


Vážení přátelé,  

Spolek  přátel  Cyrilometodějského  gymnázia  v Prostějově  je  neziskovou  organizací,  jejíž  činnost  je 

zaměřena  jednak  k podpoře  aktivit  školy  a  studentů,  jednak  směrem  k široké  veřejnost  především 

v oblasti  práce  s  informacemi.  Na  následujících  stránkách  bychom  vám  rádi  podali  průřez  všemi 

oblastmi, které zahrnují širokou škálu aktivit pro žáky a studenty Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a 

MŠ, ale i pro děti a mládež prostějovského regionu s přesahem do velké části Olomouckého kraje, který  

naši činnost finančně podpořil.  

Jsem rád, že výsledky našeho úsilí v oblasti realizace programů pro mládež jsou více než uspokojivé, a 

to i přesto, že se změnily podmínky pro poskytování dotace ze strany MŠMT, které pro nás znamenaly 

citelné  krácení  prostředků  na  zabezpečení  provozu  Informačního  centra  pro  mládež.  Oblast  naší 

činnosti je však natolik široká a mnohovrstevná, že můžeme každým rokem přicházet s novými nápady 

a  úspěšně  je  realizovat.  Projekty,  které  se  osvědčily,  pak  můžeme  dále  rozvíjet  a  v rámci  práce 

Informačního centra pro mládež nabízet širokému spektru jeho návštěvníků. Jako nezisková organizace 

jsme  pochopitelně  závislí  na  úspěšnosti  podaných  žádostí  o  dotace  a  granty.  Proto  bych  chtěl 

poděkovat  všem  institucím,  které  naši  činnost  podpořili,  dále  pak    Cyrilometodějskému  gymnáziu, 

základní škole a mateřské škole v Prostějově za spolupráci a také všem dárcům z řad rodičů a příznivců 

našeho spolku za materiální i duchovní podporu, bez kterých by naše dosavadní úspěchy nebyly možné. 

 

  Ing. František Hynek 

  předseda spolku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti spolku 

 

 

Každý rok v činnosti spolku přináší nové výzvy, programy, nové nápady a aktivity, které však staví jako 

přidanou hodnotu k těm osvědčeným a zavedeným činnostem a spolu s nimi tak realizuje své hlavní 

cíle. Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově své aktivity směřuje do širokého spektra 

podpory školní i mimoškolní a zájmové činnosti žáků školy a v rámci Informačního centra pro mládež, 

které spolek zřizuje, také k široké veřejnosti nejen našeho regionu.  Spolek pak tyto činnosti v oblasti 

materiální a personální také finančně zabezpečuje.  

  

 

 

Vrcholným orgánem spolku je Členská schůze, která bývá svolána dvakrát ročně a na svých zasedáních 

schvaluje výroční zprávu za předchozí rok, rozpočet na stávající kalendářní rok, dále pak nové členy 

Rady spolku a jednotlivá usnesení členské schůze. Členská schůze také volí zástupce rodičů studentů 

jednotlivých  tříd do Rady  spolku. V roce 2019 proběhly  členské  schůze  v termínech 9.  dubna a 11. 

listopadu. Funkce v Radě spolku ‐ předseda a jednatel, kteří jsou statutárním orgánem spolku s právem 

jednat  jeho  jménem,  pokladník  i  zapisovatel,  zůstaly  beze  změn.  Ve  funkci  vedoucí  pracovnice 

Informačního  centra pro mládež pokračovala  i  v tomto  roce Mgr. Kateřina Opatrná. Ani  v obsazení 

revizní komise, která je zvláštním voleným orgánem, nedošlo ke změnám. Jednání Rady spolku, která 

je  výkonným  orgánem,  proběhlo  celkem  pětkrát  během  kalendářního  roku.  Na  programu  bylo 

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.  

Stánek ICM na přehlídce SŠ 

Scholaris v Prostějově 

Regionální TV natáčí reportáž ze soutěže 

Dobrodružství s počítačem 



V kalendářním roce 2019 byla činnost spolku finančně zabezpečena především z dotací, darů, výběrem 

členských příspěvků a vlastních aktivit (Ples CMG). Na členských příspěvcích jsme v roce 2019 vybrali 

celkem 85 200 Kč a na finančních darech jsme obdrželi částku celkem 29 880 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, 200 000,‐ Kč, se na pokrytí mzdových nákladů podílelo MŠMT spolu Olomouckým krajem. Je 

to však méně než v předcházejících letech a také částka na úhradu mzdových nákladů byla podstatně 

snížena. Pro rok 2020 nebyla dotace přiznána,  tudíž v nejbližším období se budeme muset věnovat 

zabezpečení zdrojů financování provozu ICM.  

Statutární město Olomouc nám opět přispělo částkou 25 000 Kč z projektu Europe Direct.  V roce 2019 

podpořilo dva projekty též Statutární město Prostějov – tradiční Dobrodružství s PC a kreativní dílny 

ICM, každý po 2 000 Kč. V mezinárodních projektech podporovaných EU ukončila v únoru 2019 své 

roční  působení  dobrovolnice  z Rumunska, Maria  Hretculesei.  Od  roku  2006,  kdy  jsme  vstoupili  do 

programu Evropské dobrovolné služby, to byla  již dvacátá druhá účastnice, která úspěšně program 

v ICM absolvovala. Nadace VIA a její projekt Meet and Code, do něhož jsme se zapojili a realizovali ve 

spolupráci  s vyučujícími  IT,  nám  věnovala  10 000  Kč.  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 měla být jediným důvodem neúčasti. V roce 

2019 jsme podpořili žádost skupinky studentů, kteří se zúčastnili mezinárodní soutěže v debatování 

v Turecku.  Odměnili  jsme  také  studentku maturitního  ročníku  za  mimořádný  výkon  během  studia 

a jednu studentku za mimořádný výkon v uměleckých soutěžích. Knižní odměny pro studenty a žáky 

jednotlivých ročníků byly předány na konci školního roku. Ze studentského fondu tak bylo vyplaceno 

40 620 Kč.   

 

Velikonoční kreativní dílna  Při organizaci soutěže pomáhají  

i studenti CMG 

Výrobky adventní 

kreativní dílny 



  

Lyžařský kurz kvarty CMG  Tým studentů na soutěži v debatování 

Odměna za mimořádný výkon u maturity  Ocenění za úspěchy v uměleckých soutěžích 

Turistický kurz sexty  Duchovní obnova tercie na Staré Vodě 



Největší  kulturně  společenskou  událostí  bývá  Reprezentační  ples  CMG  u  příležitosti  stužkování 

maturitního ročníku. Spolek jako organizátor plesu se podílí na nákladech, pořádá tombolu a z výtěžku 

plesu poukazuje třídě oktávě 20 % jako příspěvek na výdaje spojené s maturitami. V roce 2019 to bylo 

16 835 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. Akce je koncipována jako poděkování všem 

rodičům,  přátelům,  dárcům  a  příznivcům.  Početnou  skupinu  účastníků  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. 2019 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 2019 jsme přijali dotace a příspěvky z těchto institucí: 

MŠMT ČR – dotace na mzdové náklady ICM 

Olomoucký kraj – dotace na činnost ICM 

Statutární město Olomouc – Europe Direct, MEIS 

Statutární město Prostějov – Dobrodružství s PC, Kreativní dílny 

Nadace VIA – dar na tematický seminář Programování v Scratchi 

 

Členem Spolku přátel Cyrilometodějského gymnázia se může stát každý zájemce, nejen rodiče žáků 

gymnázia, základní školy a mateřské školy. Členský příspěvek zůstal nezměněn 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. 

 

Zahradní slavnost a rozloučení  

s absolventy CMG 

Spolek je pořadatelem Plesu CMG 

spojeného se stužkováním maturantů 



Složení Rady Spolku přátel CMG v Prostějově   
 

 

Předseda:    Ing. František Hynek 

Jednatelka:   Mgr. Martina Šubčíková 

Pokladník:    Mgr. Jitka Hubáčková 

Zapisovatel:    Daniela Tobolová 

Kontrolní komise:   Hana Reiterová, Mgr. Iveta Frýbortová, Ing. Alice Janíková 

 

Členové – zástupci tříd 

 

I. Ing. Jitka Ježková, Ing. Jan Bílý, 

II. MUDr. Helena Lošťáková, Ing. Miroslav Novotný 

III. Mgr. Jarmila Kalvodová, Mgr. Jana Doláková, Mgr. Zuzana Urbanová 

IV. Ing. Leona Klevetová, Jitka Taberyová  

V. Mgr. František Švec, Milada Táborská 

VI. Ing. Alice Janíková, Petr Zbožínek 

VII. Jaroslava Šmídová, Pavel Šmidra  

VIII. Mgr. Iveta Frýbortová, Pavel Neckař 

 

6. A     Mgr. Terezie Brodová, Anna Verbická 

7. A      Ing. Michaela Hrubanová, Zdeňka Nováková 

8. A     Mgr. Lucie Kalábová, Zdeňka Dostálová 

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

 

Zástupci MŠ: 

Ing. Alena Hálková 

 

Zástupci školy: 

Ing. Marie Cagalová, Mgr. Pavel Polcr 

 

Další členové:  

PaedDr. Karel Kotyza, Ing. Václav Kopečný 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informační centrum pro mládež 
 

 

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 byly  zajišťovány v roce 2019 vyškolenými pracovnicemi a také 

dobrovolníky, včetně účastnice Evropské dobrovolné služby.  

Mezi hlavní aktivity, kterým se ICM Prostějov věnovalo v roce 2019, 

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.  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  2019  jsme  opět  zaktualizovali  brožuru  o možnostech 

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

Olomouckém  kraji)“.  Brožura  obsahuje  ve  své  aktualizované  podobě 

katalog  39  organizací,  které  ke  své  činnosti  potřebují  dobrovolníky.  V 

elektronické  podobě  je  brožura  volně  ke  stažení  na  internetových 

stránkách ICM (http://bit.ly/brozura19). 

Samotné webové  stránky  ICM Prostějov  (www.icmprostejov.cz)  slouží 

jako důležitý  informační kanál. V roce 2019 zaznamenaly víc  jak 35 800 

návštěv.  Stránka  ICM  Prostějov  na  Facebooku 

(www.facebook.com/icmprostejov)  měla  349  fanoušků  a účet  na 

Twitteru  (www.twitter.com/icmprostejov)  sledovalo 117 uživatelů  této 

sociální sítě.  

ICM  Prostějov  dále  zrealizovalo  řadu  seminářů,  besed  a 

prezentací  na  základních  a  středních  školách,  např. 

Infoabsolvent.cz, určený zejména žákům 8. a 9.  tříd základních 

škol,  Jsem  dobrovolník  a  umím  to  prodat  –  seminář 

o dobrovolnictví a možnostech, jak prokázat získané kompetence 

dobrovolnickými činnostmi. Mezi tradiční aktivity ICM Prostějov 

patřily  i  soutěže  pro  děti  a  mladé  lidi.  Na  jaře  2019  proběhl 



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

mládež  jsme uspořádali  soutěž „LuštěnÍČKO“. V listopadu 2019  se uskutečnil  již  15.  ročník  soutěže 

„Dobrodružství s počítačem“.  

Vydařenou akcí byla Noc s Andersenem, které se zúčastnilo 20 dětí ve věku od 6 do 11 let, a zájem ze 

strany veřejnosti byl také o tvořivé dílny, které jsme pořádali v průběhu celého roku.  Tvořivé dílny 

finančně podpořilo statutární město Prostějova a Olomoucký kraj. 

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 

Dnu  Evropy  v Olomouci  nebo  v rámci  Prostějovského 

léta či na Burze volného času a Scholarisu v Prostějově.  

V ICM proběhly také dva Dny otevřených dveří (7. října a 

5. prosince). 

V  roce  2019  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. 

V rámci kampaně EURODESKU „Time to Move“  jsme uspořádali odpolední/podvečerní přednášku o 

možnostech cestování, práce, studia a dobrovolnictví v zahraničí. Na akci byli jako hosté pozváni mladí 

lidé,  kteří  mají  zkušenost  s pobytem  v zahraničí,  s mezinárodním  projektem  apod.  Účastníci  měli 

možnost s nimi diskutovat a individuálně se zeptat na to, co je zajímá. Akce byla nazvána „Cestuji, tedy 

jsem“ a probíhala v nově upravených neformálních prostorách prostějovského Kina Metro 70. 

 

 



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 2019 

finanční podporu ve výši 25 000 Kč.   

V roce  2019  jsme  zorganizovali  tradiční 

internetovou  soutěž  „Evropská  unie  v otázkách“. 

MEIS  jsme  propagovali  také  v rámci  soutěže 

zorganizované  k příležitosti  Evropského  dne 

informací  pro  mládež  „LuštěnÍČKO“  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: Den Evropy 

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

 

 

Evropská dobrovolná služba 
 

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

to v rámci programu Erasmus+. V únoru 2019 v naší organizaci ukončila službu jedna dobrovolnice ze 

zahraničí v rámci projektu EVS – The door of opportunities open: Maria Hretculesei z Rumunska (24. 

2. 2018 – 23. 2. 2019) 

   



Dobrodružství s počítačem 2019 
 

 

Patnáctý  ročník  počítačové  soutěže 

družstev  žáků  4.  a  5.  tříd  základních  škol 

proběhl  21.  listopadu  2019.  Soutěže  se 

zúčastnilo 120 žáků z šestnácti základních 

škol  z Prostějova  a okolí,  tedy  30 

soutěžních družstev.  

Čtveřice soutěžních úkolů byla již tradičně 

složena  z  formátování  dokumentu  ve 

Wordu, z malování přísloví – tentokrát bylo 

zvoleno  přísloví  „Žádný  učený  z nebe 

nespadl“, z hraní logické kooperativní hry a 

z vyhledávání odpovědí na tři soutěžní otázky na internetu.  

Vítězství v soutěži vybojovalo družstvo páťáků z Reálného gymnázia a ZŠ města Prostějova. Každý žák 

z vítězného družstva získal dron a hru Angry Birds a pro svou školu vyhráli žáci cenu, která obsahovala 

deskové a společenské hry, kreativní a kancelářské potřeby, naučné karty a publikace zaměřené na 

počítačové vzdělávání.  

Druhé místo v soutěži vybojovali žáci z Masarykovy ZŠ a MŠ Nezamyslice a na třetím místě se umístili 

žáci ze ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého.  

Tento  ročník  soutěže  finančně podpořilo  statutární město Prostějova a Olomoucký kraj. Ceny do 

soutěže také věnovala firma INFOS Art, s.r.o., Computer Media, HABRO a Večerka U babinky a soutěž 

podpořila i Evropská informační síť pro mládež EURODESK a EUROPE DIRECT Olomouc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 x příslušnému fin. orgánu

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

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2019

Účetní jednotka doručí:

44159862

IČO

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

ve zkráceném 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

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 83 83A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -83 -83A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 316504
7Zásoby celkem 19 14B. I.
8Pohledávky celkem 24B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 460 300B. III.

10Jiná aktiva celkem 1 2B. IV.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 316504

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 292431

13Jmění celkem 284 131A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 147 161A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 2473
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 72 12B. III.
19Jiná pasiva celkem 1 12B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 316504

Výchova a vzdělávání
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 10.02.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

44159862

Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
Komenského  17
Prostějov
796 01

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2019

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 3102 310A. I.

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

Osobní náklady 2224 222A. III.

Daně a poplatky 5A. IV. 

Ostatní náklady 346 34A. V.

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

757 75A. VI.

Poskytnuté příspěvky 38 3A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 64464410Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 22912 229B. I.

Přijaté příspěvky 11513 115B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 5214 52B. III.

Ostatní výnosy 18715 187B. IV.

Tržby z prodeje majetku 7516 75B. V.

Výnosy celkem 65865817Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 1414C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 1414D. 19ř. 18 - ř. 9

Výchova a vzdělávání
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 10.02.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou




