


 



Vážení přátelé  
 
Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pokračoval i v roce 
2013 v činnosti směřující jednak k podpoře výchovně vzdělávací práce Cyrilometodějského 
gymnázia, jednak k podpoře aktivit směřujících k širší veřejnosti v rámci regionu i v celostátní 
a mezinárodní působnosti. Úzká spolupráce Klubu studentů, rodičů a přátel 
s Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově, která trvá již více než dvacet let, se týká 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. Činnost směrem k veřejnosti 
a občanům spočívá především v aktivitách Informačního centra pro mládež. Samotné 
činnosti ICM se budeme blíže věnovat v samostatném oddílu Výroční zprávy. 
Průběh a výsledky všech aktivit předkládá Rada Klubu vždy na Valných hromadách 
občanského sdružení, které proběhly v termínech 18. 4. 2013 a 19. 11. 2013. 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 a 
projekty, projednávali a schvalovali Výroční zprávu o činnosti a hospodaření, plán práce, 
rozpočet, příspěvky a odměny ze studentského fondu.  
V kalendářním roce 2013 byla činnost Klubu zabezpečena především z dotací, darů, výběrem 
členských příspěvků a ziskových aktivit (Ples CMG). Na členských příspěvcích jsme v roce 
2013 vybrali celkem 58 400,-Kč a na finančních darech jsme obdrželi částku celkem 18 061,-
Kč. Dotace a příspěvky na činnost tvoří nezanedbatelnou část příjmů, z nichž jsou 
financovány aktivity Klubu a které pokrývají z podstatné části mzdové náklady na personální 
zabezpečení Informačního centra pro mládež. Nejvyšší částkou, 352 000,- Kč, se na pokrytí 
mzdových a částečně provozních nákladů podílelo MŠMT. Kromě toho jsme uspěli i se 
žádostí o mimořádnou dotaci v programu věnovanému informacím „Informovaný občan ví“ 
ve výši 15 800,- Kč. 
Statutární město Olomouc nám opět přispělo částkou 25 000,- Kč z projektu Europe Direct 
Statutární město Prostějov, pro jehož občany jsou naše akce určeny především, podpořilo 
částkou 5 000,-Kč tradiční soutěž „Dobrodružství s počítačem“.  
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 celoroční činnost regionálního konzultanta. Vyúčtování všech 
poskytnutých dotací a finančních příspěvků bylo podáno vždy v řádném termínu. 
Jedním z cílů KSRaP CMG je podpora studentů formou odměn nebo finančních příspěvků na 
akce školy. V roce 2013 jsme přispěli studentům na účast na lyžařském kurzu, na exkurzích, 
na duchovní obnově třídy, na výměnný pobyt studentů v Německu, organizovali jsme 
poznávací zájezd do Paříže, maturantům připadla část výtěžku Reprezentačního plesu, 
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 vyplaceno 13 900,-Kč a ze zisku Plesu 2013 byla studentům oktávy poukázána částka 
14 417,-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 setkání na Rajské zahradě při chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově jako 



poděkování všem rodičům, přátelům, dárcům a příznivcům u příležitosti závěru školního 
roku.  
Účetnictví našeho občanského sdružení je vedeno v účetním programu Pohoda. Účetní rok 
byl řádně uzavřen k 31. 12. 2013 a veškeré doklady byly řádně předány daňové poradkyni ke 
zpracování. Přiznání k dani z příjmu PO se všemi přílohami a náležitostmi bylo podáno 
v souladu s platnými zákony a v řádném termínu. V roce 2013 byla v organizaci provedena 
kontrola VZP o evidenci a platbách pojištění zaměstnavatele. Kontrolou nebyly shledány 
závady a potvrdily správnost účtování.  Výsledek kontroly byly projednány na zasedání Rady 
Klubu a protokol o výsledku kontroly byly uloženy do archívu.  
 
V roce 2013 jsme přijali dotace a příspěvky z těchto institucí: 
 
MŠMT ČR – dotace na činnost ICM, mimořádná dotace „Informovaný občan ví“  
ČNA Mládež – Evropská dobrovolná služba, činnost regionálního konzultanta                        
Statutární město Olomouc – Europe Direct, 
Statutární město Prostějov – soutěž Dobrodružství s počítačem 
Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s. – příspěvek na činnost 
 
Členství v KSRaP je nadále otevřené všem zájemcům, nejen rodičům studentů, členský 
příspěvek byl v roce 2013 ponechán ve výši 300,- 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 
 
 

http://www.cmgpv.cz/


Složení Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG 
v Prostějově v roce 2013 
 
 
Předseda:   Ing. František Hynek 
Jednatelka:  Mgr. Martina Šubčíková 
Pokladník:   Mgr. Jitka Hubáčková 
Zapisovatel:   paní Daniela Tobolová 
Kontrolní komise:  paní Hana Reiterová, Mgr. Iveta Frýbortová, Ing. Hana Oulehlová 
 
Členové - zástupci tříd 
Třída Zástupci 
 

I. Mgr. Magdalena Latýnová, Ing. Zdeněk Smékal, pan Pavel Šmidra  
II. Mgr. Iveta Frýbortová, pan Pavel Neckař 

III. Mgr. Adámková Kateřina, MUDr. Barbora Baťková 
IV. Mgr. Jiří Marek, MVDr. Tomáš Obr, paní Andrea Nejezchlebová 
V. paní Anna Češková, Ing. František Hynek 

VI. Ing. Michaela Lošťáková, paní Marie Richterová, Mgr. Jitka Vránová 
VII. paní Veronika Hájková, paní Jaroslava Šmídová, Mgr. Josef Lušovský 

VIII. paní Hana Oulehlová, Mgr. Jitka Krchňáková, paní Jitka Tichá   
 
Zástupci MŠ: 
Mgr. Jana Růžičková, Mgr. Liliana Pospíšilová 
Zástupci zřizovatele: 
o. Ing. Jaroslav Němec SDB, o. Petr Matula SDB, o. Mgr. Leo Červenka 
Zástupci školy: 
Ing. Marie Cagalová, Mgr. Jaroslav Fidrmuc 
 
Další členové:  
PaedDr. Karel Kotyza, Ing. Václav Kopečný, MUDr. Pavla Šamánková 
 
 



Klub studentů, rodičů a přátel CMG Prostějov

a)   Příjmy

1. Členské příspěvky 58 400
2. Příjmy ples (vstupné, tombola, dary, reklama) 137 830
3. Dary 18 061
4. Úroky 368
5 Příjmy z grantů a dotací 544 818
6 Tržby za služby /nájemné,ICM, Holandsko/ 156 233
7 P ř í jm y    c e l k e m 915 710

b)    Výdaje

1. Výdaje ples 65 031
2. Výdaje za zahr.vým.pobyty (Holandsko, Anglie) 21 332
3. Mzdové náklady + OON 301 303
4. Odvody soc. a zdrav. pojištění, ost. sociální náklady 83 244
5. Poplatky (banka, daně) 8 755
6. Služby (nájemné, energie, tisk,účetnictví, software, webhosting, ost. služby)226 285
7. Ostatní výdaje související s projekty (EVS, ICM) 116 268
8. Dary a příspěvky (CMG ročenka, odměny studentům,soutěže) 27 917
9. V ý d a j e     c e l k e m 850 135

Hospodářský výsledek – zisk 65 575,- Kč.

V roce 2013 proběhly v organizaci kontroly ze strany státních institucí:

Všeobecná zdravotní pojišťovna – nebyly zjištěny žádné nedostatky, nedošlo 

k porušení rozpočtové kázně 

Účetnictví bylo zpracováno dodavatelsky daňovou poradkyní Ing. Weidovou.

V Prostějově dne 24. března 2014
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Ples CMG 
 
 

V sobotu 26. ledna 2013 byli „demaskováni“ a slavnostně stužkováni studenti 
maturitního ročníku Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Stalo se na tradičním 
reprezentačním plese, který Klub každoročně pořádá a z jehož výtěžku potom přispívá 
studentům na výdaje spojené s maturitou. 

 Zástupci školy a maturantů  
při slavnostním zahájení 

Maturanti ještě s maskou 

Společné foto 



Lyžařské a turistické kurzy, duchovní obnovy pro studenty  
 
 

Zimní lyžařský výcvikový kurz absolvují každoročně třídy tercie a kvarta.  

 
 
 
Turistický kurz spojený s cykloturistikou a se základy vodáckého a horolezeckého 

výcviku absolvují každoročně studenti sexty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Škola nabízí studentům dobrovolnou účast na duchovních obnovách, které připravuje 

pro jednotlivé ročníky spirituál školy spolu s animátory. Je to příležitost k prohloubení 
duchovního života studentů v prostředí krásné přírody, kdy jsou vytvořeny podmínky pro 
ztišení a rozjímání. 

Sněhu bylo tentokrát hodně 

Orientace v neznámém terénu 

Instruktoři měli trpělivost. 

Jízda zručnosti. 



 
 
 
Součástí výuky jsou i exkurze v rámci jednotlivých předmětů. Každá třída absolvuje 

alespoň jedenkrát ročně nějakou exkurzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klub podporuje tyto kurzy a duchovní obnovy především příspěvkem studentům na 

úhradu pobytu, případně se podílí na pořízení výstroje, kterou si mohou studenti na kurz 
vypůjčit. 
 
 

Duchovní obnova kvarty 

Exkurze do Dukovan. 

Duchovní obnova kvarty 



Výměnné pobyty studentů v Německu a v Holandsku, 
zahraniční zájezdy, ocenění studentů 
 
 

Studenty z holandského Rotterdamu vítáme v Prostějově každoročně, v dubnu 
přijíždějí holandští studenti poznávat Českou republiku a v květnu pak zase naši studenti 
navštěvují Nizozemí. Vznikají nová, hezká přátelství, která mnohdy nekončí jen jedním 
společně prožitým týdnem, ale díky moderním komunikačním prostředkům přetrvávají 
i v dalších letech. Podobně i výměnný pobyt s partnerskou školou v Porta Westfalika 
v Německu má již svou tradici. Klub pobyty zaštiťuje a přispívá na zabezpečení 
pedagogického doprovodu. 

Poznávací zájezd do Paříže jsme uskutečnili v září 2013. Pro jedenašedesát studentů 
jsme připravili hodnotný program s příležitostí procvičit své konverzační dovednosti ve 
francouzském jazyce. 

Na konci školního roku pak pravidelně odměňujeme studenty s vynikajícími výsledky 
v uměleckých soutěžích. 
 
 
 
 
 

V Paříži 
u Eiffelovky 

Cenu Klubu 
převzal student 
Dominik Špičák 

Výměnný pobyt německých studentů – návštěva Brna 



Zahradní slavnost 
 
 

Klub studentů, rodičů a přátel CMG se každým rokem 
aktivně zapojuje do příprav Zahradní slavnosti, především 
materiální pomocí – poskytujeme např. zahradní altán, 
ozvučovaní zařízení, pomáháme s přípravou občerstvení, 
výtvarným materiálem, maminky napečou cukroví a pomohou 
s výzdobou i úklidem. 

Několik studentů bylo oceněno zvláštními cenami, které 
jim předali čestní hosté: primátor města, pan Miroslav Pišťák, 
náměstkyně primátora, Mgr. Ivana Hemerková, radní, Ing. 
Milada Sokolová, pan Ing. František Hynek za Klub studentů, 
rodičů a přátel CMG a za KDU-ČSL pan Marian Jurečka.  

Klub studentů odměnil jednoho studenta maturitního ročníku Cenou za mimořádný 
výkon během studia. 
 

 

Ing. Marian Jurečka 
předává Cenu KDU-ČSL 

Rodiče vždy pomáhají 
s přípravou občerstvení 



ICM Prostějov v roce 2013 
 
 

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 2013 jsme navázali na osvědčené aktivity z předchozích let (soutěže, 
workshopy, národní podvečery), ale také jsme rozšířili např. nabídku vlastních informačních 
materiálů o brožuru „Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji)“. 

Provoz ICM Prostějov zajišťovaly v roce 2013 dvě pracovnice a řada dobrovolníků, 
včetně účastníků Evropské dobrovolné služby. 
 

Mezi tradiční aktivity ICM Prostějov patřily 
i v roce 2013 soutěže. Na jaře 2013 jsme uspořádali již 
šestý ročník internetové soutěže „Evropská unie 
v otázkách“ a v listopadu 2013 devátý ročník soutěže 
„Dobrodružství s počítačem“. Koncem roku pak 
proběhl také čtvrtý ročník internetové soutěže „Co 
skrývá web ICM“. Nově proběhla na jaře 2013 také 
soutěž v počítání oveček, spojená s Týdnem internetu 
zdarma, který jsme v tomto roce uspořádali 
u příležitosti Mezinárodního dne zdravého spánku.  

 
ICM Prostějov se také zapojilo do 

celorepublikové kampaně Informace právě teď – 
Informovaný občan, zaměřené na práva mladých lidí, 
jakožto občanů Evropské unie. ICM Prostějov připravilo 
v rámci této kampaně informační kampaň Víte, že… 
Vzniklo tak deset plakátů k deseti specifickým oblastem, 
které se vztahují k životu občana EU, a ke každému 

z plakátů, resp. ke 
každému tématu byl 
vytvořen nebo upraven 
konkrétní článek na webových stránkách ICM Prostějov. 
Tištěné letáky byly distribuovány do škol a dalších organizací 
(např. knihovna, kino) v Prostějově a byly umístěny i do 
autobusů MHD a vylepeny na výlepových plochách. Součástí 
kampaně byl i Den otevřených dveří ICM, který proběhl 
5. září 2013. S pomocí třinácti dobrovolníků jsme v tento den 
rozdávali v ulicích Prostějova barevné balónky se sloganem 
„Informace letí…“ spolu s malou informační kartičkou se 
zajímavými webovými adresami. Těchto balónků jsme rozdali 
více jak 320 kusů a do samotného ICM zavítalo v tento den 
třicet šest návštěvníků. 

 



 
V prostorách Galerie pro duši se uskutečnilo sedm fotografických a výtvarných 

výstav. Zájem ze strany veřejnosti byl pak především o konverzace v cizích jazycích a 
o jazykové tandemy. 

 Důležitou součástí činnosti ICM Prostějov 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 Prostějovském veletrhu zábavy, na 
Setkání všech generací či na multikulturním festivalu 
STARTfest v Želči.  

Tradičně pořádané Dny internetu zdarma byly 
určeny široké veřejnosti a měly nejen prezentační, ale především informační charakter. 
V roce 2013 jsme využili např. tyto významné dny: Den ochrany osobních údajů, Světový den 
bez tabáku, Mezinárodní den kuchařů, Den vězněných spisovatelů.  

 
Webové stránky ICM Prostějov (www.icmprostejov.cz) zaznamenaly v roce 2013 víc 

jak 37 500 unikátních přístupů. V tomto roce jsme se také zaměřili na lepší využívání 
komunikačních a informačních kanálů v rámci sociálních sítí, především Facebooku 
(www.facebook.com/icmprostejov) a Twitteru (www.twitter.com/icmprostejov).  

 
ICM Prostějov také pravidelně připravovalo měsíční Zpravodaj ICM Prostějov, který 

byl zasílán na střední a základní školy v Prostějově, médiím a dalším zájemcům. Tento 
zpravodaj nabízí přehled našich plánovaných aktivit, informace o chystaných akcích na 
Prostějovsku a další zajímavé tipy z celé ČR i ze světa. Týdenní zpravodaj „Prostijovsky 
novinke“, který shrnuje informace o aktuálním dění na Prostějovsku, je ke stažení z webu 
ICM Prostějov. V roce 2013 jsme nově začali vytvářet a zasílat na školy i dalším organizacím 
zpravodaj s názvem Nabídka a tipy pro učitele a pracovníky s mládeží, který shrnuje nabídku 
ICM směrem k této cílové skupině i zajímavé nabídky dalších organizací. 

 
V roce 2013 jsme také připravili a vytiskli nový informační materiál – brožuru 

o možnostech dobrovolnictví v Olomouckém kraji 
s názvem „Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém 
kraji)“. Prostřednictvím této brožury se nám podařilo 
nabídnout mladým lidem přehledný a graficky zajímavě 
zpracovaný adresář organizací v Olomouckém kraji, které 
pro svou činnost potřebují zapojení dobrovolníků, a do 
jejichž práce se sami mladí lidé mohou aktivně zapojit. 
Brožura byla distribuována na střední školy 
v Olomouckém kraji, do zapojených organizací a všem 
našim partnerům. Od ledna 2014 je v elektronické podobě ke stažení na internetových 
stránkách ICM Prostějov (www.icmprostejov.cz/content/ke-stazeni-prace). 
 

 V roce 2013 ICM Prostějov spolupracovalo zejména s Českou národní agenturou 
Mládež, Evropskou informační sítí pro mládež EURODESK, regionální pobočkou EUROPE 
DIRECT Olomouc, Unií neziskových organizací Olomouckého kraje i s Národním informačním 
centrem pro mládež a Asociací pro podporu rozvoje ICM v ČR. 

http://www.icmprostejov.cz/
http://www.facebook.com/icmprostejov
http://www.twitter.com/icmprostejov
http://www.icmprostejov.cz/content/ke-stazeni-prace


Městské evropské informační středisko Prostějov 
 
 

Informační centrum pro mládež Prostějov 
je Městským evropským informačním střediskem 
(MEIS), které spadá pod Europe Direct Olomouc. 
V roce 2013 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 byl např. 6. ročník 
internetové soutěže „Evropská unie v otázkách“. 
Soutěž byla určena pro žáky ZŠ a studenty SŠ ve 

věku od 12 do 19 let (včetně). 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. na Prostějovském veletrhu zábavy, Setkání všech generací (tuto akci jsme 
organizovali také ve spolupráci s Prostějovskou koalicí neziskových organizací – PRKNO), 
STARTfestu v Želči nebo na Scholaris v Prostějově a v Olomouci.  

 

STARTfest Želeč 

Prostějovský veletrh zábavy 

Setkání všech generací 



Evropská dobrovolná služba 
 
 
 V roce 2013 působili v naší organizaci, která má akreditaci hostitelského a vysílajícího 
místa pro účastníky EDS čtyři dobrovolníci:  

 Oksana Kulakovska z Ukrajiny (15. 10. 2012 – 21. 8. 2013),  

 Lina Avetisyan z Arménie (12. 11. 2012 – 22. 8. 2013),  

 Lucie Ballon z Francie (4. 9. 2013 – dosud),  

 Laura Kapitza z Německa (4. 11. 2013 – dosud). 
 
 

Oksana Kulakovska vedla během svého působení v ICM 
anglickou konverzaci pro pokročilé, ruskou konverzaci a ruštinu 
pro začátečníky. Zapojila se do seminářů pro studenty středních 
škol a sama připravila Ukrajinský podvečer či fotbálkový turnaj 
pro studenty CMG. V prostorách ICM vytvořila nástěnku 
k problematice stereotypů a zapojila se i do prezentace ICM 
Prostějov, např. na Prostějovském veletrhu zábavy, Evropském 
týdnu mládeže či festivalu STARTFest. Jejím přičiněním vznikl 
blog pro zahraniční dobrovolníky a jejich anglický zpravodaj 
změnil nejen své jméno (E-VoiceS), ale i celkový vzhled. 
 
 
 

 
Lina Avetisyan vedla pravidelné anglické konverzace pro 
začátečníky a také druhou skupinu zájemců o ruskou konverzaci. 
Vypomáhala s focením akcí a také se zapojila do prezentace ICM 
Prostějov, např. na festivalu STARTFest a Setkání všech generací. 
Veřejnosti nabízela nejen lekce fotografování, ale také možnost 
nechat se téměř profesionálně vyfotit. Každý měsíc přispívala svými 
články do anglického zpravodaje E-VoiceS a aktivně se starala 
o Facebookovou stránku ICM. 
 
 
 

Hned na začátku září 2013 pak začala v ICM působit 
Lucie Ballon. Lucie nabídla mladým lidem i veřejnosti 
nejen anglickou konverzaci, ale také francouzskou 
konverzaci a jazykové tandemy. Aktivně pomohla 
se Dnem otevřených dveří ICM a také prezentovala 
ICM a Evropskou dobrovolnou službu, např. na 
Mobilitách v Olomouci či na JobChallenge v Brně. 
Samostatně připravila nástěnku o Francii, Francouzský 
podvečer a anglickému zpravodaji E-VoiceS dala 
komiksovou podobu. Společně s Laurou pak připravila 
pro studenty CMG i veřejnost tzv. Adventní kalendář.  



Laura Kapitza se zapojila do činnosti ICM začátkem 
listopadu 2013. Na začátku svého působení vytvořila 
např. nástěnku o Německu. Ujala se anglické 
konverzace pro pokročilé, otevřela německou 
konverzaci pro veřejnost a také nabídla jazykové 
tandemy. Samostatně si připravila besedy o EVS 
i o Německu pro studenty Cyrilometodějského 
gymnázia a Reálného gymnázia. Společně s Lucií 
připravovala a vedla aktivity tzv. Adventního 
kalendáře. 
 
 
 V roce 2013 také působily v zahraničí dvě české dobrovolnice, vyslané v rámci 
Evropské dobrovolné služby naší organizací:  

 Jana Horčičková v Německu (1. 9. 2012 – 31. 8. 2013),  

 Pavla Juskovičová ve Španělsku (4. 10. 2012 – 30. 6. 2013).   
 

 
 
V rámci svého projektu strávila Jana Horčičková 
ve  Fürstenwaldu 12 měsíců a věnovala se zde 
zejména hyperaktivním dětem.  
 
 
 

 
 
Pavla Juskovičová strávila v Murcii 
9 měsíců a k jejím hlavním aktivitám 
patřila propagace Evropské dobrovolné 
služby, kontaktování zahraničních 
organizací i volnočasové aktivity pro 
veřejnost, zejména jazykové tandemy. 
 



Dobrodružství s počítačem 2013 
 

 

Devátý ročník soutěže Dobrodružství s počítačem, která je určena žákům 4. a 5. tříd 
základních škol, se konal 5. listopadu 2013. Soutěže se zúčastnilo sto osm žáků, tj. dvacet 
sedm soutěžních družstev z jedenácti 
základních škol z Prostějova a okolí.  

Stejně jako vloni i letos čekaly na 
soutěžící čtyři úkoly. Soutěžící museli hledat 
odpovědi na tři záludné otázky na internetu a 
co nejlépe zvládnout logickou hru. Letos to byla 
hra Unsnarl it! Novinkou v tomto ročníku byl 
soutěžní úkol spočívající ve zvládnutí 
formátování textu. Nově byl pojat také úkol, 
v kterém děti měly za úkol vytvořit v Malování 
obrázek. Letos nešlo o ilustraci k pohádce, ale 
o přísloví.  

 První místo v 9. ročníku soutěže vybojovalo družstvo z Jubilejní Masarykovy základní 
školy a mateřské školy z Drahan. Členové 
vítězného družstva získali dárkový balíček, jehož 
součástí byl např. batoh na notebook pro 
každého, a cenu pro školu, kterou byl výherní 
balík se 750GB externím diskem, deskovými 
hrami, kancelářskými a kreativními potřebami.  

Druhé místo obsadili žáci ze Základní školy 
Krumsín a na třetím místě se umístilo družstvo 
žáků ze Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka. 

 V letošním ročníku bylo hodnotnými 
cenami odměněno prvních deset družstev. Všem 

družstvům byl za účast v soutěži udělen diplom a členové všech družstev obdrželi drobné 
sladké odměny a odznáček soutěže. Ceny do soutěže se podařilo zajistit díky veřejné finanční 
podpoře statutárního města Prostějova a 
díky sponzorským darům od firem VAHAL, 
s.r.o., Habro, INFOS Art, s.r.o., Česká 
spořitelna a také díky Evropské informační 
síti pro mládež EURODESK a Informačnímu 
centru bezpečnosti potravin. Soutěž také 
podpořil EUROPE DIRECT Olomouc, 
Olomoucký kraj a statutární město 
Olomouc.  

Každá škola obdržela i informační 
a propagační materiály Informačního centra 
pro mládež Prostějov a Cyrilometodějského 
gymnázia a MŠ v Prostějově. 



Ohlédnutí za spoluprací s Českou národní agenturou Mládež 

 
 

Regionální konzultant (RK) programu Mládež v akci  
působil v naší organizaci od roku 2005. Ve spolupráci s Českou 
národní agenturou Mládež jsme poskytovali v rámci 
Olomouckého kraje podporu tomuto programu, která se 
skládala z provázení uživatelů všemi fázemi programu, od 
prvního kontaktu přes proces podávání žádosti až k realizaci 
projektu a závěrečnému vyhodnocení.  

Dotační program EU Mládež v akci podporoval aktivity 
z oblasti neformálního vzdělávání. Byl zaměřený na mladé lidi 
od 13 do 30 let s důrazem na věkovou kategorii 18 až 25 let. 
Školící a vzdělávací aktivity jak na národní, tak na mezinárodní  
úrovni pak byly přístupné pro všechny zájemce z řad 
pracovníků s dětmi a mládeží bez omezení věku. 

Mezi stálé priority programu Mládež v akci patřila 
podpora aktivního zapojení mladých lidí do života společnosti, 
podpora kulturní rozmanitosti s akcentem na Evropské 
občanství a zpřístupnění programu Mládež v akci všem 
mladým lidem, včetně mladých lidí s omezenými příležitostmi. 

Realizovali jsme proto např. informační bloky 
o jednotlivých akcích programu v různých částech regionu, 
a to přímo v prostředí učilišť či středních škol. Interaktivních 
několikadenních seminářů se zúčastnili i např. neslyšící zájemci 
o program. Podstatná část aktivit regionálního konzultanta tak 
byla věnována zejména propagaci programu v regionu 
a nabídce informací a materiálů. 

 



 




