


Vážení a milí přátelé,  

Výroční  zpráva  Spolku  přátel  CMG  v Prostějově  za  kalendářní  rok  2016  mapuje  další  rok  činnosti 

a naplňování cílů, které jsme si při vzniku spolku vytýčili.  

Jelikož jsme spolkem přátel církevní školy a tento úvod vzniká v době postní, dovolím si citovat papeže 

Františka: 

„Ježíš chtěl svým proměněním na hoře Tábor ukázat učedníkům svoji slávu nikoli proto, aby se mohli 

vyhnout kříži, nýbrž aby jim naznačil, kam kříž vede. Kdo umírá s Kristem, s Kristem vstane z mrtvých. 

Kříž je branou vzkříšení. Kdo spolu s Ním bojuje, bude spolu s Ním triumfovat. Toto je poselství naděje, 

které je obsaženo v Ježíšově kříži a vybízí nás ke statečnosti v našem životě.“ 

Děkuji  všem  našim  statečným  studentům  i  absolventům,  kteří  svými  úspěchy  a  aktivitami  dávají 

našemu  snažení  smysl  a  dělají  čest  své  škole,  a  tím  i  spolku.  Děkuji  také  našim  zaměstnancům, 

pracovníkům  ICM,  za  jejich  obětavou  práci,  nápady  a  aktivity,  které  pro  návštěvníky  informačního 

centra  celoročně  připravují  a  svou  otevřeností  směrem  k veřejnosti  přispívají  k větší  publicitě  a 

dobrému  povědomí  o  naší  činnosti  v Prostějově  i  Olomouckém  kraji.  Děkuji  také  všem  institucím, 

především Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále Statutárnímu městu Olomouci a také 

všem dárcům z řad rodičů a příznivců našeho spolku, kteří finančně podpořili naši celoroční činnost. 

Následující stránky prezentují výsledky úsilí všech, kteří se plně nasazují v práci pro mládež a v oblasti 

informací pro veřejnost, kam také směřují naše hlavní aktivity.  

  

  Ing. František Hynek 

  předseda spolku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti spolku 
 

 

Spolek  přátel  Cyrilometodějského  gymnázia  v Prostějově  navázal  svou  činností  v roce  2016  na 

předchozí úspěšná léta a své aktivity směřoval opět do širokého spektra podpory školní i mimoškolní a 

zájmové činnosti žáků školy a v rámci Informačního centra pro mládež také k široké veřejnosti nejen 

našeho regionu. Již při vzniku našeho spolku jsme si vytýčili několik různých oblastí podpory výchovně 

vzdělávací  práce  tehdy  pouze  Cyrilometodějského  gymnázia,  a  to  byla  podpora  materiálního, 

kulturního a společenského zázemí školy, vytváření vlastních finančních zdrojů a jejich účelné využívání 

pro potřeby studentů. Postupně se však škola rozšířila  i o mateřskou školu a základní školu, čím se 

pochopitelně  rozšířila  i  škála  nabídky  činností,  programů  a  projektů  směřujících  k těmto  věkovým 

kategoriím  a  naše  činnost  tak  získala  další  rozměr.    Směrem  k veřejnosti  a  občanům  se  obrací 

především v aktivitách Informačního centra pro mládež, jehož je spolek zřizovatelem a jehož činnosti 

bude  věnována  samostatná  část  výroční  zprávy.  V průběhu  roku  2016  Členská  schůze  v souladu 

s příslušnými ustanoveními NOZ schválila výroční zprávu 2015, rozpočet 2016, nové členy Rady spolku 

a jednotlivá usnesení členské schůze.  

 

 
 

 

Průběh  a  výsledky  všech  aktivit  předkládá  Rada  spolku  dvakrát  ročně  na  Členské  schůzi,  která  je 

nejvyšším  orgánem  spolku.  Schválila  Zprávu  o  hospodaření  spolku  za  rok  2015,  Zprávu  o  činnosti, 

rozpočet pro rok 2016, plán práce i hodnocení významných akcí spolku.  

Členská schůze také volí  zástupce rodičů studentů  jednotlivých  tříd do Rady spolku, která ze svého 

středu  volí  předsedu  a  jednatele,  kteří  jsou  statutárním  orgánem  spolku  s právem  jednat  jménem 

spolku. Další funkce v Radě jsou pokladník a zapisovatel, zvláštním voleným orgánem je revizní komise, 

kterou schvaluje Členská schůze. Rada se schází pětkrát ročně a jejím úkolem je především připravovat 

Propagační a informační materiály ICM pro širokou veřejnost. 



jednotlivé  projekty,  organizačně,  technicky  i  finančně  zabezpečovat  jednotlivé  činnosti,  vyúčtovat 

dotace a finanční příspěvky, připravit Výroční zprávu, plán práce, rozpočet na kalendářní rok, atd.  

V kalendářním roce 2016 byla činnost spolku finančně zabezpečena především z dotací, darů, výběrem 

členských příspěvků a ziskových aktivit (Ples CMG). Na členských příspěvcích jsme v roce 2016 vybrali 

celkem 63 000 Kč a na finančních darech jsme obdrželi částku celkem 27 788 Kč. Dotace a příspěvky na 

činnost tvoří nezanedbatelnou část příjmů, z nichž jsou financovány aktivity spolku a které pokrývají 

z podstatné části mzdové náklady na personální zabezpečení Informačního centra pro mládež. Nejvyšší 

částkou, 350 000 Kč, se na pokrytí mzdových a částečně provozních nákladů podílelo MŠMT.  

Statutární  město  Olomouc  nám  opět  přispělo  částkou  25 000  Kč  z projektu  Europe  Direct.  Ze 

schválených  dotací  poskytovaných  Českou  národní  agenturou  Mládež  jsme  zabezpečovali  pobyt 

a činnost dvou zahraničních účastnic Evropské dobrovolné služby, které pomáhaly při práci  s dětmi 

a mládeží  a  přispívaly  k posilování  jazykových  a  komunikačních  znalostí.    Vyúčtování  všech 

poskytnutých dotací a finančních příspěvků bylo podáno vždy v řádném termínu.         

 

Pravidelnými  akcemi  Cyrilometodějského  gymnázia,  na  které  spolek  také  přispívá,  jsou  i  exkurze 

a duchovní obnovy jednotlivých tříd. O příspěvek ze studentského fondu na akce školy či spolku může 

požádat žák nebo jeho zákonný zástupce. Účelem fondu je umožnit všem žákům účast na výukových 

kurzech, exkurzích a zájezdech, pokud by finanční stránka akce měla být jedinou překážkou, proč by se 

žák nemohl akce zúčastnit. 

Projekt Evropská dobrovolná služba – Elena (Španělsko)  

a Marion (Francie) při jedné z aktivit. 

Vedoucí ICM, Mgr. Kateřina 

Opatrná, při prezentaci ICM. 



Odměnili jsme také studenta maturitního ročníku za mimořádný výkon během studia, za mimořádný 

výkon  v uměleckých  soutěžích  a  pro  nejlepší  studenty  z každého  ročníku  jsme  připravili  odměny 

formou knižních poukázek. Celkem bylo ze studentského fondu vyplaceno 32 950 Kč. 

  

 

Největší  kulturně  společenskou  událostí  bývá  Reprezentační  ples  CMG  u  příležitosti  stužkování 

maturitního ročníku a ze zisku Plesu 2016 byla studentům oktávy poukázána částka 18 611 Kč. 

Zvláštní pozornost věnujeme též Zahradní slavnosti pořádané na závěr maturit, kdy se všichni přátelé 

spolku, 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. Početnou skupinu tvoří již pravidelně bývalí studenti a absolventi školy, kteří se 

rádi vracejí a setkávají s učiteli a bývalými spolužáky.  

 

 

Maturant Jakub Vrána přebírá Cenu  

SP CMG od senátorky Jitky Chalánkové. 

Podzimní koncert Pěveckého sboru CMG v kostele 

Povýšení svatého Kříže v Prostějově. 

Třídní učitelka oktávy dekoruje své 

nastávající maturanty. 

Zahradní slavnosti přálo počasí a občerstvení 

chutnalo všem, i těm nejmenším. 



Účetnictví  našeho  spolku  je  vedeno  v účetním  programu  Pohoda.  Účetní  rok  byl  řádně  uzavřen 

k 31. 12. 2016 a veškeré doklady byly řádně zpracovány. Přiznání k dani z příjmu právnických osob se 

všemi přílohami a náležitostmi bylo podáno v souladu s platnými zákony a v řádném termínu.  

V roce 2016 jsme přijali dotace a příspěvky z těchto institucí: 

MŠMT ČR – dotace na činnost ICM 

ČNA Mládež – Evropská dobrovolná služba                        

Statutární město Olomouc – Europe Direct, MEIS 

 

Členství ve Spolku přátel Cyrilometodějského gymnázia  je nadále otevřené všem zájemcům, nejen 

rodičům žáků gymnázia, základní školy a mateřské školy. Členský příspěvek byl v roce 2016 ponechán 

ve výši 300 Kč ročně. Příslušníci jedné rodiny platí jen jeden členský příspěvek. Podrobnější informace 

aktualizujeme na webových stránkách spolku (sp.cmgpv.cz) a Cyrilometodějského gymnázia, základní 

školy a mateřské školy v Prostějově (www.cmgpv.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od srpna 2016 vede Informační centrum pro mládež  

Bc. Anna Müllerová. 



Složení Rady Spolku přátel CMG v Prostějově ve školním 
roce 2016/2017 
 

 

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. Alice Janíková 

 

Členové – zástupci tříd 
 

I. Mgr. Lenka Frélichová, Ing. Leona Klevetová 
II. Mgr. František Švec, paní Milada Táborská 
III. Ing. A. Janíková, pan Petr Zbožínek   
IV. Ing. Luděk Smýkal,  paní Jaroslava Šmídová, pan Pavel Šmidra 
V. Mgr. Iveta Frýbortová, pan Pavel Neckař 
VI. Mgr. Adámková Kateřina, MUDr. Barbora Baťková  
VII. Mgr. Jiří Marek, MVDr. Tomáš Obr, paní Andrea Nejezchlebová  
VIII. Ing. František Hynek 
6. A     Mgr. Josef Záboj, Mgr. Magdalena Latýnová 

7. A     Mgr. Jana Frelichová, RNDr. František Pluháček 

 

Zástupci MŠ: 

Mgr. Liliana Pospíšilová, Bc. Tereza Slezáková 

Zástupci zřizovatele: 

P. Ing. Jaroslav Němec SDB, P. Mgr. Petr Matula SDB 

Zástupci školy: 

Ing. Marie Cagalová, Mgr. Pavel Polcr 

 

Další členové:  

PaedDr. Karel Kotyza, Ing. Zbyněk Švécar, Ing. Václav Kopečný, Ing. Hana Oulehlová 

 

 



ICM Prostějov v roce 2016 
 

 

Informační  centrum  pro  mládež  (ICM)  je  místo,  kde  mladí  lidé  získávají  jednoduše  a bezplatně 

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.  

Provoz a další aktivity ICM Prostějov zajišťovaly v roce 2016 dvě stálé pracovnice a také dobrovolníci, 

včetně účastníků Evropské dobrovolné služby. 

V září 2016 oslavilo ICM Prostějov již 15 narozeniny Dnem otevřených dveří. Jeho návštěvníci si odnesli 

nejen zajímavé informační materiály, ale také si pochutnali na vlastnoručně nazdobeném perníkovém 

Íčku  a  odnesli  balonek,  protože  přece  Informace  letí.  Samozřejmostí  byly  také  zajímavé materiály 

o Evropě,  cestování  i  práci, možnost  namalovat  si  vlastní  placku  a  prohlédnout  si  prostory  ICM  ve 

4. patře Cyrilometodějského gymnázia.  

       

Mezi  hlavní  aktivity,  kterým  se  ICM  Prostějov  věnovalo  v roce  2016,  můžeme  zařadit  tvorbu 

a aktualizaci  informačních  materiálů.  Jednou  měsíčně  byl  zasílán  na  střední  a základní  školy 

v Prostějově, médiím  a  dalším  zájemcům  Zpravodaj  ICM  Prostějov.  Tento  zpravodaj  nabízel  nejen 

přehled  plánovaných  aktivit  ICM,  ale  také  informace  o  chystaných  akcích  na  Prostějovsku  a  další 

zajímavé tipy z celé ČR i ze světa. Týdenní zpravodaj „Prostijovsky novinke“, který si zájemci mohou 

stáhnout z webu ICM, shrnoval informace o aktuálním dění na Prostějovsku a v druhé polovině roku se 

dočkal nové podoby. Dalším pravidelně rozesílaným informačním materiálem byl měsíční zpravodaj 

s názvem Nabídka a tipy pro pedagogy a pracovníky s mládeží, který přinášel zajímavé a užitečné tipy 

na školení, nové materiály apod. 

V roce 2016 jsme také zaktualizovali brožuru o možnostech dobrovolnictví 

(nejen)  v Olomouckém  kraji  –  „Chci  být  dobrovolníkem  (v  Olomouckém 

kraji)“.  Brožura  obsahuje  ve  své  aktualizované  podobě  katalog  36 

organizací,  které  ke  své  činnosti  potřebují  dobrovolníky.  V  elektronické 

podobě  je  brožura  volně  ke  stažení  na  internetových  stránkách  ICM 

(http://bit.ly/brozura16). 

V létě jsme se zapojili do oslav 20 let EDS a zrealizovali informační kampaň 

Evropská  dobrovolná  služba?  Pojeď  taky!,  jejímiž  trvalými  výstupy  jsou 



informační články na webu ICM Prostějov a dvě videa na YouTube kanálu ICM, která vytvořily naše EDS 

dobrovolnice ve spolupráci s dalšími účastníky projektů po celé ČR.  

Samotné webové stránky ICM Prostějov (www.icmprostejov.cz) slouží jako důležitý informační kanál. 

V roce  2016  zaznamenaly  víc  jak  50 000  návštěv.  Stránka  ICM  Prostějov  na  Facebooku 

(www.facebook.com/icmprostejov)  měla  305  fanoušků  a účet  na  Twitteru 

(www.twitter.com/icmprostejov) sledovalo 101 uživatelů této sociální sítě.  

ICM Prostějov dále zrealizovalo řadu seminářů, besed a prezentací, a to jak na základních a středních 

školách (např. Infoabsolvent.cz, určený zejména žákům 8. a 9. tříd základních škol, JeLibo – seminář 

o dobrovolnictví  a  mezinárodních  projektech  pro  středoškoláky),  tak  přímo  v ICM  (Zanzibar, 

Mezinárodní výměny mládeže? Už vím, co to je, a chci jet zase! apod.).  

Ve  spolupráci  s  knihovnami  ve Vyškově  a  v Prostějově nově  vznikl 

soubor  tří  besed  Cestuj  a  buď  aktivní  s  ICM  –  o  dobrovolnictví, 

o grantových  možnostech  pro  mladé  a  o  možnostech  levného 

cestování. 

Pracovníci  a  dobrovolníci  ICM  Prostějov  se  v tomto  roce  také 

vzdělávali  v oblastech,  které  jsou  důležité  pro  jejich  kvalitní  práci, 

a to  jak  absolvováním  řady  seminářů  a workshopů  (např.  seminář 

Kurz mediální komunikace nebo Dotační tituly Olomouckého kraje 2016), tak samostudiem.  

Mezi tradiční aktivity ICM Prostějov patřily i soutěže pro děti a mladé lidi. Na jaře 2016 proběhl devátý 

ročník internetové soutěže „Evropská unie v otázkách“ a u příležitosti Dne informací pro mládež jsme 

uspořádali  soutěž  „Najdi  7  rozdílů“.  V listopadu  2016  jsme  uspořádali  dvanáctý  ročník  soutěže 

„Dobrodružství s počítačem“.  

Vydařenou akcí byla Noc s Andersenem, které se zúčastnilo devatenáct dětí ve věku od 6 do 12 let, 

a zájem ze  strany veřejnosti  jsme opět  zaznamenali o  tvořivé dílny,  které  jsme pořádali  v průběhu 

celého  roku,  v prvním  pololetí  ve  spolupráci  s účastnicemi 

Evropské  dobrovolné  služby  –  Elenou  Martínez  Latorre 

ze Španělska a Marion Bonnefoy z Francie.  

Důležitou součástí činnosti ICM Prostějov byla také prezentace 

ICM,  jeho  aktivit  i celého  informačního  systému pro mládež 

v ČR  na  tradičních  akcích  pro  mládež  a  širokou  veřejnost. 

Zdařilou byla zejména expozice na Setkání všech generací či 

na Burze volného času a Scholarisu v Prostějově.  

V  roce  2016  ICM  Prostějov  spolupracovalo  zejména 

s Cyrilometodějským  gymnáziem,  ZŠ  a  MŠ  v Prostějově 

a dalšími  základními  a  středními  školami  v regionu, 

s  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.  



Evropská dobrovolná služba 
 

 

Naše organizace je přijímající, vysílající a koordinační organizace pro Evropskou dobrovolnou službu, 

a to v rámci programu Erasmus+. V první polovině roku 2016 v naší organizaci působily tři zahraniční 

dobrovolnice:  

 Elena Martínez Latorre ze Španělska (22. 9. 2015 – 12. 8. 2016)  

 Marion Bonnefoy z Francie (5. 10. 2015 – 27. 8. 2016)  

 Marion Bonnefoy z Francie (13. 6. 2016 – 27. 8. 2016) 

Elena  Martínez  Latorre  nabízela  mladým  lidem  i veřejnosti 

anglickou  a  španělskou  konverzaci.  Se  svojí  zemí  seznámila 

prostějovskou  veřejnost  i v Multikulturním  centru MOZAIKA,  kde 

při  podvečeru  „Za  chutí  Španělska“  připravila    typická  jídla  své 

země.  V červenci  pak  zorganizovala  v prostorách  ICM 

a v Kolářových sadech celý Španělský týden. 

 Pro  naši  kampaň  Evropská  dobrovolná  služba?  Pojeď  taky! 

připravila video o tom, co to vlastně EDS je. 

Společně s Marion připravily program pro děti na jarní prázdniny i „Noc s Andersenem“, na každý měsíc 

tvořivou  dílnu  a  psaly  příspěvky  do  anglického  zpravodaje  E‐VoiceS,  kde  si  zájemci  mohou  číst 

o aktivitách našich dobrovolnic, a to nejen těch pracovních.  

 Marion  Bonnefoy  nabídla  mladým  lidem  i veřejnosti  francouzskou 

konverzaci a pro děti ve věku 10–13 let „Míčové hry in English“. Připravila 

kulinářský  podvečer  „Francie  na  talíři“  v MOZAICE  a  spolu  s Elenou 

i program na jarní prázdniny pro děti, „Noc s Andersenem“ a tvořivé dílny. 

Pro  naši  kampaň  o  Evropské  dobrovolné  službě  připravila  video 

o nejlepších vzpomínkách dobrovolníků. 

Společně s Marjorie pak připravila aktivity na letní „Setkání všech generací“ 

a „Francouzský týden“.  

Marjorie Bonnefoy se našeho projektu zúčastnila od poloviny června do konce srpna. Zapojila se do 

všech probíhajících aktivity, přípravy „Setkání všech generací“ i „Francouzského týdne“. Zorganizovala 

letní herní úterky, přispívala do časopisu E‐Voices i elektronického měsíčníku REMIX. 

        
 



Městské evropské informační středisko Prostějov  
 

 

Hlavním  cílem  Městského  evropského  informačního 

střediska  (MEIS)  Prostějov,  které  působí  při  ICM 

Prostějov, bylo rozšiřovat povědomí o Evropské unii a 

o možnostech mobility (nejen) mladých lidí v rámci EU. 

Na tyto aktivity získalo MEIS Prostějov prostřednictvím 

Europe Direct Olomouc v roce 2016  finanční  podporu 

ve výši 25 000 Kč.   

V roce  2016  jsme  zorganizovali  tradiční  internetovou 

soutěž  „Evropská  unie  v otázkách“.  MEIS  jsme 

propagovali  také  v rámci  soutěže  zorganizované 

k příležitosti Dne informací pro mládež „Najdeš 7 rozdílů?“ a počítačové soutěže pro žáky 4. a 5. tříd 

ZŠ „Dobrodružství s počítačem“ konané v prostorách ICM Prostějov. 

Naši činnost jsme prezentovali také na celé řadě akcí určených pro širokou veřejnost: Setkání všech 

generací, Burza volného času, Den otevřených dveří MEIS/ICM Prostějov a Scholaris Prostějov. 

V rámci  projektu  vznikla  také  letáková  informační  kampaň,  která  umožnila  propagaci  nejen  MEIS 

Prostějov,  ale  i  celé  sítě  v Olomouckém  kraji,  a  to  jak  na  internetu,  tak  i v prostějovské  městské 

hromadné dopravě. 

 



Dobrodružství s počítačem 2016 
 

 

Dvanáctý ročník počítačové soutěže družstev žáků 4. a 5. tříd základních škol proběhl 15.  listopadu 

2016. Soutěže se zúčastnilo 92 žáků z dvanácti základních škol z Prostějova a okolí.  

Na všechny soutěžící opět čekaly čtyři soutěžní úkoly: 

malování  přísloví,  formátování  textu,  hledání  na 

internetu a zvládnutí  logické hry „Robot Brother Lab“. 

Již  tradičně  museli  hru  hrát  dva  soutěžící  najednou 

a bylo potřeba, aby u ní spolupracovali. Na památku si 

pak  každý  soutěžící  odnesl  odznáček  s motivem  této 

hry. 

Vítězem  tohoto  ročníku  se  stalo  družstvo  žáků  ze 

Základní školy Protivanov. Členové vítězného družstva 

získali dárkový balíček, jehož součástí byly deskové hry, Star Wars USB disk, který do soutěže věnovala 

firma  INFOS Art,  s.r.o.,.  Svým vítězstvím  zajistili  cenu  i pro  svou  školu.  Ta obsahovala deskové hry, 

cestovní lékárničku a knížky k zpestření výuky počítačů či s kreativními nápady.  

Druhé místo v soutěži vybojovali žáci ze ZŠ nadporučíka 

Josefa Františka a MŠ Otaslavice a na  třetím místě se 

umístilo družstvo žáků ze Základní školy Krumsín. 

Ceny  do  soutěže  se  nám  podařilo  zajistit  díky 

sponzorským darům od firem Habro, INFOS Art, s.r.o., 

Computer Média, InterInvest Moravia, s.r.o. a také díky 

Evropské informační síti pro mládež EURODESK.  

 

 

 

 

   



Mezinárodní projekty v roce 2016  
 

 

V roce  2016  vyslalo  ICM  Prostějov  celkem  8 mladých  lidí 

a pracovníků s mládeží na dva mezinárodní projekty – na jeden 
školící  kurz  pro  pracovníky  s mládeží  na  Kypru  a  jednu 

mezinárodní  výměnu  mládeže  v  Rumunsku.  Organizátorem 

těchto projektů byly kyperská organizace allaZOYME a rumunská 

organizace  Action  for  Change;  projekty  se  uskutečnily  v rámci 

programu Erasmus+. 

Mezinárodní  školící  kurz  „Dare  to 

dream –  Into  the world. Competences 

for life.“ se konal od 4. do 12. listopadu 

2016  a jeho  cílem  bylo  zvýšit 

kompetence  pracovníků  s  mládeží  tak, 

aby podporovali mladé lidé ve využívání 

svých  zkušeností  pro  osobní,  profesní 

a sociální  růst.  Za  ČR  se  ho  zúčastnily 

Markéta  Popelářová  a Alexandra 

Witková.  

Koncem  měsíce,  20.–28.  listopadu, 

proběhla mezinárodní výměna mládeže 

s názvem „YOUth 4 Peace“. Tohoto projektu, jehož hlavním tématem byla světoznámá „World Peace 

Game“  (Hra  na  světový  mír)  Johna  Huntera,  se  spolu  s  Annou  Müllerovou  zúčastnilo  5 studentů 

septimy Cyrilometodějského gymnázia.  

     

 

 



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016

a)   Příjmy
1. Členské příspěvky 63 000
2. Příjmy ples (vstupné, tombola, dary, reklama) 170 190
3. Dary 31 596
4. Úroky 151
5 Příjmy z grantů a dotací 568 011
6 Tržby za služby /ICM, / 209 828
7 P ř í jm y    c e l k e m 1 042 776

b)    Výdaje
1. Mzdové náklady + OON 402 075
2. Odvody soc. a zdrav. pojištění, ost. sociální náklady 116 506
3. Poplatky (banka, daně, kurzové rozdíly) 7 770
4. Služby (nájem, energie, tisk,účetnictví, software, webhosting, náklady ples, ost.) 176 221
5. Ostatní výdaje související s projekty (EVS, ICM) 171 114
6. Dary a příspěvky ( odměny studentům,soutěže, knižní poukázky, franc.divadlo) 27 788
7. Reprezentace 2 434
8. Reklama v Ročence 10 000
9. Provozní materiál 42 356

10 V ý d a j e     c e l k e m 956 264

      Hospodářský výsledek – zisk 86 512 Kč.                                                     
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IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doru čí:

44159862

Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prost
Komenského  17
Prostějov
796 01

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2016

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádku

TEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 3852 385A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 5324 532A. III.

Daně a poplatky 45 4A. IV. 

Ostatní náklady 186 18A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek

147 14A. VI.

Poskytnuté příspěvky 38 3A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 95695610Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 39312 393B. I.

Přijaté příspěvky 13413 134B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 16314 163B. III.

Ostatní výnosy 33715 337B. IV.

Tržby z prodeje majetku 1616 16B. V.

Výnosy celkem 1 0431 04317Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospoda ření před zdaněním 8787C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospoda ření po zdan ění 8787D. 19ř. 18 - ř. 9

Výchova a vzdělávání

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.12.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



1 x příslušnému fin. orgánu

Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prost
Komenského  17
Prostějov
796 01( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2016

Účetní jednotka doru čí:

44159862

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 332 83

Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 55304A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 2828A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly - podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -332 -83

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7. -304 -5535Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -28-28A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.



2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 356517

B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 23 16

Materiál na skladě (112) 42 1623B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 1

Odběratelé (311) 52B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68 1B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 492 340

Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 3174B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 309418B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 1

Náklady příštích období (381) 81 1B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 356517



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 333492

A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 433 188

Vlastní jmění (901) 87 3636A. I. 1.

Fondy (911) 88 152397A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 59 145

Účet výsledku hospodaření (963) 91 87xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x40A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 5819A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 2325

B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 2 1

Dodavatelé (321) 106 12B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 23 22

Výdaje příštích období (383) 130B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 2223B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 356517

Výchova a vzdělávání

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.12.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Příloha k účetní závěrce 

k rozvahovému dni 31. 12. 2016 

sestavená na základě osnovy dané § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

 

Název účetní jednotky Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v 

Prostějově                  

Sídlo účetní jednotky Komenského 1592/17, Prostějov 796 01 

Identifikační číslo 4 4 1 5 9 8 6 2 

Právní forma účetní jednotky spolek 

Předmět činnosti  

hlavní činnost 

 

vytvářet podmínky pro činnost 

Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově a 

být jeho garantem  

hospodářská činnost - 

 

A. Právní subjektivita účetní jednotky 

Vznik právní subjektivity dne 6. května 1992   

Místo registrace Krajský soud v Brně 

Číslo registrace oddíl L, vložka 1900 

Statutární orgán předseda Ing. František Hynek 

Organizační jednotky s právní subjektivitou účetní jednotka nemá 

 

B. Účetní jednotka není založena na majetkových účastech.  

Zakladatelem jsou:  Kopečný Václav, ing., CSc., Krátoška Josef, doc, dr., Marek Václav, Dr. 

CSc., Slavotínek Ivo. 

 



C. Základní údaje o účetnictví 

Účetní období kalendářní rok 2016 

Použité účetních metody účetnictví metody vycházejí z vyhlášky č. 504/2002 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání, 

Způsob zpracování účetních záznamů  účetní záznamy jsou zpracovány v software 

StormwareOffice v účetní firmě 

Způsob a místo úschovy účetních záznamů originální účetní doklady jsou průběžně ukládány ve 

společnosti, po závěrce jsou archivovány v sídle 

společnosti; účetní záznamy jsou archivovány na 

datovém médiu jednou ve společnosti a jednou u účetní 

firmy 

Aplikace obecných účetních zásad  

Způsoby oceňování a odpisování  účtování zásob - prováděno způsobem B evidence 

zásob 

 oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve 

skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: 

cenu pořízení, vedlejší pořizovací náklady 

(dopravné, clo, provize, pojistné,jiné). 

 odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého 

hmotného majetku sestavila účetní jednotka dle 

předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku 

odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. 

Odpisový plán byl sestaven dle příslušných 

ustanovení zákona o daních z příjmů.  

Způsob stanovení oprávek k majetku oprávky jsou vytvářeny pouze u dlouhodobého majetku 

kumulací účetních odpisů 

Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a 

závazků 

ve sledovaném období nebylo reálnou hodnotou 

oceňováno 

Způsob tvorby a výši opravných položek a rezerv za 

uzavírané účetní období 

ve sledovaném období nebyly opravné položky a 

rezervy vytvářeny 

 

D. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

nenastaly. 

E. Aktiva a závazky byly oceňovány v pořizovacích cenách. Úpravy hodnot majetku a 

závazků, ať již přechodného nebo trvalého charakteru nebyly prováděny. Ve sledovaném 

období účetní jednotka nepřepočítávala aktiva a závazky v cizí měně na českou měnu. 

K poslednímu dni účetního období nebyl prováděn přepočet cizí měny. 

F. Účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby nedrží akcie nebo podíly 

v žádných společnostech.  



G. Přehled splatných závazků k veřejným rozpočtům - k 31.12.2016 - nejsou evidovány 

žádné závazky k veřejným rozpočtům, mimo níže uvedené.    

 Druh Částka v tis Kč Vznik Splatnost 

sociální zabezpečení 0 31.12.2016 20.1.2017 

veřejné zdrav.pojištění 0 31.12.2016 20.1.2017 

zálohová daň ze závislé činnosti 

zaměstnanců 

0 31.12.2016 20.1.2017 

srážková daň ze závislé činnosti 

zaměstnanců 

   

daň z příjmů právnických osob    

H. Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti. 

I. V účetní jednotce neexistují žádné majetkové cenné papíry, nevlastní žádné dluhopisy 

nebo podobné cenné papíry ani práva. 

J. Účetní jednotka nedluží žádné částky, které vznikly v  daném  účetním období a u kterých   

zbytková  doba  splatnosti   k  rozvahovému  dni přesahuje  pět  let,  ani nedala záruky za 

žádné dluhy jiných účetních jednotek. 

K. Účetní jednotka nemá finanční nebo jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze.  

L. Účetní jednotka dosáhla výsledku hospodaření v následujícím členění: 

Výsledek hospodaření  
za hlavní činnost 87 

pro účely daně z příjmů 162 

M. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období byl 3 a všichni 

byli zaměstnáni ve výchově a vzdělávání. Zaměstnance v postavení statutárních, 

kontrolních a rozhodčích orgánů účetní jednotka nemá 

N. Odměny a funkční požitky členům statutárních orgánů, kontrolních orgánů ani jiných 

orgánů nebyly ve sledovaném období vypláceny. Nevznikly ani nebyly smluvně sjednány 

závazky ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů. 

O. Účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených 

statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v 

osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní 

smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.      Nejsou uzavřené takové smlouvy 

P. Účetní jednotka neposkytovala členům orgánů (statutárních, kontrolních a jiných) zálohy 

závdavky a úvěry, kromě běžných provozních záloh. 

Q. Základ daně z příjmů byl zjištěn v členění na dotační prostředky, osvobozené členské 

příspěvky, ziskové a ztrátové zakázky. V roce 2016 byly využity prostředky z daňové 



úlevy roku 2015 na úhradu ztrátových zakázek. Do základu daně z příjmů byly zahrnuty 

výnosy ze ziskových zakázek hlavní činnosti, kdy výnosy převýšily související výdaje.   

R.. Významnou položkou výkazu zisku a ztrát jsou přijaté provozní dotace, jejichž rozpis je 

následující: 

Dotace celkem na provoz : 393 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 350        

Olomoucký kraj 25 

Erasmus Storytelling Rumunsko 18 

 

 
S.  Významné položky rozvahy vyplývají přímo z jednotlivých řádků rozvahy. 
 

T. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů podává 

následující tabulka.  

Dárce přijaté dary v tis. Kč 

Drobní dárci do 10 tis. Kč  72 

 

U. Účetní jednotka nepořádala v účetním období veřejnou sbírku dle zákona č.117/2001 Sb. o 

veřejných sbírkách.  
 

V. Účetní hospodářský výsledek roku 2015 byl na základě rozhodnutí členské schůze v celé 

výši převeden do nerozděleného zisku minulých let. 

 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

10.2.2017 

Odesláno dne: Ing. František Hynek, předseda 

10.2.2017 

 




