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1. Základní údaje o škole
1.1. Úvod
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 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 a mateřská škola 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
Mateřská škola
Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza

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 – VI: ŠVP Doopravdy
VII – 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)

Mateřská škola:
Sídlo MŠ: Sídliště Svobody 53, 796 01 Prostějov
IZO MŠ: 181 009 722
IZO školní jídelny – výdejny stravy pro MŠ: 181 009 731
Vedoucí učitelka: Zdislava Grmelová
Počet žáků v MŠ: 25
E-mailová adresa: skolka@cmg.prostejov.cz
Webové stránky MŠ: www.skolka – cmg.cz
Pozn: Výroční zpráva o mateřské škole je zpracována samostatně.
Školní klub Oáza:
IZO klubu: 150 076 282
Vedoucí: Mgr.Martin Bradáč
Kapacita školního klubu: 120
Počet zaměstnanců: 3
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.
E-mailová adresa: klub@cmg.prostejov.cz
Webové stránky: www.cmg.prostejov.cz/oaza/
Středisko volného času mládeže Oáza:
IZO klubu: 172 101 123
Vedoucí: Jana Hanzalíková
Kapacita SVČ: 200
Počet zaměstnanců: 4
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, fahynek@quick.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
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. Kateřina Opatrná
Počet zaměstnanců: 3, 2 pracovníci 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 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10
Počty
8,0
8,0
8,0 235,0 232,0 233,0 29,4 29,0 29,1 12,3 11,7 12,7 38,0 35,0 30,0 29,0 28,0 23,0 19,1 20,0 18,4
2.1.2. Školní klub Oáza
Počet
Počet
Počet pracovníků
pedagogických
přepočtených
Počet přepočtených
OON(dohody)
OON(dohody)
Počet členů
celkem
pracovníků
pedagogů
nepedag.pracovníků
pedagové
nepedagogové
Šk.rok 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10
Počty
60,0 60,0 60,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
2,0
1,6 0,00 0,00
0,0
4,0
4,0
4,0
0,0
2,0
2,0
2.1.3. Středisko volného času mládeže Oáza
Počet
Počet
Počet pracovníků
pedagogických
přepočtených
Počet přepočtených
OON(dohody)
OON(dohody)
Počet členů
celkem
pracovníků
pedagogů
nepedag.pracovníků
pedagové
nepedagogové
Šk.rok 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10
Počty 200,0 200,0 324,0
2,0
2,0
5,0
2,0
4,0
3,0
1,7
3,6
1,1 0,00 0,00
1,1
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5,0
2.1.4. Mateřská škola

Šk.rok
Počty

Počet tříd
09/10
1,0

Počet dětí
09/10
25,0

Průměrný počet
dětí na třídu
09/10
25,0

Počet pracovníků
celkem
09/10
1,0

Počet
pedagogických
pracovníků
09/10
0,0

Počet dětí na
přepočteného
ped.pracovníka
09/10
12,5

Počet pracovníků
celkem
09/10
3,0

Počet
pedagogických
pracovníků
09/10
2,0

Počet
přepočtených
pedagogů
09/10
2,0

Počet
přepočtených
Počet přepočtených
pedagogů
nepedag.pracovníků
09/10
09/10
0,0
0,1

OON(dohody)
pedagové
09/10
0,0

OON(dohody)
nepedagogové
09/10
0,0

2.1.5. Výdejna stravy MŠ

Šk.rok
Počty

2.2. Aprobovanost a kvalifikovanost pedagogů
Z celkového počtu týdenních hodin je odučeno kvalifikovaně a aprobovaně:
07/08
08/09
09/10
odučeno kvalifikovaně aprobovaně(%)
91,4
86,9
87,13
odučeno kvalifikovaně neaprobovaně (%)
6,5
8,9
2,31
odučeno nekvalifikovaně (%)
2,1
4,2
10,56
Předměty, které jsou vyučovány nekvalifikovaně: Vv(částečně), Aj konverzace, Aj (částečně)
Předměty, které jsou vyučovány kvalifikovaně neaprobovaně: SOR, Dg

2.3. Absolventi fakult připravujících učitele(do dvou let praxe)
07/08
0

08/09
1

09/10
1

2.4. Změny v pedagogickém sboru
Nastoupil
Odešel

07/08
4
jiná škola
3

08/09
4

mimo školství

1

jiná škola
1

09/10

mimo školství

0

jiná škola
2

mimo školství

1

2.5.Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných
Důchod.věk
Nekvalifikován

07/08
1
1

08/09
1
2

09/10
1
2

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. 2010
2. termín – 23.4. 2010
2. kolo přijímacího řízení: nekonalo se
Počet přihlášených studentů: 104
z toho: na 1. termín - 57
na 2. termín - 47
Počet přijatých studentů:
31
Počet studentů přijatých bez přijímacích zkoušek: 0
Počet studentů přijatých na základě výsledků přij.zkoušek: 31

03/04

06/07

Počet přihlášených
04/05
05/06
62
39

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

Počet přihlášených
09/10

06/07
31

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

Počet přijatých
09/10

104

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

31

% přijatých
09/10
29,81

3.2. Doplňující přijímací zkoušky do kvinty CMG:
1. kolo přijímacího řízení: 1. termín – 21.4. 2010
2. termín – 22.4. 2010
2. kolo přijímacího řízení: nekonalo se
Počet přihlášených studentů: 3
Počet přijatých studentů:
1
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
6

Počet přijatých
04/05
05/06
4
5

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

06/07
5

Počet přijatých
07/08
08/09
2
3

% přijatých
06/07
07/08
08/09
3
66,7
100

Počet přihlášených
09/10

Počet přijatých
09/10

3

% přijatých
09/10

1

Kritéria přijetí do primy a kvinty CMG tvoří přílohu výroční zprávy.

66,7

60

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
08/09 09/10

Počet ž.s

Počet žáků vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Opakují
Šk.rok 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10
Ročník
1.
31
31
17
19
14
12
0
0
0
0
2.
31
31
11
15
20
16
0
0
0
0
3.
29
30
11
10
18
20
0
0
0
0
4.
29
31
1
8
28
23
0
0
0
0
5.
31
26
15
1
16
24
0
1
0
0
6.
27
31
7
11
20
20
0
0
0
0
7.
29
26
3
7
24
19
2
0
0
0
8.
22
27
2
3
20
24
0
0
0
0
Σ
229 233
67
74 160 158
2
1
0
0

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

1,42
1,43
1,73
1,64
2,16
1,69
1,85
2,02
1,72

4.3. Výsledky maturitní zkoušky
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10

Počet žáků Prosp.s vyz. Prospěli
23
7
20
4
26
10
30
11
25
8
28
12
22
8
27
10

Opakování MZ
Opravná MZ Nedostavil se

Neprospěli
13
14
16
19
17
16
14
17

2
2
0
1
0
0
0
0

2
2
1
1
0
0
0
0

Písemné maturitní zkoušky
Předmět
Český jazyk

Celk. Počet žáků s prospěchem
1
2
3
4
žáků
27
3
14
10
0

5
0

Průměrný
prospěch
2,26

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

Průměrný
prospěch
2,04
2,21
2,40
2,00
2,00
2,40
1,33
1,00
2,70
1,90
2,33

Ústní maturitní zkoušky
Celk. Počet žáků s prospěchem
1
2
3
4
Předmět
žáků
27
12
5
7
3
Český jazyk
24
8
5
9
2
Anglický jazyk
5
1
1
3
0
Německý jazyk
Francouzský jazyk
2
0
2
0
0
4
1
2
1
0
Dějepis
10
2
3
4
1
Základy spol. věd
Matematika
3
2
1
0
0
1
1
0
0
0
Fyzika
10
1
3
4
2
Zeměpis
Biologie
10
5
2
2
1
IVT
6
2
1
2
1

Nemohli přist.

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
2
0
3
3
0

Chemie
Deskript.geometrie
Latina

5
1
1

3
0
1

1
0
0

1
0
0

0
1
0

0
0
0

1,60
4,00
1,00

4.4. Vyloučení žáci a zameškané hodiny
Vyloučení žáci školy
Počet celk. Z důvodu pr. Z důvodu ch. Z jiného dův
Šk.rok 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10

Zameškané hodiny
Průměr hod./žáka
05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

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
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
1
0
0
0
1

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Průměr
školy

54,3

33,8

90,43

41,77

48,5

47,6

81,33

65,48

38,51
46,9

49,6

52,46

101

60,44

60,23

57,1

60,46

118,1

77,37

67,74

65,3

62,06

98,35

58,74

107,5

66,5

95,03

98,37

43,33

49,67

56,2

69,75

165,1

62,31

59,88

46,7

40,56

110,8

70,22

40

55,4 57,9

108

59,7 58,1

Z jiného
důvodu

Šk.rok 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10
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
1
0
1
1
0
2
0
5

0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
2
3
0
0
5

0
0
0
1
0
0
0
0
1

4.5. Kázeň a chování žáků
Snížený stupeň z chování
Stupeň
08/09
chování
2
2
3
0

09/10

Celkový počet neoml.hodin
06/07 07/08 08/09 09/10
0 222
15
2

1
0

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 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10
Σ
17
40
97 161
0
0
30
50
6
11
4
2
0
1

4.6. Bezpečnost a ochrana zdraví
Tabulka úrazů
Úrazy celkem
Počet
23
Počet
18
15
Počet
Počet
9

odškodněné případy
5
1
3
1

Školní úrazovost dětí a mládeže
Registrov. Třída
vyuč. Přest. Klub
celkem

Rok
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Jídel. labor. Tv

LVK

Plav.

Sport
Akce

Exk.
Výlet Jiné

Smrtelné
(z toho dívky)

Těžké
(z toho dívky)

Ostatní

9
3

(z toho dívky)

1
1

2
0

0
0

0
0

0
0

5
2

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

Homadné
(z toho dívky)

Pracovní úrazy
Registrov. Třída
vyuč. Přest. Klub
celkem

Jídel. labor. Tv

LVK

Plav.

Sport.
Akce

Exk.
Výlet Jiné

Smrtelné
Těžké
Ostatní
Homadné
Komentář:
V průběhu školního roku došlo pouze k drobnějším úrazům. Studenti jsou řádně poučeni před každou
akcí o bezpečnosti a chování v jejím průběhu.

4.7. Výroční a evaluační zpráva o průběhu a výsledcích prevence sociálně patologických jevů ve
školním roce 2009/10 ke dni 30.6.2010
Návrhy opatření pro školní rok 2010/11
Preventista sociálně patologických jevů: Mgr.Pavel Polcr
Název dokumentu, podle kterého je prevence realizována: Minimální preventivní program „Ţít naplno!“
Počet studentů, se kterými program pracuje: 236
Počet pedagogů, kteří program přímo realizují: 5
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 ţije vědomě
smysluplný ţivot
Vytvářet ve škole sociální klima, které Plněno. Práce pedagogické rady, studentské rady, Diskuze, dotazníky
podporuje
kaţdého
člena
školního třídnické hodiny, programy projektu Doopravdy,
společenství v jeho rozvoji
výuka předmětu SOR v třídách III, IV, V, VI
Zdravý ţivotní 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 mládeţ ke Plněno. Viz tematické celky výchovy k občanství, Diskuze, prověřování znalostí
zdravému způsobu ţivota
biologie, tělesné výchovy, témata v kurzech
Doopravdy
volnočasové aktivity a jejich koncepce Plněno. Viz výroční zpráva klubu Oáza
Diskuze, rozhovory
– klub Oáza, sportovní kurzy, záţitková
hra

osobnostní a sociální rozvoj a výcvik
v sociálně
komunikativních
dovednostech dětí a mládeţe – 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
neţádoucích jevů – Pedagogickopsychologická
poradna
Prostějov,
Salesiánské hnutí mládeţe 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. Vytíţenost 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. 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 3
5
?
0
Jev
Kouření
Rasismus
Závislost na chatu Jiné
Četnost 5
4
0
Komentář k jednotlivým případům:
Šikana – v primě slovní i fyzické konflikty mezi chlapci, řešeno pohovorem třídní učitelky s aktéry
Alkohol – studenti konzumovali alkohol na zahradní slavnosti i přes přijatá opatření ze strany školy - řešeno přijetím dalších opatření pro
zabránění moţnosti opakování, vyvěšení cedulek. Studenti vyšších ročníků „pravidelně“ na soukromých akcích konzumují alkohol
Drogy – z rozhovorů se studenty vyplývá, ţe někteří studenti vyššího gymnázia opakovaně uţívají lehké drogy (marihuana)
Kouření – procento kuřáků je poměrně nízké, na třídnických hodinách i ve výuce upozornění na nebezpečí tabakismu a moţný postih dle
vnitřního řádu školy. Problém - kouření některých pedagogů na školních akcích
Rasismus – u studentů tercie a kvarty při výuce zabývající se otázkami souţití s jinými etniky – řešeno aktivitami vedoucími k lepšímu
pochopení a k větší toleranci, upozornění na moţnou 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 2009/10 ke dni 30.6.2010
Návrhy opatření pro školní rok 2010/11
Koordinátor enviromentálního vzdělání, výchovy a osvěty: Mgr.Jana Krčová
Název dokumentu, podle kterého činnost probíhá: Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2009/10
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 2009/10 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, působit na žáky tak, aby se
Plněno
Rozhovor
stala samozřejmou součástí jejich života
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

zapojit
studenty
do
s enviromentální tematikou

soutěží

Splněno

uskutečnit exkurze zaměřené na
poznání okolí školy a okolí Prostějova

Splněno

uskutečnit exkurzi zaměřenou
alternativní zdroje energie

na

navštívit výstavy a přednášky zaměřené
na problematiku enviromentální
výchovy
rozšířit pěstování pokojových rostlin na
vhodných místech ve třídách
zúčastnit se akcí pořádaných Českým
svazem ochránců přírody –
Regionálním sdružením Iris
účastnit se minimálně třikrát během
školního roku seminářů, exkurzí a
workshopů zaměřených na
enviromentální výchovu
každoročně hodnotit program
enviromentálního vzdělání, výchovy a
osvěty

Splněno
Splněno
Splněno částečně

Splněno

Splněno částečně

Plněno

Dotazník
Přehled výsledků soutěží

Rozhovor
Statistika exkurzí
Zápisy v třídních knihách
Rozhovor
Statistika exkurzí
Zápisy v třídních knihách
Zápisy v třídních knihách
Rozhovor
Diskuse
Rozhovor
Diskuse
Pozorování
Zápisy v třídních knihách
Rozhovor
Diskuse
Zpráva o služební cestě
Rozhovor
Pozorování
Statistika zapojení pedagogů do vzděl.akcí
Evaluační zpráva
Evaluační dotazník

umožnit třídění odpadu, snížit spotřebu
materiálu, zapojit úklidový personál tak,
aby
používal
ekologicky
šetrné
prostředky
sledovat nabídku občerstvení ve školním
bufetu a vyhodnotit, jak odpovídá
trendům zdravé výživy

Splněno částečně

Nesplněno

Pozorování
Rozhovor
Diskuse

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 2009/2010
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

08/09

09/10
3
1
2
6

2
0
0
2

Oblastní kolo

Pořadí
1.

08/09

09/10
2

4

Umělecké soutěže
ČR
Krajské kolo
08/09
09/10
08/09
09/10
1
0
1
1
0
0
0
0
0
2
0
1
SOČ
Krajské kolo
ČR
08/09
09/10
08/09
09/10
0
0
0

08/09
1
2
0
3

09/10
0
1
0
1

Sportovní soutěže
Krajské kolo
ČR
09/10
08/09
09/10 08/09 09/10
9
2
9
0
0
15
5
12
1
0
11
4
16
0
0
25
11
37
1
0

Oblastní kolo

Mezinárodní s.

08/09
1
1

8
8
12
28

0

2.
4
1
0
2
0
0
3.
2
0
3
3
0
0
Σ
7
5
3
5
0
0
Přehled výsledků v soutěžích typu olympiáda, pythagoriády ve vzděl. Předmětech
Okresní kolo
Krajské kolo
počty umístění na
počty umístění na
1.místě
2.místě
3.místě
1.místě
2.místě
3.místě
Předmět
Český j.
Anglický j.
1
2
1
Francouzský j.
1
Německý jazyk
1
1
1
IT
Matematika
3
3
1
ZSV
Dějepis
Zeměpis
1
2
Fyzika
1
Náboženství
1
1
1
Chemie
Biologie
1
2

Celostátní kolo
počty umístění na
1.místě

2.místě

3.místě

4.-10.

4.10. Získání mezinárodních jazykových ceritikátů
Cíl školy:
Umožnit studentům získat co nejvíce zahraničních jazykových certifikátů jako FCE, Delf,
Zertifikat Deutsch aj.
Anglický jazyk
Rok
09/10

FCE
B2

City+G
Pitmann, B2 B2

2

1

Německý jazyk
Rok
09/10

Zertifik
DeuB1

2

Delf
A1

Toefl C1

Delf
A2

Francouzský jazyk
Delf
Delf
B1
B2
5

5.2. Výroční a evaluační zpráva o činnosti ICM a školní knihovny s čítárnou a studovnou ve školním
roce 2009/10 ke dni 30.6.2010
Návrhy opatření pro školní rok 2010/11
Vedoucí ICM: Kateřina Opatrná
Název dokumentu, podle kterého činnost probíhá: Školní vzdělávací program CMG „Doopravdy“, Plán práce ICM při CMG pro školní rok
2009/10
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: 45
b) v době prázdnin. 2
Efektivita otevírací doby ICM:
a) nejvyšší návštěvnost ve školním roce je v době: 13:30 - 16:00
počet návštěvníků v této době (odhad): 20
b) nejniţší návštěvnost ve školním roce je v době: 17:00 - 18:00
c) nejvyšší návštěvnost v době školních prázdnin je v době: 14:00 - 16:30
d) nejniţší návštěvnost v době školních prázdnin je v době: 12:30 - 13:30
Návrh úpravy otevírací doby ICM:
a) ve školním roce: ponechat 7:15 – 18:00
b) v době školních prázdnin: ponechat 13:00 – 18:00
Otevírací doba školní knihovny:
12:00 – 18:00
Návrh úprav: ponechat
Návštěvnost školní knihovny:
Průměrný počet výpůjček v průběhu měsíce (odhad): 8,5
Návštěvnost studovny s čítárnou:

počet návštěvníků v této době (odhad): 3
počet návštěvníků v této době (odhad): 3
počet návštěvníků v této době (odhad): 0

Počet návštěv v průběhu dne (odhad): 5
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
umoţní 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 moţnost
úkol rozpracován
vyuţít volný čas ke studiu – vytvářet banku
všech předepsaných učebnic, denního tisku,
časopisů
Vytvářet informační centrum pro širokou
plněno
veřejnost – především pro mládeţ
Prostějovska
Podávat informace o EU, o projektech
plněno
ČNA pro mládeţ, Eurodesk a dalších
organizacích
souvisejících
s moţností
zapojení do programů EU pro mládeţ
V rámci volnočasových aktivit vytvářet
plněno
kontakty mladými lidmi v zahraničí.
Spolupracovat s Centrem celoţivotního
plněno

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 Mládeţ v akci
e-mailové kontakty
statistika návštěvnosti ICM, prezenční listiny

učení, které organizuje další vzdělávání
veřejnosti především v oblasti IT, cizích
jazyků a programů EU
Vyuţívat moţnosti EDS a tak ukazovat
studentům CMG moţnosti EU v praxi
Reprezentovat ICM i CMG na akcích pro
veřejnost (burza školy, Bambiriáda aj.)
Podílet se na akcích školy souvisejících s IT
(soutěţe apod.)

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 2009/10 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 pozastaven (není efektivní)
učebnicemi pro I - VIII
3. Statistika majetku šk.knihovny
Počet knih
Z toho počet knih
dopor.četby pro Čj
1148
69
Počet odeb. tiskovin
Počet cd

6

20

Ucelené sady učebnic pro ročníky:
Prima
Sekunda
20%
20%
Sexta
Septima

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

Tercie
10%
Oktáva

Kvarta
10%

Kvinta
10%

10%

10%

10%

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.
ICM má nové webové stránky na stávající adrese, ale změnilo poskytovatele domény. Stránky jsou v redakčním systému Drupal.
Doporučuji změnit, upravit:
Zpřístupnit databázi knih veřejnosti k podpoře prezenčních výpůjček
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 menší stojánky na letáky a broţury do studovny
5.2. Prostorové zabezpečení ICM, školní knihovny a studovny:
Nedostatečné
vyhovující
výborné
Doporučuji pořídit:
Vytřídit školní knihovnu po konzultaci s vyučujícími českého jazyka a literatury
5.3. Personální zabezpečení ICM, školní knihovny a studovny:
Nedostatečné
Doporučení:

vyhovující

výborné

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

vyhovující

výborné

Doporučení:
Finanční zabezpečení ICM závisí na úspěšnosti podávaných grantových ţádostí.
6. Vyhodnocení vybraných aktivit, které ICM a školní knihovna realizovaly:
Aktivity, které jsou vynikající
Aktivity, které se neosvědčily
Aktivity, které je třeba zavést
počítačová soutěţ druţstev Noc s Andersenem a Den Evropy – jiná cílová
Optimalizace
kniţního
fondu
školní
DOBRODRUŢSTVÍ S POČÍTAČEM
skupina, malý zájem a malá moţnost propagace
knihovny (vyřazení nevhodných knih)
ICM, bude ponecháno pouze na iniciativě
dobrovolníků EDS
Prezentace činnosti ICM Kurzy PC gramotnosti (cílová skupina senioři,
Den země, Prostějovský veletrh zábavy
matky na MD, pedagogové, veřejnost) –
přenecháno Centru celoţivotního učení
konverzace pro veřejnost
Sbírej-Toner.cz – malý zájem veřejnosti
internetová soutěţ Evropská unie v
Hrou přes bariéry – malý zájem o aktivitu
otázkách
dobrovolníků EDS

5. 3. Spolupráce školy s dalšími organizacemi v rámci volnočasových aktivit
Škola spolupracuje:
SHM Prostějov
Salesiáni sv.Dona Bosca
Děkanátním střediskem mládeže

5.1. Výroční a evaluační zpráva o činnosti Klubu Oáza a
Střediska volného času v roce 2009/2010 ke dni
31.8.2010
Návrhy opatření pro školní rok 2010/2011
1. Vedoucí ŠK: Mgr. Martin Bradáč - úvazek 1,0
1. Vedoucí SVČ: Jana Hanzalíková - úvazek 1,0
2. Další pracovníci ŠK a SVČ:
a) na pracovní smlouvu - počet celých úvazků
ŠK
ing.Němec - 0,2
- pedagogičtí pracovník
K.Opatrná - 0,15
- pedagogičtí pracovník
SVČ
Mgr.Polcr - 0,1
- pedagogičtí pracovník
T.Ságlová - 0,72
- pedagogičtí pracovník
S.Rotterová - 0,15
- ostatní pracovník
A.Raclová - 0,3
- ostatní pracovník
b) počet pracovníků na dohodu:
b1)
lektoři - počet:
b2)
další - počet:

10 (z toho 1 studenti CMG)

3. Hodnocení personálního zabezpečení v uplynulém školním roce:
výborné
vyhovující
nedostatečné
nadbytečné
Vyskytly se tyto problémy:
Navrhuji tyto změny:

4. Provozní doba Oázy:
školní rok: 7:00 - 17:00 hodin
Prázdniny:
Školní klub Oáza je přes prázdniny uzavřen
Realizace vodáckého tábora pro studenty od 15 let - vede Martin Bradáč
Vyskytly se tyto problémy:
Vytíženost pedagogů v době pedagogické rady - nepřítomnost pracovníka v Oáze
Navrhuji tyto změny:
Zapojení dobrovolníků (EVS) v době pedagogické rady - již bylo dohodnuto s
koordinátorem dobrovolníků
5. Pracovní doba pedagogů volného času v Oáze:
1.pracovník: 7:00 - 15:30
2.pracovník: 8:30 - 17:00

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:

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

3

Vyskytly se tyto problémy:
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 zúčastnili jako ped.volného času:
Počet kurzů, kterého se pracovníci Oázy zúčastnili jako lektoři:
Hodnocení zapojení se do kurzů klíčových kompetencí:
smysluplné
dobré
zbytečné

4,5
0

Vyskytly se tyto problémy:
s účastí na více kurzech jsme nepočítali - byl domluven pouze kurz pro primu
Navrhuji tyto úpravy:
Jasná domluva při vytváření plánu práce na následující rok, jasné požadavky ze strany
lektorů, domluva již proběhla; prioritní kurz je prima
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:
0
Hodnocení zapojení se do animátorského hnutí:
Příměstský
smysluplné
dobré
zbytečné
Vyskytly se tyto problémy:
Navrhuji tyto úpravy:

d) Smysluplné naplnění volného času - pravidlené aktivity - 1) Vedení scholy
Hodnocení vedení scholy:
smysluplné
dobré
zbytečné
Vyskytly se tyto problémy:
Navrhuji tyto úpravy:

d) Smysluplné naplnění volného času - pravidlené aktivity - 2) vedení hudebních
skupin
Počet vedených hudebních skupin:
1
Počet existujících skupin při CMG:
2
Hodnocení vedení hudebních skupin:
smysluplné
dobré
zbytečné
Vyskytly se tyto problémy:
Navrhuji tyto úpravy:
Vytvoření nového hudebního tělesa - pod vedením Ing. Pluskalové - připravuje se

d) Smysluplné naplnění volného času - pravidlené aktivity - 3)Vedení divadelního
souboru či týmu hrající a natáčející film
Počet vedených divad.souborů:
2
Počet exist.div.souborů při CMG:
2
Hodnocení vedení divadelních souborů:
smysluplné
dobré
zbytečné
Vyskytly se tyto problémy:
O filmový kroužek ze strany studentů není zájem
Navrhuji tyto úpravy:
I nadále podporovat a pracovat s francouzským divadlem

d) Smysluplné naplnění volného času - pravidlené aktivity - 4) Sportovní aktivity
Počet exist.sport.kroužků při CMG:
4
Hodnocení vedení sport.kroužků:
smysluplné
dobré
zbytečné
Vyskytly se tyto problémy:
Chybí sportovní kroužek pro zaměstnance
Absence sportovních aktivit pro dívky
Malá účast na ping-pongu
Navrhuji tyto úpravy:
připravované kroužky: gymnastika, tanec, aerobik - pro studenty
TV - pro zaměstnance
geocaching
Rozdělení horolezeckého kroužku pro mladší a starší
Podle zájmu - ping-pong otevřít, či zrušit
e) Smysluplné naplnění volného času - pravidlené aktivity - 5) vedení studentů při
tvorbě školního časopisu v papírové či elenické podobě
smysluplné
Vyskytly se tyto problémy:
Nezájem studentů
Špatná propagace

dobré

zbytečné

Navrhuji tyto úpravy:
pokud nevznikne iniciativa ze strany studentů, do časopisu dále neinvestovat
Existuje nevyužívaná elektronická podoba časopisu
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
Vyskytly se tyto problémy:
Navrhuji tyto úpravy:
Klub Oáza je otevřen pro naše studenty - není to nízkoprahové zařízení
zapojení externích účastníků je realizováno v rámci pravidelné činnosti - kroužků
g) Smysluplné trávení volného času - nepravidelné aktivity
Počet akcí: 5 kreativní dílny, 1 přespání ve škole, 2 rébusové soutěže, 1 recitační soutěž,
valentýnská soutěž, turnaj v kalču
3 nejúspěšnější akce:
rébusový král
přespání ve škole
valentýnská soutěž
3 nejméně úspěšné akce:
III. adventní kreativní podvečer

Vyskytly se tyto problémy:
lepší propagace
Navrhuji tyto úpravy:
jít s dobou - trendové činnosti
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

120

200

florbal, varhanní kurzy,
schola, keramika

3D grafika, programování v
PHP, ping-pong

Nejnavštěvovanější
neprav.činnost

Nejméně navštěvovaná
neprav.činnost

Počet členů SVČ
mimo CMG

přespání, rébusový král

III. kreativní
podvečer

Návštěva akcí lidmi
mimo CMG
8 - kreat, večery
předvánoční jarmark
cca 20 lidí

cca 76 lidí

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:
výzdoba prostorů OÁZY - zapojení studentů
Pokus o nové rozmístění nábytku, vyrobení případně nových kusů nábytku aj.
(dlouhodobý problém téměř neřešitelný)
Nové florbalové hole

9. Webové stránky Oázy
Adresa webových stránek:
Správce webových stránek Oázy:

http://www.cmg.prostejov.cz/oaza
vedení web stránek oba pracovníci Oázy

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

3475 září 2009 - červen 2010
výborné

zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

10. Další vzdělávání pracovníků Oázy:
Jméno pracovníka
Počet absolvovaných vzdělávacích seminářů
Mgr.Bradáč
1
sl.Hanzalíková
4

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
J.Hanzalíková

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:
Kompletní evaluace, školní rok 2010/2011
13. Tři skutečnosti, které považuji za nejlepší na činnosti ŠK a SVČ Oáza
Zájmová činnost (kroužky)
Nepravidelné aktivity - strategická hra, přespání ve škole, soutěže aj.
Vytváření prostoru pro setkávání studentů

14. Tři skutečnosti, které považuji za nejhorší na ŠK a SVČ Oáza
Někdy to tam funguje jako skladiště (bicí, varhany, …)
Studenti nejsou zvyklí po sobě uklízet

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

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 informačních technologií
- realizováno formou 3 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.
Od září 2010 se pedagogové zúčastní průběžně vzdělávacích programů NIDV zaměřených na organizaci a průběh
reformy maturitní zkoušky.
Přehled o účasti na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků r. 2009/2010
( mimo akce pořádané CMG )
Jméno pracovníka
Daňková Jana, Mgr.
Chmelařová Blanka, Mgr.

Datum konání

Název semináře
6.5.2010 Botanický víkend pro středošk. učitele

30.10.2009 Seminář-Úkoly z Fy zajímavě

31.10.2009 Seminář z Fy
Ligurská Jana, Mgr.

23.9.2009 Rozšíření odborné kvalifikace - studium Aj

Krčová Jana Mgr.

6.5.2010 Botanický víkend pro středošk. učitele
31.10.2009 Seminář z Bi

Matyášková Ivana, Mgr.

20.10.2009 Seminář - Využití ICT

Opatrná Kateřina

31.10.2009 Seminář-Aktuální problémy sociál. Patologie
17.6.2010 Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně

Grmelová Zdislava

31.10.2009 Seminář-Pohybem a hrou, Inteligence emocí
31.10.2009 Seminář-Rozvojový program pro děti
28.12.2009 Seminář-Poskytnutí první pomoci

Valkovičová Veronika, DiS.

31.10.2009 Seminář-Pohybem a hrou, Inteligence emocí
30.11.2009 Seminář - Jak rozvíjet pedagogické dovednosti
28.12.2009 Seminář-Poskytnutí první pomoci

Hanzalíková Jana

30.11.2009 Školení ředitelů SVČ
14.3.2010 ŠVP v zájmovém vzdělávání
19.2.2010 Kurz - Zdravotník zotavovacích akcí

Ehlová Jana

28.12.2009 Seminář-Poskytnutí první pomoci

Ságlová Taťána, Mgr

18.11.2009 Konverzace v NJ
30.3.2010 Konference - Počítač ve škole

Sitte Martin

26.3.2010 Seminář-Instruktor lezení na umělých stěnách
6.5.2010 Seminář-Instruktor lezení na cvičných skalách
18.6.2010 Seminář - Virtualizace na platformě MS

2009/2010
Název semináře

Cíl (jednou větou)

Datum

Ideal Solutions for

Příprava studentů na Maturitu a

27.8.2009

Jméno
účastníka učitele CMG
Smutná

teaching Maturita, FCE

Cambridgské zkoušky FCE a

and CAE

CAE

ESO

Jak uplatnit e-learning ve

šk. r. 09/10

Malečková

vyučování

12 x 4 hod.

Příprava a využití e-learningu ve

šk. r. 09/10

vyučování

12 x 4 hod.

Pracovní listy do

Uplatnění prezentací pro

12.11.2009

Ságlová

konverzace v NJ

konverzační témata

Oxford Methodology

Kritické myšlení

2.12.2009

Smutná

Hodnocení písemného

Jak opravovat a hodnotit

Online + 14.

Smyslilová

projevu - nová maturita

písemné práce

12. 2009

Hodnocení PP pro

Jak opravovat písemné práce

On-line +

ESO

Smyslilová

Day- Critical Thinking

novou maturitu
Hodnocení písemného

Malečková

5.1. 2010
Jak hodnotit písemné práce

11. 1. 2010

Smyslilová

Využití interaktivní tabule ve

5.2.2010

Smutná, Kment

Smutná

projevu – nová maturita
Teacher`s Digital Event

výuce Aj, Rozvíjení řečových
dovedností u studentů Aj
Hodnocení písemného

Jak opravovat a hodnotit písemné

Online + 7.

projevu - nová maturita

práce

12. 2009,
8.1.2010

Hodnocení ústního

Jak hodnotit ústní zkoušku

projevu - nová maturita

Online +

Smutná

12.,
31.3.2010

Hodnocení ústního
projevu – nová maturita

Jak hodnotit ústní zkoušku

Online + 10.
a 22.3.2010

Smyslilová

Hodnocení ústního

Jak hodnotit ústní zkoušku

projevu – nová maturita

On-line + 2

Malečková

prezenční
semináře

Hodnocení písemného

Jak hodnotit písemnou zkoušku

projevu – nová maturita

On-line + 2

Ságlová

prezenční
semináře

Seminář pro učitele

Představení efektivního využití

francouzštiny

učebnice fr. pro dospívající a

5.5.2010

Pluskalová

Smyslilová

dospělé studenty Latitudes
Stáž: Inovation en

Metody pro inovaci výuky,

3. – 18. 7.

classe de français

motivaci žáků…

2010

Hodnocení písemného

Obdržení certifikátu

projevu – nová maturita

Hodnotitel písemné práce pro

20.7.2010

Ságlová

On-line + 26.

Pluskalová

nižší i vyšší stupeň
Hodnocení písemného

Jak hodnotit písemnou zkoušku

projevu – nová maturita

7.

The Key to Perfection

soubor přednášek- slovníky,

(konference)

angličtina a kultura, maturita

27/8/2010

Smutná

7. Údaje o prezentacích a aktivitách školy pro veřejnost
září
1. září
slavnostní mši svatou v chrámu Povýšení sv. Kříţe při zahájení školního roku
celebroval kancléř arcibiskupství olomouckého Mons. Antonín Basler;
slavnostně byla otevřena a poţehnána jedna třída mateřské školy při CMG pro 25 dětí
1. - 4. září
seznamovací kurz pro nové studenty primy s názvem „Kdo jsi?“ se konal v Jeseníkách
ve Staré Vodě
6. - 10. září
proběhl ve Staré Vodě kurz „Kdo jsem já?“ pro studenty kvinty
9. září
absolvovali studenti kvarty exkurzi do brněnské Hvězdárny a planetária
14. září
studenti sekundy navštívili v Ekocentru IRIS v Prostějově program „Recyklace bez
legrace“
14. - 15. září
se zúčastnilo 13 studentů CMG charitativní sbírky Srdíčkový den
16.září
navštívili studenti tercie v rámci odborné exkurze Mladečské jeskyně, Arboretum Bílá
Lhota a výrobnu olomouckých tvarůţků v Lošticích
18. září
studenti primy absolvovali v ekocentru Iris seminář „Desatero domácí ekologie“
21. - 23. září
proběhl na Staré Vodě kurz studentů sekundy s názvem „Nejsem tu sám“
23. – 28. září
vycestovali studenti CMG na poznávací zájezd do Velké Británie, kde navštívili
mnoho zajímavých míst zejména v Londýně, dále např. Stonehenge, rodný dům pana
Shakespeara ve Stratfordu
24. září
studenti sekundy navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně v Hranickém krasu
v rámci geografické exkurze
25. - 28. září
proţilo 19 cyklistů se spirituálem Jaroslavem Němcem a ředitelem školy Jaroslavem
Fidrmucem cyklistickou pouť do Staré Boleslavi na setkání s papeţem Benediktem
XVI.
30. září - 3. října

proběhl společensko-vědní kurz studentů oktávy v Praze

říjen
1. - 3. října
proţili studenti tercie kurz „Mně se líbí…“ ve školícím středisku na Staré Vodě v Jeseníkách

4. října
odvysílala ČT Brno v pořadu Křesťanský magazín reportáţ o naší mateřské škole při
CMG v Prostějově
5. října
zvolila volební kapitula studentské rady své členy pro letošní školní rok, předsedkyní se stala
Jana Růţičková ze sexty
6. října
proběhlo první zasedání Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG s novými zástupci rodičů
mateřské školy a primy
9. – 10. října
měli moţnost strávit zaměstnanci školy ve Staré Vodě chvíle v klidu a zamyšlení nad texty
Benedikta XVI. z jeho návštěvy v ČR

15. října
podpořili studenti CMG charitativní sbírku Bílá pastelka
15. října
se konalo v mateřské škole první cvičení rodičů se svými dětmi
16. října
proběhla první společná akce dětí z mateřské školy se ţáky 5.A ze ZŠ a MŠ Jana
Ţelezného v Prostějově
19. října
začal na CMG vzdělávací seminář ICM pro seniory
20. října
navštívilo studenty CMG Divadlo bratří Čapků a představilo pásmo „Z pokladnice
českého divadla“
21. října
odstartovala v Oáze hra „Rébusový král“
23. října
besedovali studenti septimy a další zájemci s poslancem Parlamentu ČR JUDr.
Cyrilem Svobodou
27. října
se setkali studenti sexty a septimy s pracovníky Komerční banky v Prostějově na
semináři o systému bankovnictví v ČR

27. - 31. října
uspořádalo SHM ve spolupráci s CMG prázdninový pobyt na chaloupkách
v Jeseníkách - ve Staré Vodě a na Anenském vrchu

listopad
2. listopadu
slavili zaměstnanci i studenti CMG mši svatou ke svátku Všech svatých a památce
Všech věrných zemřelých, mši celebroval P. Petr Vaculík SDB
2. listopadu
děti z mateřské školy navštívili hvězdárnu v Prostějově a besedovali s
jejími pracovníky
5. listopadu
prezentovalo CMG na prostějovské Burze škol své aktivity ve stánku i při vystoupení
na pódiu
5. - 7. listopadu
proţili studenti kvarty svůj kurz „Láska a zamilovanost“ ve Staré Vodě
10. listopadu
proţili společně rodiče s dětmi v mateřské škole připravený „podzimní“ program
12. - 13. listopadu
se společně vzdělávali zaměstnanci CMG v rámci projektu „Akademie rozvoje
klíčových kompetencí pedagogů“ na pobytovém semináři ve Filipovicích v Jeseníkách
15. - 17. listopadu
nacvičovala schola ve Staré Vodě hudební doprovod na Adventní zastavení
18. - 23. listopadu
reprezentovali studenti CMG - členové souboru Francouzské divadélko - na evropské
přehlídce frankofonních divadel v Klagenfurtu v Rakousku
18. - 20. listopadu
představili a obhajovali své seminární práce SOČ studenti septimy
19. listopadu
uspořádalo CMG s ICM soutěţ „Dobrodruţství s počítačem“ pro ţáky 4. a 5. tříd ZŠ
Prostějovska
20. – 22. listopadu
se sešli animátoři ke společnému setkání a vzdělávání ve Staré Vodě i na Annabergu
22. - 23. listopadu
proběhl ve školícím středisku na Staré Vodě seminář realizačního týmu projektu
„Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů“, lektorem byl pan Mojmír Voráč
26. listopadu

podpořili studenti kvinty a sexty benefiční koncert „Patříme k sobě“ na podporu
handicapovaných dětí
26. - 28. listopadu
proţili ve Staré Vodě studenti septimy svůj kurz osobnostního rozvoje „Kam patřím?“
26. listopadu - 2. prosince
se konalo první setkání partnerských škol projektu Active Young Citizens of Europe
v anglické škole Royal Forest of Dean College v Colefordu; v projektu jsou zapojeny
střední školy z Anglie, Francie, Německa, Švédska, Turecka a ČR

prosinec
1. prosince
byla vyhodnocena soutěţ „O nejnápaditější adventní nástěnku třídy“
2. prosince
nabídl klub Oáza druhý kreativní podvečer nazvaný „Korálkárna“
3. prosince
byli pozváni na „Den otevřených dveří CMG“ všichni zájemci o studium na naší škole
6. prosince
jsme proţili Adventní duchovní zastavení studentů a zaměstnanců CMG v chrámu
Povýšení sv. Kříţe v Prostějově, bohosluţbu slova vedl P. Dan Ţůrek SDB, schola
doplňovala bohosluţbu svými zpěvy
8. prosince
se zúčastnilo 84 ţáků pátých tříd „Přijímacích zkoušek do primy nanečisto“
10. prosince
zorganizovalo CMG ve svých prostorách „Vánoční jarmark“ výrobků neziskových
organizací pracujících s handicapovanými lidmi
14. a 15. prosince
probíhala zkouška Pěveckého sboru CMG na Vánoční koncert
15. prosince
navštívili studenti kvinty aţ septimy muzikál „Hvězdy na vrbě“
15. prosince
připravili děti v mateřské škole pro své rodiče společné setkání „adventní sdílení“
16. – 18. prosince
obhajovali studenti kvinty své zpracované seminární a projektové práce
20. prosince
se konal Vánoční koncert pěveckého sboru CMG v Městském divadle v Prostějově
22. prosince

slavnostní školní mši na poděkování za kalendářní rok 2009 celebroval generální vikář
Olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík
22. prosince
předvedli své divadelní, hudební i jiné umění studenti i zaměstnanci během školní
akademie „Studenti studentům“ v prostorách Městského divadla
26. - 30. prosince
proběhly na Staré Vodě a Annabergu vánoční prázdniny pro děti z CMG i farností
Prostějovska, prázdniny připravil otec Jaroslav Němec SDB s týmem animátorů
31. prosince a 1. ledna
organizoval spirituál školy o. Jaroslav Němec silvestrovský pobyt na Annabergu nejen
pro animátory

Leden
6. ledna
podpořila jedna skupina koledníků z řad studentů CMG „Tříkrálovou sbírku“
8. ledna
začal přípravný kurz pro ţáky z 5. tříd - účastníky přijímacích zkoušek do primy
14. ledna
podnikly děti z mateřské školy výlet do zimní přírody do Lipové, kde si především
dobře zasáňkovaly
20. ledna
jsme společně se sestrami z Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje oslavili při mši
svaté památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
21. - 22. ledna
si proţili studenti kvinty v Prostějově pokračovací kurz osobnostního rozvoje „Kdo
jsem já?“
23. ledna
se uskutečnil Reprezentační ples CMG spojený se stuţkováním maturantů
25. ledna
zorganizovali dobrovolníci Benjamin a Umut první soutěţní herní odpoledne Hrou
přes bariéry
26. ledna
proběhlo školní kolo soutěţe v recitaci
26. ledna
obdrţelo ICM v Prostějově při CMG velmi významnou certifikaci NICM při NIDM
Praha opravňující k další činnosti a potvrzující kvalitu práce

27. ledna
byla zahájena vernisáţí výstava fotografií pana Petra Hrubana z podzemí a světa
jeskyní
27. - 28. ledna
školní klub Oáza uspořádal „přespání ve škole“ s programem pro studenty niţšího
gymnázia
28. ledna
vedl seminář pro pedagogy na téma Encyklika Benedikta XVI. Caritas in veritate Doc.
ThDr. Rudolf Smahel SDB
29. ledna
se vrátily z gymnázia sv.Uršuly ve Vídni dvě studentky septimy, které tam
absolvovaly kurz sociálních kompetencí ve vídeňské křesťanské mateřské škole
31. ledna - 6. února
se uskutečnil lyţařský výcvikový kurz studentů tercie ve středisku na Staré Vodě
v Jeseníkách

Únor
1.února
realizovali lektoři CMG seminář v rámci Akademie rozvoje klíčových kompetencí
pedagogů pro pedagogický sbor ZŠ Svisle v Přerově
4. února
si osvojovali studenti primy své dovednosti učit se v rámci kurzu efektivního učení
8. února
navštívili studenti výstavu s přednáškou o Anně Frankové
16. února
proběhlo v mateřské škole masopustní maškarní odpoledne pro děti i jejich rodiče
17. února
jsme společně vstoupili mší popeleční středy do doby postní, mši svatou slouţil o. Dan
Ţůrek SDB
17. února
se účastnili studenti vyššího gymnázia divadelního představení „Růţe pro Algernon“
v městském divadle v Prostějově
18. – 20. února
měli studenti tercie moţnost proţít společně pod vedením spirituála o. Jaroslava
duchovní obnovu na téma „Štěstí začíná uvnitř“
25. - 26. února

si vyzkoušeli studenti sexty testy profesní diagnostiky (pod vedením odborníků z PPP
v Prostějově), které jsou součástí kurzu „Ţádný člověk není ostrov“
26. února
absolvovali studenti niţšího gymnázia jeden z plánovaných výchovných koncertů
„Blues, raggae, pop a hip hop“
26. února - 7. března
proţilo asi 60 dětí jarní lyţovací prázdniny na Staré Vodě a Anenském vrchu
v Jeseníkách

březen
12. - 14. března
se zúčastnili studenti sexty duchovní obnovy „Jeţíš Kristus“ na Staré Vodě
15. - 16. března
pokračovali studenti sexty kurzem osobnostního růstu s tématem „Ţádný člověk není
ostrov“
16. března
vyuţili studenti sexty – Den pro třídu – jako odměnu za výborný výsledek v soutěţi
„O nejnápaditější adventní nástěnku třídy“, den strávili se svým třídním učitelem
Pavlem Polcrem v Jeseníkách
16. března
proběhl v mateřské škole Den otevřených dveří a současně zápis nových dětí
17. března
se několik studentů s otcem Jaroslavem zúčastnilo modlitby kříţové cesty v rádiu
Proglas v olomouckém studiu Radim
18. - 19. března
se vzdělávali všichni pracovníci CMG na téma osobnostního rozvoje pod vedením
lektora pana Mojmíra Voráče, pobytový seminář se uskutečnil v Hynčicích pod
Sušinou
19. března
se zúčastnily děti z mateřské školy mše svaté v den Slavnosti svatého Josefa, kterému
je mateřská škola zasvěcena
19. - 21. března
proţili animátoři víkend duchovně zaměřený ve Staré Vodě
20. - 23. března
se uskutečnilo v Prostějově a v Praze projektové setkání účastníků mezinárodního
partnerství v rámci aktivit Comenius s názvem „Active young citizens of Europe“,
další studenti a jejich učitelé přijeli z Velké Británie, Německa, Švédska, Turecka a

Francie, v průběhu setkání jsme navštívili Moravský kras, Olomouc, Prahu, Parlament
ČR
22. března
se konala na CMG vernisáţ nejlepších prací celostátní výtvarné soutěţe na téma
„Andělé“
23. března
uspořádalo CMG (Mgr. Ivana Matyášková) další ročník Plaveckého poháru CMG pro
školy Olomouckého kraje, zúčastnilo se 12 škol
23. března
navštívili studenti sexty v rámci výuky předmětu ZSV soudní proces, poté měli
moţnost diskutovat o souvisejících problémech se soudcem
25. března
přijal pozvání na CMG pan Ludvík Vaculík a setkal se studenty, součástí besedy bylo
moţné zakoupit si spisovatelovu knihu a získat jeho věnování
26. března
se vydali studenti primy na odbornou exkurzi do Vlastivědného muzea v Olomouci
26. - 29. března
reprezentovaly dvě skupiny souboru „Divadélko ve francouzštině“ na přehlídce
frankofonních divadel Festdivadlo v Brně, za skvělý výkon získali studenti dvě
ocenění
28. března
připravili studenti i zaměstnanci CMG modlitbu kříţové cesty v chrámu Povýšení
svatého Kříţe v Prostějově za doprovodu scholy CMG
31. března
organizoval klub Oáza velikonoční kreativní podvečer – pletení pomlázek

duben
6. - 9. dubna
proběhla kontrolní návštěva týmu České školní inspekce na CMG
7. dubna
se vydaly děti z mateřské školy na návštěvu hospodářství s ovečkami ve Smrţicích
7. dubna
psali studenti oktávy maturitní písemnou práci z českého jazyka
7. - 8. dubna
probíhalo na CMG zasedání Asociace ICM ČR a Valná hromada ICM celé ČR
8. – 11. dubna
se vydali animátoři pod vedením otce Jaroslava do Altenmarktu do Rakouska, aby si
pořádně zalyţovali

11. - 16. dubna
se uskutečnila v rámci výměnného pobytu studentů CMG a Emmauscollege Rotterdam
(Holandsko) návštěva 20 holandských studentů v Prostějově
14. dubna
probíhalo na CMG okresní kolo SOČ, výrazných úspěchů dosáhli i studenti CMG,
kteří postoupili do krajského kola
14. dubna
navštívily děti z mateřské školy opět hvězdárnu s přednáškou „O planetě Zemi“
15.- 16. dubna
proběhl jarní kurz osobnostního růstu pro studenty kvarty na téma „Láska a
zamilovanost“ v katechetickém sále v Prostějově
16. dubna
skončil posledním setkáním přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro zájemce o
studium na CMG
20. dubna
absolvovali studenti sexty exkurzi do Litovelského Pomoraví
22. - 23. dubna
se zúčastnilo 104 ţáků přijímacích zkoušek do primy a kvinty CMG
25. - 26. dubna
proběhl seminář lektorů týmu projektu „Akademie rozvoje klíčových kompetencí
pedagogů“ ve Staré Vodě, který lektoroval pan Mojmír Voráč
26. dubna
získali studenti kvarty den volna pro třídu za výborné umístění v soutěţi „O
nenápaditější adventní nástěnku třídy“, den strávili se svou třídní učitelkou Martinou
Kubíčkovou cyklovýletem
26. - 28. dubna
navštívila ČŠI za účelem kontroly mateřskou školu při CMG
28. a 29. dubna
se zúčastnilo několik týmů studentů CMG Expedice Karákoram – soutěţe škol v
olomouckém lanovém centru Proud
29. dubna aţ 1. května
se duchovně obnovovali studenti sexty na téma „Pojď za mnou“ ve Staré Vodě

květen
6. - 8. května
proţili studenti sekundy duchovní obnovu „Nazval jsem vás přáteli“ v Jeseníkách na
Staré Vodě

7. května
se zúčastnili také studenti CMG opět tradičního Prostějovského studentského majálesu
11. - 19. května
reprezentovala skupina studentů členů „Francouzského divadélka“ na festivalu
frankofonních divadel ve francouzském městě La Roche
16. - 17. května
realizovali lektoři CMG ve středisku ve Staré Vodě v rámci projektu „Akademie
rozvoje klíčových kompetencí pedagogů“ dvoudenní vzdělávací seminář pro
pedagogický sbor ZŠ sv.Voršily v Olomouci
16. - 22. května
vycestovalo 20 studentů CMG do Holandska v rámci výměnného partnerství se školou
Emmauscollege v Rotterdamu
21. května
zvonilo naposledy na CMG letošním oktavánům, kteří se dnes loučili se školou
zábavným programem
24. května
biřmoval světící olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička v chrámu Povýšení svatého
Kříţe během slavnostní mše svaté mimo jiné i 13 studentů CMG
25. května
navštívili studenti sekundy v rámci historické exkurze Velehrad a Archeoskanzen
v Modré
28. května
proběhla na CMG pro studenty kvinty aţ septimy beseda s RNDr. Jiřím Grygarem na
téma Věda a víra
28. - 30. května
proţili zájemci z kvinty duchovní obnovu na téma „Láska a odpovědné předávání
lidského ţivota“, kde hlavní lektorkou byla MUDr. Mária Fridrichová z Ostravy
31. května aţ 3. června
skládali studenti oktávy ústní maturitní zkoušky
31. května
se studenti primy a sekundy seznamovali formou interaktivní hry „Příběh Heleny
Kellerové“ s vnitřním světem hluchoněmých

červen
1. - 2. června
proţili studenti tercie jarní část kurzu osobnostního rozvoje: “Mně se líbí...“
v katechetickém sále v Prostějově

2. - 10. června
reprezentovala úspěšně CMG mladší skupina studentů zapojených do „Divadélka ve
francouzštině“ na mezinárodním divadelním festivalu Le printemps des Colléges ve
Francii v městečku Saint Jean de Monts
4. června
byla slavnostně předána maturitní vysvědčení z rukou otce biskupa Mons. Josefa
Hrdličky, který celebroval děkovnou mši svatou v chrámu Povýšení svatého Kříţe
v Prostějově, na konci byly předány ceny maturantům;
poté navazovala v Rajské zahradě tradiční Zahradní slavnost pro všechny přítomné,
příjemnou atmosféru vytvářela lidová hanácká muzika Klas a připravené občerstvení
8. června
hodnotili členové Rady Klubu studentů, rodičů a přátel školy na posledním setkání své
aktivity v uplynulém školním roce
10. - 13. června
probíhaly na Anenském vrchu poslední společné teoretické přípravy animátorů na
prázdninové akce a tábory
19. června
doprovázel Pěvecký sbor CMG pod vedením sbormistryně Mgr. Bohumily Měchurové
jáhenské svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci
20. - 25. června
proţili studenti sexty svůj letní turistický kurz v Jeseníkách
28. a 29. června
byla pro studenty připravena celodopolední strategická hra „Postav si ţeleznici“
postavená na týmové spolupráci a strategii
28. června
se vypravili studenti tercie na biologickou exkurzi na Kosíř
30. června
byl školní rok zakončen děkovnou mší svatou v chrámu patronů školy – sv. Cyrila a
Metoděje, celebroval děkan P. Jan Mach a závěrem byly předány ceny a odměny
nejlepším studentům

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
kontrolu
Úřad práce v Prostějově
Kontrola dodržování podmínek
stanovených Dohodami o vyhrazení
společensky účelných pracovních
míst a poskytnutí příspěvků,
spolufinancovaných ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního
fondu a hospodaření s veřejnými
prostředky
Česká školní inspekce
Hodnocení podmínek, průběhu a
výsledku vzdělávání poskytovaného
střední školou podle školního
vzdělávacího programu, zjišťování a
hodnocení ŠVP a jeho souladu
s právními předpisy a RVP
Všeobecná zdravotní pojišťovna Kontrola plateb na veřejné zdravotní
ČR
pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného

Datum

Výsledek kontroly

1.2.2010

Nebylo zjištěno porušení podmínek , k nimiž se
příjemce příspěvků zavázal, nebyly zjištěny
nedostatky při hospodaření s veřejnými
prostředky.

6.-9.4.2010

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o
zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.
Personální a materiálně-technické podmínky
výuky, používané metody a formy vzdělávání
přispívají k naplňování cílů ŠVP.

12.4.2010

K datu kontroly nebyly vyčísleny žádné rozdíly na
veřejném zdravotním pojištění

9.1. Reflexe plnění ICT plánu školy pro rok 2009/2010
ke dni 6.9.2010

Cíl č.
1

Vytýčení cíle - stručně
Zavedení elektronické třídní knihy

Realizátor

Předpokládaný
termín realizace

Instalace WiFi připojení v rámci celé budovy školy

Cíl
uskutečněn kdy

ICT koordinátor

08/2009

Vlastní
3 660,-

realizováno
září 2009

ICT koordinátor

09/2009

Vlastní
30 000,60 426,Vlastní + sponzorský dar
78 000,- (40 000,-dar)
33 513,Vlastní
mzdové prostředky
Vlastní
30 000,- (HW) + 14 000,- (SW) +
13 000,- (CAL)
41 220,- (HW) + 12 922,- (SW)
Vlastní
22 000,Vlastní
23 000,Vlastní
45 000,Vlastní
1 815,------------

realizováno
listopad 2009

– Bakaláři – modul TK
2

* Zdroj finančního krytí
* Předpokládané finanční krytí
* Skutečné finanční krytí

Vytvoření 3 virtuálních sítí
3

Vizualizér pro učebnu dějepisu

ICT koordinátor

08/2009

4

Změna struktury hlavního webu školy

asistent ICT koordinátora

10/2009

5

HW i SW (Win server 2008) upgrade serveru TSCMG

ICT koordinátor

11/2009

6

Legalizace OS na 10 stanicích (Win Vista Bussiness)

10/2009

7

Nákup 10 licencí Office 2007

ICT koordinátor
asistent
ICT koordinátor

8

Nákup nových stanic pro učebnu IVT

02/2010

9

VoIP operátor pro komunikaci školy se školkou

ICT koordinátor
asistent
ICT koordinátor

10

Povýšení rychlosti připojení k IE – 3,5 Mbit/sec

ICT koordinátor

10/2009

11

HW a SW upgrade jazykové laboratoře

ICT koordinátor
asistent

2010

Projekt Etické výchovy
300 000,-

12

Vytvoření webu pro MŠ

asistent ICT koordinátora

2009

13

6x LCD monitory pro kanceláře školy

ICT koordinátor

09/2009

14

Nákup Adobe Photoshop EDU

ICT koordinátor

2009

Vlastní
mzdové prostředky
Vlastní
20 000,21 402,Vlastní

11/2009

2009

realizováno
srpen 2009
realizováno
prosinec 2009
realizováno
(pouze nákup)
červenec 2010
odloženo do
dalšího období
odloženo do
dalšího období
odloženo do
dalšího období
realizováno
září 2009
realizováno
říjen 2009
doposud
neznám
výsledek
realizováno
prosinec 2009
realizováno
leden 2010
realizováno

9 000,8 354,Vlastní
18 845,-

srpen 2009
realizováno
listopad 2009

15

Upgrade Proxy serveru

ICT koordinátor

11/2009

16

Výměna CRT monitorů v IVT za LCD

asistent ICT

1/2010

provedeno výměnou za LCD
z kanceláří

realizováno
leden 2010

17

Rozšíření sítě LAN ve školce – nákup SWITHe

ICT koordinátor

1/2010

Vlastní
283,-

realizováno
leden 2010

18

Nákup bezdrátových prezentérů 2x

ICT koordinátor

3/2010

Vlastní
1 482,-

realizováno
březen 2010

19

Nákup kopírky – přízemí

ICT koordinátor

1/2010

arcibiskupství
60 000,-

investice
zamítnuta

20

Nákup nového dataprojektoru pro IVT

ICT koordinátor

5/2010

realizováno
květen 2010

21

Nákup nových LCD monitorů do učebny jazykové
laboratoře – 16x

ICT koordinátor

8/2010

projekt
40 000,23 400,vlastní
54 400,-

realizováno
srpen 2010

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
32/73
20
Přerušení studia
1
0
Podmínečném vyloučení
0
0
Vyloučení
0
0
Opakování ročníku
0
0
Přestup na školu
0
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 2009/10:
a) Školící a vzdělávací služby:
CMG realizovalo vzdělávací a školící akce v rámci:
Projektu Doopravdy (ESF)
Projektu Štěstí začíná uvnitř (ESF)
Projektu Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů (ESF)
Centra celoživotního vzdělávání
Informačního centra mládeže
b) Vydávání vlastních učebních textů
V rámci projektu Doopravdy (ESF)
V rámci projektu Štěstí začíná uvnitř (ESF)
V rámci projektu Cesta – osobnostní rozvoj studentů (Nadace Renovabis)
c) Poradenská činnost v pedagogicko-psychologické oblasti
Projektu Doopravdy (ESF)
Projektu Štěstí začíná uvnitř (ESF)
Projektu Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů (ESF)
Informačního centra mládeže
d) Informační centrum mládeže
Viz zpráva o činnosti ICM
e) 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
2009 cca 220 tis. Kč což je navýšení proti předchozímu roku téměř o 1/3.
Zisk činil cca 50 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, vydavatelství) či pro marketingové účely.

9.4. Zapojení školy do projektů a grantů
Cyrilometodějské gymnázium aktivně působí v různých oblastech výchovy a vzdělávání.
Aktivity Cyrilometodějského gymnázia nad rámec zabezpečení výuky byly v roce 2009 financovány následujícími donátory:
Název projektu
Anotace
Dotace v Kč
"Akademie rozvoje klíčových kompetencí Vzdělávání pracovníků CMG v oblasti osobnostního
1 104 000
pedagogů"
rozvoje
"Cesta - osobnostní rozvoj studentů
Tvorba a tisk druhého dílu učebnice SOR
78 720
"Aktive yong citizens of Europe"
Mezinárodní partnerství středních škol
91 445
"Vánoční koncert Pěveckého sboru"
Podpora realizace Vánočního koncertu
25 000
"Program podpory Etické výchovy"
Podpora etické výchovy
20 000
"Divadlem pomáháme růst"
Účast Divadélka ve francoužštině na festivalu v Kanadě
25 000
"Zřízení 3 pracovních míst v MŠ"
Podpora zřízení 3 pracovních míst v nově vzniklé MŠ
166 380

Celkem

1 510 545

Poskytovatel
Evropský sociální fond
Nadace Renovabis
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Město Prostějov
Nadační fond Josefa Luxe
Olomoucký kraj
Úřad práce Prostějov

