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1.   Základní údaje o škole 
 
1.1. Úvod 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 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:  31. 5. 2012 
Právní forma: školská právnická osoba 
IČO:44053916 
DIC: CZ44053916 
Odloučená pracoviště: 0 
Ředitel: Mgr. Jaroslav Fidrmuc (od 1. 8. 1997) 
               Mgr. Pavel Polcr (od 15.8.2014) 
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. Helena Polcrová, sekce školství při Arcibiskupství olomouckém,       
            polcrova@arcibol.cz 

Mgr. Petr Bulvas, bulvas@arcibol.cz 
Školská rada: 
 Ing. František Hynek, předseda rady, hynek@knihovna.cz 
 Marie Richterová, richterova@cmg.prostejov.cz 
 Mgr. Martina Šubčíková, subcikova@cmg.prostejov.cz 
Škola sdružuje: 
 Gymnázium 
            Mateřská škola 
 Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza 
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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: ŠVP Doopravdy 
   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: Mgr. Liliana Pospíšilová 
    Počet žáků v MŠ: 23 
    E-mailová adresa: skolka@cmg.prostejov.cz 
    Webové stránky MŠ: www.skolka – cmg.cz 

mailto:skolka@cmg.prostejov.cz
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    Poznámka: Výroční zpráva o mateřské škole je zpracována samostatně. 
 
Školní klub Oáza: 
   IZO klubu: 150 076 282   
   Vedoucí: Mgr. Martin Bradáč 
    Kapacita školního klubu: není stanovena 
    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.  

    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: Bc. Tereza Slezáková 
    Kapacita SVČ: není stanovena 
    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.  

 
Centrum celoživotního učení: 
Sídlo: Komenského 17, Prostějov 
Zřizovatel: CMG a MŠ 
Právní forma: nemá právní subjektivitu 
Vedoucí: ing. Markéta Novotná 
Charakteristika centra celoživotního učení 
              Posláním centra celoživotního učení je poskytovat doplňující vzdělávání a další 
              vzdělávání pedagogům různých typů škol i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti 
              a firem formou akreditovaných kursů seminářů především v oblasti IT, cizích jazyků 
              programů osobnostního růstu, koučování a dalšího vzdělávání pedagogických  
              pracovníků. 
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Organizace působící při škole: 
 Klub studentů, rodičů a přátel CMG 
  IČO: 44 159 862     
  Právní forma: občanské sdružení 
  Předseda: Ing. František Hynek,  frantisek.hynek@prostejov.charita.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 Internet i 
v tištěné podobě), popř. elektronické 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 pro               
                          mládež Eurodesk 



2. Přehled pracovníků školy
2.1. Souhrnné údaje
2.1.1. Gymnázium

Šk.rok 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14
Počty 8,0 8,0 8,0 238,0 237,0 235,0 29,8 29,6 29,4 13,8 12,9 13,2 32,0 32,0 32,0 24,0 23,0 26,0 17,3 18,4 17,8

2.1.2. Školní klub Oáza

Šk.rok 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14
Počty 123,0 123,0 123,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,2 1,5 1,5 0,1 0,5 0,5 6,0 5,0 6,0 2,0 2,0 2,0

2.1.3. Středisko volného času mládeže Oáza

Šk.rok 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14
Počty 246,0 409,0 328,0 4,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,2 1,0 0,6 0,6 1,2 1,4 17,0 17,0 17,0 11,0 9,0 8,0

2.1.4. Mateřská škola

Šk.rok 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14
Počty 1,0 1,0 1,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 11,5 11,5 11,5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2.1.5. Výdejna stravy MŠ

Šk.rok 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14
Počty 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0

Počet tříd Počet dětí

Počet členů
Počet pracovníků

celkem
OON(dohody)
nepedagogové

Počet
přepočtených

pedagogů

Počet tříd Počet žáků

Počet členů
Počet pracovníků

celkem

Průměrný počet
žáků na třídu

Počet žáků na 
přepočteného

ped.pracovníka
Počet pracovníků

celkem

Počet
pedagogických

pracovníků

Počet
přepočtených

pedagogů

Počet
pedagogických

pracovníků

Počet
přepočtených

pedagogů
Počet přepočtených 
nepedag.pracovníků

OON(dohody)
pedagové

OON(dohody)
nepedagogové

Počet pracovníků
celkem

Počet
pedagogických

pracovníků

Počet
přepočtených

pedagogů
Počet přepočtených 
nepedag.pracovníků

OON(dohody)
pedagové

OON(dohody)
nepedagogové

Počet
pedagogických

pracovníků

Počet
přepočtených

pedagogů
Počet přepočtených 
nepedag.pracovníků

OON(dohody)
pedagové

Průměrný počet
dětí na třídu

Počet dětí na 
přepočteného

ped.pracovníka
Počet pracovníků

celkem

Počet
pedagogických

pracovníků



2.1.6. Centrum celoživotního učení

Šk.rok 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14
Počty 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,00 0,0 0,0 3,0 4,0 3,0 0,0 0,0 1,0

Počet přepočtených 
nepedag.pracovníků

OON(dohody)
pedagové

OON(dohody)
nepedagogové

Počet pracovníků
celkem

Počet
pedagogických

pracovníků

Počet
přepočtených

pedagogů



2.2. Aprobovanost a kvalifikovanost pedagogů 
Z celkového počtu týdenních hodin je odučeno kvalifikovaně a aprobovaně:

11/12 12/13 13/14
90,1 88,15 91,09
1,07 1,05 1,05
8,83 10,8 7,86

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)
11/12 12/13 13/14

2 2 2

2.4. Změny v pedagogickém sboru
11/12 12/13 13/14

Nastoupil 3 1 3
Odešel jiná škola mimo školství jiná škola mimo školství jiná škola mimo školství

0 2 0 1 0 1

2.5.Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných
11/12 12/13 13/14

Důchod.věk 1 1 0
Nekvalifikován 2 2 3

odučeno kvalifikovaně neaprobovaně (%)
odučeno nekvalifikovaně (%)

odučeno kvalifikovaně aprobovaně(%)



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 fungujícího 
společenství na škole 

 
3.1. Přijímací zkoušky do primy CMG: 
 
1. kolo přijímacího řízení: 1. termín – 22.4.2014 
                                           2. termín – 23.4.2014 
2. kolo přijímacího řízení: nekonalo se  - 
Počet přihlášených studentů: 109 

- z toho: na 1. termín - 53 
                                                       na 2. termín - 56 
Počet přijatých studentů: 31 
Počet studentů přijatých bez přijímacích zkoušek: 0 
 
 
 

11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14
131 118 109 31 31 31 23,7 26,27 28,44

Počet přihlášených Počet přijatých % přijatých

 
 
 
Kritéria přijetí do primy a podmínky přijímacího řízení tvoří přílohu výroční zprávy. 
 



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.

Počet žáků
Šk.rok 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 11/12 13/14 12/13 13/14
Ročník
1. 31 31 26 20 5 11 0 0 0 0 1,25 1,35
2. 30 31 20 25 10 6 0 0 0 0 1,35 1,32
3. 31 31 13 21 18 10 0 0 0 0 1,62 1,37
4. 30 27 11 11 19 16 0 0 0 0 1,67 1,55
5. 30 29 7 10 23 19 0 0 0 0 1,62 1,65
6. 25 30 8 9 17 21 0 0 0 0 1,59 1,69
7. 31 25 9 9 22 16 0 0 0 0 1,74 1,58
8. 25 31 5 6 20 25 0 0 0 0 1,83 1,66
Σ 233 235 99 111 134 124 0 0 0 0 1,58 1,52

4.3. Výsledky maturitní zkoušky

Počet žáků Prosp.s vyz. Prospěli Neprospěli Nedostavil se Nemohli přist.
08/09 22 8 14 0 0 0 3
09/10 27 10 17 0 0 0 0
10/11 25 13 12 0 0 0 0
11/12 31 17 14 0 1 0 0
12/13 25 11 14 0 0 0 0
13/14 31 16 15 0 0 0 0

4.4. Vyloučení žáci a zameškané hodiny
Počet celk. Z důvodu pr. Z důvodu ch. Z jiného dův

Šk.rok 12/13 13/14 12/13 13/14 13/13 13/14 12/13 13/14 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Ročník
1. 0 0 0 0 0 0 0 0 38,51 36,45 34,61 29,55 24,61
2. 0 0 0 0 0 0 0 0 46,9 29 54,48 28,07 35,06
3. 0 0 0 0 0 0 0 0 60,23 47,93 35,73 53,55 32,12
4. 0 0 0 0 0 0 0 0 67,74 74,4 41,29 28,97 41,92
5. 0 0 0 0 0 0 0 0 107,53 73,32 43,9 50 35,28
6. 0 0 0 0 0 0 0 0 49,67 58,84 43,26 56,96 41,93
7. 0 0 0 0 0 0 0 0 59,88 55,35 52,24 51,48 17,54
8. 0 0 0 0 0 0 0 0 40 38 25,58 33,88 38,12

Σ 0 0 0 0 0 0 0 0
Průměr
školy 58,1 51,7 41,4 41,6 34,8

Průměr hod./žáka

Opakování MZ
Opravná MZ

Průměrný
prospěch

Počet ž.s 
vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakují



Počet žáků, kteří přestoupili na jinou školu 

Šk.rok 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14
Ročník
1. 0 0 0 0 0 0 0 1
2. 0 0 1 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 0 0 0 1 0 0 0 0
5. 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 1 1 0 0 2 1

4.5. Kázeň a chování žáků
Snížený stupeň z chování Celkový počet neoml.hodin
Stupeň 12/13 13/14
     chování 26 11

2 2 0
3 0 0

Kázeňská opatření za školní rok
Skutečnost v porovnání s předchozím rokem:
Opatření PochvalaŘŠ Další pochv. Napom.TU Důtka TU Důtka ŘŠ Podm.vyl.
ŠK.rok 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14
Σ 35 42 126 131 0 0 13 24 12 5 4 1 0 0

4.6. Bezpečnost a ochrana zdraví
Tabulka úrazů

Počet 8 2 2012/2013
Počet 4 2 2013/2014

Školní úrazovost dětí a mládeže
Třída
vyuč. Přest. Klub Jídel. labor. Tv LVK Plav.

Sport
Akce

Exk.
Výlet Jiné

1 1

Homadné
(z toho dívky)

Ostatní 2
(z toho dívky)

Těžké
(z toho dívky)

Registrov.
celkem

Smrtelné
(z toho dívky)

Úrazy celkem odškodněné případy Rok

Pochvala TU

12/13 13/14

Z důvodu
chování

Z jiného
důvodu

Z důvodu 
nespokojenosti

Z důvodu
prospěchu



Třída
vyuč. Přest. Klub Jídel. labor. Tv LVK Plav.

Sport.
Akce

Exk.
Výlet Jiné

Komentář:
V průběhu šk. roku došlo pouze k drobnějším úrazům. Studenti jsou řádně poučeni před každou 

akcí o bezpečnosti a chování v jejím průběhu.

Homadné

Těžké
Ostatní

Pracovní úrazy

Registrov.
celkem

Smrtelné



4.7. Výroční a evaluační zpráva o průběhu a výsledcích prevence sociálně patologických jevů   ve 
školním roce 2013/14  ke dni 30.6.2014 

Návrhy opatření pro školní rok 2014/15 
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: 234 
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 
patologických jevů zajistit výchovu 
mladého člověka, který žije vědomě 
smysluplný život 

Plněno. Hlavním nástrojem jsou aktivity v rámci 
projektu Doopravdy 

Dotazníky, diskuze, rozhovory 

Vytvářet ve škole sociální klima, které 
podporuje každého člena školního 
společenství v jeho rozvoji 

Plněno. Práce pedagogické rady, studentské rady, 
třídnické hodiny, programy projektu Doopravdy, 
výuka předmětu SOR v V 

Diskuze, dotazníky 

Zdravý životní styl všech lidí ve škole Plněno. Nabídka bufetu, nápojové automaty, důraz 
na mezilidské vztahy apod. 

Rozhovory se studenty 

   
   
 

2. Specifické úkoly stanovené pro uplynulý školní rok jejich plnění: 
Specifické úkoly školního roku Hodnocení plnění specifických úkolů 

(plněno, zčásti plněno, neplněno) 
Formy evaluace 

výuka vedoucí děti a mládež ke 
zdravému způsobu života 

Plněno. Viz tematické celky výchovy k občanství, 
biologie, tělesné výchovy, témata v kurzech 
Doopravdy 

Diskuze, prověřování znalostí 

volnočasové aktivity a jejich koncepce 
– klub Oáza, sportovní kurzy, zážitková 
hra 

Plněno. Viz výroční zpráva klubu Oáza Diskuze, rozhovory 



osobnostní a sociální rozvoj a výcvik 
v sociálně komunikativních 
dovednostech  dětí a mládeže – projekt 
Doopravdy, „Kurz animátorů“, 

Plněno. Závěrečné hodnocení lektorů s vedením 
školy 

Dotazníky, rozhovory, reflektující slohové 
práce 

zvyšování odborné erudovanosti 
realizátorů preventivních aktivit a 
ostatních pedagogických pracovníků a 
vytváření pozitivního přátelského 
prostředí a vazeb v pracovním kolektivu 
školy – kurzy, semináře, školení 

Zčásti plněno. Vytíženost a menší ochota 
některých pedagogů zabývat se smyslem výchovy 
v této oblasti. 
Metodik prevence se účastní setkání 
organizovaných PPP. 

Rozhovory 

poskytování informací vycházejících 
z nejnovějších poznatků o situaci 
v oblasti sociálně patologických jevů – 
výuka, ICM, besedy 

Plněno. Témata zařazována i do výuky. Nové 
informace pro pedagogy v rámci moderních 
technologií 

 

aktivní spolupráce s ostatními 
odbornými subjekty v oblasti prevence 
nežádoucích jevů – Pedagogicko-
psychologická poradna Prostějov, 
Salesiánské hnutí mládeže Prostějov, 
Krajská hygienická stanice – pracoviště 
Prostějov, NZDP Prostějov 

Plněno. Spolupráce s SHM PV, doporučení pro 
PPP, školení týmu pedagogů 

Jednání a konzultace 

aktivní spolupráce školy s rodičovskou 
a obecnou veřejností 

Plněno. Spolupráce s KRPŠ (ples, zahradní 
slavnost apod.) 

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   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 0 
3.3. Personální zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučení:0 
3.4. Finančního zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučení: 0 
4. Přehled o výskytu sociálně – patologických jevů v uplynulém školním roce: 

Jev Šikana Alkohol Drogy Gamblerství 
Četnost 2 0 1 0 
Jev Kouření Rasismus Závislost na chatu Jiné 
Četnost 0 5 0 2 

Komentář k jednotlivým případům: 
Rasismus, fašismus – v hodinách poznámky ze strany studentů vůči romskému etniku, pomalování učebnice hákovými kříži – řešeno, studenti se 
přiznali až pod pohrůžkou trestního oznámení 
Šikana – v primě možné náznaky, řešeno zvýšeným dohledem nad žáky 
Drogy – u studenta oktávy zjištěno užívání marihuany, pohovor se studentem a rodiči. Další podezření u studentů se nepotvrdila. 
Jiné – vandalismus – ničení nástěnek, lavic, věcí spolužáků, učebnic  – řešeno domluvou a kázeňským opatřením 
 

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 2013/14  ke dni 30.6.2014 

 
 

Koordinátor enviromentálního vzdělání, výchovy a osvěty: Mgr. Jana Krčová 
Název dokumentu, podle kterého činnost probíhá: Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2013/14 
Počet studentů, se kterými program pracuje: 235 
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 Formy evaluace 

 
Výchova k odpovědnému jednání vůči 
přírodě a lidem 

 
 

Plněno 

Pozorování 
Dotazník 

Rozhovor, Diskuse 
 

2. Specifické úkoly a cíle Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na CMG stanovené pro školní rok 2013/14 a jejich 
plnění: 

Specifické úkoly školního roku Hodnocení plnění specifických úkolů 
(plněno, zčásti plněno, neplněno) 

Formy evaluace 

Trvale rozvíjet enviromentální výchovu, 
vzdělání a osvětu v jednotlivých 
předmětech, působit na žáky tak, aby se 
stala samozřejmou součástí jejich života 

 
 

Plněno 

Učební osnovy zpracovaná v rámci ŠVP 
Zápisy v třídních knihách 

Rozhovor 

Zadávat seminární práce zaměřené na 
problematiku vztahu člověka k prostředí, 
k problémům současné civilizace a k jejich 
řešení 

 
 
 

Splněno 

 
 
Statistika přehledu seminárních a projektových 

prací, SOČ 
Dotazník 



Zapojit studenty do soutěží 
s enviromentální tematikou 

Splněno Přehled výsledků soutěží 

Uskutečnit exkurze do CHKO Litovelské 
Pomoraví, Zbrašovských aragonitových 
jeskyní, arboreta v  Bílé Lhotě, parků 
v Prostějově a botanické zahrady v 
Prostějově 

Splněno  
 
 

Rozhovor 
Statistika exkurzí 

Zápisy v třídních knihách 
 

Využít nabídky výukových programů 
střediska ekologické výchovy Kaprálův 
mlýn 

 
Splněno 

Zápisy v třídních knihách 
Rozhovor 
Diskuse 

Navštívit výstavy a přednášky zaměřené na 
problematiku enviromentální výchovy 

Splněno  Zápisy v třídních knihách 
Rozhovor 
Diskuse 

Zapojit se do projektů Centra ekologických 
aktivit Sluňákov 

Nesplněno 
 

 

Zúčastnit se akcí pořádaných Českým 
svazem ochránců přírody – Regionálním 
sdružením Iris 

Splněno Zápisy v třídních knihách 
Rozhovor 
Diskuse 

V dubnu věnovat den exkurzi (uskutečnit 
Den environmentální výchovy) zaměřené 
na poznání blízkého okolí Prostějova 

Splněno Zápisy v třídních knihách 
Přehled exkurzí 

Rozhovor 
Diskuse 

Účastnit se minimálně třikrát během 
školního roku seminářů, exkurzí a 
workshopů zaměřených na enviromentální 
výchovu 
 

 
Splněno  

Zpráva o služební cestě 
Rozhovor 

Pozorování 
Statistika zapojení pedagogů do vzděl.akcí 

 



Podílet se na dlouhodobých aktivitách 
v péči o životní prostředí (třídění odpadu, 
šetření elektrickou energií, užívání péče o 
zeleň) 

Splněno Pozorování 
Rozhovor 
Diskuse 

Seznámit studenty s portálem 
www.podnety.cz,  působit na studenty, aby 
měli zájem sami podněty podávat a 
sledovat jejich řešení – všichni vyučující 

Nesplněno  

Zaměřit některé cvičení v rámci výuky 
biologie na zjišťování kvality životního 
prostředí v okolí školy 

Nesplněno  

Každoročně hodnotit program 
enviromentálního vzdělání, výchovy a 
osvěty 
 

Plněno Evaluační zpráva 
Evaluační dotazník 

 
 
 
 

3. Vyhodnocení materiálně technického zabezpečení(včetně prostor), personálního zabezpečení,  finančního zabezpečení a časový prostor 
pro realizaci programu: 
 

3.1. MTZ: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 0 
 
3.2. Prostorové zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 0 

 

http://www.podnety.cz/


 
 
 
 
3.3. Personální zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 0 
3.4. Finančního zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 0  
 
3.5. Časový prostor pro realizaci programu: 
 
   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 v soutěžích

Cíl školy v oblasti soutěží:
Výsledky v soutěžích nejsou samy o sobě cílem, jsou odrazem dobré práce školy.

Oblastní kolo Krajské kolo Okresní kolo Krajské kolo
Pořadí 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14
1. 4 7 2 0 1 0 0 0 15 5 4 7
2. 1 0 4 0 1 3 0 0 19 5 8 19
3. 1 0 2 0 2 0 0 0 10 5 11 28
Σ 6 7 8 0 4 3 0 0 44 15 23 54

Oblastní kolo Krajské kolo
Pořadí 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14
1. 7 6 0 3 0 0
2. 1 3 3 1 0 0
3. 1 0 1 3 0 0
4. 0 0 2 1 0 0
5. 0 0 0 1 0 0
Σ 9 9 6 9 0 0

Umělecké soutěže Sportovní soutěže
ČR Mezinárodní s.

SOČ
ČR



Přehled výsledků v soutěžích typu olympiáda, pythagoriády ve vzděl. předmětech

1.místě 2.místě 3.místě 1.místě 2.místě 3.místě 1.místě 2.místě 3.místě 4.-10.
1 1 1 1

1 2
1 1

1 1 2
              Latina

2 2
            ZEF

4 2 1 1

1 1

3 2 1 2 1

4.10. Získání mezinárodních jazykových ceritikátů 
Cíl školy:

Umožnit studentům získat co nejvíce zahraničních jazykových certifikátů jako FCE, Delf, 
Zertifikat Deutsch aj.

FCE
B2 Pitmann, B2

City+G
B2 Toefl C1 KET    A2 KET     B1

Delf 
A1

Delf 
A2

Delf 
B1

Delf 
B2

3 8

Oster.Sprach
diplom   B1

Oster.Sprach
diplom   B2

1 3

Německý jazyk

Anglický jazyk Francouzský jazyk

Chemie
Biologie

Zeměpis
Fyzika

Dějepis

IT

Matematika

Francouzský j.

ZSV

Německý jazyk

Český j.
Anglický j.

Předmět

Okresní kolo
počty umístění na

Krajské kolo
počty umístění na 

Celostátní kolo
počty umístění na



5. Volnočasové aktivity školy
5.1. Výroční a evaluační zpráva o činnosti Klubu Oáza a
       Střediska volného času v roce 2013/2014 ke dni
       11.6.2014
       Návrhy opatření pro školní rok 2014/2015
1. Vedoucí ŠK: Mgr. Martin Bradáč - úvazek 1,0
1. Vedoucí SVČ: Bc. Tereza Slezáková - úvazek 1,0

2. Další pracovníci ŠK a SVČ:
a) na pracovní smlouvu - počet celých úvazků 

ŠK ing.Němec - 0,5 - pedagogický pracovník

SVČ A.Raclová - 0,81 - ostatní pracovník
K. Müller - 0,3 - ostatní pracovník

b) počet pracovníků na dohodu:
b1) lektoři - počet: 24 (z toho 1 student SŠ a 4 studenti VŠ)
b2) další - počet:

3. Hodnocení personálního zabezpečení v uplynulém školním roce:
výborné vyhovující nedostatečné

nadbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

problematické skloubit realizaci kurzů, jejich přípravu, administrativu a přímou práci v klubu
někdy v klubu se studenty není žádný pedagogický pracovník

Navrhuji tyto změny:

možnost zapojení EVS v klubu (až 2 dny v týdnu)

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
tábory pořádané SHM - Tereza Slezáková

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto změny:

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: 4

Hodnocení zapojení se do duchovních obnov:
smysluplné dobré zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

pro malý zájem ze strany studentů sexty a septimy duchovní obnovy jmenovaným třídám 
odpadly

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: 0

Počet kurzů, kterého se pracovníci Oázy zúčastnili jako lektoři: 5
Hodnocení zapojení se do kurzů klíčových kompetencí:
smysluplné dobré zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

c) Zapojení se do kurzů Doopravdy - 3) animátorské hnutí včetně letních táborů
Počet kurzů, kterého se pracovníci Oázy se zúčastnili: 5
Počet táborů kterého se pracovníci Oázy se zúčastnili: 3

Hodnocení zapojení se do animátorského hnutí: Příměstský
smysluplné dobré zbytečné

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 kytarové školičky

Hodnocení vedení kytarové školičky:
smysluplné dobré zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

d) Smysluplné naplnění volného času -  pravidlené aktivity - 3)Vedení divadelního 
souboru či týmu hrající a natáčející film
Počet vedených divad.souborů: 7

(francouzské divadlo 4 skupiny, dram.kroužek - 3 skupiny)
Počet exist.div.souborů při CMG: 7
Filmový - točení maturitního videa 1
Hodnocení vedení divadelních souborů:
smysluplné dobré zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

d) Smysluplné naplnění volného času -  pravidlené aktivity - 4) Sportovní aktivity
Počet exist.sport.kroužků při CMG: 5
(florbal, historický šerm, boxing, lezecká stěna, taneční) 
Hodnocení vedení sport.kroužků:
smysluplné dobré zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

e) Smysluplné naplnění volného času -  pravidlené aktivity - 5) vedení studentů při  
tvorbě školního časopisu v papírové či elenické podobě

smysluplné dobré zbytečné

Šk. časopis nevedeme. Studenti se však mohou zapojit do časopisu "The Student Times"

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

Klub Oáza je otevřen pro naše studenty - není to nízkoprahové zařízení
zapojení externích účastníků je realizováno v rámci pravidelné činnosti - kroužků či tábora

g) Smysluplné trávení volného času - nepravidelné aktivity

Počet akcí: recitační soutěž
kreativní dílny (osm dílen)
přespání ve škole
Battlefield (lanové centrum)
Expedice Karákoram (lanové centrum)
Odry - přehlídka zájmové umělecké činnosti
Soustředění scholy a přehlídka schol

3 nejúspěšnější akce:
přespání ve škole
Expedice Karákoram
Kreativní dílny

3 nejméně úspěšné akce:

Vyskytly se tyto problémy:

Návrh:

7. Statistika činnosti:

8. Materiálně - technické zabezpečení  (prostory, nábytek, IT, software, sport.
potřeby…):

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji nákup těchto věcí či tyto prostorové úpravy:

Proměna klubu - malování, nové vybavení…

120 328
keramiky, dramatické 

kroužky, schola Elektrotechnický

karakoram, kreativní 
dílny, přespání, kreativní podvečer cca 5 lidí cca 190 lidí

Počet žáků zapsaných do ŠK
Počet pravidelných 

účastníků SVČ
Nejnavštěvovanější 

záj.útvar
Nejméně navštěvovaný 

záj.útvar

Nejnavštěvovanější 
neprav.činnost

Nejméně navštěvovaná 
neprav.činnost

Návštěva akcí lidmi 
mimo CMG

Počet členů SVČ 
mimo CMG



9. Webové stránky Oázy
Adresa webových stránek: http://oaza.cmgpv.cz/

Správce webových stránek Oázy: vedení web stránek oba pracovníci Oázy

Počet návštěvníků stránek za školní rok: 1328 září 2013 - 12.červen 2014
Hodnocení webových stránek Oázy:

nedostatečné vyhovující výborné zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

10. Další vzdělávání pracovníků Oázy:
Jméno pracovníka Počet absolvovaných vzdělávacích seminářů
Mgr.Bradáč 0
Bc.Slezáková 1

11. Přehled organizací, kterých je Oáza či některý její pracovník členem ( Prostějov, kraj, 
ČR aj.)

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:

Sdružení SVČ Olomouckého kraje
Kdo je členem

SVČ Oáza
Sdružení pracovníků DDM v ČR SVČ Oáza

Název organizace

SHM Tereza Slezáková



5.2. Výroční a evaluační zpráva o činnosti IC CMG, ICM a školní knihovny s čítárnou a studovnou ve 
školním roce 2013/14 ke dni 30. 6. 2014 
Návrhy opatření pro školní rok 2014/15 

Vedoucí ICM: Mgr. Kateřina Opatrná 
Název dokumentu, podle kterého činnost probíhá: Plán práce ICM při CMG pro školní rok 2013/14 
Otevírací doba ICM pro studenty a veřejnost: 

a) ve školním roce: 7.15–17.00 
b) ve dnech školních prázdnin: 10.00–16.00 

Průměrná návštěvnost ICM v průběhu dne: 
a) ve školním roce: 28,1 
b) v době prázdnin 1,98 

Efektivita otevírací doby ICM: 
a) nejvyšší návštěvnost ve školním roce je v době: 7.30–7.50, 14.00–16.00       počet návštěvníků v této době (odhad): 17 
 
b) nejnižší návštěvnost ve školním roce je v době:   12.00–13.00             počet návštěvníků v této době (odhad): 2 

 
c) nejvyšší návštěvnost v době školních prázdnin je v době: 10.00–15.00    počet návštěvníků v této době (odhad): 3 
 
d) nejnižší návštěvnost v době školních prázdnin je v době: 15.00–16.00          počet návštěvníků v této době (odhad): 0 

 
Návrh úpravy otevírací doby ICM: 

a) ve školním roce: ponechat 7.15–17.00 
b) v době školních prázdnin: ponechat 10.00–16.00 

 
 Otevírací doba školní knihovny: 
   Dle otevírací doby ICM 
 Návrh úprav: žádné 
Návštěvnost školní knihovny: 
 Průměrný počet výpůjček v průběhu měsíce: 18 (opravena chyba v evidenci statistiky výpůjček) 
Návštěvnost studovny s čítárnou: 
 Počet návštěv v průběhu dne (odhad): 8 



 
Počet pracovníků (včetně EVS) přímo zapojení do realizace programu ICM: 5 
Počet dobrovolníků z řad studentů CMG zapojených pravidelně do činnosti ICM: 1 
 

1. Dlouhodobé cíle práce ICM, školní knihovny a studovny při CMG a jejich plnění: 
Dlouhodobý cíl Hodnocení plnění cíle Formy evaluace 

Vytvářet informační centrum školy, které 
umožní studentům přístup k informacím 
v tištěné i elektronické formě 

plněno statistika návštěvnosti ICM, evaluační 
dotazníky (CMG) 

Učit studenty pracovat s informacemi, tj. 
umět informaci hodnotit, posoudit účel, 
s jakým je poskytnuta atd. 

plněno zpětná vazba od studentů formou dotazů 

Budovat školní knihovnu zaměřenou 
především na doporučenou školní četbu  

plněno 
 

seznamy povinné a doporučené četby 
dostupné knihy v knihovně v databázi 
intranetu, statistika výpůjček ze školní 
knihovny, evaluační dotazníky (CMG)  

Vytvářet studentům prostor pro možnost 
využít volný čas ke studiu, přístup k 
dennímu tisku, časopisům 

plněno 
 

pozorování 

Vytvářet informační centrum pro širokou 
veřejnost – především pro mládež 
Prostějovska 

plněno statistika návštěvnosti ICM a webu ICM, 
sledování interakce fanoušků na FB stránce, 
statistika telefonických a e-mailových dotazů 

Podávat informace o EU, o projektech ČNA 
pro mládež, Eurodesk a dalších 
organizacích souvisejících s možností 
zapojení do programů EU pro mládež 

plněno statistika návštěvnosti ICM,  
výkazy činnosti regionálního konzultanta 

programu Mládež v akci 

V rámci volnočasových aktivit vytvářet 
kontakty s mladými lidmi v zahraničí 

plněno e-mailové kontakty 

Spolupracovat s Centrem celoživotního 
učení, které organizuje další vzdělávání 
veřejnosti především v oblasti IT, cizích 
jazyků a programů EU 

plněno statistika návštěvnosti ICM, prezenční listiny 
ze školení a seminářů 



Využívat možnosti EDS a tak ukazovat 
studentům CMG možnosti EU v praxi 

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

Reprezentovat ICM i CMG na akcích pro 
veřejnost (burza školy, Prostějovský veletrh 
zábavy aj.) 

plněno pozorováním, fotodokumentace 

Podílet se na akcích školy souvisejících s IT 
(soutěže apod.) 

plněno pozorováním, fotodokumentace 

 
 

2. Dílčí cíle a úkoly stanovené pro školní rok 2013/14 a jejich plnění: 
Stanovený úkol, cíl Hodnocení plnění cíle Formy evaluace 

Doplnit školní knihovnu tituly doporučené 
četby z Čj 

Plněno průběžně, trvá Seznamy doporučené a povinné četby x 
seznamy dokoupené literatury v aktuálním 

školním roce 
V seznamu doporučené četby v rámci 
předmětu Literatura uvádět i adresu, kde je 
možné dílo stáhnout v elektronické podobě. 

Plněno průběžně Aktuální seznam doporučené četby 
k dispozici u pracovníka ICM 

Vyřadit ze školní knihovny dlouhodobě 
nečtené knihy 

Plněno průběžně, trvá  

Zvážit reálnost hry FG pro sextu Úkol zrušen  
Vytvořit tabuli pracovníků školy do 
vestibulu školy 

Úkol splněn – v kompetenci grafika školy Tabule ve vestibulu školy 

Žádat o EVS, zahraničního asistenta 
pedagoga 
 

Plněno průběžně, trvá  Přehled podaných a podpořených projektů 

Vytvořit databázi mezinárodních projektů, 
které nové EVS mohou v rámci ICM 
realizovat (propojenost s jazykovou praxí 
studentů CMG) 

Plněno částečně, trvá  

Využívat EVS pro jazykovou podporu 
individuální výuky mimořádně nadaných 
studentů – spolupráce s jazykovou sekcí 

Plněno částečně, trvá  



Kontaktovat nové EVS s pracovníky ŠK a 
SVČ, kteří budou mít připravenu databázi 
možných činností EVS ve ŠK a SVČ 

Plněno částečně, trvá  

Zajistit spolufinancování ICM z vnějších 
zdrojů 

Úkol rozpracován Přehled podaných a podpořených projektů 
ICM 

 
3. Statistika majetku šk. knihovny 

Počet knih Z toho počet knih dopor. 
četby pro Čj 

Počet odkazů na 
elektronickou verzi 
doporučené četby 

Jiné knihy  

1013 350 53   
Počet odeb. tiskovin Počet cd Jiné Jiné  

4 0    
 

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 https://intranet.cmgpv.cz/knihovna/. 
Stránky ICM jsou v redakčním systému Drupal. 
 
Doporučuji změnit, upravit: 
  Bude třeba řešit aktualizaci webových stránek, resp. redakčního systému. 
 
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: 
   
5.2. Prostorové zabezpečení ICM, školní knihovny a studovny: 

http://www.icmprostejov.cz/


 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 
 
5.3. Personální zabezpečení ICM, školní knihovny a studovny: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučení: 
Pokračovat v zapojování dobrovolníků z řad studentů na zajištění provozu ICM a dalších akcí (soutěže, akce pro veřejnost apod.) – vhodné 
zejména pro starší studenty – i externích návštěvníků 
 
5.4. Finanční zabezpečení ICM, školní knihovny a studovny: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
Finanční zabezpečení ICM závisí na úspěšnosti podávaných grantových žádostí. 
 Doporučení: 

 
6. Vyhodnocení vybraných aktivit, které ICM a školní knihovna realizovaly: 

Aktivity, které jsou vynikající Aktivity, které se neosvědčily Aktivity, které je třeba zavést 
prezentace činnosti ICM, např. 
STARTfest Želeč 

  

aktivity ve spolupráci s EDS dobrovolníky, 
např. semináře pro školy 

  

informační brožura Chci být dobrovolníkem 
(v Olomouckém kraji) a pravidelné 
zpravodaje ICM 

  

pravidelné soutěže   
prodej slevových karet ISIC a odznáčků   
volně dostupné časopisy na chodbě před 
ICM 

  

 



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

        f) Modul relaxačních technik a týmové práce
          - jarní a podzimní duchovní obnova zaměstnanců

Přehled o účasti na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků r. 2013/2014
( mimo akce pořádané CMG )

Jméno pracovníka Datum konání Název semináře
Mgr. Jana Daňková 11.9.2013 Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele SŠ

4.3.2014 Seminář-Proč svítí světlušky

Mgr. Jana Krčová 11.9.2013 Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele SŠ
22.11.2013 Seminář Ma-Zoologická zahrada elementárních funkcí



4.4.2014 Seminář - Objevujeme v matematice
4.3.2014 Seminář-Proč svítí světlušky

Mgr. Martina Kubíčková 11.9.2013 Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele SŠ

Mgr. Lenka Halouzková 22.11.2013 Seminář Ma-Zoologická zahrada elementárních funkcí
4.4.2014 Seminář - Objevujeme v matematice

Mgr. Bohumila Měchurová 22.11.2013 Seminář - Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti

PhDr. Renata Dohnálková 22.11.2013 Seminář - Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti

Mgr. Jana Ligurská 9.12.2013 Seminář-Tvořivé psaní v hodinách ČJ
11.3.2014 Seminář - Praktické využití internetu ve výuce ČJ

Mgr. Martina Malečková 11.3.2014 Seminář - Praktické využití internetu ve výuce ČJ

Mgr. Zdeňka Smutná 21.10.2013 Seminř - Výukové technologie v jazykové třídě
28.8.2013 Konference OUP-Live The Language
14.3.2014 Seminář-Competitions and Games in English Lessons

Mgr. Alena Spurná 28.8.2013 Konference OUP-Live The Language
14.3.2014 Seminář-Competitions and Games in English Lessons

21.10.2013 Seminř - Výukové technologie v jazykové třídě

Mgr. Ondřej Hubáček 6.11.2013 Seminář-Středoškolská geometrie kouzla nezbavená
18.-20.9.2013 Konference učitelů Ma

21.3.2014 Seminář - Matematika je jazykem přírodních věd

Mgr. Jaroslav Hádr 6.11.2013 Seminář-Středoškolská geometrie kouzla nezbavená
21.3.2014 Seminář - Matematika je jazykem přírodních věd

Mgr. Martina Šubčíková 4.3.2014 Seminář - Proč svítí světlušky
27.2.2014 Seminář-Umění prezentovat
9.4.2014 Seminář-Nová podoba periodické soustavy prvků

Kolektiv pedagoggů CMG 28.-29.8.2013 Seminář z oblasti etické výchovy-Klíč.kompetence,Metody učení



21.-22.11.2013 Seminář - etická výchova-Vytváření prostředí ve výuce,komunikace

Kolektiv pracovníků CMG 30.1.2014 Seminář - Sociální encykliky

Ing. Marie Cagalová 13.12.2013 Seminř Vema-ELD, RNP, KZP

Mgr. Martin Bradáč 13.1.2014 Kurz - Zdravotník zotavovacích akcí

Bc. Tereza Slezáková 7.-11.1.2014 Kurz-Instruktor šk. Lyžování

Mgr. Liliana Pospíšilová 29.-30.3.2014 Vzdělávací kurz Montessori

Mgr. Jitka Hubáčková 20.2.2014 Kurz-Základní momenty správního řízení v praxi

Květoslav Müller, DiS. 4.12.2013 Seminář - DTP efektivně

Marie Richterová 8.11.2013 Seminář - Cestovní náhrady

Věra Zapletalová 2.10.2013 Vzdělávací kurz pro MŠ

Ondřej Šmidra 22.1.2014 Školení-Zkouška dle vyhl. 50

Martin Sitte 15.-17.4.2014 Kurz-Počítač ve škole



přípravný týden pedagogů a září 2013 
28. - 29. 8.  

Konstruktivistické metody učení se zaměřením na prohloubení etické výchovy – 
dvoudenní seminář pro pedagogy CMG v ekocentru Sluňákov. 

2. 9.   
Zahájení školního roku - mše svatá v chrámu Povýšení svatého Kříže 
v Prostějově. Mši celebroval farář P. Dan Žurek SDB spolu s bratry salesiány z místní 
komunity v Prostějově. Na mši byli slavnostně představeni nastupující studenti primy. 

3. - 6. 9.  
Seznamovací kurz primy „Kdo jsi?“ pro nové studenty školy.   

6. 9.   
MŠ – Návštěva kostela v Krasicích, „MŠE SVATÁ PRO DĚTI“ s o. Pavlem, 
Společné požehnání pro nadcházející školní rok. 

8. - 11. 9.  
Kurz klíčových kompetencí s názvem „Kdo jsem?“ pro studenty kvinty na Staré 
Vodě 

11. – 13. 9. 
Kurz tercie „Líbí se mně…“ na Staré Vodě 

15. - 17. 9. 
Kurz klíčových kompetencí studentů sekundy s názvem „Nejsem tu sám“ 

17. 9.  
Exkurze studentů oktávy na Britskou radu a do univerzitní knihovny  

18. 9.  
Okresní přebor v atletice – CMG reprezentovala výprava vedená Mgr. Janou 
Daňkovou 

19. 9.  
Srdíčkový den  - charitativní sbírka, do které se zapojili studenti CMG  

20. 9.  
Exkurze studentů kvarty do Moravského krasu  

20. 9.  
Exkurze studentů oktávy do firmy Toray – seznámení s výrobou, organizací firmy, 
nároky přijímacího pohovoru, požadavky na zaměstnance v řídících funkcích.  

21. 9.  
Schola se prezentovala na přehlídce schol prostějovského děkanátu, která se 
uskutečnila v kostele Povýšení sv. Kříže 

23. 9.  
Úvodní zasedání Studentské rady CMG - příprava volební kapituly nového vedení 
rady. 

23. 9.  
Exkurze studentů kvinty do jaderné elektrárny Dukovany a do Třebíče  

23. 9.  
Zahájení francouzské konverzace pro pokročilé a anglické konverzace 
pro začátečníky – vedla Lucie Ballon z Francie 

24. 9.  
Úvodní třídní schůzky rodičů studentů primy  

25. – 29. 9.  



Studijní zájezd do Francie, především Paříže – účastnilo se téměř šedesát studentů. 
25. – 29. 9.  

Setkání studentů CMG s mládeží diecéze Limburk (Frankfurt nad Mohanem) 

říjen 2013  
1. 10. 

Mimořádné třídní schůzky rodičů tercie – seznámení s formou a obsahem výuky 
předmětu Etická výchova (účastnilo se 23 rodičů) 

2. 10.  
Exkurze studentů sekundy – Zbrašovské aragonitové jeskyně (Mgr. Kubíčková, 
Mgr. Hubáček) 

2. 10. 
Vernisáž výstavy „Fotografie z prázdnin o. Jaroslava“ v školní Galerii pro duši 

2. 10.  
Okresní kolo v přespolním běhu – družstvo CMG vedla Mgr. Daňková 

2. – 5. 10.  
Společensko-vědní kurz studentů oktávy v Praze vedla Mgr. Měchurová, 
průvodcovskou službu zajišťovala vyučující historie a českého jazyka Dr. Renata 
Dohnálková. 

3. 10. 
Exkurze studentů tercie do Javoříčka, Loštic a arboreta v Bílé Lhotě  

4. 10.  
Studenti CMG a MŠ převzali od arcibiskupa Mons. Jana Graubnera ceny v rámci 
výtvarné a literární soutěže k 950. výročí založení Arcibiskupství olomouckého.  

6. – 8. 10. 
Kurz osobnostního rozvoje pro studenty sexty „Žádný člověk není ostrov“ 
na Staré Vodě 

7. 10.  
Setkání certifikovaných ICM spojené s předáním certifikátů kvality – Praha 
(NICM) – účastnila se Kateřina Opatrná, ICM Prostějov obdrželo certifikát s platností 
do 31. 12. 2017 

10. 10.  
Exkurze studentů sexty „Alternativní zdroje energie“  - větrná elektrárna 
Protivanov, plynová elektrárna Určice 

10. – 12. 10. 
Kurz osobnostního rozvoje „Kam patřím?“ studentů septimy na Staré vodě 

14. 10.  
French evening – podvečerní prezentaci Francie a francouzské kultury spojenou 
s ochutnávkou připravila Lucie Ballon 

15. 10.  
Charitativní sbírka Bílá pastelka 

16. 10. 
Představení husitských válek – interaktivní pořad pro studenty od primy po kvintu 

16. 10.  
Kurz Kompetence pedagoga církevní školy – šestihodinový akreditovaný kurz 
pro pedagogy pod vedením Mgr. Jaroslava Fidrmuce (CCU) 

17. - 19. 10.  
Kurz klíčových kompetencí studentů kvarty „Láska a zamilovanost“  

18. 10.   
MŠ – „Milion dětí se modlí za jednotu a pokoj“ – celosvětová modlitba 



22. 10. 
Zasedání Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG (příprava třídních schůzek, nová 
maturita a další aktuální problémy školy) 

24. 10.  
Exkurze studentů septimy do Osvětimi 

24. 10.  
Volební debata v klubu Oáza 
Debaty se zúčastnili Marian Jurečka za KDU-ČSL, Petr Sokol za ODS, Jitka 
Chalánková za TOP 09, Petr Bajgar za Pirátskou stranu, Radim Fiala za hnutí ÚSVIT, 
Jaroslav Faltýnek za ANO 2011, Josef Augustin za KSČM. Akci uspořádalo 
Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostějova. Do debaty aktivně přispívali studenti 
svými dotazy a připomínkami. 

25. 10.  
Beseda studentů VII a VIII s absolventy školy „Studium na VŠ“ (Mgr. Malečková) 

 listopad 2013  
1. 11. 

Mši svatou ke slavnosti Všech svatých a památce Všech věrných zemřelých 
celebroval kaplan farnosti Povýšení svatého Kříže v Prostějově P. Mgr. Josef Glogar  

4. 11.  
Příjezd nové účastnice Evropské dobrovolné služby – Laura Kapitza 

5. 11.  
Dobrodružství s počítačem – počítačová soutěž pro čtyřčlenná družstva žáků ZŠ 

8. 11.  
Charitativní sbírka Šance, které se zúčastnili čtyři naši studenti.  

11. 11.  
Seminář Gender Studies, o.p.s., zaměřený na genderovou problematiku s důrazem 
na trh práce, pro sekundu CMG – seminář zajistila a zorganizovala za ICM Kateřina 
Opatrná 

11. – 12. 11.  
Na faře v Charvátech proběhlo celodenní soustředění scholy, které bylo zaměřeno 
na přípravu Adventního duchovního zastavení. Soustředění se zúčastnilo 
na 15 studentů.  

13. 11. 
Na tradiční Přehlídce středoškolského vzdělávání Scholaris – CMG  prezentovalo 
aktivity a poslání gymnázia, školního klubu, střediska volného času, centra 
celoživotního učení i infocentra pro mládež. 

15. – 17. 11. 
Setkání animátorů na Staré Vodě a formační setkání party Syslíků na Annabergu. 

19. 11.  
Třídní rodičovské schůzky proběhly formou konzultací od 14:30 hodin, společným 
setkáním s TU od 16 hodin a na závěr pokračovaly do 18 hodin opět individuálními 
konzultacemi rodičů u vyučujících. 

21. – 22. 11.  
Vzdělávací seminář pro pedagogy CMG lektorovali Mgr. Vychodil a Mgr. Hruška, 
téma „Konstruktivistické metody učení“, den volna studentů 

 
23. 11.  

Prezentace aktivit CMG a MŠ, školního klubu, ICM společně se Salesiánským hnutím 
mládeže na Dni diecéze v Olomouci 



25. 11. 
V klubu Oáza se uskutečnilo okresní kolo soutěže „Bible a my“  

26. 11.  
Exkurze pro studenty tercie do Slavkova  

26. 11.  
V Oáze proběhla již tradiční výroba adventních věnců.  

26. - 28. 11. 
Obhajoby SOČ prací studentů VII  

27. 11.  
Studenti sexty absolvovali besedu s Mgr. Šporkem – „Nový občanský zákoník“ 

prosinec 2013  
1. 12.  

Adventní zastavení v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Ústředním motivem 
bohoslužby slova, které předsedal otec Petr Matula, byl Izaiášův citát: „Ať nás 
Hospodin naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách.“ Po bohoslužbě slova 
následovalo agapé v katechetickém sále. 

2. 12.  
Rozsvícení adventního věnce u vchodu školy. 

3. 12. 
 Porota pod vedení spirituála školy P. Ing. Jaroslav Němce SDB vyhodnotila soutěž 

„O nejnápaditější adventní nástěnku třídy“. První místo získala třída kvinta, 
na druhém místě se umístila oktáva a třetí místo získali studenti třídy tercie.  

6. 12.  
Členové studentské rady zajistili pro třídy CMG dárky sv. Mikuláše 

10. 12. 
 Den otevřených dveří CMG – zúčastnilo se 71 rodičů s dětmi.  
11. 12.  

Kreativní podvečer měl u studentek veliký ohlas. Vyráběli se květiny z organzy – 
brože, ozdoby do vlasů i šperky z organzy. 

13. 12. 
Přijímací zkoušky „nanečisto“  

15. 12. 
Vánoční koncert CMG ve Velkém sálu Městského divadlo v Prostějově  

16. 12.  
Pro velký úspěch další tvoření v klubu: Zdobení perníčků a máslových sušenek. Asi 
12 studentů popustilo uzdu své fantazii a zdobili polevou a sladkými ozdobami 
vánoční pečivo. Aktivita zaujala i chlapce, možná proto, že si nazdobené sladkosti 
mohli hned sníst.  

17. 12.  
 Třída kvarta využila dne pro třídu a společně strávila den v Olomouci jako odměnu 

za úspěch v soutěži „O nejnápaditější adventní nástěnku“ 
17. – 19. 12.  

Obhajoby prací SOČ studentů sexty – školní kolo  
19. 12.  

Bohoslužbu slova k ukončení kalendářního roku pro pracovníky CMG vedl 
spirituál školy, P. Jaroslav Němec SDB 

20. 12.  
Slavnostní školní mši v chrámu svatých Cyrila a Metoděje na Brněnské třídě 
v Prostějově na poděkování za kalendářní rok 2013 celebroval olomoucký arcibiskup 



Mons. Jan Graubner za přítomnosti primátora města Prostějov pana Miroslava 
Pišťáka. Na závěr mše vyučující předmětu etická výchova převzali z rukou paní Hany 
Martinákové, zástupkyně společnosti „Etická výchova, o. p. s.“ titul „Etická škola“. 
Na závěr slavnostní mše také převzali ocenění studenti, kteří se aktivně účastnili 
charitativních sbírek. 

20. 12.  
Tradiční „Akademii studenti studentům“ moderovali studenti oktávy – Jan Koupil a 
Jitka Krchňáková 

leden 2014  
6. 1. 

Tříkrálové sbírky se v letošním roce účastnilo 11 dobrovolníků z CMG. Koledníci 
navštívili pacienty v nemocnici, v domově důchodců a stacionáři v areálu staré 
nemocnice, na dopravním inspektorátu i v ulicích Prostějova. 

10. l. 
První přípravný kurz pro žáky z 5. tříd – účastníky přijímacích zkoušek do primy 

14. 1. 
Seminář zaměstnanců školy k využívání e-mailové pošty Googlu.  

15. 1. 
Exkurze studentů primy do Vlastivědného muzea v Olomouci  

22. 1.  
Okresní kolo matematické olympiády – CMG reprezentoval student kvarty Dinh 
Duc Viet.  

23. l. 
 Pololetní pedagogická rada uzavřela klasifikaci za 1. pololetí školního roku 2013/14 
23. l. 

V okresním kole matematické olympiády zvítězil Jiří Češka z kvinty 
24. l. 

Kurz osobnostního rozvoje studentů septimy „Kam patřím?“ vedl Mgr. Pavel 
Polcr.  

25. l. 
Reprezentační ples CMG spojený se stužkováním maturantů. Součástí plesu byl 
i film, prezentace a půlnoční překvapení – vše v režii studentů oktávy. 

27. 1.  
Australské odpoledne pro studenty sexty připravila Bc. Ada Zikmundová 

27. 1.   
Kurz efektivního učení a řízení času pro studenty primy 

29. l. 
Školní kolo recitační soutěže. Účastnilo se jí dvanáct studentů.  

29. – 30. 1.  
Tradiční Přespání ve škole nalákalo 26 studentů z primy, sekundy a tercie. 

30. 1.  
Den volna studentů, porada a seminář pedagogů „Sociální encykliky církve“ ThDr. 
Michala Umlaufa z Teologické fakulty UP v Olomouci.   

30. – 31. 1.  
Duchovní obnovu pro zaměstnance školy na téma „Radost evangelia“, exhortaci 
papeže Františka na Annabergu vedl spirituál školy P. Jaroslav Němec. 



Únor 2014  
2. – 8. 2. 

Lyžařský výcvikový kurz studentů tercie na Staré Vodě u Karlovy Studánky 
3. 2.   

Studenti VII s vyučujícími biologie Mgr. Daňkovou a Mgr. Krčovou navštívili 
Lékařskou fakultu UP v Olomouci, kde byli přítomni pitvě 

9. – 15. 2. 
Lyžařský výcvikový kurz studentů kvarty  

12. – 14. 2.  
Valentýnský workshop a Valentinská pošta v Oáze – připravily a vedly Lucie 
Ballon a Laura Kapitza (připraveno ve spolupráci s Oázou) 

14. 2.  
3. kurz k přijímacím zkouškám do primy CMG určený žákům5.tříd ZŠ, kterého se 
zúčastnilo přes 90 žáků 

17. – 23. 2.  
Jarní prázdniny na Staré Vodě a na Annabergu. Na dvou turnusech se vystřídalo 
48 dětí a 10 animátorů. 

24. - 25. 2.  
Jarních kreativních odpolední. Tentokrát se vyráběly skládané květiny z papíru. 
Umění zvanému kusudama se přišlo naučit asi 20 studentek 

26. 2.   
MŠ – Zápis dětí do mateřských škol 

březen 2014  
8. 3. 

Pobyt 19 studentů CMG  na partnerské škole Emmaus College v holandském 
Rotterdamu v rámci zahraniční jazykové praxe. 

3. a 4. 3. 
Kreativní odpoledne, kdy studenti gymnázia i rodiče tvořili drátěný věnec z  pletiva.  

5. 3.  
Mši Popeleční středy v kostele sv. Cyrila a Metoděje pro studenty a zaměstnance 
CMG celebroval P. Petr Matula SDB 

 
10. a 11. 3. 

Kreativní dílna -  tvoření smaltovaných šperků.  
 

17. – 18. 3.  
Studenti kvinty absolvovali kurz osobnostního rozvoje „Čemu věnuji svůj čas, 
tomu patří můj život“  

17. 3.  
Seminář pro pedagogy CŠ Smysluplná evaluace školy jako nástroj řízení změny – 
Semináře z cyklu vzdělávání pro církevní školy se zúčastnilo celkem 7 vedoucích 
pracovníků škol. 

17. a 18. 3.  
Kreativní dílna, kdy jsme vzali do ruky jehlu, nit a zbytky látek a tvořili látkové 
květinky. Akce se zúčastnilo 12 studentek naší školy. 

18. 3.  



Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol 
v Odrách. Za CMG vystoupil dramatický kroužek Co Má Grády s představením 
Alenka v říši divů a recitátoři Barbora Latýnová z primy a Jakub Čech z tercie.  

21. – 23. 3.  
Duchovní obnova studentů kvarty na téma „Víra, naděje, láska“  

25. 3.  
Charitativní sbírka „Jarní srdíčkové dny“ 

25. 3.  
Exkurze studentů kvinty do Muzea J. A. Komenského v Přerově  

27. 3.  
Exkurze studentů sexty do Litovelského Pomoraví  

 
28. – 30. 3. 

Duchovní obnova studentů tercie na Staré Vodě na téma „Štěstí začíná uvnitř“ 
28. 3.  

Na slavnostním večeru ke Dni učitelů v Městském divadle v Prostějově byla 
primátorem města Prostějov panem Miroslavem Pišťákem za vynikající výsledky 
pedagogické práce oceněna Mgr. Zdeňka Smutná.  

duben 2014  
1. 4.  
 Začala příprava projektu  OPVK Cílevědomě za budoucím povoláním  
2. 4.  

Vernisáž celostátní výtvarné soutěže na téma „Naše rodina“ s předáváním cen 
vítězům. Do soutěže bylo zasláno více jak 150 výtvarných prací. 

4. 4.  
Noc s Andersenem – večerní program pro 23 dětí připravila Lucie Ballon a Laura 
Kapitza, na organizaci se podílela Kateřina Opatrná, Anna Raclová a Slávek Müller  

5. – 6. 4.  
Duchovní obnovu třídy kvinty v Ostravě vedl o. Jaroslav Němec SDB 

7. 4.  
Na zasedání Školské rady CMG a MŠ projednán rozpočet školy pro kalendářní rok 
2014 a výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 

10. 4.  
Večer francouzského divadla - Divadélko ve francouzštině  pro prostějovskou 
veřejnost uvedlo v kulturním klubu Duha hry „Zápletky lásky“ a „Šťastný den“. 
Součástí večera bylo občerstvení francouzské kuchyně a moravských vín, výstava 
fotografií a kostýmu Divadélka ve francouzštině. 

9. 4.  
Plavecký pohár CMG - Tradiční soutěže v plavání pro základní a střední školy 
z Olomouckého kraje se zúčastnilo 12 smíšených družstev.  

 
13. 4.  

Bohoslužbu Křížové cesty. Obrázky jednotlivých zastavení stejně jako rozjímání 
k jednotlivým zastavením připravili studenti všech tříd, animátoři, zástupci učitelů, 
zaměstnanců a rodičů. Zpěvem doprovázela schola. 

16. 4.   
Velikonoční kreativní dílna. Martin Bradáč učil studenty plést pomlázky z vrbového 
proutí a pod vedením Terezy Slezákové studenti malovali perníková vajíčka jako 
odměnu pro koledníky 



22. 4.  
Den environmentální výchovy – exkurze do oblasti Stražiska pro studenty nižšího 
gymnázia   

22. – 23. 4.  
Přijímacích zkoušek do primy CMG se zúčastnilo 108 žáků 5. tříd.  

24. 4.  
Okresní kolo SOČ. Do krajského kola postupují: Jana Kolářová, Dominika 
Vincourková, Michaela Šmídová, Kateřina Dvořáková, Klaudie Gottwaldová, 
Dominika Zbořilová, Jakub Oulehla, Viktorie Havlíčková a Josef Růžička. 

24. 4.  
Velikonoční mše studentů i pracovníků CMG v chrámu sv. Cyrila a Metoděje – mši 
celebroval biskupský vikář pro školy P. Petr Bulvas 

25. 4.  
Poslední zvonění studentů oktávy, kde byli pasováni septimáni do role budoucích 
maturantů. 

25. 4.  
Cvičná evakuace žáků a zaměstnanců z budovy školy 

28. a 29. 4.   
Expedice Karákoram v lanovém centru Proud v Olomouci. Osm šestičlenných týmů 
našich studentů soutěžilo v lanových aktivitách. A tým gymnázia složený ze studentů 
septimy a kvinty obhájil po třetí v řadě vítězství a trofej pro vítěze – horolezecký cepín 
- tak zůstane na gymnáziu. 

29. 4. 
Rodičovské třídní schůzky a konzultace rodičů  

30. 4.  
 Sociální nauka církve v praxi, den volna studentů udělený ředitelem školy 

 Exkurze zaměstnanců Cyrilometodějského gymnázia do Salesiánského střediska 
ve Zlíně a do Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. 

květen 2014 
2. – 9. 5.  

Písemné práce společné části maturitní zkoušky. Maturitním komisařem je 
Ing. Tomáš Rozehnal z Obchodní akademie v Prostějově. 

5. 5.  
Exkurze studentů sekundy na Velehrad  

7. 5.  
Prostějovský studentský majáles - jako zástupci CMG se zúčastnili studenti vyššího 
gymnázia.  

12. 5.  
Písemná maturitní práce profilové části maturitní zkoušky z německého, 
francouzského, anglického jazyka, fyziky a výtvarné výchovy 

13. 5.  
Krajské kolo orientačního běhu: 2. místo v jednotlivcích získali studenti Tereza 
Soldánová (kvarta) a Adam Karásek (sekunda), družstvo skončilo na výborném 3. 
místě. Reprezentaci CMG vedla Mgr. Daňková 

13. 5. (úterý) 
Pěvecký sbor CMG  vystoupil v LDN v Prostějově ke svátku matek. 

14. 5.  
 Fotografování tříd  
14. 5.  



Krajské kolo SOČ  
14. 5.  

Vernisáž nejlepších výtvarných prací studentů Cyrilometodějského gymnázia a MŠ 
v Prostějově  

16. - 18. 5.  
Duchovní obnovu studentů sekundy na téma „Nazval jsem vás přáteli“  

17. - 25. 5. 
Zájezd studentů Divadélka ve francouzštině na mezinárodní festival frankofonních 
divadel do městečka Saint Malo  

19. 5.  
Zahájení maturitního týdne mší svatou (P. Ing. Jaroslav Němec SDB). Předsedkyní 
maturitní komise je Mgr. Michaela Avkovská (KG Třebíč) 

19. – 20. 5.  
Pokračovací kurz osobnostního rozvoje pro studenty kvarty „Láska a 
zamilovanost“. 

21. 5.  
 Exkurze studentů kvarty do Hvězdárny a planetária v Brně. 
21. 5.  

Studenti sekundy absolvovali exkurzi po církevních památkách Olomouce.  
21. - 22. 5. 

Pokračovací kurz osobnostního rozvoje pro studenty tercie „Mně se líbí“  
22. 5. 

Finále soutěže Battlefield v olomouckém lanovém centru Proud - branný závod 
žáků základních a středních škol.  

23. 5.  
Studenti tercie absolvovali testy ČŠI – přírodovědná gramotnost a anglický jazyk 

28. 5. – 1. 6. 
Katholikentag v Regensburgu – katolického setkání se jako dobrovolní pomocníci 
účastnili studenti kvinty. Tématem setkání bylo „Stavět mosty s Kristem“  

30. 5.  
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo v chrámu Povýšení svatého 
Kříže v Prostějově na závěr mše svaté, kterou celebroval arcibiskup olomoucký Mons. 
Jan Graubner. Po mši svaté proběhla v Rajské zahradě tradiční Zahradní slavnost. 
Příjemnou atmosféru vytvářela hanácká muzika Klas s primáškou Mgr. Vránovou. 

červen 2014  
4. 6.  

V rámci akcí Studentské rady CMG navštívila Mgr. Nina Nováková, poslankyně 
Parlamentu České republiky 

4. 6.  
Exkurze studentů sekundy do Janáčkova muzea v Brně  

11. 6.  
Studenti septimy zahájili Kurz sociálních kompetencí vstupním seminářem  

12. 6.  
Exkurze studentů tercie do Olomouce – varhany v chrámu sv. Mořice 

15. - 21. 6. 
Letní turistický kurz studentů sexty měl na programu cyklistiku, turistiku, základy 
vodáctví a horolezectví, orientační běh 

16. 6.  



Natáčení filmového dokumentu o výuce etické výchovy. Hlavními protagonisty 
filmové scény byli Mgr. Polcr a Mgr. Hádr – učitelé EtV. 

16. 6.  
Festival absolventských filmů filmařského kurzu studentů kvarty pod vedení 
vyučující Ing. Markéty Novotné byl hojně navštíven studenty, absolventy, rodiči 
studentů i učiteli. 

20. 6.  
Třída kvarta navštívila pobočku Goetheho institutu v Olomouci 

24. 6. 
„Věda v ulicích“. CMG reprezentovali Mgr. Šubčíková a Mgr. Hádr se studenty 
pokusy z chemie a fyziky. 

25. 6.  
Sportovní den studentů kvinty 

26. června  
Zážitková hra pro studenty nižšího gymnázia.  

26. 6.  
Závěrečnou konferenci ke kurzu sociálních kompetencí, na které studenti 
prezentovali přínos kurzu pro jejich osobní život. 

27. 6.  
Školní rok studenti i pracovníci gymnázia, školního klubu střediska volného času 
i mateřské školy ukončili děkovnou mší v chrámu patronů školy – sv. Cyrila 
a Metoděje v Prostějově. Na závěr mše byly předány ceny a odměny nejlepším 
studentům. 

 



8.  Výroční a evaluační zpráva o činnosti a výsledcích Centra celoživotního učení při CMG (zapojení 
školy do celoživotního vzdělávání) ve školním roce 2013/14  ke dni 30. 6. 2014 

Návrhy opatření pro školní rok 2014/15 
Vedoucí CCU: Ing. Markéta Novotná 
 

1. Dlouhodobé cíle CCU při CMG a jejich plnění: 
Dlouhodobý cíl Hodnocení plnění cíle Formy evaluace 

Organizovat vzdělávání pedagogů a 
pracovníků CMG (aktivní metody učení, 
mentoring, koučing, moderní formy výuky) 
 

Průběžně plněno. 
28. 8. – 29. 8. 2014 proběhl seminář na téma Metody 
aktivního učení a 21. – 22. 11 proběhl pokračující seminář 
zahrnující témata Metody aktivního učení a Efektivní 
komunikace. Oba semináře zajišťovala dodavatelsky 
společnost JOB o.s. 
Dva pedagogové se účastnili mentoringu, se kterým byli velmi 
spokojeni. 
 
Na školní rok 2014/2015 připravujeme semináře související 
s projektem OPVK Cílevědomě za budoucím povoláním a 
školení pro výuku s pomocí tabletů  
 

Diskuze, dotazníky 

Organizovat vzdělávání pro rodiče studentů 
CMG 
 

Průběžně plněno.  
V rámci rozvojového programu MŠMT zavádění etické 
výchovy do škol proběhly mimořádné třídní schůzky pro 
rodiče studentů primy a tercie. Jejich úkolem bylo seznámení 
s cíli školy a s metodami výuky etické výchovy. 
 
Mimořádné třídní schůzky je možné znovu uspořádat. Obsah a 
míru jejich zapojení konzultovat s třídními učiteli. 

 



Provozovat CCU pro pedagogy CŠ v ČR 
 
 

Průběžně plněno. 
Nabídka pro CCU pro CŠ byla upravena a rozeslána 
v polovině srpna 2013, na začátku září 2013 a v únoru 2014 
v rámci ČR. Uskutečnily se dva otevřené semináře. 
„Kompetence pedagoga církevní školy“ v říjnu 2013, kterého 
se zúčastnilo 11 pedagogů a seminář „Smysluplná evaluace“ 
v březnu 2014, kterého se zúčastnilo 7 vedoucích pracovníků. 
Kromě toho se uskutečnil vzdělávací seminář „Kompetence 
pedagoga CŠ“ pro Cyrilometodějské gymnázium a střední 
odbornou školu pedagogickou v Brně. Semináře se zúčastnilo 
47 pedagogů. 
Nabídka je vystavena na webu CCU a průběžně 
aktualizována. 
 
Termíny otevřených kurzů stanovit v rámci Plánu práce na šk. 
r. 2014/15. 
Nabídka otevřených kurzů a vzdělávání pro sborovny CŠ bude 
rozeslána v srpnu 2014 a v únoru 2015. 

Dotazníky, diskuze, rozhovory 

Provozovat CCU pro pedagogy ostatních 
škol 
 

Průběžně plněno. 
V červenci 2013 bylo akreditováno MŠMT 5 seminářů etické 
výchovy pro pedagogy. Nabídka byla rozeslána v polovině 
srpna 2013, na začátku září 2013 a v únoru 2014 v rámci ČR. 
5. 5. 2014 se pod vedením Mgr. Polcra uskutečnil seminář 
Etická výchova 2 v ZŠ Řezníčkova v Olomouci, kterého se 
zúčastnilo 15 osob. Na 25. a 26. srpen 2014 je naplánována 
realizace 4 seminářů Etická výchova 1-4 na Biskupském 
gymnáziu Bohosudov. Semináře budou lektorovat Mgr. Polcr 
a Mgr. Hádr 
Nabídka je vystavena na webu CCU a průběžně 
aktualizována. 
Nabídka vzdělávání pro sborovny bude rozeslána v srpnu 
2014 a v únoru 2015. 

 



Provozovat  CCU 
pro veřejnost  

IT rekvalifikační 
kurzy  

Průběžně plněno. 
Realizace rekvalifikačního IT kurzu Tvorba www stránek 
v rozsahu 80 hodin v září-prosinci 2013. 
Celkový počet účastníků: 8 
Na jaře 2014 nebyl dostatečný počet zájemců pro otevření 
kurzu. 
Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na webových 
stránkách CCU. 
Nabídky jsou uveřejňovány v Radničních listech a články 
zasílám do regionálního tisku.  
 
Realizovat rekvalifikační kurzy v případné spolupráci s ÚP.  
Hledat nové způsoby efektivní propagace.  
Získat nové lektory a rozšířit nabídku kurzů. 

 

Provozovat CCU pro 
veřejnost  

Počítačové kurzy pro 
seniory a veřejnost 

Průběžně plněno. 
Zrealizovali jsme celkem 2 IT kurzy pro začátečníky a 2 IT 
kurzy pro pokročilé. Dále proběhly rozšiřující kurzy Práce 
s fotografií a Práce s flash diskem.  
Celkový počet účastníků: 56 seniorů. 
Nabídli jsme nový kurz „Začínáme s Facebookem“, ale 
nenašel se dostatečný počet zájemců. 
Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na webových 
stránkách. Nabídky jsou zveřejňovány také v Radničních 
listech a články vychází v regionálním tisku. V Týdeníku 
prostějovska proběhla soutěž o dárkový poukaz. Výherkyně se 
zúčastnila rozšiřujícího IT kurzu. Zájemcům nabízíme také 
dárkové poukazy. 
 
Ponechat v nabídce podle zájmu. 
Pravidelné uveřejňování nabídek v regionálním tisku. Roznést 
letáčky a rozeslat informaci na obecní úřady v okolí 
Prostějova. 

 



Rozšířit nabídku o Excel a nezaměřovat se pouze na 
důchodce, ale také zájemce, kteří mají zájem naučit se 
pracovat s pokročilejšími programy. Nabídnout jednorázové 
kurzy o bezpečnosti nebo údržbě počítače. 
Rozšířit pole lektorů. 

Provozovat CCU pro 
veřejnost  
 

Zájmové kurzy Průběžně plněno 
Realizace 2 celoročních zájmových kurzů  
- Výtvarný kruh pro dospělé a Paličkování 
Celkový počet účastníků:19 
Aktuální nabídky jsou průběžně zveřejňovány na webu CCU. 
Zájemcům nabízíme dárkové poukazy. 
 
Ponechat v nabídce podle zájmu. 
Pravidelné uveřejňování nabídek v regionálním tisku. 

 

Finanční soběstačnost CCU 
 
 

Úkol trvá. 
Využíváme všech dostupných a možných finančních podpor. 
Podán projekt v oblasti Zdravé město Prostějov, žádná dotace 
nepřidělena. 

 

Poznámka: 
 

2. Specifické úkoly stanovené pro uplynulý školní rok a jejich plnění: 
Specifické úkoly školního roku Hodnocení plnění specifických úkolů 

(plněno, zčásti plněno, neplněno) 
Formy evaluace 

Plán práce CCU Splněno.  
Propagace CCU – tisk Průběžně plněno.  
Vytvořit tým lektorů Průběžně plněno.  
Vyhledávat další možnosti vzdělávacích 
aktivit CCU 
 

Průběžně plněno. 
Nabídka Tvorba www stránek. 
Nabídka 5 vzdělávacích programů v rámci programu MŠMT – 
Podpora implementace Etv v ZŠ a v nižších ročnících víceletých 
gymnázií. 
Rozšíření nabídky kurzů pro veřejnost – např. Excel. 

 



3. Vyhodnocení materiálně technického zabezpečení (včetně prostor), personálního zabezpečení a finančního zabezpečení činnosti 
3. 1.  MTZ:  
           

    
nedostatečné vyhovující výborné pro oblast školení IT, DVPP, veřejnost 

          
Doporučuji: Vytvořit dle finančních možnosti tištěné materiály o CCU (s nabídkou kurzů), případně reklamní předměty k rozšíření 

propagace (propisky, bločky, kalendáře apod.) 
           
3.2. Prostorové zabezpečení: 
 

    
nedostatečné vyhovující výborné pro oblast školení IT, DVPP, veřejnost 

            
Doporučuji: Ideální je jedna stabilní místnost se vším zabezpečením.  
   Časová flexibilita je omezena rozvrhem. 
    
3.3. Personální zabezpečení: 
    

    
nedostatečné vyhovující výborné pro oblast školení IT, DVPP, veřejnost 

   
Doporučuji: Usilovat o rozšíření lektorského týmu. 
 
 
3.4. Finančního zabezpečení: 
   

    
nedostatečné vyhovující výborné  

  
Doporučuji:  podmínky dány nekomerčním sektorem 



4. Počty realizovaných seminářů CCUv uplynulém školním roce: 
 

 
Zhodnocení kurzů – r. 2013– 2014 

CCU pro CŠ 
 
2 otevřené kurzy – Kompetence pedagoga církevní školy (říjen 2013) a Smysluplná autoevaluace školy (březen 2014) 
1 kurz pro sborovnu - Kompetence pedagoga církevní školy (leden 2014) – Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická 
Brno 
 
 Počet účastníků výnosy náklady nájem Zisk/ztráta 
Kompetence pedagoga 
církevní školy (říjen 
2013) 

11 3600 2400 600 +600 

Kompetence pedagoga 
církevní školy (leden 
2014) 

47 15202 9702 + tisk materiálů  +5500 

Smysluplná 
autoevaluace školy 
(březen 2014) 

7 5250 3150 900 +1200 

CELKEM 65 24052 15252 1500 +7300 
 
       
CCU pro ostatní školy 
 
1 kurz pro sborovnu – Etika 2 (květen 2014) – ZŠ Řezníčkova Olomouc 
 
 Počet účastníků výnosy náklady Zisk/ztráta 
Etika 2 (květen 2014) 14 9779 5279 +4500 
CELKEM 14 9779 5279 +4500 



IT kurzy pro seniory 
 
2 kurzy pro začátečníky, 2 rozšiřující kurzy pro začátečníky, 1 kurz práce s fotografií, 1 kurz práce s flash diskem 
 
 Počet účastníků výnosy náklady nájem Zisk/ztráta 
Začátečníci (září, říjen 
2013) 

8 4000 2750 1500 -250 

Rozšiřující (říjen, 
listopad 2013) 

11 4900 2500 1500 +400 

Práce s flash diskem 
(leden 2014) 

9 1800 1000 600 +200 

Práce s fotografií 
(leden, únor 2014) 

11 5500 2800 1500 +1200 

Začátečníci (leden, únor 
2014) 

8 4000 2500 1500 0 

Rozšiřující (únor, 
březen 2014) 

9 4600 2500 1500 +600 

CELKEM 56 24800 14050 8100 +2650 
 
Hodnocení: 
O základní i nadstavbové kurzy je stále zájem. Obsah kurzů i přístup lektorů je hodnocen velmi kladně. Možné rozšíření o Excel a další 
kurzy. 
 
Paličkování 
Kurz probíhá třetím rokem od září 2013 do června 2014. Celkem jej navštěvuje 8 účastnic, některé z nich nepravidelně.  
 
 Počet účastníků výnosy náklady nájem Zisk/ztráta 
Paličkování – 1. pololetí 8 14000 7650 5100 +1250 
Paličkování – 2. pololetí 8 13900  7650 5100 +1150 
CELKEM 8 27900 15300 10200 +2400 
 



 
Hodnocení: 
Zájmový kurz pro dospělé je nabízen třetím rokem, stávající počet účastnic se rozšířil o 2 a jedna přestala chodit. 
Obsah a vedení kurzu je hodnoceno velmi kladně, lektorka je výborná. Pro účastnice je kurz poměrně drahý, bohužel při tomto nízkém 
počtu nelze cenu snížit. 
 
 
Výtvarný kruh pro dospělé  

 
 Počet účastníků výnosy náklady nájem Zisk/ztráta 
Výtvarný kruh – 1. 
pololetí 

11 12700 11500 4600 -3400 

Výtvarný kruh – 2. 
pololetí 

11 6280 4500 1800 -20 

CELKEM 11 18980 16000 6400 -3420 
 
 
Hodnocení: 
Obsah a vedení kurzu je hodnoceno velmi kladně, lektorka umí motivovat a vytvořit podporující atmosféru. Bohužel ztráty jsou 
způsobeny úbytkem účastníků z loňska a také změnami podmínek během roku. S paní profesorkou jsem probrala, že není možné 
podmínky takto měnit a snad příští rok vyjde lépe. 
 
 
Rekvalifikační IT kurz – Tvorba www stránek 
  
 Počet účastníků výnosy náklady nájem Zisk/ztráta 
Tvorba www stránek 8 38000 25040 12000 +960 
CELKEM 8 38000 25040 12000 +960 
 
 

 



Počet účastníků seminářů CCU celkemv uplynulém školním roce: 
 

 
 
 

CCU CŠ CCU DVPP IT - senioři Paličkování VV kruh Rekvalifikační IT 
kurz 

Počet účastníků 65 14 56 8 11 8 
 
 

      

 
Hodnocení: 
IT kurzy pro seniory a zájmové kurzy pro veřejnost se stabilizovaly a využily maximálně naše kapacity. Jejich nabídku stačí inzerovat 
v regionálním tisku, zájem je stálý. Možno rozšířit o další kurzy (Excel). 
Kurzy v rámci DVPP – přidělena akreditace pro 5 vzdělávacích programů. Realizován jeden kurz pro ostatní školy a tři kurzy pro církevní školy.  
Kurzy pro zaměstnance a pedagogy jsme realizovali podle zadání vedení školy ve stanovených termínech. 
Na podzim jsme nabídli rekvalifikační kurz Tvorba www stránek.  

 
   

  
1. Hodnocení spokojenosti účastníků seminářů CCU 

 
IT + zájmové kurzy - převážně velmi spokojeni s obsahem, vedením a formou kurzu 

- mají zájem o další kurzy 
- CMG nabízí příjemné klima a nápomocné kolegy 

 
DVPP pro CMG – průměrná spokojenost s obsahem a vedením kurzu 
 
 
 
 
 
 
 



2. Využití projektů a grantů pro podporu financování CCUv uplynulém školním roce: 
 
 

CCU  

Název projektu, 
grantu 

Stále aktivní“ aneb Rozvoj počítačové gramotnosti pro starší a lehce tělesně  
postižené občany Prostějovska 

Poskytovatel Město PV 
 

Výše dotace 0 Kč (na r. 2014) 
 
Hodnocení:Využili jsme dostupné možnosti k poskytnutí dotace. 

 Doporučuji: Nadále mapovat oblast finančních podpor a žádat o podporu činnosti CCU. 
 
 

3. Finanční zisk seminářů CCU – bez započtení platu vedoucího CCU 
 
 

CCU CŠ CCU pro ostatní školy Veřejnost - IT Veřejnost – zájmové kurzy Rekvalifikační kurzy 

Finanční zisk 7300 Kč 4500 Kč 2 650 Kč -1020 960 Kč 
 
Hodnocení: Nabídka CCU za uplynulý školní rok využila finanční možnosti účastníků  

 Doporučuji:  
 

 
4. Úroveň marketingu CCU 

Použité marketingové nástroje: webové stránky, regionální tisk, Radniční listy, letáky, plakáty, soutěžní otázka v Týdeníku prostějovska, 
Facebook 
Články v místním tisku – průběžně uveřejňována nabídka a hodnocení po skončení kurzu, pokud je vůle z médií, je dobré využívat co 
nejčastěji  
Vedení webových stránek – průběžně aktualizovány pro všechny oblasti nabídky CCU 
Letáčky – vhodné především pro zájmové kurzy, na nástěnku u vchodu školy, do uměleckých prodejen, do kaváren 
Informace o kurzech rozeslána na obecní úřady v okolí 
Internetové databáze kurzů – využito zejména pro rekvalifikační kurz 
Nabídnuty dárkové poukazy, které však nebyly využity 



5. Návrh dalších konkrétních opatření a změn v oblasti CCU pro příští školní rok:  
Pokračovat v nabídce kurzů DVPP pro církevní i ostatní školy 
Zachovat počítačové kurzy pro seniory 
Nabídnout další počítačové kurzy pro veřejnost – Excel, Obsluha notebooku, příp. Fotografování, Google Docs, Filmování 
Nabídnout rekvalifikační kurzy Tvorba www stránek a Základy obsluhy počítače 
Zachovat nabídku zájmových kurzů 
 



SWOT ANALÝZA CMG PV - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 

• Struktura priorit CCU (1. DVPP pro CMG, 2. DVPP pro CŠ, 3. DVPP 
pro ostatní školy, 4. Kurzy pro veřejnost) 

• Široká nabídka kurzů 
• 5 akreditovaných kurzů DVPP pro CŠ 
• 5 akreditovaných kurzů Etická výchova 
• Akreditovaný rekvalifikační kurz Tvorba www stránek (rozsah 80 

vyučovacích hodin) 
• Akreditovaný kurz (v rámci oboru vzdělávání) Obsluha osobního 

počítače (rozsah 80 vyučovacích hodin) 
• Akreditovaný kurz (v rámci oboru vzdělávání) Základy obsluhy 

osobního počítače (rozsah 40 vyučovacích hodin) 
• Nabídka kurzů pro IT začátečníky (začátečnický, rozšiřující, práce 

s flash diskem, práce s fotografií) 
• Nabídka zájmových kruhů s kvalitními lektorkami – výtvarná výchova 

a paličkování 
• Výborné materiálně technické zabezpečení 
• Zkušený malý tým lektorů 
• Jsme prakticky jediným CCU pro CŠ v ČR 

• Zpracovat roční plán práce s konkrétními termíny školení 
pedagogů CMG, nabídkou CŠ i nabídkou ostatním školám 

• Využít pro podporu vzdělávacích programů granty (MŠMT, 
MPSV, Zdravé město aj.) 

• Zaměřit se na realizaci kurzů pro CŠ 
• Zaměřit se na realizaci kurzů EtV pro ostatní školy v rámci 

podpory MŠMT 
• Zpracovat nabídkový list seminářů pro DVPP:  

a) na pevný termín (jarní, podzimní),  
b) pro sborovny na libovolný termín dle nabídkového listu 

• Pokračovat ve spolupráci především s ICM, ÚP 
• Ve vzdělávání pedagogů CMG – zaměřit se na podporu 

mentoringu, koučingu a konstruktivistických metod učení 
• Navrhnout další témata DVPP podle potřeb škol 
• Využívat inzerce v Deníku – spolupráce s Mgr. Hubáčkovou 
• Zaměřit se v IT kurzech na širší skupinu než jsou senioři a snažit 

se o nezávislost na počítačové učebně – nabídnout další kurzy 
Excel, Obsluha notebooku, příp. Fotografování, Google Docs, 
Filmování 

SLABÉ STRÁNKY OHROŽENÍ 
• Nedostatek atraktivních témat seminářů 
• Nedostatek lektorů 
• Závislost na počítačové učebně u většiny seminářů 

• Nedostatek financí ve školách 
• Nedostatek kvalitních lektorů 
• Nadměrné množství vzdělávacích seminářů financovaných 

z projektů EU a tedy zdarma pro účastníky 

 



9. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 
úkolů ve vzdělávání 

9. 1.  Spolupráce CMG a MŠ s odborovými organizacemi 

 Vzhledem ke skutečnosti, že při CMG a MŠ v Prostějově není zřízena odborová 
organizace pracovníků, CMG a MŠ v Prostějově nespolupracuje dlouhodobě a pravidelně 
s žádnou odborovou organizací.   

9. 2. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů absolventů školy 

 Vzhledem ke skutečnosti, že posláním gymnázia je připravovat studenty především 
k dalšímu studiu na VOŠ a VŠ, spolupracuje CMG především s vysokými a vyšším odbornými 
školami takto: 

a) Partnerské VŠ – Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, Masarykova univerzita Brno: 

• Pedagogické stáže studentů učitelských oborů na CMG 

• Návštěva zástupců VŠ studentů posledních dvou ročníků CMG 

• Návštěva studentů CMG v rámci Dne otevřených dveří na VŠ 

• Návštěva studentů CMG přípravných kurzů ke studiu na VŠ 

• Exkurze studentů do laboratoří 

b) MFF UK Praha 

• Návštěva studentů CMG v rámci Dne otevřených dveří na VŠ 

• Exkurze studentů do laboratoří 

c) VOŠ a další VŠ 

• Návštěva zástupců VŠ studentů posledních dvou ročníků CMG 

• Návštěva studentů CMG v rámci Dne otevřených dveří na VŠ 

• Návštěva studentů CMG přípravných kurzů ke studiu na VŠ 

9. 3. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 CMG spolupracuje s celou řadou dalších partnerů, mimo jiné s: 

• Arcibiskupství olomoucké – zřizovatel školy – oblast koncepce, financování aj. 



• Klub studentů, rodičů a přátel CMG- oblast koncepce, financování aj. 
• Krajský úřad Olomouckého kraje – oblast financování projektů, grantů 
• Město Prostějov – granty, vzájemná podpora aktivit, vzdělávání mládeže 
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – projekty, rozvojové programy 
• NIDV - projekty 
• NOUV - projekty 
• Salesiáni sv.Dona Bosca – koncepce školy, přímá práce s mládeží 
• Klub salesiánského hnutí mládeže v Prostějově – animátorské hnutí 
• Sestry řádu sv.Cyrila a Metoděje – výuka v MŠ, koncepce 
• Sekce školství při ČBK – koncepce církevního školství 
• Pedagogicko psychologická poradna Brno – diagnostika žáků se zdravotním 

znevýhodněním 
• Pedagogicko psychologická poradna Olomouc, pracoviště Prostějov  – diagnostika 

mimořádného nadání žáků, testy profesní diagnostiky 
• Psychologická ambulance Mgr.Ingrid Nezdobová - konzultace 
• Pyramida Leadership Brno  - osobnostní rozvoj studentů, pedagogů 
• Muzeum Prostějovska v Prostějově  – přednášková činnost, vedení SOČ 
• IRIS – centrum EVVO Prostějov - EVVO 
• Univerzita Palackého Olomouc – partnerská škola, praxe studentů fakult připravující 

učitele 
• Masarykova univerzita Brno - partnerská škola, praxe studentů fakult připravující 

učitele 
• Moravskoslezská křesťanská akademie – přednášková činnost  
• Česká křesťanská akademie – přednášková činnost 
• Unie křesťanských učitelů – přednášková činnost 
• Národní agentura pro evropské vzdělávací programy- realizace programů COMENIUS 
• Česká národní agentura Mládež – informační centra 
• NROS - ICM 
• Eurodesk – jsme zastupující organizace v regionu 
• Asociace ICM ČR – zástupce školy je členem výboru 
• Další církevní školy ČR – spolupráce při rozvoji CŠ 
• Asociace gymnázií ČR – spolupráce při rozvoji G 
• Základní školy Prostějovska – soutěže pro žáky ZŠ 
• Střední školy Olomouckého kraje – spolupráce v projektech, soutěže 
• Úřad práce Prostějov – vzdělávací semináře pro UP 
• Městská knihovna Prostějov – přednášková činnost 
• Renovabis – Německo – financování centra celoživotního učení církevních škol 
• Asociace školních sportovních klubů ČR – spolupráce se školním sportovním klubem 

 



10. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalších provedených  
kontrolách 
 
Ve školním roce na CMG proběhly tyto kontroly: 
 
Organizace provádějící 
kontrolu 

Zaměření kontroly Datum 
 

Výsledek kontroly 

Okresní správa sociálního 
zabezpečení Prostějov 

Kontrola plnění povinností 
v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu 
pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 

4. – 5. 12. a 
9.12.2013 

Kontrolou byl zjištěn nedoplatek za odvod 
pojistného v měsících, kdy úhrn z uzavřených 
dohod přesáhl částku 10 000,- Kč. Nedoplatek 
pojistného včetně penále ve výši 25 094,- Kč byl 
předepsán platebním výměrem. 
Při plnění povinností v nemocenském a 
důchodovém pojistném nebyly zjištěny 
nedostatky. 

Česká školní inspekce Dodržování právních předpisů a 
veřejnosprávní kontrola využívání 
finančních prostředků státního 
rozpočtu podle školského zákona 
od 1.1.2012 k datu kontroly 

6. – 10.2.2014 Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové 
kázně a nebylo zjištěno poručení právních 
předpisů. 

    
    
    
    
    
    
    
 
 



11. Další 
11.1 Reflexe plnění ICT plánu školy pro rok 2013/2014 

ke dni 10.7. 2014 
 

 

Cíl č. Vytýčení cíle - stručně Realizátor Předpokládaný 
termín realizace 

* Zdroj finančního krytí 
* Předpokládané náklady 
* Skutečné náklady 

* Výsledek 
* Datum uskutečnění 
 

1 Upgrade - Bakaláři ICT koordinátor 11 / 2013 * Vlastní 
* 5 000,- 
* 3.920,- 

Realizováno 
listopad 2013 
 

2 Sebevzdělávání IT asistentů 
Prohloubení znalostí o přípravě grafických podkladů pro 
profesionální tisk – workshop 8 hodin 
 

asistent ICT 12 / 2013 * Vlastní 
* 1.500,- 
 

Realizováno 
prosinec 2013 
 

3 Školení učitelů v používání Google Apps - 
prostředí Gmail, Drive Google – 4 hodiny 

ICT koordinátor 11 / 2013 * Vlastní 
 

Realizováno 
leden 2013 

4 Projekt na podporu výuky AutoCadu -  
instalace 7 PC + 21 licencí AutoCadu 

Ředitel 
ICT koordinátor 
Vyučující IT 
 

08 / 2013 -  
10 / 2014 

* projekt UP Olomouc  
* 171.500,- 

Realizováno 
listopad 2013 -  
červen 2014 
 

5 Školení učitelů v používání cloudových možností Smart 
Notebook 11, Extreme Collaboration, Smart Exchange 
Notebook 

ICT koordinátor 01 / 2014 * Vlastní 
 

Nerealizováno - 
odloženo 

6 Zajištění prodloužení smlouvy o licencích s MS v rámci 
programu Campus and Scholl 

ICT koordinátor 
ZŘE 

04 / 2014 
 

* Vlastní 
* 48.000,- 
* 35.138,- 

Realizováno 
leden 2014 

7 Realizace nového WEBu CMG - 1. etapa -  
černý přihlašovací pruh 

asistent ICT 02 / 2014 * Vlastní Realizováno 
květen 2014 

8 Vybavení učebny etické výchovy Ředitel 
ICT koordinátor 
ZŘE 

2014 * Renovabis Nerealizováno - 
změna záměru a 
rozpočtu projektu 



Cíl č. Vytýčení cíle - stručně Realizátor Předpokládaný 
termín realizace 

* Zdroj finančního krytí 
* Předpokládané náklady 

* Výsledek 
* Datum uskutečnění 
* Skutečné náklady 

9 Upgrade antivirového řešení Eset pro servery ICT koordinátor 03 / 2014 * Vlastní 
* 8.000,- 
* 10.667,- 

Realizováno 
únor 2014 

10 Realizace nového WEBu CMG - 2. etapa -  
stránky CMG 

asistent ICT 12 / 2014 * Vlastní Probíhá realizace 
červen 2014 -  
prosinec 2014 

11 Projekt na podporu přírodovědných předmětů 
pořízení Pasco laboratoře pro biologii 

ICT koordinátor 2014  Nerealizováno -  
projekt nevyšel 

12 Pořízení NAS serveru v rámci zvýšení bezpečnosti dat ICT koordinátor 2014 * Vlastní 
* 38.000,- 

Nerealizováno -  
odloženo 

13 Upgrade některých učitelských stanic v rámci projektu 
Pořízení a instalace 3x NB 

ICT koordinátor 
asistent ICT 
 

2014 * Projekt kariéra 
* 20 000,- 
* 34.500,- 

Realizováno 
červenec 2014 

14 Vizualizér (Samsung UF 80 DX) pro učebnu Fy a Ma ICT koordinátor 
asistent ICT 
školník 

2014 * ??? 
* 2x 36 000,- 

Nerealizováno -  
nenašel se zdroj 

15 Nákup SW Indesign – balíček 

 (Photoshop, Ilustrator, Abobe ..) 

asistent ICT 2014 * Vlastní 
* 13 500,- 
* 12.835,- 

Realizováno 
duben 2014 

16 Instalace Interaktivní tabule  a dataprojektoru do učebny 
Dějepisu v rámci projektu Kariéra 

ICT koordinátor 
školník 

2014 * Projekt Kariéra 
* 60.000,- 
* 75.700,- 

Realizováno 
červenec 2014 

17 Upgrade operačních systémů v učebně IVT a kmenových 
učebnách na OS Win 8.1 

asistent ICT 2014 * V rámci smlouvy Campus EES Realizováno 
červenec 2014 

18 Zvýšení velikosti operačních pamětí na serveru Parent na 
velikost 16 GB 

ICT koordinátor 2014 * Vlastní 
* 10.000,- 
* 9.425,- 

Realizováno 
červenec 2014 



19 Pořízení tabletů pro mobilní učebnu ICT koordinátor 2014  Nerealizováno -  
změna záměru ICT 
plánu 

20 Nákup a instalace nového PC pro pozici účetní ICT koordinátor 
asistent ICT 
 

01 / 2014 * Vlastní 
* 12.000,- 
* 9.986,- 

Realizováno 
únor 2014 

21 Nákup SW Logo Imagine pro výuku IVT ICT koordinátor 
učitel IVT 

02 / 2014 * Vlastní 
* 4.500,- 
* 0,- pořízeno darem 

Realizováno 
listopad 2013 

22 Nákup PC pro provoz dohledu (iTalc) v učebně IVT ICT koordinátor 
asistent ICT 
 

02 / 2014 * Vlastní 
* 10.000,- 

Nerealizováno -  
odloženo 

23 Pořízení SW pro kontrolu plagiátu v rámci seminárních 
prací 

ICT koordinátor 
asistent ICT 
 

09 / 2014 * Vlastní 
* 10.000,- 

Nerealizováno -  
odloženo 

24 Pořízení PC a tiskárny pro realizaci projektu CAD v rámci 
dodatečného výběrového řízení 

ICT koordinátor 
asistent ICT 
 

12 / 2013 * Projekt CAD 
* 20.000,- 
* 18.077,- 

Realizováno 
prosinec 2013 

      

      

      

      

      

 



11.2. 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 31/78 10 
Přerušení studia 0 0 
Podmínečné vyloučení 0 0 
Vyloučení 0 0 
Opakování ročníku 0 0 
Přestup na školu 2 0 
 



11.3. 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 2013/14: 
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) 
• Projektu Centra pro podporu etické výchovy v Olomouckém kraji (ESF) 
• Projektu QUO VADIS II – Cesta ke vzdělávání (ESF) 
• Centra celoživotního učení 
• Střediska volného času  
• Informačního centra mládeže 

b) Vydávání vlastních učebních textů 
• V rámci projektu Štěstí začíná uvnitř (ESF) 

c) Poradenská činnost v pedagogicko-psychologické oblasti 
• Projektu Doopravdy (ESF) 
• Projektu Štěstí začíná uvnitř (ESF) 
• Projektu Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů (ESF) 
• Projektu Centra pro podporu etické výchovy v Olomouckém kraji (ESF) 
• Projektu QUO VADIS II – Cesta ke vzdělávání (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 
2013 cca 320 tis. Kč, došlo k navýšení výnosů o 80 tis. Kč. 
Zisk činil cca 82 tis. Kč, což vzhledem k rozpočtu školy není částka významná, je však 
pozitivní její meziroční růst. Nejdůležitější aktivita doplňkové činnosti je činnost Centra 
celoživotního učení, která je zajišťována částí úvazku vedoucí Centra, což představuje 
největší výdajovou část doplňkové činnosti. Tuto oblast doplňkové činnosti je vzhledem 
k úsporným opatřením v celém hospodářství a především ve školství obtížné realizovat 
ziskově. Naopak ziskové jsou činnosti související s pronájmem prostor a prodejem učebnic  



11.4. Zapojení školy do projektů a grantů
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola aktivně působí v různých oblastech výchovy a vzdělávání.
Aktivity Cyrilometodějského gymnázia nad rámec zabezpečení výuky byly v roce 2013 financovány následujícími donátory:

Název projektu Anotace Dotace v Kč Poskytovatel
"Šablony" Zvyšování kvality výuky na CMG 655 730 Evropský sociální fond
"CAD - Počítačem podporované  Partnerství v projektu multikulturní výchov  238 547 Evropský sociální fond
"Vytvoření podmínek pro realiz   Podpora realizace výuky etické výchovy 100 000 Nadace Renovabis 
  Etické výchovy na CMG"
"Implementace Etv do ŠVP" Podpora výuky etické výchovy 100 000 MŠMT
"Vánoční koncert Pěveckého sbPodpora realizace Vánočního koncertu 8 000 Město Prostějov
"Plavecký pohár" Podpora realizace soutěže o Plavecký pohá  8 000 Město Prostějov
"Francouzské divadlo" Podpora účasti Francouzského divadla na f 25 000 Olomoucký kraj
"Věda v ulicích" Podpora akce, popularizující vědu a techni 2 000 Město Prostějov
Celkem 1 137 277



11.5.  Poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb., o 
svobodném přístupu k informacím za školní rok 2013/2014 

 
 

 
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 2012/2013 Šk.rok 2013/2014 Šk.rok 2012/2013 Šk.rok 2013/2014

2 2 19 10  
 

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 
2006/07 0 0 
2007/08 0 0 
2008/09 1 výuka 
2009/10 0 0 
2010/11 1 Výuka 
2011/12 0 0 
2012/13 0 0 
2013/14 1 Výuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Přílohy 
 
 
Příloha č. 1: Protokol o kontrole dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrole  
                    využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých CMG a MŠ 
                    v Prostějově podle § 160 odst.1 písm. b) a podle § 163 zákona č. 561/2004 Sb. 
                    o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský 
                     zákon) v období od 1.1.2012 k datu kontroly  
   
Příloha č. 2: Protokol i kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 
                    pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
                    politiku zaměstnanosti provedené na CMG a MŠ v Prostějově  
 
Příloha č. 3: Podmínky a kritéria přijímacího řízení do primy CMG 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 
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Podmínky konání přijímacího řízení do primy 
Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově 

Na základě § 60, 61 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) stanovuji tyto podmínky pro konání přijímacího 
řízení: 
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 31. 
Z tohoto počtu přijímá CMG 29 žáků na základě výsledků přijímacího řízení, 2 žáky v odvolacím řízení. 

2. Vyplněnou přihlášku odevzdávají prostřednictvím svých zákonných zástupců žáci pátých ročníků základní 
školy do 15. března na adresu gymnázia. K přihlášce je možno přiložit: 
a) potvrzení základní školy o výrazném výsledku v okresním či vyšším kole soutěží typu olympiád (viz 

kritéria pro přijetí žáka na CMGaMŠ)  
b) posudek školského poradenského zařízení o případném zdravotním znevýhodnění uchazeče a 

doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky  
c) 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 

d) 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 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu. 

3. Žáci pátých ročníků základních škol, kteří v termínu odevzdají řádně vyplněnou přihlášku, obdrží nejpozději 
14 dní před konáním přijímacího řízení písemnou pozvánku ke složení přijímací zkoušky. 

4. První a druhý termín prvního kola přijímací zkoušky se uskuteční v úterý 22. a ve  středu 23. dubna 2014 
v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ Komenského 17, Prostějov 

5. V rámci přijímacího řízení jsou započítány (viz kritéria pro přijetí): 
a) prospěch na ZŠ 
b) výsledky písemné přijímací zkoušky 
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. 

6. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 23. dubna 2014 do 17 hodin na venkovní 
informační tabuli gymnázia a v elektronické podobě na webových stránkách školy.   

7. Vlastním přijetím je odevzdání zápisového lístku v kanceláři školy do 10 dnů od zveřejnění výsledků 
přijímacího řízení a podpis smlouvy o přijetí. 

8. Nepřijatí účastníci přijímacího řízení budou do 5 pracovních dnů od konání přijímací zkoušky o 
výsledcích zkoušky písemně vyrozuměni. Zákonný zástupce žáka má právo si vyžádat k nahlédnutí 
opravené přijímací testy, popř. za stanovený poplatek vyžádat jejich kopii.  

9. Proti rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu je možno se odvolat k řediteli školy do 3 dnů od doručení 
rozhodnutí o nepřijetí.  

10. 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 
zkoušky. V případě zdravotních důvodů je nutnou součástí písemné omluvy potvrzení lékaře. 

11. Manipulační poplatek (poštovné aj.) účtovaný zákonnému zástupci přihlášeného žáka činí 100Kč. Poplatek 
je splatný formou složenky a student předloží potvrzení o jeho zaplacení v den konání přijímací zkoušky. 

V ostatních případech se přijímací řízení řídí platnými zákony a vyhláškami MŠMT České republiky. 
 
V Prostějově dne 3.1 2014          Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel CMG 
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Kritéria přijetí studenta do primy Cyrilometodějského gymnázia 
a MŠ v Prostějově 

              Na základě § 60 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a dalších platných předpisů pro 
církevní školy stanovuji v rámci přijímacího řízení následujících 5 kritérií pro přijetí žáků 5. ročníku 
ZŠ ke studiu osmiletého studijního oboru 79-41-K/81 gymnázium, všeobecné zaměření: 

1. Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu prostřednictvím zákonného zástupce žáka do 15. 
března. 

2. Absolvování písemné přijímací zkoušky.  

3. Pořadí uchazečů podle součtu bodů jednotlivých částí přijímacího řízení (z obou termínů 
prvního kola přijímacího řízení je sestaveno jediné pořadí).  

Pořadí je stanoveno součtem bodů z těchto dílčích výsledků: 

3.1. Písemné testy 

písemný test studijních předpokladů         maximum 100 bodů (test 60 minut) 

písemný test z českého jazyka              maximum 60 bodů (test 20 minut) 

písemný test z matematiky                    maximum 60 bodů (test 20 minut) 

3.2. 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 tak 48 bodů. 

3.3. Výsledek v okresním a krajském kole soutěží typu olympiáda či pythagoriáda  

1. - 3. místo v krajském kole soutěže  20 bodů 

1. - 3. místo v okresním kole soutěže  10 bodů 

O skutečnosti, které soutěže jsou uznány pro bodový zisk, rozhoduje ředitel CMGaMŠ. 

Maximální počet bodů, které žák při přijímacích zkouškách může získat, je 268 bodů zvýšený o 
body za bodovaná umístění v soutěžích.  

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

4. Odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

5. Podpis smlouvy o přijetí. 

V Prostějově 3. 1  2014                                                               

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel CMG                                            
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