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1. Základní údaje o škole
1.1. Úvod
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09 je zpracována na základě §10
Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávaní a na základě §7 Vyhlášky MŠMT ČR č.15/2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční
zpráva je zasílána zřizovateli školy a zveřejňována na přístupném místě ve škole, výroční
zprávu schvaluje školská rada (§168 zákona 561/2004). Do výroční zprávy může každý
nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu stanovenou školním ceníkem
může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím tím není dotčeno.

1.2. Sumář základních údajů
Úplný název školy: Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově
IZO ředitelství: 600 015 211
Sídlo školy: Komenského 17, 796 01 Prostějov
E-mailová adresa: cmg@cmg.prostejov.cz
Webové stránky školy: http:// www.cmg.prostejov.cz
Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké
Datum zařazení do sítě škol: 27.září 1991
Poslední změna zařazení do sítě školy: 22.prosince 2006
Právní forma: školská právnická osoba
IČO:44053916
DIC: CZ44053916
Odloučená pracoviště: 0
Ředitel: Mgr.Jaroslav Fidrmuc (od 1.8.1997)
Zástupce ředitele pro ekonomiku: ing.Marie Cagalová
Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte
Pracovník pověřený poskytováním informací: paní Marie Richterová
Účtová osnova školy a postupy účtování v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb.a postupy
účtování
Účet školy pro sponzorské dary: Česká spořitelna Prostějov, účet číslo 1502372319/0800
Rada školské právnické osoby:
Mons.Josef Hrdlička, biskupský vikář pro školy – předseda rady
Mgr.Zdislava Vyvozilová, vedoucí sekce školství při Arcibiskupství olomouckém,
zvyvozilova@arcibol.cz
Mgr.Kamila Pattermannová, kpattermannova@arcibol.cz
Školská rada:
Ing.František Hynek, předseda rady, hynek@knihovna.cz
P.Ing.Jaroslav Němec SDB,sdb.pv@worldonline.cz
Mgr.Martina Šubčíková, subcikova@cmg.prostejov.cz
Škola sdružuje:
Gymnázium
Školní klub
Středisko volného času mládeže

Povolená doplňková činnost školy:
Školící a vzdělávací služby
Vydávání vlastních učebních textů
Poradenská služba v pedagogicko – psychologické oblasti
Informační centrum mládeže
Provozování školního bufetu
Pronájem nebytových prostor včetně vybavení
Charakteristika školy:
Vzdělávací, kulturní a evangelizační centrum místní církve nabízející celkový rozvoj
osobnosti člověka od nižšího gymnázia (jedenáctiletí žáci) přes maturitu až
ke vzdělávání dospělých (komunitní škola).
Gymnázium:
Studijní obor: gymnázium, osmileté studium, 79-41-K/801, 79-41-K/81
IZO gymnázia: 108 030 814
Zaměření studia: všeobecné s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií
Celková kapacita školy: 240 žáků
Zástupce ředitele pro výuku: Mgr.Martina Šubčíková
Název školního vzdělávacího programu CMG: Doopravdy
Učební osnovy, podle kterých škola vyučuje:
I – V: ŠVP Doopravdy
VI – VIII: učební osnovy pro osmiletá gymnázia schválená MŠMT dne 5.5.99 č.j.
20596/99-22 s platností od 1.9.99
Náboženství: osnovy, které schválila Česká biskupská konference dne 7.a 8.11. 1995
a které schválilo MŠMT dne 29.11.95, č.j.: 2021/95-23-22 jako učební osnovy
předmětu náboženská výchova pro církevní gymnázia zřízená katolickou církví.
Ke zřizovateli školy je možné se odvolat prostřednictvím ředitele CMG proti těmto
rozhodnutím:
- o přijetí žáka ke studiu
- o přerušení studia
- o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia
- o žádosti žáka ke změně studijního oboru a opakování ročníku po splnění povinné
školní docházky
Charakteristika gymnázia:
Osmileté, jednotřídní, všeobecně zaměřené církevní gymnázium rodinného charakteru
s důrazem na výuku jazyků, matematiky a informačních technologií. Učební plán je
rozšířen o výuku náboženství a etiky.
Hlavním cílem a posláním školy obecně je poskytovat vzdělání. Vzděláním rozumíme
pomoc ve vývoji od dítěte k dospělému člověku 21.století. Tato pomoc se týká tří
oblastí:
1. budování osobnosti, tj. samostatného, tvořivého, radostného a zodpovědného
člověka se zdravou sebedůvěrou, který ví kdo je, co chce a kam kráčí
2. schopnosti být aktivním členem společnosti, tj. vyznat se ve společnosti, aktivně
vytvářet společenství a být zodpovědným občanem
3. schopnosti se ve společnosti specificky nebo profesně uplatnit (účelové vzdělání,
pro gymnázium je to především schopnost úspěšně studovat na vysokých a vyšších
odborných školách)

Školní klub Oáza:
IZO klubu: 150 076 282
Vedoucí: Mgr.Peter Markovič
Kapacita školního klubu: 60
Počet zaměstnanců: 2
Charakteristika školní klubu Oáza:
Cílem školního klubu Oáza je zajišťovat studentům nižšího gymnázia nabídku
volnočasových aktivit, které cíleně rozvíjejí osobnost mladého člověka: jeho
kompetence existenciální, osobnostní, sociální, občanské, k učení a kritickému
myšlení, k řešení problémů, komunikační i pracovní. Tím školní klub prohlubuje a
prodlužuje působení školy do oblasti volného času studentů. Oáza je důležitým
článkem systému prevence sociálně patologických jevů, na nižším gymnáziu realizuje
program osobnostního rozvoje „Doopravdy“. Pod školním klubem pracuje celá řada
tvůrčích dílen, školní klub spolu se SVČ vydává vlastní časopis, pořádá zájezdy, letní
kreativní tábory, mezinárodní společné projekty školních klubů apod. Školní klub je
určen především pro studenty CMG, ale je otevřen i dalším návštěvníkům.
Středisko volného času mládeže Oáza:
IZO klubu: 172 101 123
Vedoucí: Mgr.Peter Markovič
Kapacita SVČ: 200
Počet zaměstnanců: 2
Charakteristika SVČ Oáza:
Cílem SVČ Oáza je zajišťovat studentům nabídku volnočasových aktivit, které cíleně
rozvíjejí osobnost mladého člověka: jeho kompetence existenciální, osobnostní,
sociální, občanské, k učení a kritickému myšlení, k řešení problémů, komunikační i
pracovní. Tím SVČ prohlubuje a prodlužuje působení školy do oblasti volného času
studentů. Oáza je důležitým článkem systému prevence sociálně patologických jevů,
na vyšším gymnáziu realizuje program osobnostního rozvoje „Doopravdy“. Pod SVČ
pracuje celá řada tvůrčích dílen, SVČ spolu se ŠK vydává vlastní časopis, pořádá
zájezdy, letní kreativní tábory, mezinárodní společné projekty školních klubů apod.
SVČ je určen především pro studenty CMG, ale je otevřen i dalším návštěvníkům.
Organizace působící při škole:
Klub studentů, rodičů a přátel CMG
IČO: 44 159 862
Právní forma: občanské sdružení
Předseda: Ing.František Hynek, hynek@knihovna.cz
Číslo účtu: 153 224 123/0300, ČSOB Prostějov
Orgány Klubu: Valná hromada, rada klubu, revizní komise
Charakteristika Klubu:
Cílem organizace je spolupracovat se školou na realizaci cílů školy,
podporovat studenty ze sociálně slabých rodin a mimořádně nadané
studenty, podílet se na organizačním a finančním zajištění
mimoškolních a volnočasových aktivit studentů školy. Klub vytváří
zpětnou vazbu od rodičů k vedení školy a tím se bezprostředně podílí na
vytváření dlouhodobé i krátkodobé koncepce školy a na řízení školy.

Školní sportovní klub jednoty Orla při CMG
Zřizovatel: CMG, Jednota Orel Prostějov
Právní forma: nemá právní subjektivitu
Vedoucí: Mgr. Peter Markovič
Charakteristika Školního sportovního klubu:
Školní sportovní klub je sdružením studentů, pracovníků a přátel školy,
kteří se aktivně věnují sportu v rámci školních sportovních aktivit. Jeho
posláním je podporovat tělovýchovnou činnost mládeže v rámci
povinné školní výuky, nepovinných předmětů i zájmových útvarů
působících při škole. V současné době klub sdružuje v rámci
volnočasových aktivit oddíl florbalu a aerobicu. Klub pořádá okresní
soutěž středních a základních škol „Plavecký pohár CMG“. Klub je
členem Asociace školních sportovních klubů České republiky.
Informační centrum mládeže
Sídlo: Komenského 17
Zřizovatel: Klub studentů, rodičů a přátel CMG
Právní forma: nemá právní subjektivitu
Vedoucí: Mgr. Jitka Ungermannová
Počet zaměstnanců: 3, 2 pracovnice EVS
Charakteristika Informačního centra mládeže (ICM):
Cílem organizace je umožňovat přístup k informacím (přes Internetu i
v tištěné podobě), popř.e-mailové poště, stejně jako poskytnout
kvalifikovanou pomoc při vyhledávání informací a práci s výpočetní
technikou mládeži Prostějovska (nejen studentům CMG). ICM také
nabízí žákům ZŠ i SŠ testy profesní diagnostiky umožňující
kvalifikovaný výběr dalšího studia a další informační služby. ICM
zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, semináře pro
studenty i veřejnost. Součástí ICM je školní knihovna s čítárnou a
studovnou, kopírovacím a tiskovým centrem, k dispozici jsou časopisy,
encyklopedie a další odborná literatura. ICM zastupuje organizace
NROS a Eurodesk v regionu Prostějovsko a Olomouckém kraji.
Informační centrum po mládež zastupuje v OK: Českou národní agenturu po
mládež Eurodesk

2. Přehled pracovníků školy
2.1. Souhrnné údaje
2.1.1. Gymnázium
Počet žáků na
Počet
Počet
Průměrný počet
přepočteného
Počet pracovníků
pedagogických
přepočtených
Počet tříd
Počet žáků
žáků na třídu
ped.pracovníka
celkem
pracovníků
pedagogů
Šk.rok 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09
Počty
8,0
8,0
8,0 233,0 235,0 232,0 29,1 29,4 29,0 12,3 12,3 11,7 40,0 38,0 35,0 27,0 29,0 28,0 18,9 19,1 20,0
2.1.2. Školní klub Oáza
Počet
Počet
Počet pracovníků
Počet přepočtených
OON(dohody)
OON(dohody)
pedagogických
přepočtených
Počet členů
celkem
nepedag.pracovníků
pedagové
nepedagogové
pracovníků
pedagogů
Šk.rok 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09
Počty
60,0 60,0 60,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,0
2,0 0,25 0,00
0,0
4,0
4,0
4,0
4,0
0,0
2,0
2.1.3. Středisko volného času mládeže Oáza
Počet
Počet
pedagogických
přepočtených
Počet pracovníků
Počet přepočtených
OON(dohody)
OON(dohody)
Počet členů
celkem
pracovníků
pedagogů
nepedag.pracovníků
pedagové
nepedagogové
Šk.rok 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09
Počty 200,0 200,0 200,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
4,0
1,0
1,7
3,6 0,00 0,00
0,0
0,0
1,0
3,0
4,0
3,0
3,0

2.2. Aprobovanost a kvalifikovanost pedagogů
Z celkového počtu týdenních hodin je odučeno kvalifikovaně a aprobovaně:
06/07
07/08
08/09
86,9
odučeno kvalifikovaně aprobovaně(%)
97,35
91,4
8,9
odučeno kvalifikovaně neaprobovaně (%)
0,53
6,5
4,2
odučeno nekvalifikovaně (%)
2,12
2,1
Předměty, které jsou vyučovány nekvalifikovaně: Vv(částečně), Fj - konverzace , Aj konverzace
Předměty, které jsou vyučovány kvalifikovaně neaprobovaně: Aj (částečně), Dg

3. Přijímací řízení na CMG
Cíl přijímacího řízení:
-

vybrat nadané studenty, kteří mají předpoklady pro další studium
na vysokých školách
vybrat studenty, kteří mají předpoklady pro vytváření fungujícícího
společenství na škole

3.1. Přijímací zkoušky do primy CMG:
1. kolo přijímacího řízení: 1. termín – 22.4. 2009
2. termín – 24.4. 2009
2. kolo přijímacího řízení: nekonalo se
Počet přihlášených studentů: 98
z toho: na 1. termín - 61
na 2. termín - 37
Počet přijatých studentů:
31
Počet studentů přijatých bez přijímacích zkoušek: 1
Počet studentů přijatých na základě výsledků přij.zkoušek: 30

Počet přihlášených
03/04
04/05
05/06
62
39

06/07

Počet přihlášených
07/08
08/09
57
67

03/04

Počet přijatých
04/05
05/06
30
30

06/07

Počet přijatých
07/08
08/09
30
31

72

98

% přijatých
03/04
04/05
05/06
30
48,39
76,92
41,67

06/07
31

% přijatých
07/08
08/09
52,6
44,77
31,63

3.2. Doplňující přijímací zkoušky do kvinty CMG:
1. kolo přijímacího řízení: 1. termín – 22.4. 2009
2. termín – 24.4. 2009
2. kolo přijímacího řízení: nekonalo se
Počet přihlášených studentů: 5
Počet přijatých studentů:
3
Počet studentů přijatých bez přijímacích zkoušek: 0

03/04

06/07

Počet přihlášených
04/05
05/06
6
7

Počet přihlášených
07/08
08/09
3
6

03/04

Počet přijatých
04/05
05/06
4
5

06/07

Počet přijatých
07/08
08/09
2
3

6

5

% přijatých
03/04
04/05
05/06
5
66,67
71,43
83,30

06/07
3

% přijatých
07/08
08/09
66,7
100

Kritéria přijetí do primy a kvinty CMG tvoří přílohu výroční zprávy.
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů
stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně
vzdělávání včetně výsledků maturitních zkoušek
4.1.

Cíle vzdělávání stanovené ŠVP „Doopravdy“

Hlavním cílem a posláním školy obecně je poskytovat středoškolské všeobecné
vzdělání. Vzděláním rozumíme pomoc ve vývoji od dítěte k dospělému člověku
21.století. Tato pomoc se týká tří oblastí:
1. budování osobnosti, tj. samostatného, tvořivého, radostného a zodpovědného
člověka se zdravou sebedůvěrou, který ví kdo je, co chce a kam kráčí
2. schopnosti být aktivním členem společnosti, tj. vyznat se ve společnosti, aktivně
vytvářet společenství a být zodpovědným občanem
3. schopnosti se ve společnosti specificky nebo profesně uplatnit (účelové vzdělání,
pro gymnázium je to především schopnost úspěšně studovat na vysokých a vyšších
odborných školách)

4.2. Prospěch žáků na škole
Cíl školy v oblasti prospěchu žáků:
Studijní průměr tříd do 2,00, žádný žák nepropadá, minimum žáků se známkou dostatečný.
Zároveň se nesmí vytratit radost z učení, známkování musí hrát především roli pozitivní
motivace.
Průměrný
prospěch
07/08 08/09

Počet ž.s

Počet žáků vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Opakují
Šk.rok 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09
Ročník
1.
30
31
18
17
12
14
0
0
0
0
2.
30
31
9
11
21
20
0
0
0
0
3.
31
29
6
11
24
18
1
0
0
0
4.
31
29
14
1
17
28
0
0
0
0
5.
31
31
5
15
25
16
1
0
0
0
6.
29
27
7
7
21
20
1
0
0
0
7.
24
29
3
3
19
24
2
2
2
0
8.
28
22
4
2
24
20
0
0
0
0
Σ
234 229
66
67 163 160
5
2
2
0
Žlutě jsou vyznačeny vynikající výsledky CMG(studijní průměr do 1,5)
Červeně jsou označeny velmi slabé výsledky CMG(studijní průměr nad 2,0)

1,51
1,70
1,91
1,61
1,93
1,90
2,19
2,03
1,84

1,41
1,63
1,57
2,12
1,61
1,83
2,04
1,83
1,76

4.3. Výsledky maturitní zkoušky
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09

Počet žáků Prosp.s vyz. Prospěli
23
7
20
4
26
10
30
11
25
8
28
12
22
8

Opakování MZ
Opravná MZ Nedostavil se

Neprospěli
13
14
16
19
17
16
14

2
2
0
1
0
0
0

2
2
1
1
0
0
0

Nemohli přist.

0
0
0
0
0
0
0

Písemné maturitní zkoušky
Předmět
Český jazyk

Celk. Počet žáků s prospěchem
1
2
3
4
žáků
22
4
14
4
0

5
0

Průměrný
prospěch
2,00

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Průměrný
prospěch
2,09
1,94
2,00
1,33
1,00
2,42
1,80
0,00
2,22
2,66
1,00
2,33

Ústní maturitní zkoušky
Celk. Počet žáků s prospěchem
Předmět
1
2
3
4
žáků
22
8
5
8
1
Český jazyk
Anglický jazyk
18
9
2
6
1
Německý jazyk
6
2
3
0
1
Francouzský jazyk
3
2
1
0
0
4
4
0
0
0
Dějepis
Základy spol. věd
7
2
2
1
2
Matematika
10
5
2
3
0
Fyzika
0
0
0
0
0
9
2
4
2
1
Zeměpis
Biologie
3
0
2
0
1
IVT
2
2
0
0
0
Chemie
3
0
2
1
0

kontr.součet

22
18
6
3
4
7
10
0
9
3
2
3

1
0
1
2
0
3
3

Deskript.geometrie

1

0

0

0

0

0

1,00

0

4.4. Vyloučení žáci a zameškané hodiny
Vyloučení žáci školy
Počet celk. Z důvodu pr. Z důvodu ch. Z jiného dův
Šk.rok 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09

Zameškané hodiny
Průměr hod./žáka
04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

Ročník

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Σ

0

0

0

0

0

0

0

0

Počet žáků, kteří přestoupili na jinou školu
Z důvodu
Z důvodu
Z důvodu
nespokojenosti
prospěchu
chování

Průměr
školy

69,80

54,3

33,8

90,43

41,77

68,50

48,5

47,6

81,33

65,48

53,80

49,6

52,46

101

60,44

78,60

57,1

60,46

118,1

77,37

59,20

65,3

62,06

98,35

58,74

56,00

66,5

95,03

98,37

43,33

85,20

56,2

69,75

165,1

62,31

40,80

46,7

40,56

110,8

70,22

64,2 55,4 57,9 108 59,7
Červeně označeny absence nad
100hod/žáka

Z jiného
důvodu

Šk.rok 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09
Ročník

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Σ

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
3
1
2
0
0
7

0
1
0
1
1
0
2
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
0
0
0
4

0
0
0
0
2
3
0
0
5

4.5. Kázeň a chování žáků
Snížený stupeň z chování
Stupeň
07/08
chování Σ
%
Σ
2
9
3,8
3
4
1,7

08/09
%
2
0,8
0
0

Celkový počet neoml.hodin
05/06 06/07 07/08 08/09
4
0 222
15

Kázeňská opatření za školní rok
Skutečnost v porovnání s předchozím rokem:
Opatření PochvalaŘŠ Pochvala TU Další pochv. Napom.TU
Důtka TU
Důtka ŘŠ Podm.vyl.
ŠK.rok 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09
Σ
28
17 178
97
0
0
37
30
20
6
10
4
4
0

4.7. Výroční a evaluační zpráva o průběhu a výsledcích prevence sociálně patologických jevů ve školním
roce 2008/09 ke dni 30.6.2008
Návrhy opatření pro školní rok 2009/10
Preventista sociálně patologických jevů: Mgr.Pavel Polcr
Název dokumentu, podle kterého je prevence realizována: Minimální preventivní program „Žít naplno!“
Počet studentů, se kterými program pracuje: 236
Počet pedagogů, kteří program přímo realizují: 4
1. Dlouhodobé cíle Programu prevence sociálně patologických jevů na CMG a jejich plnění:
Dlouhodobý cíl
Hodnocení plnění cíle
Formy evaluace
Pomocí efektivní prevence sociálně Plněno. Hlavním nástrojem jsou aktivity v rámci Dotazníky, diskuze, rozhovory
patologických jevů zajistit výchovu projektu Doopravdy
mladého člověka, který žije vědomě
smysluplný život
Vytvářet ve škole sociální klima, které Plněno. Práce pedagogické rady, studentské rady, Diskuze, dotazníky
podporuje
každého
člena
školního třídnické hodiny, programy projektu Doopravdy,
společenství v jeho rozvoji
výuka předmětu SOR v třídách III, IV a V
Zdravý životní styl všech lidí ve škole
Plněno. Nabídka bufetu, nápojové automaty, důraz Rozhovory se studenty
na mezilidské vztahy apod.

2. Specifické úkoly stanovené pro uplynulý školní rok jejich plnění:
Specifické úkoly školního roku
Hodnocení plnění specifických úkolů
Formy evaluace
(plněno, zčásti plněno, neplněno)
výuka vedoucí děti a mládež ke Plněno. Viz tematické celky výchovy k občanství, Diskuze, prověřování znalostí
zdravému způsobu života
biologie, tělesné výchovy, témata v kurzech
Doopravdy
volnočasové aktivity a jejich koncepce Plněno. Viz výroční zpráva klubu Oáza
Diskuze, rozhovory
– klub Oáza, sportovní kurzy, zážitková
hra

osobnostní a sociální rozvoj a výcvik
v sociálně
komunikativních
dovednostech dětí a mládeže – projekt
Doopravdy, „Kurz animátorů“,
zvyšování
odborné
erudovanosti
realizátorů preventivních aktivit a
ostatních pedagogických pracovníků a
vytváření
pozitivního
přátelského
prostředí a vazeb v pracovním kolektivu
školy – kurzy, semináře, školení
poskytování informací vycházejících
z nejnovějších poznatků o situaci
v oblasti sociálně patologických jevů –
výuka, ICM, besedy
aktivní
spolupráce
s ostatními
odbornými subjekty v oblasti prevence
nežádoucích jevů – Pedagogickopsychologická
poradna
Prostějov,
Salesiánské hnutí mládeže Prostějov,
Pyramida
consulting,
Krajskáí
hygienická stanice – pracoviště
Prostějov
aktivní spolupráce školy s rodičovskou
a obecnou veřejností

Plněno. Závěrečné hodnocení lektorů s vedením Dotazníky, rozhovory, reflektující slohové
školy
práce

Zčásti plněno. Vytíženost a menší ochota Rozhovory
některých pedagogů zabývat se smyslem výchovy
v této oblasti.
Metodik
prevence
se
účastní
setkání
organizovaných PPP.
Plněno. Témata zařazována i do výuky, filmy a
představení pro mládež. Nové informace pro
pedagogy v rámci moderních technologií
Plněno. Spolupráce s SHM PV, doporučení pro Jednání a konzultace
PPP, školení Pyramida consulting, školení týmu
pedagogů

Plněno. Spolupráce
slavnost apod.)

s KRPŠ

(ples,

zahradní Rozhovory s rodiči

3. Vyhodnocení materiálně technického zabezpečení(včetně prostor), personálního zabezpečení a finančního zabezpečení činnosti
3.1. MTZ:
Nedostatečné
vyhovující
výborné
Doporučuji pořídit: Kufřík s ukázkami drog, tester na přítomnost drog v organismu

3.2. Prostorové zabezpečení:
Nedostatečné
Doporučuji pořídit: 0
3.3. Personální zabezpečení:

vyhovující

výborné

Nedostatečné
Doporučení:0
3.4. Finančního zabezpečení:

vyhovující

výborné

Nedostatečné

vyhovující

výborné

Doporučení: 0
4. Přehled o výskytu sociálně – patologických jevů v uplynulém školním roce:
Jev
Šikana
Alkohol
Drogy
Gamblerství
Četnost 4
6 (?)
5
1 (?)
Jev
Kouření
Rasismus
Závislost na chatu
Četnost 2
5
0
Komentář k jednotlivým případům:
Šikana – v primě slovní osočování vůči spolužákovi, řešeno pohovorem třídní učitelky s aktéry
Alkohol – studenti nižších ročníků (nezletilí) konzumovali alkohol na zahradní slavnosti - řešeno přijetím opatření pro zabránění možnosti
opakování. Studenti vyšších ročníků „pravidelně“ na soukromých akcích konzumují alkohol
Drogy – z rozhovorů se studenty vyplývá, že někteří studenti vyššího gymnázia opakovaně užívají lehké drogy (marihuana)
Gamblerství - u jednoho studenta problematika opakovaně, z informace ze Schránky důvěry možné riziko hazardu při stolním fotbale
Kouření – studentky nižšího gymnázia v blízkosti školy, upozornění na nebezpečí tabakismu a možný postih dle vnitřního řádu školy.
Rasismus – u studentů tercie při výuce zabývající se otázkami soužití s jinými etniky – řešeno aktivitami vedoucími k lepšímu pochopení a
k větší toleranci, upozornění na možnou trestnost
5. Návrh nových konkrétních opatření a změn v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro příští školní rok: 0

4.8. Výroční a evaluační zpráva o průběhu a výsledcích enviromentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty“ ve školním roce 2008/09 ke dni 30.6.2009
Návrhy opatření pro školní rok 2009/10
Koordinátor enviromentálního vzdělání, výchovy a osvěty: Mgr.Jana Krčová
Název dokumentu, podle kterého činnost probíhá: Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2008/09
Počet studentů, se kterými program pracuje:
Počet pedagogů, kteří jsou přímo zapojení do realizace programu: 5
1. Dlouhodobé cíle Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na CMG a jejich plnění:
Dlouhodobý cíl
Hodnocení plnění cíle
Výchova k odpovědnému
přírodě a lidem

jednání

vůči
Plněno

Formy evaluace
Pozorování
Dotazník
Rozhovor, Diskuse

2. Specifické úkoly a cíle Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na CMG stanovené pro školní rok 2008/09 a jejich
plnění:
Specifické úkoly školního roku
Hodnocení plnění specifických úkolů
Formy evaluace
(plněno, zčásti plněno, neplněno)
trvale rozvíjet enviromentální výchovu,
Učební osnovy zpracovaná v rámci ŠVP
vzdělání a osvětu v jednotlivých
Zápisy v třídních knihách
předmětech
Plněno
Rozhovor
zadávat seminární práce zaměřené na
problematiku
vztahu
člověka
k prostředí, k problémům současné
Statistika přehledu seminárních a projektových
civilizace a k jejich řešení
Plněno
prací, SOČ
Dotazník

zapojit
studenty
do
s enviromentální tematikou

soutěží

Splněno

Přehled výsledků soutěží

uskutečnit exkurze zaměřené na
poznání okolí školy a okolí Prostějova

Splněno

Rozhovor
Statistika exkurzí
Zápisy v třídních knihách

uskutečnit exkurzi zaměřenou
alternativní zdroje energie

na

propagovat enviromentální výchovu
formou nástěnek (vyhlásit soutěž mezi
třídami)
podílet se na dlouhodobých aktivitách
v péči o životní prostředí

Splněno

Splněno částečně

Plněno

Rozhovor
Statistika exkurzí
Zápisy v třídních knihách
Pozorování
Rozhovor
Diskuse
Rozhovor
Dotazník
Diskuse

zapojit se do akce Den Země

Nesplněno

-

zúčastnit se akcí pořádaných Českým
svazem ochránců přírody –
Regionálním sdružením Iris
zvyšovat odbornou úroveň koordinátora
enviromentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty, umožnit mu účast ve
vzdělávacích akcích

Nesplněno

-

každoročně hodnotit program
enviromentálního vzdělání, výchovy a
osvěty

Plněno

Plněno

Zpráva o služební cestě
Rozhovor
Pozorování
Statistika zapojení pedagogů do vzděl.akcí
Evaluační zpráva
Evaluační dotazník

3. Vyhodnocení materiálně technického zabezpečení(včetně prostor), personálního zabezpečení, finančního zabezpečení a časový prostor
pro realizaci programu:
3.1. MTZ:
x
Nedostatečné
Doporučuji pořídit: 0

vyhovující

výborné

Nedostatečné
Doporučuji pořídit: 0
3.3. Personální zabezpečení:

vyhovující

výborné

Nedostatečné
Doporučuji pořídit: 0
3.4. Finančního zabezpečení:

vyhovující

výborné

Nedostatečné
vyhovující
Doporučuji pořídit: 0
3.5. Časový prostor pro realizaci programu:

výborné

3.2. Prostorové zabezpečení:

Nedostatečné
vyhovující
výborné
Doporučuji pořídit: 0
4. Návrhy nových konkrétních opatření a změn v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsou zapracovány do
programu pro příští školní rok.

4.9. Výsledky studentů CMG v soutěžích - šk.rok 2008/09
Cíl školy v oblasti soutěží:
Výsledky v soutěžích nejsou samy o sobě cílem, jsou odrazem dobré práce školy.

Oblastní kolo

Pořadí
1.
2.
3.
Σ

07/08

08/09
5
1
4
10

3
1
2
6

Oblastní kolo

Pořadí
1.
2.
3.
Σ

07/08

08/09
2

2

3
0
5

4
2
7

Umělecké soutěže
Krajské kolo
ČR
07/08
08/09
07/08
08/09
3
1
2
0
1
1
0
0
1
3
2
4
SOČ
Krajské kolo
ČR
07/08
08/09
07/08
08/09
0
0
0
1
2
3

0
3
3

0
0
0

07/08
1
0
0
1

08/09

07/08

1
1
1
3

0
1
0
1

Oblastní kolo

07/08

08/09

0

6

0
0
0

8
1
15

Sportovní soutěže
Krajské kolo
ČR
08/09
07/08
08/09 07/08 08/09
8
2
2
0
0
8
3
5
0
1
12
1
4
0
0
28
6
11
0
1

Oblastní kolo

Mezinárodní s.

3
10
16
29

Krajské kolo
07/08
08/09
11
2

3

0

0

6
2
19

1
0
4

0
0
0

0
0
0

Přehled výsledků v soutěžích typu olympiáda, pythagoriády ve vzděl. předmětech - 2008/09
Okresní kolo
Krajské kolo
počty umístění na
počty umístění na
1.místě
2.místě
3.místě
1.místě
2.místě
3.místě
1.místě
Předmět
Český j.
2
1
0
1
0
0
Anglický j.
1
0
1
0
0
0
Francouzský j.
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
IT
0
0
0
0
0
0
Matematika
7
1
3
2
1
0
ZSV
0
0
0
0
0
0
Dějepis
0
0
0
0
0
0
Zeměpis
0
3
0
1
0
0
Fyzika
2
1
0
0
0
0
Chemie
0
0
0
0
0
0
Biologie
1
1
0
0
0
0

2
1
5

ČR
07/08

08/09

Celostátní kolo
počty umístění na
2.místě

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.místě

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.-10.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Přehled výsledků v soutěži SOČ - 2008/09
Okresní kolo
1.místě
2.místě
3.místě
Předmět
Český j.
0
0
0
Anglický j.
0
0
0
0
1
0
Francouszký j.
0
0
0
Německý j.
IT
0
1
0
Matematika
0
0
0
ZSV
0
0
1
0
0
0
Dějepis
0
0
0
Zeměpis
0
0
0
Fyzika
Chemie
1
0
0
Biologie
1
2
1

Krajské kolo
1.místě

2.místě

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celostátní kolo
3.místě

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.místě

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1

2.místě

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.místě

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.-10.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.10. Získání mezinárodních jazykových ceritikátů - 2008/09
Cíl školy:
Umožnit studentům získat co nejvíce zahraničních jazykových certifikátů jako FCE, Delf,
Zertifikat Deutsch aj.
Anglický jazyk
Rok
08/09

FCE
B2

City+G
Pitmann, B2 B2

Německý jazyk
Rok
08/09

Zertifik
DeuB1

Delf
A1

Delf
A2

Francouzský jazyk
Delf
Delf
B1
B2
3

5.1. Výroční a evaluační zpráva o činnosti Klubu Oáza a
Střediska volného času v roce 2008/2009 ke dni
30.6.2009
Návrhy opatření pro školní rok 2009/2010
1. Vedoucí ŠK: Jana Hanzalíková - úvazek 0,8
1. Vedoucí SVČ: Mgr.Peter Markovič - úvazek 1,0
2. Další pracovníci ŠK a SVČ:
a) na pracovní smlouvu - počet celých úvazků
Mgr.Bradáč - 0,5
S.Rotterová - 0,19
ing.Němec - 0,5
Mgr.Polcr - 0,1
K.Opatrná - 0,1
b) počet pracovníků na dohodu:
b1)
lektoři - počet: 9 (z toho 2 studenti CMG)
b2)
další - počet:
3. Hodnocení personálního zabezpečení v uplynulém školním roce:
výborné
vyhovující
nedostatečné
nadbytečné
Vyskytly se tyto problémy:
Problémy se získáním lektorů pro vedení odoborných zájmových útvarů
Navrhuji tyto změny:
O.Hubáček - florbal
Využít šikovné studenty CMG

4. Provozní doba Oázy:
školní rok: 7:00 - 18:00 hodin
Prázdniny:
Školní klub Oáza je přes prázdniny uzavřen
Příměstské prázdniny neorganizovat, těžiště práce je s našimi studenty, kteří jsou na
táborech
Každý pracovník Oázy jede na 1 prádzninový tábor, spíše jako supervizor
Vodácké tábory - zavést, vede je Martin Bradáč, zaháejní na vodu - jaro
Vyskytly se tyto problémy:
Večer je Oáza prakticky prázdná, pracovník zde po 17:00 zůstává zpravidla sám bez
studentů - déle zde hraje pouze hudební skupina (1-2x týdně)
Návrhy na úpravu provozní doby:
školní rok: 7:00 - 17:00, pokud je aktivita provozovaná v klubu, pak se pracovní doba
prodlužuje, za odpracované hodiny pracovník čerpá náhr.volno
5. Pracovní doba pedagogů volného času v Oáze:
Návrh úpravy:
1.pracovník: 7:00 - 15:30
2.pracovník: pohyblivá pracovní doba podle probíhajících odpoledních aktivit

6. Cíle činnosti ŠK a SVČ a jejich plnění:
a) Vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro studenty CMG o přestávkách,
volných hodinách, po vyučování pro setkávání, vytváření společenství při
debatách, hraní deskových her apod.
Plnění:
zcela
vyhovující
nedostatečné
Vyskytly se tyto problémy:
Chování uklízeček - nevyhazovat studenty
Navrhuji tyto úpravy:
b) Zapojení se do kurzů Doopravdy - 1) duchovní obnovy
Počet duchovních obnov, kterého se pracovníci Oázy se zúčastnili:
Hodnocení zapojení se do duchovních obnov:
smysluplné
dobré
zbytečné
úspěšné
neúspěšné

0

Vyskytly se tyto problémy:
Nerealizováno - plán an příští rok - Martin Bradáč
Navrhuji tyto úpravy:
c) Zapojení se do kurzů Doopravdy - 2) kurzy klíčových kompetencí - zapojení
se jako:
a) lektoři
b) pedagogové volného času - kurz I
Počet kurzů, kterého se pracovníci Oázy se zúčastnili jako ped.volného času:
Počet kurzů, kterého se pracovníci Oázy se zúčastnili jako lektoři:
všechny
Hodnocení zapojení se do kurzů klíčových kompetencí:
smysluplné
dobré
zbytečné
úspěšné - I
neúspěšné
Vyskytly se tyto problémy:
Nadbytečné na jiných kurzech než I pro pedagogy volného času
Jako lektoři pracují jiní praocvníci ŠK a SVČ
Navrhuji tyto úpravy:

1

c) Zapojení se do kurzů Doopravdy - 3) animátorské hnutí včetně letních táborů
Počet kurzů, kterého se pracovníci Oázy se zúčastnili:
0
Počet táborů kterého se pracovníci Oázy se zúčastnili:
1
Hodnocení zapojení se do animátorského hnutí:
Příměstský
smysluplné
dobré
úspěšné
neúspěšné
Vyskytly se tyto problémy:
Připravuje se na příští rok - Mgr.Gambová, není třeba pracovníky Oázy
Navrhuji tyto úpravy:
Každý pracovník 1 letní tábor
d) Smysluplné naplnění volného času - pravidlené aktivity - 1) Vedení scholy
Hodnocení vedení scholy:
smysluplné
dobré
zbytečné
úspěšné
neúspěšné
Vyskytly se tyto problémy:
Schola má jádro, které chodí pravidleně, ostatní občas

Navrhuji tyto úpravy:
Na každém setkání učit novou píseň
Pro zkoušky využít dobu středeční porady pedagogů, zajistit končit včas
Podpořit společenství choly např. společným táborákem vodáckou akcí (z větší části
hrazené z prostředků školy)
Do scholy zavést více hudebních nástrojů, včetně bubnů
d) Smysluplné naplnění volného času - pravidlené aktivity - 2) vedení hudebních
skupin
Počet vedených hudebních skupin:
4
Počet existujících skupin při CMG:
3
Hodnocení vedení hudebních skupin:
smysluplné
dobré
zbytečné
úspěšné
neúspěšné
Vyskytly se tyto problémy:
Neprafvidelné vedení skupin ze strany pracovníků školy
Hudební skupina VI se vymkla vedení
Navrhuji tyto úpravy:
Mgr.Šenkapoun - pokračovat vedení vybraných skupin
Další skupiny - doprovázet pracovník Oázy
Iniciovat vznik dalších hudebních skupin, ve kterých přirozeně funguje pracovník CMG
d) Smysluplné naplnění volného času - pravidlené aktivity - 3)Vedení divadelního
souboru či týmu hrající a natáčející film
Počet vedených divad.souborů:
Počet exist.div.souborů při CMG:
Hodnocení vedení divadelních souborů:
smysluplné
dobré
úspěšné
neúspěšné
Vyskytly se tyto problémy:
Chybí lektor, který doikáže zaujmout studnety
Navrhuji tyto úpravy:
Zmizelí sousedé - možnost natáčení dokumetnárního filmu
Zvažovat možnost natáčení filmů - dokumentárního i hraného - hledat možnosti
Hledat vedoucího filmového kroužku
d) Smysluplné naplnění volného času - pravidlené aktivity - 4) Sportovní aktivity
Počet exist.sport.kroužků při CMG:
3
Hodnocení vedení sport.kroužků:
smysluplné
dobré
zbytečné
úspěšné
neúspěšné
Vyskytly se tyto problémy:
Volejbal - spíše pro zaměstnance
Florbal - potřebuje vedení - Ondra Hubáček
Ping-pong - 6 kluků z IV
Navrhuji tyto úpravy:
Jednorázové vodácká akce
Zavést dvičení pro děvčata - Jana, popř. nalézt lektora
Jana - spojit se s p.Ševčíkem - AG Kroměříž - kontakt na hiostorický šerm
Kroužek horolezecké stěny - Jana
e) Smysluplné naplnění volného času - pravidlené aktivity - 5) vedení studentů při
tvorbě školního časopisu v papírové či elenické podobě
smysluplné
dobré
úspěšné
Vyskytly se tyto problémy:
V pololetí ukončen, nezájem studentů

zbytečné
neúspěšné

Navrhuji tyto úpravy:
Vedoucím šk.časopisu student - vytvoří si tým
Dávát časopisu téma
Udělat elenickou verzi časopisu pod webem Oázy
Jana - vedení časopisu, elenická forma, popř. nástěnka
f) Přizvání dalších dětí a mládeže z Prostějova a okolí na akce Oázy, vytváření
širšího společenství těch, kteří chtějí společně trávit volný čas
smysluplné
dobré
zbytečné
úspěšné
neúspěšné
Vyskytly se tyto problémy:
Keramika, florbal, kamarád, více propagované akce - moc ne
Navrhuji tyto úpravy:
Nabídkový list do kostela - pro kroužky
Nabídka do kostela - dobré jednorázové akce nabídnout
g) Smysluplné trávení volného času - nepravidelné aktivity
Počet akcí: 7 kreativní dílny, 2 přespání ve škole
3 nejúspěšnější akce:
velikonoční dílny - pomlázka, vajíčka
přespání ve škole
3 nejméně úspěšné akce:
kreativní dílna - výroba květináčů

Vyskytly se tyto problémy:
Malý zájem o kreativní dílny
Navrhuji tyto úpravy:
Dříve zveřejnit
Filmová noc
Vodácké akce
Cestovatel h) Další klíčové cíle SVČ a ŠK, na které bychom se měli zaměřit - napište:
Návrh:

7. Statistika činnosti:
Počet žáků zapsaných do ŠK

Počet pravidelných
účastníků SVČ

Nejnavštěvovanější
záj.útvar

Nejméně navštěvovaný
záj.útvar

60

200

kytarová školička,
florbal, varhanní kurzy

italština
programování

Nejnavštěvovanější
neprav.činnost

Nejméně navštěvovaná
neprav.činnost

Návštěva akcí lidmi
mimo CMG

Počet členů SVČ
mimo CMG

velik.dílny, přespání

květináče

20 - kreat, večery
2 - přespání

60 - varhaníci

8. Materiálně - technické zabezpečení (prostory, nábytek, IT, software, sport.
potřeby…):
nedostatečná
vyhovující
výborná
Vyskytly se tyto problémy:
Nevhodné rozmístění nábytku v Oáze
Navrhuji nákup těchto věcí či tyto prostorové úpravy:
bongo -2.500Kč
databaze cd
juke box na muziku
kvalitní PC + reprobedny na stěnu, PC do skříňky zamykací
Udělat návrh na rozmístění nábytku, na vyrobení případně nových kusů nábytku
9. Webové stránky Oázy
Adresa webových stránek:
Správce webových stránek Oázy:

http://www…cmgprostejov.cz/oaza
Mgr.Hanzalíková

Počet návštěvníků stránek za školní rok:
Hodnocení webových stránek Oázy:
nedostatečné
vyhovující

2700 od ledna 2009
výborné

zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:
Struktura stránek je vyhovující
Navrhuji tyto úpravy:
Pozměnit vzhled - jsou už dlouho stejné, okoukané - domluvit se s p.Mullerem
Umístit elenický časopis

10. Další vzdělávání pracovníků Oázy:
Jméno pracovníka
Počet absolvovaných vzdělávacích seminářů
Mgr.Markovič
3
Mgr.Bradáč
0
sl.Hanzalíková
3

11. Přehled organizací, kterých je Oáza či některý její pracovník členem ( Prostějov, kraj,
ČR aj.)
Název organizace
Kdo je členem
Sdružení SVČ OK
SVČ Oáza
Sdružení pracovníků DDM v ČR
Mgr.Markovič, J.Hanzalíková
Komise pro rodinu, děti a mládež Pv
Mgr.Markovič

12. Formy prováděné evaluace činnosti Oázy
dotazníky, ankety

rozhovor

statistiky (návštěvnost aj)

schránka důvěry

evaluaci neprovádíme

evaluační zpráva o činnosti Oázy

další - uveďte

web - refelxe

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:
vymyslet elenickou anketu - hodnocení činnosti oázy studenty a účastníky aktivit
13. Tři skutečnosti, které považuji za nejlepší na činnosti ŠK a SVČ Oáza
Vytváření prostoru pro setkávání studentů

14. Tři skutečnosti, které považuji za nejhorší na ŠK a SVČ Oáza
Přemlsanost studentů, nic jim není dost dobré, není čím je zaujmout
Vždy to tak bylo, tak to tak musaí být - existence kreativní dílen
Keramika, která blokuje místnost Oázy

Přílohou evaluační zprávy je plán práce se stanovením dílčích úkolů Oázy pro příští školní rok.

5.2. Výroční a evaluační zpráva o činnosti ICM a školní knihovny s čítárnou a studovnou ve školním
roce 2008/09 ke dni 30.6.2009
Návrhy opatření pro školní rok 2009/10
Vedoucí ICM: Mgr. Jitka Ungermannová
Název dokumentu, podle kterého činnost probíhá: Školní vzdělávací program CMG „Doopravdy“, Plán práce ICM při CMG pro školní rok
2008/09
Otevírací doba ICM pro veřejnost:
a) ve školním roce: 7:00 – 18:00
b) ve dnech školních prázdnin: 12:30 – 18:00
Průměrná návštěvnost ICM v průběhu dne:
a) ve školním roce: 44
b) v době prázdnin. 3
Efektivita otevírací doby ICM:
a) nejvyšší návštěvnost ve školním roce je v době: 13:30 - 16:30
počet návštěvníků v této době (odhad): 30
b) nejnižší návštěvnost ve školním roce je v době: 17:00 - 18:00

počet návštěvníků v této době (odhad): 5

c) nejvyšší návštěvnost v době školních prázdnin je v době: 14:30 - 17:00 počet návštěvníků v této době (odhad): 3
d) nejnižší návštěvnost v době školních prázdnin je v době: 12:30 - 14:00
Návrh úpravy otevírací doby ICM:
a) ve školním roce: ponechat 7:15 – 18:00
b) v době školních prázdnin: ponechat 12:30 – 18:00
Otevírací doba školní knihovny:
12:00 – 18:00
Návrh úprav: ponechat
Návštěvnost školní knihovny:
Průměrný počet výpůjček v průběhu měsíce (odhad): 5,5
Návštěvnost studovny s čítárnou:

počet návštěvníků v této době (odhad): 1

Počet návštěv v průběhu dne (odhad): 9
Počet pracovníků (včetně EVS) přímo zapojení do realizace programu ICM: 5
Počet dobrovolníků z řad studentů CMG zapojených pravidelně do činnosti ICM: 2
1. Dlouhodobé cíle práce ICM, školní knihovny a studovny při CMG a jejich plnění:
Dlouhodobý cíl
Hodnocení plnění cíle
Vytvářet informační centrum školy, které
plněno
umožní studentům přístup k informacím
v tištěné i elektronické formě
Pomáhat studentům vyhledávat informace
plněno
Učit studenty pracovat s informacemi, tj
plněno
umět informaci hodnotit, posoudit účel,
s jakým je poskytnuta atd.
Budovat školní knihovnu zaměřenou
úkol rozpracován
především na doporučenou školní četbu
v českém jazyce, cizích jazycích, ZSV a
dalších předmětech
Vytvářet studentům prostor pro možnost
úkol rozpracován
využít volný čas ke studiu – vytvářet banku
všech předepsaných učebnic, denního tisku,
časopisů
Vytvářet informační centrum pro širokou
plněno
veřejnost – především pro mládež
Prostějovska
Podávat informace o EU, o projektech
plněno
ČNA pro mládež, Eurodesk a dalších
organizacích
souvisejících
s možností
zapojení do programů EU pro mládež
V rámci volnočasových aktivit vytvářet
plněno
kontakty se společenstvím věřících studentů
v zahraničí.

Formy evaluace
statistika návštěvnosti ICM

zpětná vazba od studentů formou dotazů
zpětná vazba od studentů formou dotazů

seznamy povinné a doporučené četby
dostupné knihy v knihovně v databázi
intranetu
pozorování

statistika návštěvnosti ICM

statistika návštěvnosti ICM,
výkazy činnosti regionálního konzultanta
programu Mládež v akci
e-mailové kontakty

Vytvářet vzdělávací centrum školy, které
organizuje další vzdělávání mládeže i
dospělých především v oblasti IT, cizích
jazyků a programů EU
Využívat možnosti EVS a tak ukazovat
studentům CMG možnosti EU v praxi
Reprezentovat ICM i CMG na akcích pro
veřejnost (burza školy, Bambiriáda aj.)
Podílet se na akcích školy souvisejících s IT
(soutěže apod.)

Plněno v oblasti mládež, ženy na mateřské
dovolené, senioři, pedagogičtí pracovníci.
Individuální poradenství pro veřejnost.

statistika návštěvnosti ICM, prezenční listiny
ze školení a seminářů

plněno
plněno

pozorováním, osobní kontakt při besedách,
e-mailový kontakt s účastníky EDS
pozorováním, fotodokumentace

plněno

pozorováním, fotodokumentace

2. Dílčí cíle a úkoly stanovené pro školní rok 2008/09 a jejich plnění:
Stanovený úkol, cíl
Hodnocení plnění cíle
Vybavit školní knihovnu tituly doporučené
úkol rozpracován
četby z Čj
(knihy částečně dokoupeny)
Vybavit
studovnu
předepsanými
úkol rozpracován
učebnicemi pro I - VIII

3. Statistika majetku šk.knihovny
Počet knih
Z toho počet knih
dopor.četby pro Čj
1072
52
Počet odeb. tiskovin
Počet cd

5

20

Formy evaluace
seznamy doporučené a povinné četby
seznamy učebnic

Z toho počet knih v Aj

Z toho počet knih v Fj

Z toho počet knih v Nj

174
Počet videokazet

56
Počet dvd

7

2

29
Počet film titulů
odpovídajících dop.četbě
z Čj
10
(v klubu Oáza) 26

Ucelené sady učebnic pro ročníky:
Prima
Sekunda
80%
70%
Sexta
Septima
40%
40%

Tercie
70%
Oktáva
10%

Kvarta
50%

Kvinta
75%

4. Webové stránky ICM, školní knihovny a studovny
Nedostatečné
vyhovující
výborné
nejsou zpracovány
Internetové stránky ICM www.icmprostejov.cz jsou v provozu, databáze knihovny je k dispozici studentům i zaměstnancům v intranetu
CMG http://cmg.prostejov.cz/intranet/knihovna/vase-vypujcky/. Prezentace ICM na stránkách www.mestopv.cz, odkaz Neziskový sektor.
Doporučuji změnit, upravit:
Zpřístupnit databázi knih veřejnosti k podpoře prezenčních výpůjček
Bude třeba řešit technickou podporu ze strany firmy spravující web ICM
5. Vyhodnocení materiálně technického zabezpečení(včetně prostor), personálního zabezpečení a finančního zabezpečení činnosti
ICM, školní knihovny a studovny:
5.1. MTZ ICM, školní knihovny a studovny:
Nedostatečné
vyhovující
výborné
Doporučuji pořídit:
Předplatit časopisy
Zakoupit nástěnné boxy na letáky formátu A5 a třetina A4
5.2. Prostorové zabezpečení ICM, školní knihovny a studovny:
Nedostatečné
vyhovující
Doporučuji pořídit:
Zvětšit skladovací prostory (např. skříň ve studovně)
5.3. Personální zabezpečení ICM, školní knihovny a studovny:

výborné

Nedostatečné

vyhovující

výborné

Doporučení:
Pokračovat v zapojení dobrovolníků z řad studentů na zajištění provozu ICM a dalších akcí (soutěže, akce pro veřejnost apod.)
5.4. Finanční zabezpečení ICM, školní knihovny a studovny:
Nedostatečné

vyhovující

výborné

Doporučení:
Finanční zabezpečení ICM závisí na úspěšnosti podávaných grantových žádostí.
6. Vyhodnocení vybraných aktivit, které ICM a školní knihovna realizovaly:
Aktivity, které jsou vynikající
Aktivity, které se neosvědčily
Zapojení do kampaně Evropa mladýma
Den internetu zdarma pro matky na MD
očima, mimořádný zájem ze strany tisku a s hlídáním dětí – malý zájem ze strany veřejnosti
rozhlasu.
počítačová soutěž družstev DOBRODRUŽSTVÍ S POČÍTAČEM
Eurodiskotéka s přespáním ve škole
Noc s Andersenem a aktivity v rámci
Měsíce internetu, Měsíce školních knihoven
( Kniha mého srdce)
(zapojení účastnice EDS)
Prezentace činnosti ICM Den země, Prostějovský veletrh zábavy
Kurzy PC gramotnosti (cílová skupina
senioři, matky na MD, pedagogové,
veřejnost).
Samostatná aktivita účastníků EDS
Den EU- se zapojením dobrovolníků z řad
studentů

Aktivity, které je třeba zavést
Optimalizace
knižního
fondu
školní
knihovny (vyřazení nevhodných knih)

5. 3. Spolupráce školy s dalšími organizacemi v rámci volnočasových aktivit
Škola spolupracuje:
SHM Prostějov
Salesiáni sv.Dona Bosca
NROS – net kluby – spolupráce na mezinárodních projektech
Děkanátním střediskem mládeže

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci programu dalšího vzdělávání
pracovníků školy
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno v těchto modulech:
a) Modul rozvoje poznatků a dovednosti v rámci aprobačních předmětů
- řešeno individuálním vzděláváním účastí na seminářích a školeních, které pořádají VŠ či pověřená pedagogická
centra - viz tabulka
b) Modul rozvoje poznatků z oblasti moderní pedagogiky a psychologie
- řešeno individuálním vzděláváním účastí na seminářích a školeních, která pořádají VŠ či pověřená pedagogická
centra - viz tabulka
c) Modul rozvoje spirituální inteligence
- jarní a podzimní duchovní obnova zaměstnanců
d) Modul rozvoje cizích jazyků
e) Modul rozvoje znalostí infomračních technologií
- realizováno formou 5 seminářů
f) Modul relaxačních technik a týmové práce
- jarní a podzimní duchovní obnova zaměstnanců
Od března 2009 do listopadu 2011 je realizován projekt Akademie pedagogů, projekt je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu a je zaměřen na osobnostní rozvoj pedagogů.

Přehled o účasti na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků r. 2008/2009
( mimo akce pořádané CMG )
Jméno pracovníka
Daňková Jana, Mgr.

Datum konání
5.10.2008
6.3.2009
27.4.2009
25.4.2009

Název semináře
Botanický víkend pro středošk. učitele
Konference - Detoxikace
Konference zdravotníků
Botanický víkend pro středošk. učitele

Soukupová Milana, Mgr.

26.7.2008 Rozšíření odborné kvalifikace - studium Aj
24.3.2009 Rozšíření odborné kvalifikace - studium Aj

Krčová Jana Mgr.

30.11.2008 Aktivizační metody ve výuce biologie
30.11.2009 Aktivizační metody ve výuce biologie II.
26.4.2009 Botanický víkend pro středošk. učitele

Fidrmuc Jaroslav,Mgr.

28.11.2008 Seminář ředitelů a zřizovatelů CŠ
16.6.2009 Seminář NIDV ke státním maturitám

Hubáčková Jitka, Mgr.

21.1.2009 Přijímací řízení po novele zákona

Šenkapoun Pavel, Mgr.

10.2.2009 Seminář ČJ

Gambová Barbora, Mgr.

13.10.2008 Rizikové chování dospívajících
24.1.2009 Řízení projektů ESF
16.4.2009 Řízení projektu OP VK

Opatrná Kateřina

27.8.2008 Obrana pro manipulaci jako pilíř úspěšné komunikace
12.9.2008 Poruchy příjmu potravy

Ungermannová Jitka, Mgr

27.8.2008 Obrana pro manipulaci jako pilíř úspěšné komunikace

Šubčíková Martina, Mgr.

16.6.2009 Seminář NIDV ke státním maturitám

Kubíčková Martina, Mgr.

31.10.2008 Kapitoly z politické geografie
6.3.2009 Začínáme s GIS

Halouzková Lenka, Mgr.

31.10.2008 Kapitoly z politické geografie
6.3.2009 Začínáme s GIS

Cagalová Marie, Ing.

25.11.2008 Seminář mzdové účetní

Müller Květoslv, DiS

20.3.2009 Počítač ve škole

7. Údaje o aktivitách v roce 2008/09
září 2008
1.září Slavnostní mši při zahájení školního roku v chrámu Povýšení sv.Kříže celebroval
spirituál školy P.ing.Jaroslav Němec SDB
1. – 4.září Vstupní seznamovací kurz studentů primy „Kdo jsi?“ ve Staré Vodě
Foto: „Noví primáni na kurzu“
5.září Studenti kvinty absolvovali Kurz efektivního učení
7.-10.září Studenti kvinty prožili ve staré Vodě kurz osobnostního rozvoje „Kdo jsem já?“
Foto: „Kurz kvinty Kdo jsem já“
12.září Přednášku o volbě dalšího studia pro studenty maturitního ročníku připravila společnost
Sokrates
12.září Na setkání animátorů v katechetickém sále byly vyhodnoceny všechny prázdninové akce
15.-16.září Charitativní sbírka „Srdíčkový den“ za pomoci 14ti studentů
16.září Svátek sv.Ludmily a Den církevních škol a zároveň vernisáž výstavy fotografií an z letních
prázdninových táborů
16.- 18.září Kurz osobnostního rozvoje „Nejsem tu sám“ pro studenty sekundy ve staré Vodě
19.září Exkurzi do Zbrašovských aragonitových jeskyní pro studenty sekundy
19.září Exkurzi do Vilémova na alternativní zdroje energie pro studenty kvinty
25.září Studenti sekundy a tercie absolvovali exkurzi na Velehrad a do Modré
27.září DeskoDen pořádali NZDM Prostějov pod Sdružením Podané ruce, o.s ve spolupráci s SVČ
Oáza a ICM

říjen 2008
1.- 4.října Studenti oktávy absolvovali společenskovědní kurz v Praze
6.října proběhla volební kapitula studentské rady
8.října se zúčastnili studenti kvarty exkurze do Planetária v Brně
10.října absolvovali studenti kvinty kurz time managementu a efektivního učení „Čemu věnuji
svůj čas, tomu patří můj život“
10.-11.října proběhla duchovní obnova pro zaměstnance CMG ve Staré Vodě
14.října se konalo první zasedání Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG v tomto školním roce
15.října se účastnilo 10 studentů CMG celorepublikové charitativní sbírky „Bílá pastelka“
Foto: „Účastníci sbírky Bílá pastelka“

15. října byl zahájen první cyklus seminářů pro pedagogy Olomouckého kraje Užití presentačního
programu Power Point ve výuce
16.-18 října prožili na Staré Vodě studenti sexty kurz klíčových kompetencí „Žádný člověk není
ostrov“
Foto: „Dostihy na kurzu sexty“
20.října měl přednášku pro zájemce z řad studentů, pedagogů i veřejnosti „Dobrovolníkem na
vykopávkách v Izraeli“ ThLic.Dominik Opatrný
22.- 26.října reprezentovala CMG skupina studentů septimy na Mezinárodním setkání mládeže ve
Franfurktu nad Mohanem v Německu
Foto: „Tage der Begegnung ve Frankfurtu“
24.října absolvovali kurz klíčových kompetencí na téma „Umím se učit“ studenti primy
24.-28.října připravili animátoři podzimní tábor na salesiánské chaloupce ve Staré Vodě asi pro 50
dětí
Foto: „Podzimní prázdniny na Annabergu v Jeseníkách“
31.října oslavilo celé společenství CMG Slavnost Všech svatých a Vzpomínku na všechny věrné
zemřelé při společné mši svaté

listopad 2008
2.-4.listopadu prožili Kurz klíčových kompetencí „Mně se líbí…“ studenti tercie ve Staré
Vodě
Foto: „Kurz tercie ve Staré Vodě“

6.- 8.listopadu se uskutečnil Kurz klíčových kompetencí „Láska a zamilovanost“ ve Staré
Vodě pro studenty kvarty
11.listopadu zažili studenti kvinty až oktávy na CMG koncert amerického jazzového
trumpetisty Scotta Brookinse
11. listopadu zahájilo ICM kurz Základy práce s počítačem pro veřejnost
13. listopadu měla úspěch Eurodiskotéka v ICM pořádaná našimi dobrovolníky
13.-14.listopadu se konal Seminář pedagogů CMG v rámci Dobrovolné akademie
pracovníků CMG

14.listopadu se kvalifikovalo florbalové mužstvo do okresní finále
14.-16.listopadu proběhlo víkendové setkání Seminář animátorů ve Staré Vodě
Foto: „Víkendový seminář animátorů“

15-18.listopadu dostala skupinka studentů CMG jedinečnou příležitost reprezentovat
Česko ve Štrasburku v Evropském parlamentu na setkání EuroMedScola, kterého se
zúčastnili studenti všech zemí EU.
Foto: „Předseda evropského parlamentu se studentkou z CMG“

18.-20.listopadu obhajovali studenti septimy své seminární a projektové práce
19.listopadu se zúčastnilo 84 žáků z 11ti ZŠ soutěže „Dobrodružství s počítačem“
20.-22.listopadu prožili studenti septimy Kurz klíčových kompetencí „Kam patřím?“ ve
Staré Vodě
Foto: „Kam patřím-kurz septimy“
23.-24. listopadu proběhlo ve Staré Vodě soustředění scholy
Foto: „Soustředění scholy-příprava na adventní zastavení“
27.listopadu se studenti kvinty a sexty v Městském divadle zúčastnili benefičního koncertu
„Patříme k sobě“
28.listopadu začal cyklus Adventních kreativních podvečerů v Oáze
30.listopadu se konalo adventní zastavení v chrámě Povýšení svatého Kříže ve spolupráci
s komunitou bratří Salesiánů

prosinec 2008
1. prosince začal tzv. „Adventní kalendář“ – odpolední aktivity během adventní doby pro
zájemce
2.prosince měl Den otevřených dveří CMG s připraveným programem hojnou účast
Foto: „Den otevřených dveří na CMG je vždy plný různých zajímavých aktivit“
4.prosince se uskutečnil zájezd studentů do Vídně
5.prosince zakončili studenti sext svůj Taneční kurz tradičním Věnečkem
9.prosince zorganizovalo CMG přijímací zkoušky nanečisto pro 63 zájemců o studium
v primě na CMG
Foto: „Možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto využívá mnoho zájemců“
16.-18.prosince probíhaly obhajoby seminárních prací studentů kvinty
19.prosince předvedli svá představení všichni studenti i zaměstnanci při tradiční akademii
„Studenti studentům“
Foto: „Jedno z mnoha povedených vystoupení našich studentů“
21.prosince se uskutečnil již tradiční Vánoční koncert studentů CMG a hostů
27.prosince až 1.ledna připravili animátoři zimní prázdniny pro děti a mládež v Jeseníkách
ve Staré Vodě

leden 2009
6.ledna se do národní sbírky Tříkrálové sbírky zapojilo i 17 studentů CMG
9.ledna začal kurz k přijímacím zkouškám pro budoucí studenty primy

13.ledna besedoval se studenty septimy ministr vlády ČR JUDr.Cyril Svoboda
21. ledna v ICM zahájila provoz Kavárna a čajovna u Serveta, dobrovolníka EDS z Turecka
Foto: „Čajovna u Serveta-pravý kurdský čaj a turecká káva“
22.-23.ledna se konal pokračovací kurz osobnostního růstu studentů kvinty s názvem „Kdo
jsem já?“
24. ledna se uskutečnil reprezentativní stužkovací ples CMG se slavnostním dekorováním
letošních maturantů
Foto: „Slavnostní stužkování oktavánů CMG“
26. ledna proběhlo školní kolo soutěže v recitaci
30. ledna se vrátily 3 studentky septimy ze 14 denního kurzu sociálních kompetencí při
vídeňském gymnáziu sv.Uršuly v Rakousku
Foto: „Studentka CMG Monika na kurzu sociálních kompetencí ve vídeňské školce“

únor 2009
1.-7. února proběhl za ideálních sněhových podmínek lyžařský kurz studentů tercie na
školícím středisku ve Staré Vodě
2. února byla zahájena aktivita dobrovolníků EDS Hrou přes bariéry
8.února celebroval mši svatou živě vysílanou rádiem Proglas v kostele sv.Jakuba v Kostelci
na Hané spirituál školy P.Jaroslav Němec SDB a hudebně doprovázela schola CMG
8.-14.února proběhl úspěšně další lyžařský výcvikový kurz studentů kvarty ve Staré Vodě
Foto: „Studenti kvarty na lyžáku“
16.února třídy sexta až oktáva navštívily krásné představení Petra Kostky, který četl ukázky
z fejetonů K.Čapka
18.února byla mší svatou zahájena výstava fotografií kancléře arcibiskupství P.Antonína
Baslera v budově školy
20. února se uskutečnilo jarní přespání ve škole nazvané Fašank párty
Foto: „Fašank párty v Oáze“
23.února – 1.března probíhaly jarní prázdniny na lyžích ve Staré Vodě a Annabergu,
účastnilo se 83 dětí
Foto: „Snowboarďácká přehlídka na jarních prázdninách“

březen 2009
5.-6.března absolvovali studenti sexty pokračovací kurz osobnostního rozvoje na téma
„Žádný člověk není ostrov“

6.-8. března prožili studenti sexty se spirituálem školy na Anenském vrchu u Karlovy
Studánky duchovní obnovu nazvanou „Ježíš Kristus“
9. března vyposlechli studenti septimy zajímavou přednáška francouzského filosofa Eugene
Rard z univerzity v Nancy
Foto: „Přednáška o filosofii ve francouzském jazyce“
11. března proběhl kreativní podvečer (mozaiková technika) v klubu Oáza a začal tak
tradiční cyklus výtvarných předvelikonočních podvečerů
12.-13. března byl uspořádán v rámci nově začínajícího projektu „Akademie osobnostního
rozvoje pedagogů“ seminář osobnostního růstu pro pracovníky CMG v Bystrém u Poličky
Foto: „Také zaměstnanci CMG se stále vzdělávají, nyní v rámci nového projektu“
13.-15. března se konalo víkendové setkání animátorů ve Staré Vodě, které mělo tentokráte
formu duchovního zastavení se
19.-21. března proběhla ve Staré Vodě duchovní obnova studentů kvinty na téma „Láska a
odpovědné předávání lidského života“
Foto: „Relaxace a aktivní odpočinek patří také k duchovní obnově“
23. března uspořádala organizace Dětská mensa ve spolupráci s organizací Mensou ČR den
plný her pro studenty CMG
24. března vystoupila na Přehlídce zájmové umělecké činnosti v Odrách hudební skupina
studentů septimy
25.-26. března se účastnili studenti oktávy psaní testů “Sonda maturant“
30. března proběhl úspěšně zápis dětí do připravované mateřské školy při CMG, která bude
otevřena 1.9. 2009 na Sídlišti svobody
Foto: „Od září bude součástí CMG i Mateřská škola“
31.března se konala slavnostní vernisáž prací celostátní výtvarné soutěže „Po stopách
apoštola Pavla“ s udílením cen. Soutěže se zúčastnilo 12 škol z celé ČR.

duben 2009
1. dubna bylo CMG pořadatelem soutěže „Plavecký pohár CMG“, zúčastnilo 12 družstev ze
základních škol Olomouckého a Zlínského kraje
2.-4. dubna se konala na téma „Víra, naděje a láska“ duchovní obnovu kvarty ve Staré
Vodě
Foto: „Aktivita na zamyšlení během obnovy kvarty“
3. dubna zajistilo ICM literární večer dobrodružství s Andersenem s přespáním ve škole,
akce byla spojena s hlasováním v kampani Kniha mého srdce

3.-5. dubna se zúčastnili studenti francouzského divadla „Festdivadla“ v Brně – celostátní
přehlídky frankofonních divadel
Foto: „Za vystoupení získali studenti Cenu nejlepšího hereckého výkonu“
5. dubna připravilo CMG v chrámě Povýšení svatého Kříže rozjímavou modlitbu křížové
cesty za účasti světícího biskupa Mons.Josefa Hrdličky a místostarosty města Prostějov pana
Miroslava Pišťáka
7. dubna konali studenti oktávy písemnou maturitní práci z českého jazyka
7. dubna probíhalo jedno z pravidelných Zasedání Rady Klubu studentů, rodičů a přátel
CMG
8. dubna navštívil CMG a sloužil školní mši ve školní kapli provinciál - představený
Salesiánů Dona Bosca P.František Blaha SDB
15. dubna reprezentovalo CMG se svými pracemi 11 studentů v okresním kole SOČ
16.-18. dubna prožili studenti tercie ve Staré Vodě duchovní obnovu na téma „Štěstí začíná
uvnitř“
17. dubna proběhl poslední přípravný kurz budoucích studentů primy k přijímacím
zkouškám
18.- 25. dubna přijeli na již tradiční návštěva 19 studentů z partnerské školy Emmaus
College v Roterdammu, studenty hostily rodiny studentů CMG
Foto: „Jedna z aktivit během návštěvy holandských studentů na CMG“
19.-20. dubna probíhal kurz týmu lektorů z CMG v rámci projektu „Akademie rozvoje
klíčových kompetencí pedagogů“ ve školícím středisku ve Staré Vodě
22. a 24. dubna se zúčastnilo 95 zájemců přijímacího řízení ke studiu na CMG, 31
nejúspěšnějších z nich nastoupí v novém školním roce do primy
23. a 29.dubna soutěžilo několik týmů studentů CMGv soutěži Expedice Karákoram
v lanovém centru v Olomouci
25. dubna proběhl na CMG tzv. „Girls beauty day“ - aktivita evropské dobrovolnice
Franzisky z Německa
29. dubna uspořádala pražská organizace Inex interaktivní pořad pro studenty sexty
„Kukátkem do Evropy“
30.4. – 2.5. prožili ve Staré Vodě studenti septimy duchovní obnovu s názvem „Pojď za
mnou“
30. dubna se utkali s několika dalšími týmy v Ostravě naši studenti v rámci přeboru
církevních škol ve florbale

květen 2009
7. května se účastnili také studenti kvinty až septimy prostějovského středoškolského
Majálesu s průvodem v maskách a programem na nádvoří místního zámku
Foto: „Studenti kvinty účastnící se Majálesu“
13. května se stalo CMG zázemím pro konání krajského kola soutěže Středoškolské
odborné činnosti
14.-15. května pokračoval docházkový kurz klíčových kompetencí pro tercii s názvem
„Mně se líbí…“
Foto: „Studentky tercie prezentují aktivitu na kurzu“
14.-16. května vedl spirituál školy duchovní obnovu pro sekundu ve Staré Vodě
15. května se loučili se svou osmiletou působností na CMG veselým posledním zvoněním
studenti oktávy
25.-27. května úspěšně maturovalo 19 studentů při ústních maturitních zkouškách
25. května absolvovali studenti sexty a septimy seminář „Problematika sekt“
29. května celebroval slavnostní děkovnou mši svatou za úspěšné ukončení maturitních
zkoušek v chrámu Povýšení svatého Kříže v Prostějově olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner a předal maturantům závěrečná vysvědčení, byla jim udělena také zvláštní ocenění
za úspěšné výkony během studia.
Po skončení se v Rajské zahradě uskutečnila pro všechny rodiče školy, absolventy a čestné
hosty tradiční Zahradní slavnost
Foto: „Zahradní slavnost je příjemné setkání všech přátel školy“

červen 2009
1.června celebroval společnou svatodušní mši v chrámu sv.Cyrila a Metoděje P.Pavel
Stužka, spirituál Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a byly předány odměny
studentům, kteří dosáhli mimořádných úspěchů v soutěžích
2. června vybojoval tým studentů CMG 2.místo na mezinárodním fotbalovém turnaji
církevních škol v Kroměříži, zúčastnilo 12 družstev.
Foto: „Tým CMG si přivezl z Kroměříže stříbrné medaile“
4.a 5. června ICM a Oáza prezentovaly svoji činnost a nabídku volnočasových aktivit na
Prostějovském veletrhu zábavy
5.-7. června proběhl seminář- víkendové setkání animátorů ve Staré Vodě
Foto: „setkání ve znamení příprav na letní tábory“
8.-15. června proběhl úspěšně výměnný pobyt pro 21 studentů v partnerské škole Emmaus
College v holandském Rotterdamu
14.-19. června sportovali studenti sexty na turistickém kurzu ve Staré Vodě

Foto: „Cyklistika v Jeseníkách je součástí kurzu sexty“
15.-26. června vykonávali studenti septimy praxi v sociálních ústavech v rámci kurzu
sociálních kompetencí
26. a 29. června zachraňovali studenti vzácné obrazy v rámci strategické hry CMG s
názvem „Picasso“
Foto: „Studenti primy bojují s úkoly hry“
30. června byl školní rok zakončen slavnostní děkovnou mší svatou v chrámě svatých
Cyrila a Metoděje, kterou celebroval P.Petr Kopřiva SDB, na závěr mše obdrželi nejlepší
studenti CMG odměny

8. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalších provedených
kontrolách
Ve školním roce na CMG proběhly tyto kontroly:
Organizace provádějící
Zaměření kontroly
Datum
kontrolu
Krajská hygienická stanice
Kontrola plnění povinností
24.3.2009
vyplývajících z platných zákonů,
nařízení a vyhlášek k ochraně zdraví
zaměstnanců při práci a zajištění
podmínek ochrany zdraví při práci
Okresní správa sociálního
Kontrola pojistného a plnění úkolů
9.4.2009
zabezpečení
v nemocenském a důchodovém
pojištění

Výsledek kontroly
Nebylo zjištěno porušení povinností, požadavky
vyplývající z platných zákonů jsou splněny.

Ohlašovací povinnosti, povinnosti při odvodu
pojistného, povinnosti v nemocenském a
důchodovém pojištění jsou plněny. Nápravná
opatření nebyla uložena.

9.1. ICT plán Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově
Revidován pro rok 2009/2010

1) Reflexe nad plněním ICT plánu loňského roku
V červenci roku 2009 byla provedena reflexe nad plněním ICT plánu našeho gymnázia
a vytyčeny nové cíle v oblasti rozvoje ICT. Na základě provedené analýzy a reflexe (viz.
podrobná příloha č. 2) můžeme konstatovat, že se nám podařilo 9 vytýčených úkolů
zrealizovat. Některé byly přesunuty do dalšího období z finančních důvodů, dva se
neuskutečnily pro zamítnutí projektů, do kterých byly zahrnuty. Mezi významné úspěchy
považujeme vybavení učebny matematiky další interaktivní tabulí Aktiv Board s novým
dataprojektorem s ultrakrátkou promítací vzdáleností. Do ICT plánu byly také doplněny
během školního roku další cíle. Podařilo se z vlastních prostředku (projekt byl bohužel
zamítnut) pořídit čipový systém pro autentifikaci a kontrolu tisku a kopírování v informačním
centru na multifunkčním barevném zařízení, které bylo pořízeno v loňském roce. Také byla
znovu obnovena mobilní učebna tvořená osmi notebooky určená pro školení v rámci nově
založeného centra celoživotního vzdělávání. Pro zvýšení antivirové ochrany počítačů na škole
jsme se rozhodli pro nákup systému ESET NOD, který lépe vyhovuje než předcházející
systém AVG.

2) Současný stav ICT na CMG
Budova Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
Má 14 učeben sloužících pro výuku, 10 kabinetů, 3 kanceláře a prostory pro školní klub.
Všechny místnosti jsou propojeny strukturovanou kabeláží typu UTP s třemi rozvaděči, které
jsou osazeny aktivními propojovacími prvky. Softwarově tvoří síť dvě domény – žákovskou a
učitelskou, které řídí doménové servery Windows 2000 a 2003. Připojení k Internetu je
realizováno mikrovlnným připojením o rychlosti 2500 kbps vyhrazenou linkou. Škola má
svou vlastní doménu cmg.prostejov.cz, poštovní server zajišťující e-mailové schránky pro
zaměstnance školy, interaktivní WEB server, který poskytuje aktuálně všechny informace o
škole. Agenda školy je řešena aplikací Bakaláři, která je přístupná ze všech kabinetů, aby
učitelé měli možnost zapisovat průběžnou klasifikaci žáků. Rodiče ji pak mohou sledovat přes
WEB modul. O akcích konaných školou jsou rodiče mimo jiné informováni pomocí
hromadně zasílaných SMS. Studenti mohou z internetu stahovat v rámci jednotlivých
předmětů výukové materiály, prezentace, případně domácí úkoly.
Škola provozuje také vnitřní Intranet, do kterého mají povolený přístup pouze studenti,
zaměstnanci a učitelé. Studenti tak mohou pohodlně sledovat své internetové konto, stahovat
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nejpoužívanější freewarové programy, půjčovat si knihy ze školní knihovny. Učitelé mají
možnost elektronického zamlouvání učeben.
Cyrilometodějské gymnázium bude ve školním roce 2009/ 2010 navštěvovat okolo 235
studentů rozdělených do 8 tříd (prima – oktáva). Všech učitelů včetně externistů je 30 a
ostatních zaměstnanců 14. Na škole pracuje ICT koordinátor, který spolu se svým asistentem
spravuje veškerou síť, servery, webové aplikace, emailové schránky, instalaci nového HW a
SW.
Odborná učebna výpočetní techniky – učebna IVT
je tvořena 16 pracovišti s multimediálními PC, které jsou součástí interní domény studenti.cz,
jejíž řadičem je Windows server 2003. Klientské stanice odpovídají nárokům na provoz
systému Windows XP Pro, žádný z nich není starší 5 let. Všechna pracoviště mají nepřetržitý
přístup na Internet. Z programového vybavení mohou studenti využívat Office 2003 Pro,
Zoner Callisto 5, Zoner Media Explorer, Mathcad 11, Interactive Physics, Adobe Creative
Svite Premium, Cabri Geometry aj. Veškerý software je legálně pořízený, produkty od firmy
Microsoft v rámci licenčního programu Select. Školní výukové videopořady a dokumenty o
škole vytváříme na videostřižně Pinnacle Studio 8. Učebna je vybavena dvěmi technologiemi
pro obnovu systému na stanicích v případu havárie – Symantec Ghost a sw ProtectON.
Studenti mají svůj vlastní účet pro přihlášení do sítě, možnost využívat cestovního profilu
(vlastní prostředí dostupné ze kterékoliv stanice), a domovského adresáře na disku serveru o
velikosti 200 MB, kam mohou bezpečně ukládat svá data.
Tisk a skenování je nově zajištěno na barevném multifunkčním zařízení, které je připojeno
k čipovému zařízení TK Control. To umožňuje studentům kontrolovaně tisknout dokumenty a
kopírovat. K dispozici je dobíjecí automat pro zpoplatněné obnovení kreditu uloženém na
čipu.
Pro efektivnost výuky IVT, případně pro kurzy pořádané pro veřejnost, škola používá
interaktivní tabuli SMART BOARD s dataprojektorem, dále pak pro demonstraci a dálkové
řízení systém iTALC (obdoba Master Eye nebo Vision 6).
Studovna – učebna jazyků
spolu s učebnou IVT tvoří informační centrum pro mládež (ICM), které mimo výuku zajišťuje
pro studenty i veřejnost nepřetržitý přístup k počítačům, internetu a informacím. Je vybavena
lektorským počítačem, audio a video technikou.
Odborná učebna pro výuku cizích jazyků – Jazyková laboratoř
je vybavena 15 stanicemi a jedním lektorským PC opět zapojenými do studentské domény.
Stanice jsou co do výkonu osazeny procesorem Pentium III také se systémem Windows XP
Professional. Pro výuku se používají různé jazykové výukové programy, především balíček
programů LMNet od firmy Langmaster – anglický a německý jazyk, ale i slovník Longman a
další. Učebna je vybavena interaktivní tabulí AktivBoard s dataprojektorem.
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Odborná učebna biologie
je vybavena interaktivní tabulí Aktivboard, dataprojektorem, multimediálním PC připojeným
na Internet, digitálním mikroskopem, vizualizérem, multifunkčním DVD-VHS-HDD
rekordérem a věží. Veškerá technika je řízena centrálním řídícím systémem s dálkovým
ovládáním Pro výuku biologie se používá celá řada výukových programů – mimo jiné
„Videoatlas bezobratlých živočichů“, „Za tajemstvím lidského těla“, „Naší přírodou krok za
krokem“, „Lidské tělo“ a další.
Odborná učebna fyziky
je vybavena interaktivní tabulí AktivBoard s dataprojektorem připojeným k multimediálnímu
PC s konektivitou na Internet a videorekordérem. Pro výuku fyziky se používá celá řada
výukových programů – mimo jiné Interactive Physic (ve kterém učitelé vytvářejí vlastní
aplikace), Fyzika zajímavě, programy Škola hrou – Fyzika – „Dobrodružství poznání“,
„Optika1“, „Astro 2001“, „Báječný vesmír“, „3D atlas hvězd“, „Přístroj“, „Encyklopedie
energie“, „Jaderná energetika“, Miniencyklopedie světlo“, Cabri Geometry aj.. Učitelé fyziky
si vypracovávají další softwarové výukové materiály, získávají data na univerzitních
serverech nejen v ČR, ale i v zahraničí, a obohacují jimi výuku.
Odborná učebna dějepisu
je vybavena výkonným multimediálním počítačem připojeným na Internet, DVD rekordérem,
VHS rekordérem a audio věží – vše s výstupem na videodataprojektor. Tato multimediální
učebna slouží převážně pro promítání dokumentů z oblasti dějepisu a zeměpisu.
Odborná učebna zeměpisu
je vybavena interaktivní tabulí Aktiv Board, dataprojektorem, multimediálním počítačem s
konektivitou na Internet, videorekordérem, širokopásmovým recieverem, vizualizérem a věží.
Technika je řízena centrálním řídícím systémem RTI s dálkovým ovládáním umožňující
efektivně a intuitivně propojovat jednotlivá zařízení ve výuce. Pro výuku se používá celá řada
výukových programů – TS Zeměpis, Atlas světa, Encarta 2005 z dílny Microsoft. V rámci
dvouletého projektu SIPVZ (2005/2006) připravili pedagogové i své vlastní výukové
materiály pro předmět Zeměpisu, ale i Deskriptivní geometrie v programu Cabri Geometry.
Odborná učebna ZSV
je vybavena výkonným počítačem připojeným na Internet, videorekordérem, věží a
dataprojektorem s promítáním na plátno. Tato multimediální učebna slouží převážně pro
promítání dokumentů z oblasti společenských věd a občanské nauky.
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Odborná učebna matematiky
je vybavena výkonným počítačem připojeným na Internet, videorekordérem a věží.
K dispozici je od letošního roku i interaktivní tabule Aktiv Board na speciálním stojanu
umožňující vertikální posun tabule i dataprojektoru.
Růžová učebna
běžná učebna pro výuku vybavená dnes již standardním vybavením – počítač, videorekordér,
audio věž, dataprojektor.
Odborná učebna jazyků
je vybavena výkonným počítačem připojeným na Internet, videorekordérem a věží – vše s
výstupem na dataprojektor. Tato učebna je využívána kromě výuky jazyků, převážně
francouzštiny, také pro aktivity školního klubu a kroužků.
Kabinety vyučujících
Všechny kabinety jsou propojeny strukturovanou kabeláží UTP a připojeny na internet.
Každý vyučující má možnost ve svém kabinetu používat ke své práci a přípravě počítač,
případně přidělený notebook. Stanice jsou součástí interní domény KABINETY.CZ, která je
bezpečně oddělena od domény studentské. Je řízena Windows 2000 serverem. V každém
kabinetu je instalována tiskárna, v případě většího objemu tisku mají učitelé k dispozici dvě
multifunkční zařízení umožňující kopírování, skenování, tisk.
Každý učitel a zaměstnanec využívá výhod cestovního profilu a svá data může ukládat do
chráněné a zálohované síťové home složky o neomezené velikosti.
Co se týče softwarového vybavení, k dispozici je balík aplikací MS Office,
UnrealCommander, XnView, Zoner Media Explorer, Zoner Callisto 5, Foxit Reader,
ActiveStudio, Outlook Express pro příjem pošty a program Bakaláři pro vedení školní agendy
a průběžné klasifikace.
Učitelé mají zřízenu poštovní schránku na serveru školy a neomezený přístup k Internetu.
Každá stanice či notebook používá dvojstupňovou antivirovou a antispamovou ochranu.

Informační centrum mládeže - ICM
Aby byly nové technologie plně využívány nejen ve vyučování, existuje při škole již několik
let Informační centrum mládeže využívající odbornou učebnu IVT, studovnu a jazykovou
laboratoř. Cílem ICM je nabídnout tyto prostory a jejich vybavení také široké veřejnosti města
Prostějova. Návštěvníci mají možnost vyhledávat a zpracovávat informace na počítačích
4
Komenského 17 / 796 01 Prostějov
Tel.: +420 582 302 541 / Fax: +420 582 302 550 / E-mail: cmg@cmg.prostejov.cz / www.cmg.prostejov.cz
IČ: 44053916 / č.ú. 556549-701/0100, KB Prostějov

připojených na internet, tisknout, skenovat, kopírovat nebo využít místní knihovny. O provoz
se stará personál, který zajišťuje také help servis.
Školní klub Oáza a Středisko volného času
Při škole funguje také školní klub a středisko volného času, který nabízí smysluplné využití
volného času našich studentů, případně i širší veřejnosti. Disponuje multimediálním
počítačem připojeným na Internet, dataprojektorem, dvěma digitálními fotoaparáty, dvěma
digitálními kamerami, diktafonem a analogovou videokamerou Sony.
Předmět výpočetní a informační techniky
se vyučuje ve všech ročnících od primy po oktávu.V posledních dvou ročnících jde o
volitelný předmět s intenzivní přípravou pro maturitu. Studenti se zde učí nejen obsluhovat
PC a práci se základními programy z balíku Office (Word, Excel, PowerPoint, Access,
Outlook aj.), ale i používat souborový editor Unreal Commander, grafický program Zoner
Callisto a Zoner Explorer, scannovat, vytvářet webové stránky atd. Součástí výuky jsou i
základy programování ve Visual Basicu, Pascalu a PHP. V sekundě se výuka zaměřuje
především na práci s grafikou. Vyučující IVT je plně kvalifikovaný středoškolský učitel pro
výuku IVT. Výuka je každoročně rozšířena i o možnost navštěvovat kroužek výpočetní
techniky.

3) Vytýčené cíle pro školní rok 2009 / 2010
1. Hlavní novinkou pro nový školní rok je zavedení elektronické třídní knihy do výuky.
Jde o jeden z modulů agendy Bakaláři, který jsme k tomu účelu v minulém období
zakoupili. Přístupný bude nejen ve všech kabinetech, ale i učebnách tak, aby
zjednodušil práci pedagogům při zapisování absencí a témat hodin. Učitelé budou
moci využít jak počítačů umístěných přímo v učebnách, tak i notebooků, které mají
k dispozici pro svou práci.
2. Instalace WiFi připojení v rámci celé budovy školy. Obsahuje výkonný přípojný bod a
opakovače pro každé patro.
3. Nákup vizualizéru pro učebnu dějepisu.
4. Změna struktury hlavního webu školy, zjednodušení orientace na webu.
5. Povýšení doménového řadiče na Win Server 2008 včetně nového HW pro doménu
KABINETY.CZ.
6. Legalizace OS na několika PC.
7. Nákup licencí Office 2007.
8. Nákup nových stanic pro učebnu IVT.
9. Vzhledem ke zřízení MŠ při CMG zahájit provoz VoIP operátora.
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10. Povýšení rychlosti připojení k IE
11. V rámci projektu v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nově
vybavit jazykovou laboratoř počítači.
12. Vytvoření nového webu pro MŠ
13. Nákup 4x LCD monitorů pro kanceláře školy
14. Nákup SW Adobe Photoshop EDU pro zpracovávání grafiky na CMG

Přílohy:

1) Postup realizace vytýčených cílů ICT plánu a finanční krytí
2) Reflexe ICT plánu z minulého období
3) Používaný výukový SW na CMG
4) Přehled vybavenosti HW na CMG

V Prostějově dne 8.7.2009

Vypracoval Martin Sitte, koordinátor ICT

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
ředitel
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Reflexe plnění ICT plánu školy pro rok 2008/2009
ke dni 7.7. 2009

Cíl č.

Vytýčení cíle - stručně

Realizátor

Předpokládaný
termín realizace

1

Elektronická aplikace k účelu sebeevaluace školy

asistent ICT koordinátora

02/2009

2

Upgrade řadiče domény KABINETY na Win Ser 2003
(2008)

ICT koordinátor

11/2008

3

Upgrade HW řadiče domény KABINETY

ICT koordinátor

11/2008

4

Nákup a instalace MS Office Pro 2007 pro stanice
učitelů a žáků

ICT koordinátor
asistent

09/2008

5

Nákup a instalace SW Protect On pro učebnu IVT

10/2008

6

Nákup 3 nových stanic včetně LCD monitoru pro
učebnu IVT

ICT koordinátor
asistent
ICT koordinátor
asistent

7

Rozšíření RAM pro stanici Projekty

asistent

09/2008

8

Nákup dálkového ovládání do učeben pro MS Power
Point

ICT koordinátor

12/2008

9

Realizace karetního a monitorovacího systému SAFE Q

ICT koordinátor +
projektový tým

10

Nákup nové tiskárny pro kabinet Bi

11

Upgrade HW v jazykové laboratoři

12
13

Finanční krytí

Cíl uskutečněn kdy

Vlastní
mzdové prostředky
Vlastní
14 000,- Kč +12 660,-Kč (CAL
lic)
Vlastní
25 000,-Kč
Vlastní
77 259,- Kč (37 licencí)

realizováno
březen 2008
odloženo do
dalšího období

Vlastní
17 543,- Kč (26 licencí + 5 Upgr)
Vlastní
45 000,- Kč

realizováno
září 2009
odloženo do
dalšího období

Vlastní
1000,- Kč
Vlastní
9000,- Kč (11 ks)

realizováno
září 2009
odloženo do
dalšího období

2009

Projekt
60 000,- Kč

ICT koordinátor

10/2008
2009

Nákup Interaktivní tabule s dataprojektorem pro
učebnu matematiky

ICT koordinátor
asistent
ICT koordinátor +
projektový tým

Projekt Akademie
4 500,- Kč
Norské fondy
500 000,- Kč
Projekt
66 200,- + 38 000,- Kč

projekt zamítnut,
nicméně cíl
uskutečněn
v bodě 23
realizováno
březen 2009
projekt zamítnut

Nákup dataprojektoru pro růžovou učebnu

ICT koordinátor

10/2008

2009
2009

přesun projektoru z uč. M

odloženo do
dalšího období
realizováno
září 2009

realizováno
březen 2009
realizováno
červenec 2009

14

Upgrade stanic v učebnách fyziky a růžové

15

Vytvoření elektronické aplikace k vedení SW na CMG

ICT koordinátor
asistent
ICT koordinátor

2009
10/2008

provedeno přesunem PC v rámci
školy
vlastní realizace

realizováno
leden 2009
realizováno
prosinec 2008

Doplněno do ICT plánu během školního roku pro období 2008 / 2009
16

Ugrade SW Zoner Calisto na verzi 5

ICT koordinátor

5/2008

17

Enviromentální projekt – škola Malého stromu

projektový tým

podzim 2008

18

projektový tým

5 / 2009

ICT koordinátor

21

Pořízení 2x NB s dokovací stanicí s OS Vista Bussiness
+ 2x Office 2007
Aktualizace antivirové ochrany – přechod na systém
ESET NOD
Pořízení 4x NB s dokovací stanicí a OS Vista Bussines
v rámci posílení HW v kabinetech
Nákup licencí Office 2007 – 6x

22
23

19
20

24

vlastní – multilicence
10 990,- Kč

realizováno
květen 2008
projekt zamítnut

4/ 2009

projekt Akademie
65 000,- + 4 510,- Kč
Vlastní – 44 licencí – 23 536,-

ICT koordinátor

4 /2009

Vlastní – 100 000,- Kč

ICT koordinátor

5 / 2009

Vlastní – 13 200,- Kč

Legalizace OS na Win Vista Bussiness – 10x

ICT koordinátor

5 / 2009

Vlastní – 22 000,- Kč

Realizace čipového systému pro kopírování a tisk na
multifunkčním barevném zařízení Gestatner
TK Control - Jaspes
Nákup PC sestavy do studovny + nákup LCD pro
učebnu Fy– příprava této učebny pro spuštění modulu
Třídní kniha

ICT koordinátor

3 / 2009

Vlastní – 38 755,- Kč

realizováno
duben 2009
realizováno
duben 2009
realizováno
duben 2009
odloženo do
dalšího období
odloženo do
dalšího období
realizováno
březen 2009

ICT koordinátor

6 / 2009

Vlastní – 16 320,-

realizováno
červen 2009

9. Další
9.1. ICT plán Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově
Revidován pro rok 2008/2009

1) Reflexe nad plněním ICT plánu loňského roku
V srpnu roku 2008 si naše gymnázium vytýčilo 12 cílů v oblasti rozvoje ICT. Na
základě provedené analýzy a reflexe (viz. podrobná příloha č. 2) můžeme konstatovat, že se
nám podařilo 9 vytýčených úkolů realizovat. Jeden byl přesunut do dalšího období, jeden se
neuskutečnil vzhledem k neúspěšnému projektu a jeden byl zrušen pro celkovou změnu
v plánování využitelnosti cvičných notebooků. Mimo vytýčené cíle se gymnáziu během roku
podařilo uskutečnit další plány v rámci ICT, mezi nimiž za významné považujeme pořízení
velkého barevného multifunkčního zařízení jako základu budoucího kopírovacího centra při
Informačním centru mládeže.

2) Současný stav ICT na CMG
Budova Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
Má 14 učeben sloužících pro výuku, 10 kabinetů, 3 kanceláře a prostory pro školní klub.
Všechny místnosti jsou propojeny strukturovanou kabeláží typu UTP s třemi rozvaděči, které
jsou osazeny aktivními propojovacími prvky. Softwarově tvoří síť dvě domény – žákovskou a
učitelskou, které řídí doménové servery Windows 2000 a 2003. Připojení k Internetu je
realizováno mikrovlnným připojením od letošního roku o rychlosti 2500 kbps vyhrazenou
linkou. Škola má svou vlastní doménu cmg.prostejov.cz, poštovní server zajišťující e-mailové
schránky pro zaměstnance školy, interaktivní WEB server, který poskytuje aktuálně všechny
informace o škole. Rodiče mohou sledovat přes Internet sledovat průběžnou klasifikaci svých
dětí. O akcích konaných školou mohou být informováni pomocí hromadně zasílaných SMS.
Studenti využívají na webových stránkách školy sekce jednotlivých předmětů s výukovými
materiály.
Od září loňského roku je v provozu také školní Intranet, který poskytuje studentům i učitelům
nové služby – vylepšuje vzájemnou komunikaci, studenti mohou pohodlně sledovat své
internetové konto, stahovat nejpoužívanější freewarové programy, půjčovat si knihy ze školní
knihovny. Učitelé mají možnost elektronického zamlouvání učeben.
Pro vedení agendy školy využíváme program Bakaláři, který je přístupný na všech pracovních
stanicích v kabinetech a pro všechny učitele, kteří zde pravidelně doplňují průběžnou
klasifikaci.
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Cyrilometodějské gymnázium bude ve školním roce 2007 / 2008 navštěvovat 237 studentů
rozdělených do 8 tříd (prima – oktáva). Všech učitelů včetně externistů je 30 a ostatních
zaměstnanců 14. Na škole pracuje ICT koordinátor, který je odborně způsobilý v oblasti
údržby sítí, serverů Windows 2000-2003, instalací veškerého software a základních
hardwarových oprav stanic.
Odborná učebna výpočetní techniky – učebna IVT je osazena 16 pracovišti
s multimediálními PC zapojenými do doménové struktury, kterou spravuje Windows server
2003. Klientské stanice odpovídají nárokům na provoz systému Windows XP Pro, žádný
z nich není starší 5 let. Všechna pracoviště mají nepřetržitý přístup na Internet.
Z programového vybavení mohou studenti využívat Office 2003 Pro, Zoner Calisto, Zoner
Media Explorer, Math Cad 11, Interactive Physics, Adobe Creative Svite Premium, Cabri
Geometry aj. Veškerý software je legálně pořízený, produkty od firmy Microsoft v rámci
programu Select. Školní výukové videopořady a dokumenty o škole vytváříme na
videostřižně Pinacle studio 8. Učebna je vybavena dvěmi technologiemi pro obnovu systému
na stanicích v případu havárie – Symantec Ghost a sw ProtectON. V učebně je studentům
k dispozici skener a laserová černobílá tiskárna, vypalovačka CD a DVD. Studenti mají svůj
individuelní účet pro přihlášení se do sítě, možnost využívat cestovního profilu (vlastní
prostředí dostupné ze kterékoliv stanice), a domovského adresáře na disku serveru o velikosti
50 MB, kam si mohou bezpečně ukládat svá data.
Pro efektivnost výuky IVT, případně pro kurzy pořádané pro veřejnost škola používá
interaktivní tabuli SMARTBOARD s dataprojektorem, dále pak využívá výhod a možností
programu Vision 6, který je nejnovějším upgrade produktu Master Eye. Součástí IVT je
studovna, kde je umístěna kopírka volně přístupná studentům CMG i dalším návštěvníkům
ICM. Nově od letošního roku také barevný multifunkční stroj pro skenování, kopírování, tisk
a faxování.
Odborná učebna pro výuku cizích jazyků – Jazyková laboratoř je vybavena
15 stanicemi a jedním lektorským PC opět propojenými v síti s přístupem na Internet. Stanice
jsou co do výkonu osazeny procesorem Pentium III také se systémem Windows XP
Profesionál. Pro výuku se používají různé jazykové výukové programy, především balíček
programů LMNet od firmy Langmaster – anglický a německý jazyk, ale i slovník Longman a
další. Učebna je vybavena interaktivní tabulí AktivBoard s dataprojektorem.
Odborná učebna biologie je vybavena interaktivní tabulí Aktivboard,
dataprojektorem, multimediálním PC připojeným na Internet, digitálním mikroskopem,
vizualizérem, videem a věží. Veškerá technika je řízena centrálním řídícím systémem
s dálkovým ovládáním Pro výuku biologie se používá celá řada výukových programů – mimo
jiné „Videoatlas bezobratlých živočichů“, „Za tajemstvím lidského těla“, „Naší přírodou krok
za krokem“, „Lidské tělo“ a další.
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Odborná učebna fyziky je vybavena interaktivní tabulí AktivBoard
s dataprojektorem připojeným k multimediálnímu PC s konektivitou na Internet a
videorekordérem. Pro výuku fyziky se používá celá řada výukových programů – mimo jiné
Interactive Physic (ve kterém učitelé vytvářejí vlastní aplikace), Fyzika zajímavě, programy
Škola hrou – Fyzika – „Dobrodružství poznání“, „Otpika1“, „Astro 2001“, „Báječný vesmír“,
„3D atlas hvězd“, „Přístroj“, „Encyklopedie energie“, „Jaderná energetika“,
Miniencyklopedie světlo“, Cabry Geometry aj.. Učitelé fyziky si vypracovávají další
softwarové výukové materiály, získávají data na univerzitních serverech nejen v ČR, ale i
v zahraničí, a obohacují jimi výuku.
Odborná učebna dějepisu je vybavena výkonným multimediálním počítačem
připojeným na Internet, videorekordérem, věží – vše s výstupem na videodataprojektor. Tato
multimediální učebna slouží převážně pro promítání dokumentů z oblasti dějepisu, zeměpisu
a také k promítání filmů v rámci literárního a filmového kroužku.
Odborná učebna zeměpisu je vybavena interaktivní tabulí AktivBoard,
dataprojektorem, multimediálním počítačem s konektivitou na Internet, videorekordérem,
širokopásmovým recieverem, vizualizérem a věží. Technika je řízena centrálním řídícím
systémem s dálkovým ovládáním umožňující efektivně a intuitivně propojovat jednotlivá
zařízení ve výuce. Pro výuku se používá celá řada výukových programů – TS Zeměpis, Atlas
světa, Encarta 2005 z dílny Microsoft. V rámci dvouletého projektu SIPVZ (2005/2006)
připravily pedagogové i své vlastní výukové materiály pro předmět Zeměpisu, ale i
Deskriptivní geometrie v programu Cabri Geometry.
Odborná učebna ZSV je vybavena výkonným počítačem připojeným na Internet,
videorekordérem, věží a dataprojektorem s promítáním na plátno. Tato multimediální učebna
slouží převážně pro promítání dokumentů z oblasti společenských věd a občanské nauky.
Odborná učebna matematiky je vybavena výkonným počítačem připojeným na
Internet, videorekordérem a věží – vše s výstupem na videodataprojektor.
Odborná učebna jazyků je vybavena výkonným počítačem připojeným na
Internet, videorekordérem a věží – vše s výstupem na videodataprojektor.

Kabinety vyučujících
Každý vyučující má možnost ve svém kabinetu používat ke své práci a přípravě počítač,
případně přidělený notebook. V každém kabinetu je instalována tiskárna, v případě větších
tisků mají učitelé k dispozici dvě síťové tiskárny.
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Každý učitel a zaměstnanec využívá výhod cestovního profilu a svá data může ukládat do
chráněné a zálohované síťové home složky.
Co se týče softwarového vybavení, k dispozici je balík aplikací MS Office,
UnrealCommander, XNWiew, Zoner Media Explorer, Zoner Calisto 5, Foxit Reader,
AktiveStudio, Outlook Express pro příjem pošty a program Bakaláři pro vedení školní agendy
a průběžné klasifikace.
Učitelé mají zřízenu poštovní schránku na serveru školy a neomezený přístup k Internetu.
Každá stanice či notebook používá dvojstupňovou antivirovou a antispamovou ochranu

Informační centrum mládeže - ICM
Aby byly nové technologie plně využívány nejen ve vyučování, existuje při škole již několik
let Informační centrum mládeže využívající odbornou učebnu IVT, studovnu a jazykovou
laboratoř. Cílem ICM je nabídnout tyto prostory a jejich vybavení také široké veřejnosti města
Prostějova. Návštěvníci mají možnost vyhledávat a zpracovávat informace na počítačích
připojených na internet, tisknout, scanovat, kopírovat nebo využít místní knihovny. O provoz
se stará personál, který zajišťuje také help servis.
Školní klub Oáza
Při škole funguje také školní klub, který nabízí smysluplné využití volného času našich
studentů. Jeho provoz je denně od 10:30 do 18 hodin. Disponuje multimediálním počítačem
připojeným na Internet, dataprojektorem, dvěma digitálními fotoaparáty, dvěma digitálními
kamerami, diktafonem a analogovou videokamerou Sony.
Předmět výpočetní a informační technika se vyučuje ve všech ročnících od
primy po oktávu. V posledních dvou ročnících je to volitelný předmět, ve kterém se studenti
učí nejen obsluhu PC a práci se základními programy z balíku Office (Word, Excel,
PowerPoint, Access, Outlook aj.), ale i používat souborový editor Unreal Commander,
grafický program Zoner Callisto a Zoner Explorer, scanovat, vytvářet webové stránky atd.
Součástí výuky jsou i základy programování ve Visual Basicu. Vyučující IVT je plně
kvalifikovaný středoškolský učitel pro výuku IVT.
V ostatních předmětech studenti zpracovávají na PC laboratorní a seminární
práce. Ve vyšších ročnících také práce SOČ, které prezentují pomocí PowerPointu,
dataprojektoru, případně interaktivní tabule ostatním studentům. Běžné je pro ně vyhledávání
informací na Internetu
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3) Vytýčené cíle pro školní rok 2008 / 2009
1. Rozšíření Intranetu o modul k sebeevaluaci školy
2. Upgrade řadiče domény KABINETY na Windows server 2003 (2008)
3. Upgrade HW řadiče domény KABINETY
4. Nákup MS Office Profesionál 2007 pro stanice učitelů a žáků
5. Nákup zabezpečovacího software pro stanice v učebně IVT – Protect ON
6. Nákup 3 nových stanic včetně LCD monitoru pro učebnu IVT
7. Rozšíření RAM pro PC Projekty
8. Nákup dálkového ovládání pro MS Power Point
9. Nakup nové tiskárny pro kabinet Bi
10. Realizace karetního a monitorovacího systému k barevné kopírce Gestatner v ICM
11. Upgrade HW u stanic v jazykové laboratoři
12. Nákup Interaktivní tabule s dataprojektorem pro kmenovou učebnu
13. Nákup dataprojektoru pro růžovou učebnu
14. Upgrade stanic v učebnách fyziky a růžové

Přílohy:

1) Postup realizace ICT plánu a finanční krytí
2) Reflexe ICT plánu z minulého období
3) Používaný výukový SW na CMG
4) Přehled vybavenosti HW na CMG

V Prostějově dne 14. 8. 2008

Vypracoval Martin Sitte

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
ředitel
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9.2. Výkon státní správy
Ředitel církevní školy nevykonává státní správu, ale jeho rozhodnutí mají občansko-právní
charakter. V uplynulém školním roce ředitel školy provedl následující počet rozhodnutí
občansko-právní povahy:
Rozhodnutí ředitele o
Počet rozhodnutí
Počet odvolání
Přijetí/nepřijetí ke studiu
30/68
20
Přerušení studia
1
0
Podmínečném vyloučení
0
0
Vyloučení
1
0
Opakování ročníku
2
0
Přestup na školu
1
0

9.3. Doplňková činnost školy, další služby veřejnosti
CMG má povolenu tuto doplňkovou činnost:
• Školící a vzdělávací služby
• Vydávání vlastních učebních textů
• Poradenská činnost v pedagogicko-psychologické činnosti
• Informační centrum mládeže
• Provozování školního bufetu
• Pronájem nebytových prostor včetně vybavení
Realizace doplňkové činnosti ve školním roce 2008/09:
a) Školící a vzdělávací služby:
CMG realizovalo vzdělávací a školící akce v rámci:
• Projektu Doopravdy (ESF)
• Projektu Štěstí začíná uvnitř (ESF)
• Centra celoživotního vzdělávání
• Informačního centra mládeže
b) Vydávání vlastních učebních textů
• V rámci projektu Doopravdy (ESF)
• V rámci projektu Štěstí začíná uvnitř (ESF)
c) Poradenská činnost v pedagogicko-psychologické oblasti
• Projektu Doopravdy (ESF)
• Projektu Štěstí začíná uvnitř (ESF)
• Informačního centra mládeže
d) Informační centrum mládeže
Viz zpráva o činnosti ICM
e) Provozování školního bufetu
Pracuje v rámci školního klubu a SVČ Oáza, v rámci ICM
f) Pronájem nebytových prostor včetně vybavení
• Pronájem prostor pro školení a vzdělávání
• Pronájem prostor školního bufetu
Doplňková činnost školy musí být ze zákona zisková. Výnos doplňkové činnosti byl
v roce 2008 cca 150 tis. Kč, zisk cca 34 tis. Kč, což vzhledem k rozpočtu školy není
částka významná. Doplňkovou činnost školy není možné ve větším rozsahu zajišťovat
stávajícím personálem, proto tato oblast byla posílena pracovnicí , která mj. zajišťuje
DVPP, nejdůležitější aktivitu doplňkové činnosti. Doplňková činnost dále slouží pro
zajištění důležitých aktivit školy (pronájem prostor, vzdělávací služby pro veřejnost) či
pro marketingové účely.

9.4.
Přehled realizovaných projektů v roce 2008 včetně výše jednotlivých dotací
Cyrilometodějské gymnázium aktivně působí v různých oblastech výchovy a vzdělávání.
Aktivity Cyrilometodějského gymnázia nad rámec zabezpečení výuky byly v roce 2008 financovány následujícími donátory:
Název projektu
"Štěstí začíná uvnitř"
"Compassion"
"Vánoční koncert Pěveckého sboru"
Celkem

Anotace
Osobnostní a sociální výchova studentů
Rozvoj sociálních kompetencí studentů
Podpora realizace Vánočního koncertu

Dotace v Kč
1 001 213
94 378
5 000
1 100 591

Poskytovatel
Evropský sociální fond
Socrates-Comenius
Město Prostějov

9.5. Poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb., o
svobodném přístupu k informacím za školní rok 2008/2009
Podle § 17e Zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění
pozdějších zákonů, je škola povinna zpracovat výroční zprávu o činnosti školy. Podle
§18e Zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, je do výroční zprávy
jako její samostatná část začleněna zpráva o poskytování informací.
a),b) Počet podaných písemných žádostí o informace a počet podaných odvolání proti
rozhodnutí:

Počet podaných žádostí o informace

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Šk.rok 2007/2008

Šk.rok 2007/2008

Šk.rok 2008/2009
0

0

Šk.rok 2008/2009
13

20

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
f) Počet a předmět podaných stížností:
Školní rok
Počet stížností Předmět stížností
2005/06
0
0
2006/07
0
0
2007/08
0
0
2008/09
0
0

10. Přílohy
Příloha č. 1: Protokol o kontrole plnění povinností vyplývajících z platných zákonů, nařízení a
vyhlášek k ochraně zdraví zaměstnanců při práci a zajištění podmínek ochrany
zdraví při práci ze dne 24.3.2009
Příloha č. 2: Protokol o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém
pojištění ze dne 9.4. 2009
Příloha č. 3: Podmínky a kritéria přijímacího řízení do primy a kvinty CMG

Podmínky konání přijímacího řízení do primy
Cyrilometodějského gymnázia
Na základě § 60, 61 zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon) stanovuji tyto podmínky pro konání přijímacího
řízení na Cyrilometodějském gymnáziu :
1. Cyrilometodějské gymnázium pro následující školní rok otvírá jednu třídu prvního ročníku (primu)
osmiletého studia studijního oboru 79-41-K/81 gymnázium, všeobecné zaměření, s počtem žáků 30.
2. Přijímací řízení se koná v jednom kole ve dvou termínech.
3. Vyplněnou přihlášku odevzdávají prostřednictvím svých škol žáci pátých ročníků základní školy do
15.března na adresu gymnázia. K přihlášce je možno přiložit:
a) rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění či postižení, jedná-li se o žáka se zdravotním znevýhodnění či
postižením(viz kritéria pro přijetí žáka na CMG)
b) potvrzení základní školy o výrazném výsledku v okresním či vyšším kole soutěží typu olympiád (viz
kritéria pro přijetí žáka na CMG) – možno uvést ve výstupní hodnocení žáka
c) posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení či znevýhodnění uchazeče, který je
zdravotně znevýhodněn, a doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky, pokud to situace
bude vyžadovat
d) potvrzení o rovnocennosti vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo doklad o vzdělání opatřený
nostrifikační doložkou, jedná-li se o občana České republiky nebo cizince, který studoval na zahraniční
škole
e) doklad o povolení k trvalému nebo dlouhodobému povolení k pobytu v České republice, popř. přiznání
postavení uprchlíka, jedná-li se o cizince.
Pokud žák nemá vážné zdravotní problémy, které by omezovaly jeho studium na gymnáziu, není nutnou
součástí přihlášky posudek lékaře.
4. Žáci pátých ročníků základních škol, kteří v termínu odevzdají řádně vyplněnou přihlášku, obdrží nejpozději
14 dní před konáním přijímacího řízení písemnou pozvánku.
5. První a druhý termín přijímací zkoušky se uskuteční ve středu a v pátek v posledním úplném týdnu měsíce
dubna v budově Cyrilometodějského gymnázia Komenského 17, Prostějov
6. V rámci přijímacího řízení jsou započítány:
a) prospěch na ZŠ
b) výsledky písemných přijímacích zkoušek
c) další doložené skutečnosti uvedené v bodě 2
Písemná přijímací zkouška se skládá z písemného testu studijních předpokladů (společnosti SCIO), testu z
jazyka českého a matematiky. Všechny testy obsahově odpovídají učivu do konce 1.pololetí pátého ročníku
základní školy, v matematice včetně obvodu a obsahu obdélníku i čtverce, jednotek obsahu a sčítání i
odčítání desetinných čísel.
7. Do primy bude na základě přijímacího řízení a přijatých zápisových lístků přijato celkem 30 studentů,
z toho 28 na základě výsledku přijímacího řízení, další na základě odvolání proti rozhodnutí o
nepřijetí ke studiu.
8. O přijetí či nepřijetí žáka ke studiu na Cyrilometodějském gymnáziu rozhoduje v přijímacím řízení ředitel
gymnázia podle kritérií pro přijetí žáka ke studiu.
9. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny vyvěšením v den konání druhého termínu prvního kola
přijímacího řízení nejpozději v 17 hodin na venkovní informační tabuli gymnázia. Současně budou výsledky
vystaveny na webových stránkách školy. Všichni účastníci přijímacího řízení budou do 5 dnů o výsledcích
písemně vyrozuměni. Zákonný zástupce žáka má právo si vyžádat k nahlédnutí opravené přijímací testy,
popř. za stanovený poplatek vyžádat jejich kopii.
10. Proti rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu je možno se odvolat k řediteli školy do 3 dnů od doručení
rozhodnutí. Ředitel školy na základě dalších kritérií, která nebyla zahrnuta do přijímacího řízení, rozhodne o
odvolání do 10 dnů po uplynutí stanovené lhůty.
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11. Pro žáky, kteří se z vážných důvodů nedostaví k přijímací zkoušce a písemně omluví řediteli školy svoji
neúčast nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, bude stanoven náhradní termín.
V případě zdravotních důvodů je nutnou součástí písemné omluvy potvrzení lékaře.
12. Manipulační poplatek (poštovné aj.) účtovaný zákonnému zástupci přihlášeného žáka činí 100Kč. Poplatek
je splatný formou složenky a student potvrzení o jeho zaplacení předloží v den konání přijímací zkoušky.
V ostatních případech se přijímací řízení řídí platnými zákony a vyhláškami MŠMT České republiky.

V Prostějově dne 31.října 2008

Mgr.Jaroslav Fidrmuc, ředitel CMG
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Kritéria přijetí studenta do primy Cyrilometodějského gymnázia
Na základě § 60 zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon) a dalších platných předpisů pro církevní školy
stanovuji tato kritéria pro přijetí žáků 5.ročníku ZŠ ke studiu osmiletého studijního oboru 79-41-K/81
gymnázium, všeobecné zaměření:
1.

Včasné podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu prostřednictvím základní školy.

2.

Absolvování písemné přijímací zkoušky, pokud se na žáka nevztahuje ustanovení bodu 3.

3.

Bez přijímací zkoušky mohou být přijati studenti, kteří prokáží vynikající výsledek při některé oblastní
soutěži typu olympiády či pythagoriády – tuto skutečnost je nutno uvést ve výstupním hodnocení žáka či
doložit potvrzením ZŠ nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

4.

Žáci, kteří absolvují přijímací zkoušky, jsou přijímáni podle pořadí v součtu bodů z jednotlivých částí
přijímacího řízení. Z obou termínů prvního kola přijímacího řízení je sestaveno jediné pořadí.
Bodovány jsou tyto dílčí výsledky:
a) Písemné testy:
písemný test studijních předpokladů

maximum 100 bodů

písemný test z českého jazyka

maximum 70 bodů

písemný test z matematiky

maximum 60 bodů

b) Prospěch na základní škole
Každé vysvědčení uvedené na přihlášce získává p bodů podle následujícího vzorce:
p = 16 * ( 1 + 2*( 1 - průměrný prospěch))
Podle uvedeného vzorce je každé vysvědčení bodováno nejvíce 16 body, nejmenší počet bodů je 0.
Záporné body se neudělují. Maximální počet bodů za všechna započítávaná vysvědčení je tedy 48 bodů.
Maximální počet bodů, které může žák při přijímacích zkouškách získat, je 278 bodů. Při rovnosti bodů o
pořadí přijímaných žáků rozhoduje:
a)

přednostně jsou do pořadí zařazeni žáci se zdravotním či sociálním znevýhodněním nebo
zdravotním postižením, které písemně doloží nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

5.

Na základě přijímacího řízení bude do primy přijato 30 žáků, z toho 28 na základě pořadí v součtu bodů
při přijímacím řízení, další na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Studentem školy se
může stát pouze žák, který uspěl u přijímací zkoušky a jehož zákonný zástupce do 5 dnů po obdržení
rozhodnutí o přijetí, odevzdá v kanceláři školy zápisový lístek (vydává ZŠ, jejímž žákem je uchazeč o
studium).

6.

Vlastním přijetím ke studiu do primy CMG je podpis smlouvy mezi ředitelem školy na jedné straně a
studentem a jeho zákonným zástupcem na straně druhé.

V Prostějově 31.října 2008
Mgr.Jaroslav Fidrmuc, ředitel CMG
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Podmínky konání přijímacího řízení do kvinty Cyrilometodějského gymnázia
Na základě § 60 a dalších zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, stanovuji
tyto podmínky pro konání přijímacího řízení do kvinty CMG :
1. Cyrilometodějské gymnázium pro následující školní rok přijímacími zkouškami doplňuje počet
studentů pro kvintu osmiletého studia studijního oboru 79-41-K/81 gymnázium, všeobecné zaměření,
na počet 30 žáků. Počet přijímaných studentů bude upřesněn podle počtu studentů CMG
odcházejících na jiné střední školy.
2. Přijímací řízení se koná v jednom kole ve dvou termínech.
3. Vyplněnou přihlášku odevzdávají prostřednictvím svých škol žáci devátých ročníků základní školy do
15.března na adresu gymnázia. K přihlášce je možno přiložit:
a) rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění či postižení, jedná-li se o žáka se zdravotním
znevýhodnění či postižením(viz kritéria pro přijetí žáka na CMG)
b) potvrzení základní školy o výrazném výsledku v okresním či vyšším kole soutěží typu
olympiád (viz kritéria pro přijetí žáka na CMG) – možno uvést ve výstupním hodnocení žáka
c) posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení či znevýhodnění uchazeče,
který je zdravotně znevýhodněn, a doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky,
pokud to situace bude vyžadovat
d) potvrzení o rovnocennosti vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo doklad o vzdělání
opatřený nostrifikační doložkou, jedná-li se o občana České republiky nebo cizince, který
studoval na zahraniční škole
e) doklad o povolení k trvalému nebo dlouhodobému povolení k pobytu v České republice, popř.
přiznání postavení uprchlíka, jedná-li se o cizince.
Pokud žák nemá vážné zdravotní problémy, které by omezovaly jeho studium na gymnáziu, není nutnou
součástí přihlášky posudek lékaře.
4. Žáci devátých ročníků základních škol, kteří v termínu odevzdají řádně vyplněnou přihlášku, obdrží
nejpozději 14 dní před konáním přijímacího řízení písemnou pozvánku.
5. První a druhý termín přijímací zkoušky se uskuteční ve středu a v pátek v posledním úplném týdnu
měsíce dubna v budově Cyrilometodějského gymnázia Komenského 17, Prostějov
6. V rámci přijímacího řízení jsou započítány:
• prospěch na ZŠ
• výsledky písemných přijímacích zkoušek
• další doložené skutečnosti uvedené v bodě 2
Písemná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého, anglického a 2.cizího
jazyka(francouzského či německého podle výběru uchazeče) a matematiky. Všechny testy obsahově
odpovídají učivu do konce 1.pololetí devátého ročníku základní školy.
7. O přijetí či nepřijetí žáka ke studiu na Cyrilometodějském gymnáziu rozhoduje v přijímacím řízení
ředitel gymnázia podle kritérií pro přijetí žáka ke studiu.
8. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny vyvěšením v den konání druhého termínu prvního kola
přijímacího řízení nejpozději v 17 hodin na venkovní informační tabuli gymnázia. Současně budou
výsledky vystaveny na webových stránkách školy. Všichni účastníci přijímacího řízení budou do 5
dnů o výsledcích písemně vyrozuměni. Zákonný zástupce žáka má právo si vyžádat k nahlédnutí
opravené přijímací testy, popř. za stanovený poplatek vyžádat jejich kopii.
9. Pro žáky, kteří se z vážných důvodů nedostaví k přijímací zkoušce a písemně omluví řediteli školy svoji
neúčast nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, bude stanoven náhradní
termín. V případě zdravotních důvodů je nutnou součástí písemné omluvy potvrzení lékaře.
10. Manipulační poplatek (poštovné aj.) účtovaný zákonnému zástupci přihlášeného žáka činí 100Kč.
Poplatek je splatný formou složenky a student potvrzení o jeho zaplacení předloží v den konání
přijímací zkoušky.
V ostatních případech se přijímací řízení řídí platnými zákony a vyhláškami České republiky.
V Prostějově dne 2.listopadu 2008
Mgr.Jaroslav Fidrmuc, ředitel CMG
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Kritéria přijetí studenta do kvinty Cyrilometodějského gymnázia
Na základě § 60, 63 zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon) a dalších platných předpisů pro církevní
školy stanovuji tato kritéria pro přijetí žáků 9.ročníku ZŠ do kvinty osmiletého studijního oboru 79-41-K/81
gymnázium, všeobecné zaměření:
1.

Včasné podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu prostřednictvím základní školy.

2.

Absolvování písemné přijímací zkoušky.

3.

Vzhledem ke skutečnosti, že počet žáků kvinty pro následující školní rok je přijímacími zkouškami doplněn
do počtu 30 žáků, bude počet přijímaných žáků aktuálně upřesněn.

4.

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati, kteří prokáží vynikající výsledek při některé oblastní nebo
okresní soutěži typu olympiády či pythagoriády – tuto skutečnost je nutno uvést ve výstupním hodnocení
žáka či doložit potvrzením ZŠ nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

5.

Žáci, kteří absolvují přijímací zkoušky, jsou přijímáni podle pořadí v součtu bodů z jednotlivých částí
přijímacího řízení. Z obou termínů prvního kola přijímacího řízení je sestaveno jediné pořadí.
Bodovány jsou tyto dílčí výsledky:
a) Písemné testy:
písemný test z českého jazyka

maximum 60 bodů

písemný test z matematiky

maximum 50 bodů

písemný test z anglického jazyka

maximum 50 bodů

písemný test z 2.cizího jazyka

maximum 25 bodů

b) Prospěch na základní škole
Každé vysvědčení uvedené na přihlášce získává p bodů podle následujícího vzorce:
p = 10 * ( 1 + 2*( 1 - průměrný prospěch)
Podle uvedeného vzorce je každé vysvědčení bodováno nejvíce 10 body, nejmenší počet bodů je 0.
Záporné body se neudělují. Maximální počet bodů za všechna započítávaná vysvědčení je tedy 30 bodů.
Maximální počet bodů, které může žák při přijímacích zkouškách získat, je 215 bodů. Při rovnosti bodů o
pořadí přijímaných žáků rozhoduje:
a)
6.

přednostně jsou do pořadí zařazeni žáci se zdravotním či sociálním znevýhodněním nebo
zdravotním postižením, které písemně doloží nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Studentem školy se může stát pouze žák, který uspěl u přijímací zkoušky a jehož zákonný zástupce do 5 dnů
po obdržení rozhodnutí o přijetí, odevzdá v kanceláři školy zápisový lístek.

7. Vlastním přijetím ke studiu do kvinty CMG je podpis smlouvy mezi ředitelstvím školy na jedné straně a
studentem a jeho zákonným zástupcem na straně druhé.

V Prostějově 2.září 2008
Mgr.Jaroslav Fidrmuc, ředitel CMG
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Příloha č. 3

