Vážení přátelé,
rok má sice 365 dní, přesto mám pocit, že jsem se nad činností našeho občanského sdružení
v roce 2010 zamýšlel nedávno. A zatím už mám před sebou přehled dalšího roku a z toho
vyplývající mou každoroční milou povinnost přivítat Vás na stránkách Výroční zprávy za rok
2011 s informacemi, hodnocením a přehledem činností a aktivit, které naše občanské
sdružení připravilo a realizovalo.
Úzká spolupráce Klubu studentů, rodičů a přátel s Cyrilometodějským gymnáziem
v Prostějově čítá již dlouhých dvacet let. Týká se v podstatě všech zásadních oblastí, které si
Klub při svém vzniku vytýčil: v podpoře materiálního, kulturního a společenského zázemí
školy, ale i 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 2011 proběhly v termínech 12. 4. 2011 a 8. 11. 2011. 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.
Informační centrum pro mládež, které si na podzim roku 2011 připomenulo 10 let činnosti,
získalo oprávněně významné postavení mezi podobnými typy informačních center z celé
republiky. Jako jedno z nemnoha informačních center vlastní 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. Nejvyšší částkou se na pokrytí mzdových nákladů podílelo MŠMT, které
schválilo pro rok 2011 dotaci ve výši 190 000Kč. Kromě toho jsme uspěli i se žádostí
o mimořádnou dotaci v programu věnovanému Roku dobrovolnictví ve výši 75 500Kč.
V tomto roce jsme opět získali příspěvek z projektu Europe Direct od Statutárního města
Olomouc na propagační materiály a odměny do soutěží. Město Prostějov zase podpořilo
již v minulých letech velmi úspěšný Kurz pro seniory, zaměřený na osvojení základních
dovedností v práci s informačními technologiemi. Ze schválených dotací poskytovaných
Českou národní agenturou Mládež jsme zabezpečovali 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 byla podporována též
činnost regionálního konzultanta a semináře Youth Week, které probíhaly v různých městech
celého Olomouckého kraje.
Jedním z cílů KSRaP CMG je podpora studentů formou odměn nebo finančních příspěvků na
akce školy. V roce 2011 jsme přispěli studentům na účast na lyžařském kurzu, na duchovní
obnově třídy na poznávací zájezd do Říma, 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 poskytnuto 19 798,-Kč.
Největší kulturně společenskou událostí bývá Reprezentační ples CMG u příležitosti
stužkování maturitního ročníku a Zahradní slavnost pořádaná na závěr maturit, kdy se

všichni přátelé gymnázia, rodiče, studenti, pedagogové a významní hosté sejdou
k neformálnímu posezení jako poděkování 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 2011 byla v organizaci provedena kontrola FÚ na čerpání dotací v roce 2008, která
neshledala závady v čerpání, použití a vyúčtování finančních prostředků. V prosinci 2011 byl
v organizaci proveden audit firmou VOX Consult s. r. o., který byl zaměřen na správnost
čerpání prostředků ČNA Mládež v programu Evropská dobrovolná služba. Kontrolou nebyly
shledány neoprávněně čerpané prostředky v tomto dotačním programu a potvrdily
správnost účtování. Výsledky kontrol byly projednány na zasedáních Rady Klubu a protokoly
o výsledcích kontrol byly uloženy do archívu.
V roce 2011 jsme přijali dotace a příspěvky z těchto institucí:
MŠMT ČR – dotace na činnost ICM, mimořádná dotace k Roku dobrovolnictví
ČNA Mládež – Evropská dobrovolná služba, činnost regionálního konzultanta,
Semináře Dobré příklady z praxe
Statutární město Olomouc – Europe Direct,
Město Prostějov - Kurz pro seniory
Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s. – příspěvek na činnost
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 – www.cmgpv.cz.
Ing. František Hynek, předseda

Zasedání Rady Klubu

Složení Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG
v Prostějově v roce 2011
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. Adámková Kateřina, MUDr. Barbora Baťková
Mgr. Jiří Marek, MVDr. Tomáš Obr, paní Andrea Nejezchlebová, paní Anna
Polcrová
paní Anna Češková, Ing. František Hynek
Ing. Michaela Lošťáková, paní Marie Richterová, Mgr. Jitka Vránová
paní Veronika Hájková, paní Jaroslava Šmídová, Mgr. Josef Lušovský
paní Hana Oulehlová, Mgr. Jitka Krchňáková, paní Jitka Tichá
paní Jitka Laudová, pan Zdeněk Hanák, Ing. Jaroslav Tvrdík
paní Jana Chytilová, paní Jana Jelínková

Zástupci MŠ:
Mgr. Jana Růžičková, Mgr. Liliana Pospíšilová
Zástupci zřizovatele:
o. Ing. Jaroslav Němec SDB, o. Dan Žůrek SDB, o. Petr Matula SDB
Zástupci školy:
Ing. Marie Cagalová, Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Další členové:
RNDr. Anna Švécarová, PaedDr. Karel Kotyza, Ing. Václav Kopečný, MUDr. Pavla Šamánková

PaedDr. Karel Kotyza a RNDr. Anna Švécarová

V roce 2011 naše občanské sdružení zorganizovalo
či podpořilo tyto akce:
Reprezentační maturitní ples CMG
leden 2011
Lyžařský výcvikový kurz studentů CMG
únor 2011

Frankofonní týden
březen 2011
Výměnné pobyty studentů z partnerské školy
Emmaus College Rotterdam Holandsko
duben, červen 2011
Noc s Andersenem – pro děti z Prostějova a okolí
duben 2011
Den Evropy
květen 2011
Zahradní slavnost pro rodiče a maturanty;
odměna za mimořádný výkon u maturitní zkoušky
červen 2011
Odměny studentům na konci školního roku - knižní
poukázky; odměna Klubu za nejlepší výsledek
studentů v uměleckých soutěžích
červen 2011
Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory
duben, říjen 2011
Projekt Dobrovolnictví od začátku do konce
září, prosinec 2011
Zájezd do Říma
říjen 2011
Soutěž Dobrodružství s počítačem (ICM)
listopad 2011
Podpora programu Evropská
dobrovolná služba
leden až prosinec 2011
Adventní zastavení, Vánoční koncert
prosinec 2011
Dny internetu zdarma;
konverzace v NJ a AJ pro veřejnost
celoročně

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, výměnné pobyty, zájezdy/
7
P ř í jm y c e l k e m

Tržby za služby
/nájemné, ICM,
výměnné pobyty,
zájezdy/
32%

Členské
příspěvky
6%

50 250
78 340
17 200
255
464 165
294 162
904 372

Příjmy ples
(vstupné,
tombola, dary,
reklama)
9%

Dary
2%

Úroky
0%

Příjmy z grantů a
dotací
51%

b) Výdaje
1.
Výdaje ples
2.
Výdaje za zahraniční výměnné pobyty a zájezdy
3.
Mzdové náklady + OON
4.
Odvody soc. a zdrav. pojištění, ost. sociální náklady
5.
Poplatky (banka, daně)
6.
Služby (účetnictví, software, webhosting, ost. služby)
7.
Ostatní výdaje související s projekty (EVS, ICM)
8.
Dary a příspěvky (CMG ročenka, odměny studentům,soutěže)
9.
Odpisy
10
Výdaje celkem

56 994
31 093
245 722
57 387
3 788
13 314
422 050
20 900
0
851 248

Hospodářský výsledek - zisk 53 123,- Kč.
V roce 2011 proběhly v organizaci kontroly ze strany státních institucí:
Finanční úřad v Prostějově – nebyly zjištěny žádné nedostatky, nedošlo k porušení rozpočtové kázně
VOX CONSULT, s.r.o. - ověření čerpání prostředků ČNA Mládež v programu EVS - bez závad
Účetnictví bylo zpracováno dodavatelsky daňovou poradkyní Ing. Danou Weidovou.
V Prostějově dne 27. března 2012

Ples CMG
V sobotu 22. ledna 2011 se uskutečnil tradiční Reprezentační ples spojený se
stužkováním maturitní třídy. Oktáva paní prof. Mgr. Jany Krčové 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.
A tak tentokrát „vyrostla“ uprostřed pódia jabloň plná sladkých plodů. Při slavnostním
nástupu maturantů pak každý z nich utrhl jedno jablko jako symbol svobody lidského
rozhodování o dalším životě. Jakou cestu si každý z těch mladých lidí vybral, ukáže až čas.
Rodiče, pedagogové, přátelé a všichni, kterým na nich záleží, jim přejeme jen to nejlepší.
Klub studentů, rodičů a přátel byl jako vždy hlavním organizátorem plesu a také jako
každým rokem, tak i letos přispěl maturantům z výtěžku plesu na náklady spojené
s maturitou.

Slavnostní
nástup
maturantů

Vystoupení
taneční
skupiny
Pirouette

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. Sněhové podmínky nebyly tentokráte moc
příznivé, lyžovalo se na technickém sněhu a na konci sjezdovky bylo třeba dát pozor,
abychom neskončily v zeleném travnatém pásu, který vůbec nesvědčil o tom, že je začátek
února. 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.

Společné foto tercie na lyžích

Kvarta
před odjezdem
na sjezdovku

Pobyty studentů v Německu, Holandsku a zájezd do Říma
KSRaP se významně podílel
na
organizačním
zabezpečení
výměnných
pobytů
studentů
v zahraničí.
Po
několikaleté
přestávce jsme v roce 2011 přivítali
studenty z Německa a naopak naši
studenti prožili týden v rodinách
studentů z gymnázia v Porta
Westfalica. Na programu byla
prohlídka
Berlína
s
jeho
pamětihodnostmi.
Celý další týden pak studenti
společně cestovali: navštívili město
Hameln (stopy Krysaře jsou tu patrné
na každém kroku), prohlédli si
jeskyni Schilatt-Höhle a bývalý důl
v Kleinenbremen, vystoupili k památníku císaře Karla Viléma I. a prohlédli si katakomby
hradu Sparrenburg ve městě Bielefeld. Dokonce měli možnost být i přímými účastníky
vyučování ve škole, kterou navštěvují naši hostitelé. Pro studenty měl celý pobyt velký
význam i po stránce prohlubování jazykových schopností, a to je jeden cílů, pro které Klub
tyto akce pořádá.
Druhý z výměnných pobytů pro studenty je již po mnoho let „stálicí“. Studenty
z holandského Rotterdamu vítáme v Prostějově každoročně, a přestože organizace a
zabezpečení programu pro naše hosty a pedagogický doprovod dají mnoho práce, víme, že
výsledek stojí za tu námahu. Vznikají nová, hezká přátelství, která mnohdy nekončí jen
jedním společně prožitým týdnem, ale díky moderním komunikačním prostředkům
přetrvávají i v dalších letech.
Klub pobyty zaštiťuje a přispívá na zabezpečení pedagogického doprovodu.
Zahraniční zájezdy zaměřené na poznávání významných památek evropských zemí
jsou pravidelnou činností Klubu v oblasti prohlubování znalostí cizích jazyků a reálií těchto
zemí. V tomto roce jsme vybrali poznávací zájezd do Itálie se zaměřením na Řím, jeho
starověké památky, ale i jeho novověkou historii. Ubytování uprostřed Říma, nedaleko
Vatikánu s jeho pamětihodnostmi bylo velmi pohodlné a nenáročné na přepravu. Studenty,
ale i pedagogy a rodiče, kteří se též zájezdu zúčastnili, doprovázela a svými úctyhodnými
znalostmi o starověku obohacovala PhDr. Renata Dohnálková, vedoucí zájezdu a učitelka
historie na Cyrilometodějském gymnáziu. Výborně byl zvolen i termín zájezdu. Časný podzim
bývá v Římě ve znamení stálého, slunného a teplého počasí jako stvořeného pro toulky po
městě, z jehož každého koutu na vás dýchne sláva i následný pád starověkého Říma.
Klub je organizátorem zájezdu a přispívá na úhradu nákladů pedagogického
doprovodu.

Zahradní slavnost
Setkání rodičů, pedagogů a přátel školy s maturanty, jemuž předchází společná
slavnostní mše svatá spojená s předáním maturitních vysvědčení, už neodmyslitelně patří
k závěru každého školního roku. Studenti a samozřejmě i rodiče studentů maturitního
ročníku uzavírají významnou etapu života, ve které prožili osm let. Klub studentů, rodičů
a přátel CMG se každým rokem aktivně zapojuje do příprav Zahradní slavnosti, především
materiální fyzickou pomocí – poskytujeme např. zahradní altán, ozvučovaní zařízení,
pomáháme s přípravou občerstvení, maminky napečou cukroví a pomohou s výzdobou
i úklidem. Počasí sice s námi hrálo hru „vadí-nevadí“, ale zvítězili jsme a nálada i celková
atmosféra večera byla opět velmi srdečná a přes chladný večer se návštěvníci rozcházeli až
v pozdních hodinách.
Několik studentů bylo oceněno zvláštními cenami, které jim předali čestní hosté:
starosta města, pan Miroslav Pišťák, pan Ing. František Hynek za Klub studentů, rodičů
a přátel CMG a za KDU-ČSL pan Marian Jurečka.
Klub studentů odměňuje jednoho studenta maturitního ročníku Cenou za mimořádný
výkon během studia.

Starosta města
Miroslav Pišťák
promlouvá
k maturantům

Ing. Hynek předává cenu Michaele Křejčířové

Zahradní slavnost zalitá sluncem

Kurzy IT pro seniory
Klub studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově pořádá již několik let
prostřednictvím Informačního centra pro mládež zájmové vzdělávání v oblasti informačních
technologií pro veřejnost. Nabízí počítačové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé.
Zvláštností těchto kurzů je, že jsou určené pro seniory. Těší nás stále velký zájem o tyto
kurzy, kterými prošlo od začátku r. 2011 už 103 účastníků a účastnic z Prostějova i z jeho
okolí.
Zajímavostí jistě je i přítomnost studentů gymnázia v roli asistentů lektora. Věnují se
seniorům individuálně při zvládání úkolů jednotlivých lekcí. Dochází tak k neobvyklé situaci –
„děti učí dospělé“, ale právě v tom, jak bezproblémově vše probíhá, vidíme, že se vlastně učí
všichni – být trpěliví, tolerantní a ochotní pomoci druhým.“
Účastníci kurzů mají možnost navštěvovat prostory ICM i mimo dobu konání kurzů,
zvláště v případech, kdy nemají doma počítač a chtějí si nabyté dovednosti opakovaně
vyzkoušet.
Klub obdržel v roce 2011 příspěvek od Města Prostějova na odměny pro lektory
a jejich asistenty.

Zájem o kurzy pro seniory byl opravdu velký

Pěvecký sbor CMG a schola
Pěvecký sbor působí na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově od roku 1995 jako
studentský smíšený pěvecký sbor pod vedením Mgr. Bohumily Měchurové. Má 30 členů,
převážně studentů CMG. Repertoár sboru tvoří úpravy lidových písní, spirituály, skladby
starých mistrů, chrámová díla, písně současných skladatelů. Pravidelně vystupuje
v prostějovských domovech důchodců s pásmem lidových písní a spirituálů. Mnoho času
a náročné přípravy si vyžaduje nastudování tradičního Vánočního koncertu, který se v roce
2011 uskutečnil 19. prosince. V programu vystoupily i děti z křesťanské mateřské školy, která
je součástí Cyrilometodějského gymnázia.
KSRaP pravidelně přispívá na činnost sboru především finanční částkou z výtěžku
tomboly na Reprezentačním plese. V roce 2011 obdržel Pěvecký sbor Cenu KSRaP CMG za
významné úspěchy v umělecké činnosti.
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. V roce 2011 si na druhou neděli adventní připravila tradiční Adventní zastavení
s duchovním slovem a hudbou, určené veřejnosti, které bylo zakončeno malým posezením a
kterého se pravidelně zúčastňují i představitelé veřejného života. V posledních dvou letech
se také aktivně zapojuje do přípravy Křížové cesty. Vedoucím scholy je 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.

Vánoční koncert
v Městském
divadle
v Prostějově

Zpívání scholy
v domě
s pečovatelskou
službou

ICM Prostějov v roce 2011
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 poradenství a řadu navazujících služeb a aktivit,
určených nejen pro mládež, ale také pro pracovníky s mládeží a širokou veřejnost.
V roce 2011 pokračovala spoluúčast ICM Prostějov na projektu Klíče pro život,
v rámci kterého jsme aktualizovali elektronické katalogy informací pro mládež pro
Olomoucký kraj z oblastí cestování, poradenské služby a občan a společnost. V rámci tohoto
projektu jsme také spolupracovali s regionální koordinátorkou – redaktorkou časopisu Remix
a ve spolupráci s ní jsme se zapojili do celostátní soutěže Školní časopis 2011.
Nabídku našich služeb jsme v roce 2011 rozšířili o prodej slevových karet ISIC, ITIC,
IYTC na počkání a o výrobu odznáčků podle vlastního návrhu.
Provoz ICM Prostějov zajišťovaly v roce 2011 dvě pracovnice, řada dobrovolníků,
včetně účastníků Evropské dobrovolné služby a také praktikanti. Svou odbornou praxi u nás
vykonávali jak studenti třetích a čtvrtých ročníků studijního oboru Knihovnické a informační
systémy a služby, tak nově také studentka oboru Mezinárodní rozvojová studia na
Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.
Informační centrum pro mládež Prostějov uspořádalo
v roce 2011 řadu tradičních i zcela nových akcí.
Mezi tradiční aktivity rozhodně patří soutěže. V roce 2011
jsme uspořádali již čtvrtý ročník internetové soutěže „Evropská
unie v otázkách“ a sedmý ročník soutěže „Dobrodružství
s počítačem“. Koncem roku pak proběhla další internetová
soutěž „Co skrývá web ICM“, která se snažila přiblížit mladým
lidem do 30 let webové stránky ICM Prostějov. V rámci dalšího
projektu podpořeného Olomouckým krajem vyhlásilo ICM
Prostějov ve spolupráci
s Prostějovskou
koalicí
neziskových
organizací
(PRKNO) soutěž O nápad na nové logo PRKNO, do níž
přišlo celkem 19 návrhů. Další soutěží, kterou ICM
zorganizovalo, bylo také Prázdninové opáčko, aneb
předveďte, co umíte s počítačem.
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 na kouzelníky, čarodějnice a jiné kouzelné bytosti.
V rámci Evropského roku dobrovolnictví jsme uspořádali řadu akcí věnovaných
dobrovolnictví – největší – celodenní akce s názvem Dobrovolnictví od začátku do konce
proběhla 16. září 2011 na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Středoškolská mládež se do
této akce zapojila i prostřednictvím vytvoření „živého loga“ ERD. Nad touto akcí převzal
záštitu náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Sekanina a za město Prostějov

místostarostka RNDr. Alena Rašková. V prosinci se potom uskutečnil Den dobrovolníků,
spojený s oceněním dobrovolníků, kteří pomáhají
v prostějovských neziskových organizacích.
V prostorách Galerie pro duši proběhly čtyři
fotografické a výtvarné výstavy. 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).
Důležitou
součástí
činnosti ICM Prostějov v roce 2011 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 2011 v Olomouci. V rámci
prezentace na Burze středních škol v Prostějově se nám opět
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 56% dotázaných zná ICM Prostějov a 47%
respondentů zná jeho webové stránky. Z ankety také vyplynulo, že mladí lidí v Prostějově
hledají nejčastěji informace o studiu a o možnostech trávení volného času.
K prezentačním aktivitám patřily i tradiční Dny internetu zdarma, které byly určeny
široké veřejnosti a byly také informačního charakteru. Návštěvníci měli nejen zdarma přístup
na internet, ale byla pro ně připravena také zajímavá informační nástěnka. V roce 2011 byly
za tímto účelem využity např. tyto významné dny: Mezinárodní den mateřského jazyka,
Mezinárodní den čokolády, Den lidských práv.
Webové stránky ICM Prostějov (www.icmprostejov.cz) zaznamenaly v roce 2011
citelný nárůst počtu návštěvníků. Za celý rok to bylo 31 720 unikátních přístupů, což je o cca
6 000 přístupů více oproti předešlému roku. V roce 2011 jsme se zaměřili také na rozvoj
dalších komunikačních prostředků, zejména v oblasti komunikace s mladými lidmi, a to
v prostředí sociálních sítí – Facebook (www.facebook.com/icmprostejov) a Twitter
(www.twitter.com/icmprostejov).
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. V roce 2011 jsme
zájemcům začali zasílat měsíční Zpravodaj ICM Prostějov jako newsletter prostřednictvím
MailChimpu, který si sami mohou přihlásit či odhlásit. Měsíční Zpravodaj je doplňován
týdenním Zpravodajem, který shrnuje informace o aktuálním dění na Prostějovsku, a který
vydáváme pod názvem „Prostijovsky novinke“.
Přínosnou pro nás byla v roce 2011 spolupráce s Českou národní agenturou Mládež,
Evropskou informační sítí pro mládež EURODESK, regionální pobočkou EUROPE DIRECT
Olomouc a Unií neziskových organizací Olomouckého kraje.
Rok 2011 byl pro nás rokem významným, a to i proto, že na podzim oslavilo ICM
Prostějov deset let své existence.

Dobrodružství s počítačem 2011
Sedmý ročník soutěže Dobrodružství
s počítačem, která je určena žákům 4. a 5.
tříd ZŠ, se konal 15. listopadu 2011 a předčil
svou účastí předchozí ročník. Soutěže se
zúčastnilo 104 žáků, tj. dvacet šest soutěžních
družstev
z
třinácti základních
škol
z Prostějova a okolí. První místo v soutěži
vybojovalo družstvo z Jubilejní Masarykovy
základní a mateřské školy v Drahanech a
členové družstva získali dárkový balíček,
jehož součástí byla taneční podložka pro
každého. Vítězné družstvo také obdrželo cenu
pro školu, kterou byl hodnotný balík kancelářských potřeb pro školy.
Druhé místo potom obsadili žáci ze základní školy v Protivanově a na třetím místě se
umístilo družstvo žáků z Masarykovy základní a mateřské školy v Nezamyslicích.
V letošním ročníku bylo hodnotnými
cenami oceněno prvních 9 družstev. Všem
družstvům byl za účast v soutěži udělen
diplom. Členové všech družstev obdrželi
drobné sladké odměny a odznáček soutěže.
Ceny do soutěže se podařilo zajistit především
díky sponzorským darům od firem Českošvýcarská InterInvest Prostějov, a.s., Habro,
VAHAL, s.r.o. a INFOS Art, s.r.o. Soutěž také
podpořil EUROPE DIRECT Olomouc.
Každá škola také obdržela informační a
propagační materiály Informačního centra pro
mládež Prostějov a Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově.

Vítězné družstvo

Evropská dobrovolná služba
V roce 2011 působili v naší organizaci, která má akreditaci hostitelského a vysílajícího
místa pro účastníky EDS čtyři dobrovolníci: Pauline Renouf z Francie (9. 9. 2010 – 1. 7. 2011),
Lusine Artenyan z Arménie (11. 4. 2011 – 1. 9. 2011), Birgir Freyr Gunnarsson z Islandu
(20. 10. 2011 - dosud) a Valentina Dani z Itálie (5. 12. 2011 - dosud).
Pauline Renouf vedla v roce 2011 francouzskou
konverzaci a aktivně se zapojila do „Francouzského divadla“.
Zapojila se do akce Girls Beauty Afternoon, připravila
valentýnský kreativní workshop – výroba svíček, a zorganizovala
mimo jiné Frankofonní týden, během něhož se zájemci mohli
dozvědět mnohé o Francii. Zapojila se také do přípravy a
realizace Dne Země, Setkání všech generací apod., na něž si
připravila pro malé i velké zájemce řadu aktivit. Účastnila se i
řady seminářů pro studenty SŠ, na nichž prezentovala svoji
činnost a Evropskou dobrovolnou službu jako takovou.
Od dubna 2011 v ICM Prostějov působila také Lusine Artenyan.
Lusine nabídla veřejnosti konverzace v angličtině pro
začátečníky a konverzaci v ruštině. Vedle těchto aktivit připravila
workshop Batik Art s Lusine, kde si zájemci mohli vyzkoušet
malbu na hedvábí, a třídenní workshop Snadná cesta k tvorbě
letáků. Různé kreativní aktivity si připravovala i na prezentační
akce ICM, např. Prostějovský veletrh zábavy. Se studenty CMG
se zúčastnila akce Den Evropy v Olomouci na Horním náměstí,
kde prezentovali Maltu.
Koncem října 2011 u nás začal působit Birgir Freyr Gunnarsson, který
navázal na anglické konverzace, které u nás v tomto roce probíhaly, a
vede anglickou konverzaci pro pokročilé. Zapojil se také do
prezentace ICM Prostějov na Burze škol v Prostějově. Na svém
popříjezdovém školení, které organizovala ČNA Mládež, se naučil
žonglovat se třemi míčky, a tuto dovednost
pak učil zájemce na Dni otevřených dveří
ICM.
Valentina Dani zahájila svou činnost v ICM
Prostějov začátkem prosince 2011. Velmi
rychle se zapojila do už probíhajících aktivit,
např. se začala podílet na přípravě anglické konverzace pro pokročilé
spolu s Birgirem. Sama nabídla konverzace v angličtině pro
začátečníky, v ruštině pro mírně pokročilé a italštině pro začátečníky
i pro pokročilé. A pro mladé lidi otevřela „divadelní kroužek“
v angličtině s názvem „English Theatre“. Na Den otevřených dveří
ICM učila zájemce skládat jednoduchá origami.

Městské evropské informační středisko Prostějov
Informační centrum pro mládež
Prostějov je Městským evropským informačním
střediskem (MEIS), které spadá pod Europe
Direct Olomouc. V roce 2011 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
4“. Soutěž byla určena pro žáky 2. stupně ZŠ,
studenty nižšího stupně víceletého gymnázia a studenty SŠ. Další soutěží, kterou jsme
s podporou Europe Direct Olomouc uspořádali, byla internetová soutěž „Co skrývá web
ICM“, nebo počítačová soutěž „Dobrodružství s počítačem“ pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ.
Europe Direct Olomouc a naše další aktivity jsme prezentovali na několika akcích pro
veřejnost, např. Setkání všech generací (tuto akci jsme organizovali také ve spolupráci
s Prostějovskou koalicí neziskových organizací – PRKNO), Den Země, Prostějovský veletrh
zábavy, Dobrovolnictví od začátku do konce (tuto akci jsme organizovali v rámci Evropského
roku dobrovolnictví) nebo na Burze škol v Prostějově.

Setkání všech generací

Prostějovský veletrh zábavy

Den Země

Burza škol Prostějov

Dobrovolnictví od začátku do konce
Projekt Dobrovolnictví od začátku do konce byl realizován
v rámci Evropského roku dobrovolnictví a byl podpořen
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
V pátek 16. září 2011 uspořádalo Informační centrum pro mládež na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově prezentační akci
dobrovolnických programů v Prostějově a okolí, kde se kromě ICM
Prostějov prezentovalo Městské evropské informační středisko
Prostějov, Ochránci přírody a Ekocentrum IRIS, Adra, Člověk v tísni,
Charita, Salesiánské hnutí mládeže, TyfloCentrum, SONS, Evropská
dobrovolná služba, N.C.A., o. s. a Občanské sdružení Lipka.
Od 9:00 hodin přicházeli na náměstí studenti prostějovských
středních škol, aby se seznámili s činností přítomných organizací,
setkali se se současnými dobrovolníky a přiblížili si jejich práci.
Na každém stánku byl pro účastníky připraven nějaký úkol - studenti
si tak mohli vyzkoušet slalomovou jízdu na invalidním vozíku, navléct
na sebe co nejvíc svršků (ze „sociálního šatníku“ Charity), vyzkoušet
si počítačovou techniku pro nevidomé, poznat hmatem různé
předměty, zařadit hasičskou techniku do správného období, prověřit
svou představivost na tangramech, zatočit si „kolem štěstí“ a
odpovědět na otázky s tématem EU či vyplnit kvíz.
Jednotlivé aktivity propojoval komentář moderátorů, kteří představili
nejen jednotlivé organizace a jejich dobrovolnické aktivity, ale
vyzpovídali předsedu Unie neziskových organizací Olomouckého
kraje Ing. Marka Podlahu, koordinátorku projektu Zdravé město
Prostějov PaedDr. Alenu Dvořákovou i jednotlivé dobrovolníky.
Milým hostem byla senátorka Božena Sekaninová, která velice kladně
ohodnotila dobrovolnickou činnost.
Osvěžujícím prvkem bylo i vystoupení iluzionisty, koncert skupiny
MAIN STREET SKA BAND či kreativní dílna „Udělej si placku“.
Účastníky jsme zapojili i vytvořením „Živého loga Evropského roku
dobrovolnictví“, které jsme nafotili z prostějovské radnice.
Celá akce, nad kterou převzali záštitu náměstek hejtmana
Olomouckého kraje, Ing. Pavel Sekanina a místostarostka města
Prostějova RNDr. Alena Rašková, končila v odpoledních hodinách.
V návaznosti na tuto akci uspořádalo ICM Prostějov 9. prosince 2011
„Den dobrovolníků“. Nominovaní dobrovolníci prostějovských
organizací i jejich koordinátoři strávili příjemné odpoledne při
workshopu „Pozitivní povahové profily“ v prostorách ICM. Pro
nominované byly připraveny diplomy, medová srdce a knižní
poukázky, které věnovala Prostějovská koalice neziskových
organizací. Slavnostního předávání těchto ocenění se zúčastnila
PaedDr. Alena Dvořáková, koordinátorka Zdravého města Prostějov,
a Marcela Vystrčilová, zástupkyně UNO Olomouckého kraje.

Regionální konzultant programu Mládež v akci
Evropské programy určené mládeži zaštiťuje
Česká národní agentura Mládež, která je v působnosti
MŠMT ČR. Spolupracovníci, regionální konzultanti,
provádějí v rámci jednotlivých krajů svou činnost pro
potřeby organizací a jednotlivců spočívající v několika
oblastech:
 informace o programu Mládež v akci
 konzultaci projektových námětů po obsahové
i formální stránce
 workshopy, besedy, semináře s tématikou
programu Mládež v akci a jednotlivých
podprogramů (akcí)
Pro Olomoucký kraj působí jako regionální
konzultant pracovnice Informačního centra pro mládež, paní Stanislava Rotterová, která
zhodnotila celoroční činnost: „V roce 2011 jsme se zaměřili především na přípravu
a organizaci různých tématických workshopů, jejichž potřeba vyplynula ze zpracované
analýzy Olomouckého kraje, osobních zkušeností a reflexí získaných od účastníků akcí
v předchozím roce.
Ve spolupráci s externí školitelkou ČNA, paní Helenou Metelkovou, byl vytvořen
modul Evropská dobrovolná služba pro každého, do kterého se zapojili i účastníci Evropské
dobrovolné služby působící v našem ICM.
Zaměřili jsme se na opomíjenou část mladých
lidí, zejména žáků učňovských a praktických škol.
Semináře byly půldenní a převažovaly interaktivní
metody. Pro mnohé to bylo první setkání s tématem
mobility. I v roce 2012 bychom chtěli navázat na tuto
zkušenost a pokračovat s oslovováním učňovských škol
v širší míře.
Pokračovali jsme také v již tradičních aktivitách,
jako je Den mobilit ( spolupráce s regionálním
střediskem EUROPEDIRECT v Olomouci),
rozesílání
pravidelných informací do regionů, prezentace
programu Mládež v akci a regionálního poradenství na
veřejných akcích – Den země, Setkání všech generací,
Den EU, Prostějovský veletrh zábavy, Scholaris...“
Klub podporuje činnost regionálního konzultanta
celoročně.

