termínech 13. 4. 2010 a 9. 11. 2010. Kromě toho se
zástupci rodičů studentů jednotlivých tříd, zástupci vedení školy a zástupci zřizovatele školy
scházeli na pravidelných setkáních Rady KSRaP, na kterých připravovali konkrétní činnosti,
projednávali a schvalovali Výroční zprávu o činnosti a hospodaření, plán práce, rozpočet,
příspěvky a odměny ze studentského fondu.
Naše občanské sdružení je zřizovatelem Informačního centra pro mládež, které si za
několik let činnosti získalo oprávněně významné postavení mezi podobnými typy
informačních center z celé republiky. Jako jedno z mála získává Akreditační certifikát
opravňující k žádostem o dotace z rozpočtu MŠMT. Díky těmto dotacím můžeme zabezpečit
kvalifikované pracovníky, kteří chod centra zajišťují a kteří připravují různé aktivity i ve
spolupráci s CMG.
Dotace a příspěvky na činnost tvoří nezanedbatelnou část příjmů, z nichž jsou financovány
veškeré aktivity Klubu a které pokrývají z podstatné části mzdové náklady na personální
zabezpečení ICM.
V tomto roce jsme opět získali i příspěvek z projektu Europe Direct od Statutárního města
Olomouc na propagační materiály a vzdělávací semináře. Město Prostějov zase podpořilo naši
soutěž pro žáky 5. tříd Dobrodružství s počítačem a velmi úspěšný Kurz pro seniory,
zaměřený na osvojení základních dovedností v práci s informačními technologiemi. Ze
schválených dotací poskytovaných Českou národní agenturou Mládež zabezpečujeme pobyt
a činnost zahraničních účastníků Evropské dobrovolné služby, kteří pomáhají při práci s dětmi
a mládeží a přispívají k posilování jazykových a komunikačních znalostí. Z dotace ČNA je
podporována též činnost regionálního konzultanta a semináře příkladů dobré praxe, které
uskutečňujeme v rámci celého Olomouckého kraje. V roce 2010 jsme po vizitační návštěvě
vedení ČNA obdrželi certifikáty opravňující k přijímání a nově také k vysílání účastníků
Evropské dobrovolné služby pro léta 2011 – 2014.
Jedním z cílů KSRaP CMG je podpora studentů formou odměn nebo finančních příspěvků na
akce školy. V roce 2010 jsme přispěli studentům na účast na lyžařském kurzu, na účast
studenta na výměnném pobytu v Nizozemí, maturantům připadla část výtěžku
Reprezentačního plesu a 6% výtěžku tomboly jsme věnovali na podporu činnosti Pěveckého
sboru CMG, odměnili jsme studenta za mimořádný výkon během studia a pro nejlepší
studenty z každého ročníku jsme připravili odměny formou knižních poukázek. Celkem bylo
ze studentského fondu poskytnuto19 360,-Kč.
Největší kulturně společenskou událostí bývá Reprezentační ples CMG, jehož jsme
pořadatelem. Začátkem června, na závěr maturit, se všichni přátelé gymnázia, rodiče, studenti,
pedagogové a významní hosté sešli na Zahradní slavnosti, která byla i malým poděkováním
všem rodičům, přátelům, dárcům a příznivcům u příležitosti závěru školního roku.
Klub studentů, rodičů a přátel vede podvojné účetnictví. Přiznání k dani z příjmu PO se
všemi přílohami a náležitostmi bylo podáno v souladu s platnými zákony a v řádném termínu.
V roce 2010 byla v organizaci provedena kontrola FÚ na čerpání dotací v roce 2007, která

neshledala závady v čerpání, použití a vyúčtování finančních prostředků. Výsledky kontroly
byly projednány na zasedáních Rady Klubu a protokoly o výsledcích kontrol byly uloženy do
archívu.
V roce 2010 jsme přijali dotace a příspěvky z těchto institucí:
MŠMT ČR – dotace na činnost ICM
ČNA Mládež – Evropská dobrovolná služba, činnost regionálního konzultanta,
Semináře Dobré příklady z praxe
Statutární město Olomouc – Europe Direct
Město Prostějov - soutěž Dobrodružství s počítačem, Kurz pro seniory
Členství v KSRaP je otevřené všem zájemcům, nejen rodičům studentů, členský příspěvek
činí 250,- Kč ročně. Příslušníci jedné rodiny platí jen jeden členský příspěvek. Podrobnější
informace aktualizujeme na webových stránkách Cyrilometodějského gymnázia a mateřské
školy v Prostějově – cmg.prostejov.cz.

Ing. František Hynek, předseda

Složení Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG
v Prostějově v roce 2010
Předseda:
Ing. František Hynek
Jednatelka: Mgr. Martina Šubčíková
Pokladník: Mgr. Jitka Hubáčková
Zapisovatel: pí. Daniela Tobolová
Kontrolní komise: paní Hana Reiterová, Mgr. Iveta Frýbortová, Ing. Hana Oulehlová
Členové - zástupci tříd
Třída
Zástupci
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Mgr. Jiří Marek, MVDr. Tomáš Obr, paní Andrea Nejezchlebová, paní Anna
Polcrová
paní Anna Češková, paní Helena Kapounková
Ing. Michaela Lošťáková, Mgr. Martina Zbořilová, Mgr. Jitka Vránová
paní Veronika Hájková, paní Jaroslava Šmídová, Mgr. Josef Lušovský
paní Hana Oulehlová, paní Jana Všetičková, paní Jitka Tichá
paní Jitka Laudová, pan Zdeněk Hanák
paní Jana Chytilová, paní Jana Jelínková,
Mgr. Iveta Frýbortová, Ing. Jaroslav Tvrdík

Zástupci MŠ:
Mgr. Jana Růţičková, paní Martina Khailová
Zástupci zřizovatele:
o. ing. Jaroslav Němec SDB, o. Dan Ţůrek SDB, o. Petr Matula SDB
Zástupci školy:
Ing. Marie Cagalová, Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Další členové:
RNDr. Anna Švécarová, PaedDr. Karel Kotyza, Ing. Václav Kopečný, PhDr. Miloš Kvapil,
MUDr. Pavla Šamánková

V roce 2010 naše občanské sdružení zorganizovalo
či podpořilo tyto akce:
Reprezentační maturitní ples CMG
leden 2010
Lyžařský výcvikový kurz studentů
CMG
únor 2010
Výměnné pobyty studentů z partnerské školy
Emmaus College Rotterdam Holandsko
duben, červen 2010
Noc s Andersenem – pro děti z Prostějova
a okolí
duben 2010
Odměna pro studenta za mimořádný
výkon u maturitní zkoušky
květen 2010
Zahradní slavnost pro rodiče a maturanty
červen 2010
Odměny studentům na konci školního roku
červen 2010 – knižní poukázky

Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory
duben, říjen 2010
Propagace MEIS v rámci projektu
Europe Direct
celoročně
Soutěž Dobrodružství s počítačem (ICM)
listopad 2010
Podpora programu Evropská
dobrovolná služba
leden až prosinec 2010
Odměna Klubu za nejlepší výsledek
studentů v uměleckých soutěžích
červen 2010

Klub studentů, rodičů a přátel CMG Prostějov
a) Příjmy
1.
Členské příspěvky
2.
Příjmy ples (vstupné, tombola, dary, reklama)
3.
Dary
4.
Úroky
5.
Příjmy z grantů a dotací
6.
Tržby za služby /nájemné,ICM, Holandsko/
7.
P ř í jm y c e l k e m

Tržby za služby
/nájemné,ICM,
Holandsko/
26%

Členské
příspěvky
5%

47 750
104 326
30 101
178
474 002
230 232
886 589
Příjmy ples
(vstupné,
tombola, dary,
reklama)
12%

Dary
3%

Úroky
0%

Příjmy z grantů
a dotací
54%

b) Výdaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Výdaje ples
Výdaje za zahr.vým.pobyty (Holandsko)
Mzdové náklady + OON
Odvody soc. a zdrav. pojištění, ost. sociální náklady
Poplatky (banka, daně)
Služby (účetnictví, software, webhosting, ost. služby)
Ostatní výdaje související s projekty (EVS, ICM)
Dary a příspěvky (CMG ročenka, odměny studentům,soutěže)
Odpisy
Výdaje celkem

86 201
7 069
268 451
78 372
3 244
3 888
297 946
13 500
68 993
827 664

Hospodářský výsledek - zisk 58 925,- Kč.
V roce 2010 proběhly v organizaci kontroly ze strany státních institucí:
Finanční úřad v Prostějově – nebyly zjištěny žádné nedostatky, nedošlo k porušení
rozpočtové kázně.
Účetnictví bylo zpracováno dodavatelsky daňovou poradkyní Ing. Weidovou.
V Prostějově dne 22. března 2011

Plesu CMG vládla antika
V sobotu 23. ledna 2010 se do posledního místa zaplnil sál Společenského domu
Prostějov u příležitosti Reprezentačního plesu Cyrilometodějského gymnázia spojeného se
stužkováním maturitní třídy. Letošní oktáva paní prof. Blanky Chmelařové tak vykročila do
posledního období svého studia na gymnáziu.
Stalo se již dobrou tradicí, že tematický ráz plesu určují maturanti sami. Vymyslí,
připraví a nacvičí celé stužkování, zvolí si předtančení, výzdobu sálu i doprovodný program.
Jaké ústřední téma bude vládnout letošnímu plesu bylo zřejmé již z plakátů a pozvánek –
antika ovládla celý večer. Schodiště i sloupy ve foyeru byly omotány zelenými břečťanovými
šlahouny, které zdobily i stoly v sále spolu s talířky s ovocem jako pozornost oktavánů
návštěvníkům plesu. Dokonce i studenti prodávající losy do tomboly měli dobové pláště
a vavřínové věnce. Moderátoři plesu, pochopitelně v bílých řízách, při zahájení stužkovacího
ceremoniálu představili jednotlivé maturanty nejen jménem, ale i citátem, kterým se chtěl
každý prezentovat. Samotné stužkování uvedl film, který oktáva o sobě natočila – jak jinak
s antickým námětem. A tak jsme mohli zhlédnout vtipnou paralelu mezi událostmi
v starořecké Tróji (s ukázkami ze stejnojmenného filmu) a s fiktivními událostmi ve třídě
oktáva 2010 na CMG. Nečekané překvapení pro maturanty samotné připravila i kapela
NOVIOS, která k taneční sérii pro rodiče a příbuzné nastoupila rovněž v bílých řízách. Také
doprovodný program plesu byl kvalitní a tvořila je tři předtančení. Na úvod vystoupila taneční
skupina židovských tanců RUT, ve 22 hodin předvedli sextáni CMG to nejlepší, co se naučili
v tanečním kurzu a sklidili zasloužený ohlas. Půlnoční překvapení maturantů – úsměvnou
hudební scénku uvedl Asterix a Obelix (vtipně přestrojení moderátoři večera N. Fidrmucová
a J. Krejčí).
Jsme přesvědčeni, že nikdo neodcházel domů zklamán, protože množství cen
v tombole dával velkou šanci na výhru, která vždy potěší. A my, pořadatelé, se zase těšíme na
příští rok a další Reprezentační ples, který se uskuteční opět ve Společenském domě 22. ledna
2011.

Taneční skupina RUT

Slavnostní stužkování

Lyžařské kurzy pro studenty tercie a kvarty CMG
Studenti tercie a kvarty každoročně absolvují zimní lyžařské výcvikové kurzy ve
školním středisku Stará Voda v Jeseníkách. Termín obou kurzů se ideálně potkal
i s příznivými sněhovými podmínkami, běžkovat jsme mohli hned za chalupou. Na sjezdové
lyžování a snowboarding jsme dojížděli do nedaleké Andělské Hory, kde jsme měli
i občerstvovací“stanici“ na salesiánské chaloupce na Annabergu. Třídy tercie i kvarta byly
lyžařsky zdatné, vyvarovaly se úrazů, zlomených lyží i jiných nehod, utužily své zdraví, třídní
společenství a kamarádství.
Klub přispívá na tyto kurzy především příspěvkem studentům na úhradu pobytu,
případně se podílí na pořízení výstroje, kterou si mohou studenti na kurz vypůjčit.

Chvíle odpočinku

Soustředění na výkon

Póza pro fotografa

Výměnné pobyty studentů
Výměnné pobyty studentů CMG ve spolupráci s partnerskou školou Emmaussecollege
v Rotterdamu jsou určeny pro studenty vyššího gymnázia, u kterých se již předpokládá
pokročilejší znalost cizího jazyka, v tomto případě anglického. Nejprve přijížděli v dubnu
holandští studenti s pedagogickým doprovodem k nám a pobývali v hostitelských rodinách
studentů Cyrilometodějského gymnázia. Program byl je připravován tak, aby se nikdo
nenudil. Již tradičně byl jeden den věnován návštěvě a prohlídce Moravského krasu, jehož
Punkevní jeskyně sklízí každoročně u našich holandských přátel úspěch. Součástí programu
byla pochopitelně i tentokrát návštěva hlavního města a prohlídka jeho nejznámějších
památek.
Nejen zábava, ale i poznání hostitelské země, jejích
reálií, tradic, historie a přírodních krás je cílem tohoto
projektu, samozřejmě spolu se zdokonalováním jazykových
komunikačních dovedností. Kousek historie mohli studenti
zažít při společném výletu do Brna se zastávkou u
slavkovské mohyly a v muzeu a dále při návštěvě našeho
krajského a zároveň tolik historického města Olomouce.
V druhé polovině května odstartovala druhá etapa
projektu – pobyt našich studentů v Rotterdamu, kde se jich
ujaly hostitelské rodiny a teď již známí kamarádi
a pedagogové. Možnost trávit v rodinách společné večery a také celý den bylo obohacující
a přínosné nejen po stránce procvičení cizí řeči – převážně angličtiny, ale také jako možnost
nahlédnout do života holandské rodiny. Při prohlídce Amsterdamu nemohla chybět atraktivní
plavba lodičkami po světoznámých vodních kanálech. Při návštěvě nejznámějšího muzea
Rijksmuzeum mohli naši studenti na vlastní oči shlédnout obrazy světově proslulých malířů,
o kterých se učili – Rembrandt, Vermeer. Nizozemí je přímořský stát, a tak není divu, že
jeden den byl věnován výletu k Severnímu moři. Přínos těchto výměnných pobytů se
projevuje většinou v navazování mezinárodních přátelství a kontaktů, které pokračují i v
následujících měsících většinou díky moderním komunikačním technologiím. Důkazem bylo
i chvílemi emocionální loučení na letišti.
Klub přispívá studentům na úhradu nákladů na pedagogický doprovod a studentům,
kteří požádají o příspěvek.

Zahradní slavnost
Vyvrcholením studia na Cyrilometodějském gymnáziu je
pochopitelně maturitní zkouška. Studenti a samozřejmě i rodiče
studentů maturitního ročníku uzavírají významnou etapu života, ve
které prožili osm let. Klub studentů, rodičů a přátel CMG pořádá
každým rokem na závěr maturitního týdne Zahradní slavnost.
Pátek 4. 6. 2010 byl poslední den, kdy se k devatenácti jménům
letošních maturantů mohlo napsat - student Cyrilometodějského
gymnázia. Po tomto datu se z nich stali absolventi, ale na „svou“
školu budou jistě stále vzpomínat. Předání maturitních vysvědčení
proběhlo při slavnostní mši svaté, kterou celebroval otec biskup
Mons. Josef Hrdlička. Několik studentů bylo oceněno zvláštními cenami, které jim předali
čestní hosté: starosta města, Ing. Jan Tesař, místostarosta, Miroslav Pišťák, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje, Ing. Pavel Horák a Ing. František Hynek za Klub studentů,
rodičů a přátel CMG.
Po skončení mše svaté jsme se sešli v Rajské zahradě k malému posezení
s občerstvením a živou hudbou. Příjemně teplé a slunné počasí vytvořilo dokonalou kulisu
krásného setkání a vzpomínat budou jistě nejen maturanti, ale všichni, kteří přišli.
Klub studentů odměňuje jednoho studenta maturitního ročníku Cenou za mimořádný
výkon během studia.

Zbývá už jen zamávat...

Schola
Schola působí na Cyrilometodějském gymnáziu již několik let a kromě uměleckých
cílů si klade i cíle v duchovním životě žáků. Spojuje studenty, kteří rádi zpívají a hrají na
hudební nástroje v soubor, který připravuje hudební část školních mší svatých. V roce 2010 si
na druhou neděli adventní připravila tradiční Adventní zastavení s duchovním slovem
a hudbou, určené veřejnosti, kterého zúčastnili i představitelé veřejného života. V posledních
dvou letech se také aktivně zapojuje do přípravy Křížové cesty, která se v roce 2010
uskutečnila v chrámu Povýšení svatého Kříže na Květnou neděli. Vedoucím scholy je již
druhým rokem Mgr. Martin Bradáč, který stejně bravurně ovládá kytaru a také se nebrání
naučit hře na tento nástroj i další zájemce.
Klub podporuje činnost scholy především příspěvkem na pořízení hudebních nástrojů
a akustické techniky.

Zahájení
školního roku...

... a těsně
před
prázdninami

Kurzy pro seniory "K počítači krok po kroku"
Od března do června 2010 se v Informačním centru pro mládež konalo ve spolupráci
s Centrem celoživotního učení a za podpory Města Prostějova několik kurzů počítačové
gramotnosti pro čtyřicet pět účastníků z řad seniorů.
Kurzy probíhaly v prostorách CMG v plně vybavené a zařízené IT učebně,
v pětitýdenních cyklech, ve dvou stupních obtížnosti.
Největší zájem projevili senioři o základní kurz obsluhy počítače. Naučili se základy
práce - ovládání myši, využití základní nabídky a seznámili se s možnostmi internetu.
Vytvořili si rovněž svou emailovou adresu a učili se psát i odesílat jednoduché zprávy. Díky
dobrovolníkům z řad studentů jsme mohli zajistit individuální přístup po celou dobu výuky.
Překvapil nás nebývalý zájem nejen o kurzy základní, ale i o kurzy rozšiřující.
Klub studentů podporoval konání těchto kurzů příspěvkem na lektora kvalifikovaného
v oboru IT.

Klub podporuje vzdělávání v každém věku

Pěvecký sbor CMG
Pěvecký sbor působí na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově od roku 1995 jako
studentský smíšený pěvecký sbor pod vedením Mgr. B. Měchurové. Má třicet členů, převážně
studentů CMG. Repertoár sboru tvoří úpravy lidových písní, spirituály, skladby starých
mistrů, chrámová díla, písně současných skladatelů. V roce 2010 měl sbor tu čest vystoupit na
ustavujícím zasedání nového městského zastupitelstva při volbě starosty města Prostějova.
Mimo jiné zazpíval i statní hymnu. Sbor také pravidelně vystupuje v prostějovských
domovech důchodců s pásmem lidových písní a spirituálů. Mnoho času a náročné přípravy si
vyžaduje nastudování již tradičního Vánočního koncertu. Mladí lidé se v Pěveckém sboru učí
systematické tvůrčí práci, učí se obětovat spoustu svého volného času pro radostný zážitek
svých posluchačů. Odměnou je jistě uznání a příznivé ohlasy, které proběhly i regionálním
tiskem.
KSRaP pravidelně přispívá na činnost sboru především finanční částkou z výtěžku
tomboly na Reprezentačním plese.

Před obřadní síní prostějovské radnice při volbě starosty města

ICM Prostějov v roce 2010
Informační centrum pro mládež (ICM) je místo, kde jednoduše a bezplatně získávají
mladí lidé informace z oblastí, které je zajímají. Jedná se především o tyto oblasti: vzdělávání,
práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU.
Návštěvníkům dále ICM Prostějov nabízí řadu navazujících služeb a aktivit, určených nejen
pro mládež, ale také pro pracovníky s mládeží a širokou veřejnost.
V roce 2010 pokračovala spoluúčast ICM Prostějov na projektu Klíče pro život,
v rámci kterého jsme zpracovali elektronické katalogy informací pro mládež pro Olomoucký
kraj z oblastí cestování, poradenské služby a občan a společnost.

Úspěšné aktivity Informačního centra pro mládež v roce 2010
Informační centrum pro mládež Prostějov uspořádalo v roce 2010 několik velmi
úspěšných aktivit.
Osmkrát do roka proběhly Dny internetu zdarma a
v březnu se uskutečnil Týden internetu zdarma, zaměřený
na poradenství z oblasti hledání práce. V prostorách
Galerie pro duši proběhlo pět různých fotografických i
výtvarných výstav. Zájem ze strany veřejnosti byl pak
především o počítačové kurzy a konverzace v cizích
jazycích, které ICM organizovalo ve svých prostorách
(počítačové kurzy proběhly ve spolupráci s Centrem
celoživotního učení při CMG a MŠ v Prostějově).
V roce 2010 jsme vedle tradičních soutěží
(„Dobrodružství s počítačem“, „Evropská unie v otázkách“)
uspořádali dvě nové soutěže. Na přelomu listopadu a prosince
2010 probíhala internetová soutěž „Co skrývá web ICM“,
která se snažila přiblížit mladým lidem do 30 let webové
stránky ICM Prostějov. Zájem mladých lidí nás překvapil –
do soutěže se zapojilo 44
mladých lidí ve věku od 11 do
29 let z celé ČR. Na konci
listopadu 2010 byla také vyhlášena grafická a výtvarná soutěž
„Logo očima mladých“, v níž bylo úkolem mladých lidí
navrhnout novou podobu nebo zcela nové pojetí loga OPVK
(Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
ICM Prostějov se také zapojilo do několika celostátních
akcí. Jednou z nich byla např. Noc s Andersenem – večerní
program
s hrami
a
kreativními činnostmi pro
děti do věku 12 let,
spojený s přespáním na
netypickém místě (škola) – letos byl program zaměřen
díky účasti dobrovolníka z Turecka na Orient.
Pracovníci ICM spolu s dobrovolníky EDS a se
studenty CMG a MŠ v Prostějově připravili také velmi
úspěšnou prezentaci Řecka na Horním náměstí
v Olomouci v rámci oslav Dne Evropy. Na našem

stánku mohli návštěvníci ochutnat tradiční řecké tzatziki, vyzkoušet si, zda vyluští názvy měst
zapsané řecky, zahrát si pexeso řeckých osobností a řadu dalších aktivit. Náš stánek spolu
s pódiovým vystoupením se umístit v celkovém hodnocení na 3. – 5. místě. Studenti, kteří se
do příprav a realizace celé akce zapojili, získali za odměnu možnost zúčastnit se
mezinárodního výměnného pobytu ve Slovinsku.
Důležitou součástí činnosti ICM Prostějov v roce 2010 byla také prezentace činnosti
ICM a celého informačního systému pro mládež
v ČR na tradičních akcích pro mládež a širokou
veřejnost. Zdařilou byla zejména expozice na Burze
středních škol v Prostějově a na výstavě středních
škol Scholaris 2010 v Olomouci. V rámci
prezentace na Burze středních škol v Prostějově se
nám
také
podařilo
provést
monitoring
obeznámenosti prostějovské mládeže i široké
veřejnosti s ICM Prostějov. V rámci tohoto
anketního šetření jsme oslovili 134 lidí, v převážné
většině ve věku do 20 let. Z toho 71% dotázaných
zná ICM Prostějov, jeho služeb pak využilo 18% všech dotázaných. Z ankety vyplynulo, že
mladí lidí velmi často hledají informace o EU (Evropská dobrovolná služba, výměny
mládeže, apod.) a o studiu.
V srpnu
2010 jsme spustili novou verzi
internetových
stránek
www.icmprostejov.cz. Grafická podoba stránek vychází z barev loga, které ICM Prostějov
užívá, a došlo tak k sjednocení celé jeho grafické prezentace. Redakční systém je vystavěn na
základě přizpůsobeného modulu systému
Drupal, což je open source redakční systém,
tedy volně přístupný software. Nové webové
stránky jsou koncipovány tak, aby nabízely
kvalitní informační servis pro své
návštěvníky, aby byly pro uživatele co
nejpřehlednější a aby dávaly možnost se co
nejrychleji dostat k těm informacím, které
návštěvníky zajímají.
Co se týče
návštěvnosti
našich
internetových
stránek, zaznamenali jsme v roce 2010
mírný nárůst počtu návštěvníků. V roce
2009 navštívilo naše webové stránky celkem 22 673 návštěvníků, v roce 2010 to bylo již
25 021 návštěvníků. Internetové stránky se nám daří postupně plnit a aktualizovat především
informacemi z našeho regionu.
Pravidelnou součástí práce ICM Prostějov se stalo vydávání měsíčního Zpravodaje
ICM Prostějov, který zasíláme na všechny střední školy v Prostějově, médiím a dalším
zájemcům. Zpravodaj obsahuje přehled našich plánovaných aktivit, informace o chystaných
akcích na Prostějovsku a další zajímavé aktuality z celé ČR i ze světa. Měsíční Zpravodaj je
doplňován týdenním Zpravodajem, který shrnuje informace o aktuálním dění na Prostějovsku.
Přínosnou pro nás byla v roce 2010 spolupráce s Českou národní agenturou Mládež,
Evropskou informační sítí pro mládež EURODESK, regionální pobočkou EUROPE DIRECT
Olomouc a Unií neziskových organizací Olomouckého kraje.

Evropská dobrovolná služba
V roce 2010 působili v naší organizaci, která má akreditaci hostitelského a vysílajícího
místa pro účastníky EDS tři dobrovolníci: Benjamin Rous z Německa (16. 9. 2009 20. 8. 2010), Umut Dere z Turecka (19. 10. 2009 – 2. 7. 2010) a Pauline Renouf z Francie
(9. 9. 2010 - dosud).
Benjamin Rous navázal na tradici německých
konverzací pro veřejnost, které vedl jednou týdně od ledna do
června. Pomocí redakčního systému Drupal vytvořil také nové
internetové stránky Informačního centra pro mládež Prostějov
(najdete je na www.icmprostejov.cz). Zapojil se do mnoha
prezentačních akcí ICM Prostějov, pro které připravoval nové
aktivity a informační materiály, např. Pochod všech generací,
Den Země a Prostějovský veletrh zábavy.
Od ledna 2010 pokračoval
Umut Dere v kroužku Anglické
konverzace pro veřejnost, který
probíhal dvakrát týdně. Spolu
s Benjaminem se zapojil do organizace akce pro děti Noc
s Andersenem a prezentace Řecka při Dnu Evropy, připravil
otázky do internetové soutěže Evropská unie v otázkách a se
svými připravenými aktivitami se zúčastnil prezentačních akcí
(Den Země, Prostějovský veletrh zábavy).
Od září 2010 se do aktivit
ICM Prostějov zapojila Pauline
Renouf. Veřejnosti už v říjnu
nabídla francouzskou a anglickou konverzaci a aktivně se
zapojila do „Francouzského divadla“. Připravila předvánoční
kreativní workshop – ruční výroba náramků a zúčastnila se
prezentace ICM na Burze škol v Prostějově a Dnu otevřených
dveří ICM, na který připravila pro děti zábavné vzdělávací hry.

Lekce v žonglování
při Pochodu všech
generací

Dobrodružství s počítačem 2010
Velkému zájmu ze strany dětí i pedagogů se těšil především již 6. ročník soutěže pro
žáky 4. a 5. tříd ZŠ „Dobrodružství s počítačem“, který se konal 16. listopadu 2010. Letos
se soutěže zúčastnilo 88 žáků, tj. 22 soutěžních družstev z 12 základních škol z Prostějova a
okolí. V letošním ročníku bylo hodnotnými
cenami oceněno prvních 8 družstev. Prvních 15
družstev pak obdrželo diplomy. Zvláštní ocenění
bylo také uděleno za dosažení nejvyššího levelu v
logické hře "Bloxorz".
První místo v soutěži vybojovalo družstvo
ze ZŠ Krumsín. Druhé a třetí místo obsadila
družstva žáků ze ZŠ Protivanov. Škola, jejíž
družstvo vyhrálo soutěž a obsadilo první místo, si
odnesla cenu určenou pro vítěznou školu – balíček
deskových a společenských her a knihu Origami.
Cena byla pořízena za finanční podpory EUROPE DIRECT Olomouc. Hodnotné ceny získali
všichni členové oceněných družstev, např.:
sluchátka, flashdisky, počítačovou myši, diáře,
aj. Většina cen v dárkových balíčcích byly
pořízeny z finanční podpory města Prostějova,
cena pro první družstvo – sluchátka – byla
pořízena ze sponzorského daru fyzické osoby.
Členové všech družstev obdrželi drobné sladké
odměny a záložku nebo rozvrh Europe Direct.
Každá škola také obdržela informační a
propagační materiály Informačního centra pro
mládež Prostějov a Cyrilometodějského
gymnázia a MŠ v Prostějově.

Vedoucí ICM Kateřina Opatrná předává cenu vítězům

Městské evropské informační středisko EUROPE
DIRECT Prostějov
Informační centrum pro mládež Prostějov je Městským evropským informačním
střediskem (MEIS) Europe Direct, které spadá pod Europe Direct Olomouc. V roce 2010
získalo prostřednictvím Europe Direct Olomouc finanční podporu ve výši 25.000,- Kč na
informační a soutěžní aktivity, jejichž společným tématem byla Evropská unie.
Jednou z aktivit pořádaných ve spolupráci
s Europe Direct Olomouc byla např. internetová
soutěž „Evropská unie v otázkách 3“. Soutěž
byla určena pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty
nižšího stupně víceletého gymnázia a studenty SŠ.
Jarních soutěžních odpolední „Hrou přes
bariéry“, se zúčastnili především mladí lidé
z Prostějova. Dvakrát do měsíce si mohli přijít
zahrát deskové a jiné společenské hry s účastníky
Evropské dobrovolné služby v naší organizaci.
Europe Direct Olomouc a naše další
aktivity jsme prezentovali na několika akcích pro veřejnost, např. Pochod všech generací
(tuto akci jsme organizovali také ve spolupráci s Prostějovskou koalicí neziskových
organizací – PRKNO), Den Země a Prostějovský veletrh zábavy.

Pochod všech generací

Den Země

Prostějovský veletrh zábavy

Činnost regionálního konzultanta programu Mládež v akci
Regionálním konzultantem pro náš region je paní
Stanislava Rotterová, pracovnice ICM. Základní aktivity spočívají
v informování o programu MLÁDEŽ V AKCI, který vyhlásila
Česká národní agentura Mládež, dále např. Den mobilit ve
spolupráci
s regionálním
střediskem
EUROPEDIRECT
v Olomouci, rozesílaní pravidelných informací do regionů,
regionálního poradenství na veřejných akcích – Den země,
Pochod všech generací, Den EU, Prostějovský veletrh zábavy
(místní verze Bambiriády), Scholaris, a mnoho dalších.
Ve spolupráci s externí školitelkou ČNA Helenou
Metelkovou (na obrázku vpravo) proběhla analýza potřeb
Olomouckého kraje, jednak formou internetových dotazníků,
jednak skupinové práce účastníků na semináři EVS TOUR.
Výsledkem se staly dva pilotní půldenní semináře v rámci TCP ,,Evropská dobrovolná služba pro všechny“.
Užší spolupráce pokračovala s předsednictvem
Unie neziskových organizací Olomouckého kraje
(přeposílání informací členským organizacím, atd.) Na
mikroregionální úrovni jsme započali spolupráci
s Městským kulturním střediskem Zámek v Konici.
Pokračovala rovněž interakce s Prostějovskou
koalicí neziskových organizací, v jejímž rámci
uvažujeme i o společné akci pro veřejnost na náměstí
T. G. Masaryka
v Prostějově, kde bychom chtěli prezentovat různé formy
dobrovolnictví (EDS) a možnosti, jak se do nich začlenit.
Spolupráci rozvíjíme i se sítí Městských evropských
informačních středisek.
Na základě analýzy potřeb Olomouckého kraje,
osobních zkušeností a reflexí získaných od účastníků
veřejných aktivit nám vyplývá nízká úroveň informovanosti
učňovské mládeže. Proto se chceme v příštím roce v rámci
modelu TCP „Evropská dobrovolná služba pro všechny“
zaměřit i na tuto skupinu mladých lidí.

