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Zástupci zřizovatele:
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Zástupci školy:
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Další členové:
PaedDr. Karel Kotyza, Ing. Václav Kopečný, Ing. Hana Oulehlová

Ing. František Hynek
předseda spolku

Výroční zpráva o činnosti spolku
Každým rokem na těchto stránkách vás seznamujeme s výsledky naší činnosti, kterou navazujeme na
předchozí úspěšná léta, a bilancujeme aktivity směřující 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. V souladu s prioritními oblastmi podpory, které jsme si vytýčili již při
vzniku našeho spolku, pokračovali jsme ve spolupráci na vytváření materiálního, kulturního a
společenského zázemí Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově, ve
vytváření vlastních finančních zdrojů a jejich účelné využívání pro potřeby studentů. Postupně jak se
škola rozšiřuje o další stupně základní školy, rozšířila se 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 v oblasti materiální a personální finančně zabezpečuje.
V průběhu roku 2017 Členská schůze, která je vrcholným orgánem spolku, v souladu s příslušnými
ustanoveními NOZ schválila výroční zprávu 2016, rozpočet 2017, nové členy Rady spolku a jednotlivá
usnesení členské schůze. Členská schůze také volila zástupce rodičů studentů jednotlivých tříd do Rady
spolku, která pak 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 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 2017 byla činnost spolku finančně zabezpečena především z dotací, darů, výběrem
členských příspěvků a ziskových aktivit (Ples CMG). Na členských příspěvcích jsme v roce 2017 vybrali
celkem 75 000 Kč a na finančních darech jsme obdrželi částku celkem 34 891 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, 300 000 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. Olomoucký
kraj schválil naši žádost o finanční podporu projektu na činnost ICM, kterou spolufinancovalo MŠMT.
V roce 2017 nás podpořilo po roční přestávce též statutární město Prostějov tím, že podpořilo hned
dva projekty, tradiční Dobrodružství s PC a nově i kreativní dílny ICM každý po 3 000 Kč. Z Olomouckého
kraje jsme obdrželi též finanční příspěvek na úhradu některých nákladů spojených s oslavou 25 let
trvání CMG, na níž jsme se aktivně podíleli. V mezinárodních projektech podporovaných EU jsme
pokračovali v projektu Storytelling, kdy pracovnice ICM navštívila workshopy pořádané Rumunskem a
z projektu byl hrazeno jízdné. 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.
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 11 950 Kč.

Největší kulturně společenskou událostí bývá Reprezentační ples CMG u příležitosti stužkování
maturitního ročníku a ze zisku Plesu 2017 byla studentům oktávy poukázána částka 14 790 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.
Účetnictví našeho spolku je vedeno v účetním programu Pohoda. Účetní rok byl řádně uzavřen k 31.
12. 2017 a veškeré doklady byly řádně zpracovány. Přiznání k dani z příjmu PO se všemi přílohami a
náležitostmi bylo podáno v souladu s platnými zákony a v řádném termínu.

V roce 2017 jsme přijali dotace a příspěvky z těchto institucí:
MŠMT ČR – dotace na činnost ICM
Olomoucký kraj – dotace na činnost ICM, CMG Fest
Statutární město Olomouc – Europe Direct, MEIS
Statutární město Prostějov – Dobrodružství s PC, Kreativní dílny
Erasmus – Storytelling Rumunsko

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 2017 ponechán
ve výši 300 Kč ročně. Příslušníci jedné rodiny platí jen jeden členský příspěvek. Podrobnější informace
aktualizujeme na webových stránkách Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy
v Prostějově – www.cmgpv.cz.

CMG Fest – oslavy 25 let trvání školy
Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia, jak již bylo řečeno v úvodní části, si při svém vzniku vytýčil
několik oblastí podpory výchovně vzdělávací práce tehdy nově vzniklého církevního gymnázia a jednou
z nich byla též podpora kulturního a společenského zázemí školy. Není proto divu, že jsme se aktivně
zapojili i do oslav 25 let trvání gymnázia, které proběhlo na podzim roku 2017 na prostějovském
náměstí formou komponovaného programu s ukázkami činností jednotlivých částí školy. Svůj stánek
tam mělo i Informační centrum se zábavnými aktivitami pro veřejnost. Spolek se prezentoval
především ukázkou kronik a dokumentace o historii spolku. Z Olomouckého kraje nám byla schválena
dotace na pronájem a ozvučení podia, na kterém probíhal program sestavený z vystoupení studentů
gymnázia a žáků základní školy.

Stánek ICM nabízel vlastní
výrobu drobných
upomínkových předmětů

O výrobu klíčenky byl velký zájem nejen mezi dětmi

Zahradní slavnost
Úspěšné složení maturitní zkoušky je jistě důvod k radosti a spolek přátel již tradičně přispívá svým
dílem k slavnostnímu předání maturitních vysvědčení a následné Zahradní slavnosti, která je příležitostí
k setkání rodičů, pedagogů i absolventů gymnázia. Ti se v hojném počtu vracejí tam, kde strávili svá
pěkná studijní léta, aby se setkali s bývalými spolužáky i vyučujícími. Přicházejí též rodiče, jejichž děti
už maturovali před více lety, ale prostředí a přátelská atmosféra je stále oslovují a oni se rádi vracejí.
Zahradní slavnosti předchází mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže, kterou celebroval arcibiskup
olomoucký Mons. Jan Graubner a při níž předal absolventům maturitní vysvědčení a také několik
ocenění některým maturantům. Jedním z ocenění je i Cena Spolku přátel za mimořádný výkon
u maturitní zkoušky formou finanční odměny, kterou schvaluje Rada spolku.

Cenu Spolku přátel předal předseda František Hynek

Zahradní slavnost
provázelo příznivé
počasí

Kreativní dílny Informačního centra pro mládež Prostějov
Na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova“ ze dne 20. 3. 2017
byl naší organizaci poskytnut příspěvek výši 3 000 Kč na organizaci akce „Kreativní dílny“. Tento
příspěvek byl využit ve shodě se smlouvou na organizaci a nákup kreativního materiálu. Aktivity byly
přístupné široké veřejnosti.
Kreativní setkání jsme pořádali pravidelně jedenkrát za měsíc, mimo hlavní školní prázdniny. Celkově
naše kreativní odpoledne navštívilo více jak sto účastníků různých věkových kategorií.
Zrealizovali jsme tyto kreativní dílny:
Náušnice
Malovaná zrcátka
Včelky
Velikonoční bambuláci
Květiny z papíru
Bločky a obaly na knížky
Propisky z papíru
Ježečci
Přání – kapsička z papíru

pondělí 16. ledna
pondělí 13. února
pondělí 20. března
pondělí 10. dubna
pondělí 15. května
pondělí 5. června
pondělí 25. září
pondělí 16. října
pondělí 6. listopadu

Velikonoční bambuláci

Bločky a obaly na knížky

Náušnice

Včelky

Dobrodružství s počítačem po třinácté
Třináctý ročník soutěže čtyřčlenných družstev složených ze žáků 4.
a 5. ročníků ZŠ se uskutečnil ve čtvrtek 16. 11. 2017.
Soutěže se zúčastnilo 108 žáků ze 12 základních škol z celého
Prostějovska z původně přihlášených 116 soutěžících z 13 škol (důvod
nepřítomnosti: dopravní situace, změny v rozpisu žákovských utkání).
Zastoupeny byly:

ZŠ Krumsín

3 družstva

Základní škola Prostějov, ul. Dr.
2 družstva
Horáka
Základní škola Prostějov, ul. E.
1 družstvo
Valenty
ZŠ a MŠ Prostějov, ul.
1 družstvo
Palackého

2 družstva

RG a ZŠ města Prostějova

ZŠ nadporučíka Josefa Františka a MŠ
Otaslavice

1 družstvo

Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ
4 družstva
Drahany

Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice

1 družstvo

Klenovice na Hané

Základní škola Smržice

4 družstva
4 družstva

2 družstva

2 družstva

ZŠ a MŠ Mostkovice

ZŠ a MŠ Myslejovice

Do soutěže se tedy zapojilo 12 základních škol z Prostějova a okolí s 27 družstvy, tj. 108 žáků. Soutěž
také zasáhla minimálně 12 pedagogů, kteří se podíleli na přípravě soutěžních družstev.
V letošním ročníku byla hodnotnými cenami oceněna tradičně ta družstva, která se umístila na prvních
10 místech. Všech 28 soutěžících družstev pak obdrželo diplomy, odznáčky soutěže a sladké odměny.
1. ZŠ a MŠ Myslejovice
2.
3.
4.
5.
6.–7.
6.–7.
8.–10.
8.–10.
8.–10.

Jonáš Marák, Jáchym Klváček, Jaromír Fidler, Martin
Mlateček
RG a ZŠ města Prostějova
Elen Rebilasová, Patricie Neumanová, Šimon Czopnik,
Lukáš Chudoba
Jubilejní Masarykova ZŠ a Lukáš Pejzl, Daniel Havlík, David Hejč, Kanai Vrublová
MŠ Drahany
ZŠ a MŠ Prostějov, ul.
Matyáš Korec, Eliška Vrbová, Jakub Koukal, Ondřej Plachý
Palackého
ZŠ nadporučíka Josefa
Anna Mošová, Karolína Vystavělová, Jana Vlachová, Darek
Františka a MŠ Otaslavice
Oberreiter
Základní škola Smržice
Jan Kimel, Dominik Grepl, Mária Novotná, Sofie Pasze
ZŠ a MŠ Prostějov, ul.
Adam Kovář, Michal Kratochvíl,Veronica Čechmánková,
Palackého
Viktorie Skalická
Tomáš Petrásek, Tomáš Mazal, Lukáš Růžička, Barbora
ZŠ a MŠ Mostkovice
Babáková
Základní škola Prostějov, ul. Michaela Teprová, Michaela Milerová, Antonín Nevřela,
Dr. Horáka
Robin Šubert
ZŠ a MŠ Prostějov, ul.
Bára Opavská, Pavel Círek, Eliška Jelínková, Michal Pluskal
Palackého

Cenu pro první místo tvořil batoh na notebook, powerbanka, pastelky, Netiketa, blok a další drobnosti
– pro každého člena družstva.

Cenu pro druhé místo tvořila taška obsahující sluchátka PASTEL, USB flash disk, pískovací obrázek,
pastelky, Netiketu, blok, mapu Prostějova a další drobnosti – pro každého člena družstva.
Cenu pro třetí místo tvořila taška s bezdrátovou myší, USB flash diskem, reflexním páskem, pastelkami,
Netiketou, blokem a dalšími drobnostmi – pro každého člena družstva.
Cenu pro čtvrté místo tvořila taška s mini sluchátky, deskovým blokem, reflexním páskem, pastelkami,
Netiketou a dalšími drobnostmi – pro každého člena družstva.
Ceny na dalších místech tvořily např. vyškrabovací obrázky, bločky, pastelky, reflexní předměty,
kalendáře, omalovánky a rozvrhy hodin. Podrobněji viz příloha.
Cenu pro vítěznou školu obdržela ZŠ a MŠ Myslejovice. Cena obsahovala externí paměťový disk,
deskové a společenské hry, publikace z oblasti interkulturního a projektového vzdělávání, čtyřdílný
soubor publikací zaměřených na aktivity s dětmi a mládeží a cizojazyčné pomocné materiály vhodné
pro rozvoj slovní zásoby (např. netradiční mapy českých a evropských měst). Podrobněji viz příloha.
Tuto i další ceny se nám podařilo zajistit díky dotaci statutárního města Prostějova, Olomouckého kraje,
sponzorským darům od firem Habro, INFOS Art s.r.o., a také díky Národnímu informačnímu centu pro
mládež a síti EUROPE DIRECT Olomouc.
Členové všech družstev obdrželi drobné sladké odměny, které věnovala Večerka u babinky a odznáček
s motivem soutěžní hry, notes a mini pastelky. Každá škola pak obdržela informační a propagační
materiály Informačního centra pro mládež Prostějov a partnerů soutěže.
Tento rok proběhl již třináctý ročník soutěže Dobrodružství s počítačem, která nabízí základním školám
v regionu možnost motivovat své žáky v oblasti rozvoje počítačové gramotnosti. Tato soutěž, nemá
v našem regionu obdobu a nabízí zajímavou zkušenost i hodnotné ceny jak pro soutěžící, tak i pro
vítěznou školu.

Městské evropské informační středisko
Projekt MEIS Prostějov 2017 zahrnoval několik dílčích aktivit: internetovou soutěž: Evropská unie
v otázkách 10; pět prezentačních akcí: Den Evropy, Setkání všech generací Prostějov, Burza volného
času Prostějov, Den otevřených dveří MEIS Prostějov a Scholaris Prostějov a 2 soutěže, na kterých byla
síť Europe Direct prezentována LuštěnÍČKO a Dobrodružství s počítačem.
Na prezentačních a propagačních akcích byly využity stávající i nově vyrobené propagační materiály
a předměty MEIS Prostějov.



LuštěnÍČKO

Už od roku 2008 se 17. duben slaví jako Evropský den informací pro mládež. Tento den byl zvolen
s ohledem na to, že 17. dubna 1986 byla založena Evropská informační a poradenská agentura pro
mládež (ERYICA), která tak letos slaví 30. výročí od svého vzniku. Při této příležitosti ICM Prostějov
připraví čtyřdenní internetovou soutěž, ve které propagovalo také síť Europe Direct a MEIS
v Olomouckém kraji, která naše aktivity též finančně podpořila.
Od úterý do pátku byly vždy ve 12.00 hod. zveřejněny na webu www.icmprostejov.cz a Facebooku
(www.fb.com/icmprostejov) soutěžní křížovka a slepá mapa s úkolem. Soutěžící posílali správné řešení

úkolů tentýž den do 23.59 hod. na e‐mail soutez@icmprostejov.cz / do zprávy na Facebooku. Všechny
správné odpovědi byly zařazeny do slosování o tematický termohrnek a drobné odměny – výherce byl
oznámen následující den.
Použité křížovky a mapy, které byly v soutěži využity, byly tematicky zaměřeny na zajímavé informační
portály, které jsou obsahově zaměřeny informovanost mladých lidí a na Evropskou tématiku, např. síť
Europe Direct a sítě MEIS v Olomouckém kraji.
Výherci soutěže „LuštěnÍČKO“:
Výherci vzešlí ze správných odpovědí na webových stránkách ICM Prostějov. Ze čtyř kol vzešli tři
výherci (jedno kolo bez správné odpovědi):

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

Terezie Klemešová, 14 let
žádná správná odpověď
Helga Škapová, 37 let
Tereza Dragounová, 16 let

Výherci vzešlí ze správných odpovědí na Facebooku ICM Prostějov.
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

Kateřina Polcrová, 17 let
Pavel Polcr, Prostějov
Helga Škapová, 37 let, Frýdek‐Místek
Daniela Tobolová, Prostějov

Místo konání:

webové stránky MEIS/ICM Prostějov (www.meisprostejov.cz /
www.icmprostejov.cz) a Facebooku (www.fb.com/icmprostejov)

Počet kol:

4

Doba trvání jednoho kola:

od úterý do pátku, denně od 12.00 hod. do 23.59 hod.

Doba trvání celé soutěže:

18.–21. dubna 2017.

Ceny:

Ceny v jednotlivých dnech tvořily termohrnky a drobné propagační
odměny, např. antistresová hvězdička MEIS Prostějov.



Evropská unie v otázkách 10

Již po desáté uspořádalo Městské evropské informační středisko Prostějov při ICM Prostějov
internetovou soutěž s evropskou tematikou na svých webových stránkách (www.meisprostejov.cz /
www.icmprostejov.cz). Soutěž byla určena pro žáky ZŠ a studenty SŠ ve věku od 12 do 19 let (včetně)
a probíhala v období od 9. května do 13. června 2017. Celá soutěž byla rozdělena na pět kol po
jednotlivých týdnech. Z každého kola byl vylosován jeden výherce z došlých správných odpovědí na tři
soutěžní otázky. Na závěr celé soutěže byl ze všech správných odpovědí, které jsme obdrželi během
trvání soutěže, vylosován jeden výherce – držitel hlavní ceny.
Výherci soutěže „Evropská unie v otázkách 10“:
1. kolo
2. kolo

Filip Vyskočil, Plzeň,
Zuzana Joklová, České Budějovice,

3. kolo
4. kolo
5. kolo

Martin Kasal, Hrádek,
Eliška Krejčíková, Klobouky u Brna,
Sára Ševčíková, Břeclav,

Výhercem hlavní ceny, která byla vylosována ze všech správných odpovědí obdržených během celého
trvání soutěže, se stal Vojtěch Krejčík z Klobouků u Brna. Do soutěže přišlo celkem 45 soutěžních
odpovědí.
Ceny:



Ceny v jednotlivých kolech – hodnotné dárkové balíčky s USB flash diskem a propagačními
materiály od partnera soutěže.
Hlavní cena – hodnotný dárkový balíček s externím harddiskem (1 TB) a s hrnkem

Místo konání:

webové stránky MEIS/ICM Prostějov (www.meisprostejov.cz /
www.icmprostejov.cz)

Počet kol:

5

Doba trvání jednoho kola:

od úterý od 12.00 hod. do následujícího úterý do 10.00 hod.

Doba trvání celé soutěže:

od 9. května do 13. června 2017.



Den Evropy

V Olomouci na Horním náměstí probíhá každoročně Den Evropy, na kterém středoškoláci z
Olomouckého kraje prezentují členské země EU a celý den návštěvníkům obohacují řadou kvízů,
soutěží, specialit i doprovodnými vystoupeními a skvělou muzikou.
My jsme návštěvníkům představili MEIS Prostějov, jeho zřizovatele Europe Direct Olomouc, který se
podílel na organizaci celé akce, a také celou síť MEIS v Olomouckém kraji. Na stánku MEIS Prostějov si
mohli zájemci poskládat puzzle Olomouckého kraje s jednotlivými MEIS středisky. Byly zde též
připraveny zajímavé materiály o EU a odznáčky MEIS Prostějov.
Místo konání: Horní náměstí Olomouc
Doba konání: 10. května 2017 (celodenní akce)

Moje první bydlení
ICM Prostějov vyvíjí i publikační činnost.
K vytvoření brožury na téma první bydlení nás
vedly
především
zkušenosti
našich
spolupracovníků a dobrovolníků z řad
studentů, absolventů prostějovských SŠ či
účastníků Evropské dobrovolné služby, kterých
jsme už v naší organizaci hostili dvacet dva. Od
těchto mladých lidí jsme se dozvídali i o
těžkostech a překážkách, které museli zdolávat
při hledání a zařizování svého ubytování po
odchodu
od
rodičů,
zahraničním
dobrovolníkům jsme často pomáhali zvládnout
tuto jejich první příležitost k osamostatnění.
Samostatné bydlení je otázka, kterou řeší mladí lidé nejen v našem
regionu, ale je aktuální i v ostatních ICM v rámci sítě ISM, jak díky
častému zapojení dobrovolníků do činnosti těchto organizací a
spolupráci s cílovou skupinou, tak také pro poradenskou náplň
Informačních center pro mládež

Na vytvoření a realizaci brožury spolupracoval celý tým ICM
Prostějov včetně dobrovolníků zapojených v naší organizaci
s finanční podporou MŠMT. Rodící se materiál jsme dávali k dispozici
mladým lidem k přečtení s požadavkem na jejich zpětnou vazbu,
díky níž jsme podle jejich připomínek mohli provést korekce obsahu.
Výsledkem naší spolupráce je brožura, která čtenáře seznámí se
základní terminologií, nastíní otázky o bydlení, které je dobré
dopředu zvážit, nabídne řadu praktických rad jak ke stěhování, tak
ke starání se o domácnost a obsahuje i osobní poznatky a zkušenosti
mladých, kteří již mají první zkušenost se samostatným bydlením za
sebou.
Námi vytvořená brožura Moje první bydlení byla vydána v nákladu
700 kusů a distribuována do celé sítě ISM. K 8. 12. 2017 bylo z našich
webových stránek, kde je k dispozici elektronická verze, provedeno
šedesát stažení. V tištěné podobě je brožura Moje první bydlení
k dispozici v ICM Prostějov, nabízíme ji na akcích, kterých se
účastníme (Burza volného času, Scholaris) a zájemcům ji nabízíme
také na námi pořádaných seminářích a workshopech, jako např.
JeLibo. Doufáme, že si každý čtenář v naší brožuře Moje první
bydlení najde užitečnou radu či inspiraci.

Mezinárodní projekty

V rámci celoroční činnosti ICM jsme také spolupracovali se zahraničními organizacemi – jako partneři
jsme se zapojili do mezinárodního školení Into the world rumunské organizace ACTIONS FOR CHANGE
Vyslali jsme dva pracovníky s mládeží. Cílem školícího kurzu a celého mezinárodního projektu bylo
zvýšit kompetence pracovníků s mládeží tak, aby podporovali mladé lidé ve využívání svých
zkušeností pro osobní, profesní a sociální růst. Sešlo se 30 účastníků z 11 různých zemí, různých
věkových kategorií a různého zaměření a zkušeností.

Mladí online
Informační centrum pro mládež Prostějov si připravilo kampaň s názvem Mladí online, která probíhala
jak na webových stránkách ICM, tak formou výlepu v Městské hromadné dopravě v Prostějově.
Kampaň byla rozdělena do dvou tematických celků – občan a společnost, volný čas.

Výlep letáčků kampaně
na linkových spojích
MHD v Prostějově.

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

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

Spolek přátel Cyrilometodějského gym
Komenského 17
Prostějov
796 01

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

44159862

Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

c

1

Stav k posled. dni
účetního období
2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet A.II.1. až A.II.10.

20

83

83

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

(022)

13

55

55

A. II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

28

28

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Součet A.IV.1. až A.IV.11.

40

-83

-83

A. IV. 7.

35

-55

-55

A. IV. 10.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 1.

Materiál na skladě

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.

Odběratelé

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech
Aktiva celkem

(082)
(088)

38

-28

-28

Součet B.I. až B.IV.

41

356

351

Součet B.I.1. až B.I.9.

51

16

25

(112)

42

16

25

Součet B.II.1. až B.II.19.

71

20

(311)

52

20

Součet B.III.1. až B.III.7.

80

340

306

(211)

72

31

120

(221)

74

309

186

Součet A. až B.

85

356

351

Označení

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.
A. I. 2.
A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

A. II. 2.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

Stav k posled. dni
účetního období

3

4

Součet A.I. až A.II.

86

333

300

Součet A.I.1. až A.I.3.

90

188

161

Vlastní jmění

(901)

87

36

36

Fondy

(911)

88

152

125

Součet A.II.1 až A.II.3.

94

145

139

(963)

91

x

-5

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

87

x

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

58

144

B.

Cizí zdroje celkem

Součet B.I. až B.IV.

95

23

51

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

1

46

B. III. 1.

Dodavatelé

(321)

106

1

18

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

18

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

9

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

B. IV.

Jiná pasiva celkem

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

133

22

5

B. IV. 2.

Výnosy příštích období

(384)

131

22

5

Součet A. až B.

134

356

351

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

03.03.2018

Právní forma účetní jednotky

1

Předmět podnikání

Výchova a vzdělávání

Pozn.:

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )
Účetní jednotka doručí:

Spolek přátel Cyrilometodějského gym
Komenského 17
Prostějov
796 01

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

44159862

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

347

347

A. III.

Osobní náklady

4

430

430

A. V.

Ostatní náklady

6

10

10

A. VI.

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

7

36

36

8

3

3

Náklady celkem

10

826

826

A. VII.

Součet A.I. až A.VIII.

B. I.

Provozní dotace

12

372

372

B. II.

Přijaté příspěvky

13

137

137

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

125

125

B. IV.

Ostatní výnosy

15

150

150

B. V.

Tržby z prodeje majetku

16

37

37

Součet B.I. až B.V.

17

821

821

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

-5

-5

ř. 18 - ř. 9

19

-5

-5

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

03.03.2018

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Výchova a vzdělávání

Pozn.:

Příloha v účetní závěrce
k rozvahovému dni 31. 12. 2017
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

44159862

Právní forma účetní jednotky

spolek

hlavní činnost
Předmět činnosti

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

Organizační jednotky s právní subjektivitou

Ing. František Hynek
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 2017

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

Způsob stanovení oprávek k majetku

• 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.
oprávky jsou vytvářeny pouze u dlouhodobého majetku
kumulací účetních odpisů

ve sledovaném období nebylo reálnou hodnotou
Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a
oceňováno
závazků
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 31.12.2017 - nejsou evidovány žádné
závazky k veřejným rozpočtům, mimo níže uvedené.
Částka v tis Kč

Druh

Vznik

Splatnost

sociální zabezpečení

6

31.12.2017

20.1.2018

veřejné zdrav.pojištění

3

31.12.2017

20.1.2018

zálohová daň ze závislé činnosti
zaměstnanců

1

31.12.2017

20.1.2018

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
pro účely daně z příjmů

-5
125

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 2017 byly využity prostředky z daňové úlevy

roku 2016 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 :
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Olomoucký kraj
Město Olomouc
Město Prostějov
Erasmus Storytelling Rumunsko

372
300
35
25
6
6

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
Drobní dárci do 10 tis. Kč

přijaté dary v tis. Kč
62

U. Účetní jednotka nepořádala v účetním období veřejnou sbírku dle zákona č.117/2001 Sb. o
veřejných sbírkách.
V. Účetní hospodářský výsledek roku 2016 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
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Odesláno dne:
3.3.2018

Ing. František Hynek, předseda

